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Abstract 
Importance of Epigraphy in the Study of History and 
Civilization: The case of Arabic and Persian 
Inscriptions of Bengal 
Inscriptions are a valuable source for understanding human 
civilization and culture as they serve as a missing link to the 
past history offering many valuable historical clues which 
are not easily available otherwise. As Islamic culture 
attaches special importance to writing, inscriptions became a 
significant element of Islamic architectural decoration ever 
since the first century AH. Islamic culture considered 
inscriptions a powerful medium to convey visual, cultural, 
and spiritual messages. Inscriptions at times  help us in 
understanding the political, administrative, social, religious 
and cultural history of a region. Interestingly, epigraphy 
emerged as an important discipline in Islamic 
historiographic tradition as early as early ninth/fifteenth 
century when scholars such as al-Shibi of Makkah started 
looking at inscriptions with scholarly interest and historical 
intent. 
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Muslim Bengal is particularly rich in epigraphic 
tradition and has a large number of Arabic and Persian 
inscriptions. An interesting aspect of these epigraphic texts 
is the various inscribed titles which, in a way, portray the 
worldly ambition of power and glory of the ruling class, albeit 
over-toned in religious fervour, often turning into a sort of 
expression that can be aptly compared with modern days’ 
political vocabulary as “euphemism” and “politically correct”. 
These inscriptions were rendered in various writing styles 
such as Kufi, thulth, naskh, riqa‘, rayhani, muhaqqaq, 
tughra‘ and Bihari. The high standard displayed in their 
literary style, aesthetic exuberance and calligraphic taste 
reminds us the cultural continuity in various Islamic regions 
in medieval times, it can perhaps be termed as “globalization 
of the medieval Islamic world”. 

 
*** 

یہ وہی ٓاثار ہیں جو ہمارے کارناموں                                            تلك آثارنا تدلّ علينا
  کی نشاندہی کرتیں ہیں 

 ان  ہمارے بعد انہیں کو دیکھ کر           )أديب اسحاق الد مشقي  (فانظروا بعدنا إىل اآلثار
  عظمتوں کااندازہ کر لو

  
  جود ایک  لوح قبرمو خانقاہ میںقطب العالم  کی ضرت نور ح قعوا میں بنگال، مغربی ہپنڈو

  ۔:)Epigraphy(ثقافت میں کتبہ شناسیاسالمی 
و عقلی کا رناموں میں سے  اسالمی تہذیب کے بڑے بڑے فکری   
 ی اس کے تاریخ ،جزتاریخ نویسی کا ایک اہم  علِم  اور  ، اہم کارنامہ ایک

یہ تاریخی ورثہ صرف وقائع نگاری اور تواریخ  ورثہ ہے۔ عظیممتون کا 
طبقات رخین کی سوانحی تالیفات، جیسے ختلف درباری مؤ م:مثًال،
، بلکہ اس نے مختلف شکلیں اختیار کر  محدود نہیں  ہیتک ،1ریصان



  

رکھی ہیں، جن میں سے ایک کتبہ نگاری بھی ہے۔ اسالمی ثقافت میں 
جذبات و خیاالت کے اظہار کی بیشتر صورتوں کی طرح کتبات بھی 

ان کتبات کی کثیر تعداد یہ یقین  ہیں۔ ساعک کے خود اسالمی عقائددراصل 
کی اشاعت و ابالغ ے کافی ہے کہ انھوں نے اسالمی ثقافت ئکرنے کے ل
کی تعداد کے بنگال میں اسالمی کتبات ( اہم کردار ادا کیا ہے میں انتہائی
 اسالمی یہ۔ )کا  گوشوارہبنگال کے اسالمی کتبات  :ے ضمیمہئلیے دیکھ

بلکہ ) اتج ضمیمہےدیکھئ(ظر نہیں ٓاتےکتبات صرف عمارات ہی پر ن
ے کی چیزوں ، مٹی کے ظروف ، دھات اور شیشوںت اور قالینپارچہ جا

  سکوں اور مہروں پر ،اروں، جبکہ ہتھیاور زیورات پر بھی نظر ٓاتے ہیں
 عالقوں میں پتھر پر کتبہ نگاری کی ہیں۔ بعض یتو بہر صورت ہوتے ہ

 اسالم سے پہلے بھی موجود تھی۔  ظہور تو روایتبارٓاوراور وں تر فز
 ابھی  مثال کے طور ابِن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب رسول کریم

تعمیر نو کے لیے کھدائی کے  کعبے کی و برس کے تھے، ت٣٥صرف
عہد اموی  تھے ۔  ہوئےدریافت حجری کتبے  بعضیانی زبان کےرت ُسوق

ے لخمی دور لکلبی نمیں مشہور مورخ ابن ہشام کے والد محمدبن الصائب ا
 الواح میں گہری دلچسپی لی تھی جو کوفہ تدفینی کتبات اورکے ان قبوری

قرٓان مجید ں میں محفوظ رکھے گئے تھے۔ ٔوگرجااور اس کے ٓاس پاس 
ٓاثار قدیمہ اور ماضی کے میں علمی تحقیق اورتاریخ       شناسی کے لیے 

رٓان  جو ق" ر ٓاثا "لفظلہ افزائی کی گئی ہے۔ ص حو کینے سمجھوکورثہ 
یا ہے، جدید عربی میں ٓاثار قدیمہ کے علم کے حکیم کی متعدد ٓایات میں ٓا

ات ہوتے  ٓاثار قدیمہ کی کھدائیوں سے جو انکشاف ۔2لیے استعمال ہوتا ہے
 توں کو روشنی میں التے ہیں۔ کتبہ گم شدہ باہیں ، و ہ ماضی کی بہت سی

وں کے حاالت شناسی کے علم کی وجہ سے بہت سے ایسے حکمران
اور جن کےبارے میں کوئی معلومات شاید ہی کہیں سامنے ٓائے ہیں، 

۔ ٓاثار قدیمہ کی اہمیت پر قرٓان مجید میں کئی ٓایات ٓائی ہیں، ںدستیاب ہو
  : فرمایا اهللا تعالیٰ نے  سورة المٔومن میں:مثًال

 ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهمفلم يسريوا يف األرض فينظرو أ
أكثر منهم وأشد قوةً وآثاراً يف األرض فما أغىن عنهم ما كانوا 

  )٤٠:٢٨( كانوا يكسبون
کیا یہ لوگ کبھی زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں "  :ترجمہ
 جو ان سے پہلے گزر دیکھتے ان لوگوں کا انجام  یہ،کہ

، قوت میں سے تعداد میں زیادہ تھے جو ان چکے ہیں؟
مین میں چھوڑ  اور ان سے زیادہ ٓاثار زسخت تھے



  

ان کے لیکن پھربھی جو کچھ انھوں نے حاصل کیا، ۔گئے
  ۔" نہیں  ٓایاکام کسی

 ، سورة فاطر)٩: ٣٠(،  سورة الروم )٢١:٤٠(یہی بات سورة المٔومن  
 ٓایات میں بھی  سورتوں کی کئی ایک ،  اور بعض دوسری)٤٤ :٣٥(

  دہرائی گئی ہے۔ 

 

  
 

تعمیر میں اسالمی فن 
  ۔:استعمال کتبات کا 

اسالمی ثقافت میں کتبات کا استعمال ابتدا ء ہی سے ہونے لگا تھا۔   
سے  عیسوی ساتویں صدی / صدی ہجریاولین اسالمی کتبات کا تعلق پہلی

، کتبات بھی  کے ساتھ تعمیرات دنیائے اسالم میں نئی نئیہے۔ بعد ازاں 
  کہ دور امنے ٓانے لگے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتااسی رفتار سےس

 کی کسی بھی عمارت میں کسی نہ کسی قسم کا کتبہ موجود نہ ہو۔ اول 

  

ی کا موجودہ سیاسال گ۔ بن:نقشہ اول 

  نقشہ



  

 لگے گی۔ اس  وہ عمارت ادھوری یا خالی خالی سی اگر کتبہ نہ ہو تو گویا
 ٓاثار فنی   و خوبی کا نتیجہ یہ ہے کہ ٓاج کتبات اور کتبہ نگاری کے شواہد

 کے اعتبار سے بھی، بکثر معلومات کے لحاظ سے بھی اور تاریخی معیار
 تک  عیسویگیارھویں صدی / صدی ہجری ت پائے جاتے ہیں۔ چوتھی

 تھے۔  کیے جاتےکندہکتبات زیادہ تر عمارات کے اندرونی حصوں میں 
اس صدی کے بعد عمارات کے بیرونی حصوں کی تزئین و ٓارائش کے 

 دوران خط َنسخ اور خط یواج شروع ہو گیا۔ اسکتبہ نگاری کا ر بھی لیے 
 رفتہ رفتہ کو مقبولیت حاصل ہونے لگی اور زاویہ دار خط کوفی کو ث لُث

  ۔3زوال ٓانے لگا
خطاطی کے چوکھٹے اسالمی عمارتوں میں انتہائی خوبصورت   

کتبات کی یہ عبارت خطاطی ان اور ٓارائشی عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 
مال کا عمدہ نمونہ ہوتی ہے، میں زینت و جکے خوبصورت حروف 

اپنے اندر ایک پیغام بھی رکھتی ہے۔ تعمیراتی زینت و ٓارائش کے لیے اور
 تاہم ًا خالص اسالمی ثقافت کا مظہر ہے، تحریری پیغامات کا استعمال یقین

بعض عمارات میں خطاطی کے چوکھٹے اتنی اونچی جگہوں پر بنائے 
گویا ہمیں بتا رہے ہوں کہ ان کی ۔4 ہوتا ہے کہ ان کا پڑھنا دشوارگئے

 کو یز اثر انگیی عبارت میں پوشیدہ پیغام کے مقابلے میں ان کی جمالیات
 یہ ہے کہ بنگال میں عہد سلطنت سے تعلق زیادہ اہمیت دی گئی ہے حقیقت

خطاطی کے انتہائی (رکھنےوالے کوفی کتبات اور بعض بنگالی طغرےٕ 
نے میں بہت دشوار ہیں۔ جس کا صاف مطلب یہی ی پڑھاقعو) پیچیدہ اسلوب

ہے کہ جمالیا ت کو متن پر ترجیح دی گئی ہے۔ جو عالقے شیعیت کے 
  اسیزیر اثر تھے،  وہاں کتبے کی عبارت کو ناقابل فہم بنانے کا رجحان

تصور کے زیر اثر تھا، خصوصًا اس عقیدے کے تحت کہ علم اور 
ص لوگوں کو عطا کی گئی ہے، روحانی مراتب کی میراث فقط چند مخصو

ں۔ لہٰذا عام ناظرین  کے لیے ہر کتبے کا پڑھنا اور سمجھنا ضروری نہی
  ابہامدانستہر خلط ملط کر دیا جاتا تھا اواکثر اسالمی کتبات میں حروف کو

پیدا کیے جاتے تھے، تاکہ خواندگی پر ٓارائش کو تقدم حاصل ہونے کی 
  منطق قائم رہے۔ 

 ی ہے کہ اکثر کتبات میں ابتدا ہی سے تاریخہاں یہ بھی ممکن  
معلومات کا خیال رکھا گیا ہو۔ غالبًا مقصد یہ تھا کہ مستقبل کے دانشور ، 
بالخصوص مورخین ان کا مطالعہ کریں گے تو اپنی تالیفات میں ان سے 
مدد لیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ تعلیم یافتہ مسلمان خط کوفی کے 

کے مقابلے  نسخ یاخِط نستعلیقلہٰذا وہ موجودہ خِط عادی ہو چکے تھے، 
 جو ٓاج ٓانکھوں کو زیادہ بھال لگتا ہے، خط کوفی  کی نزاکتوں کو ،میں

کی نسبت  نسخ زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس زمانے میں خِط کوفی کو خِط



  

بلند مقام حاصل تھا۔ اس بات کی بھی بڑی اہمیت تھی کہ یاد گاری کتبہ 
وشے پر نصب کیا جائے جہاں اسے پڑھنے میں عمارت کے ایسے گ

  ٓاسانی ہو۔ 

    
  
  

ایک عجیب بات   
کہ اگرچہ اسالم نے یہ ہے 
پڑھنے اور تعلیم و تعلم لکھنے 

 بیشتر دیہاتی و بڑی اہمیت دی ہے، عالم اسالم میں بعض عالقوں کی ک
 ناخواندہ ہی رہی۔ اس کے باوجود مذہبی ز تک  دوِر حاضر کے ٓاغآابادی

ال سے اسالم کا پہال گ۔ بن :دومنقشہ 

  رابطہ

  



  

جن پر قرٓانی ٓایات درج ہوتی تھیں،  کتبات کتبات کو ، بالخصوص وہ 
 سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک عام ذریعہمحض دیکھنا بھی ثواب و برکت کا 

   ارت یا مسجد پر ٓایات قرٓانی مثًالعمتعلیم یافتہ شخص کے نزدیک کسی 
کو حرف بہ حرف صحیح پڑھنے سے زیادہ    دیث نبویٓایتہ الکرسی یا ح

شتر اسالمی کتبات کو ۔ تاہم بی اسے دیکھتے ہی شناخت کر لینا تھااہم بات
 اور سی بنیادی  کہا جا سکتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ بہت زامعلومات اف
کس شخص نے   تاریخ تنصیب ، طرِز تعمیر ، : مثًال معلومات،ضروری

کرتے ہیں۔ اسالمی کتبات کی ایک  فراہم کرایا، وغیرہ کس کے لیے تعمیر 
ہے کہ بعض فارمولے بار بار استعما ل ہوتے یہ اور مشترک خصوصیت 

ہیں۔ اور ان میں سے کچھ تو تسلسل کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں۔ چونکہ ان 
 ہوتی ہے، لہٰذا عمارت کو بنیاد معروف مذہبی مقولوں پر فارمولوں کی 

ی رعایت سے ا ہے، اسم سے منسوب کرنا مقصود ہوتجس مقصد یا پیغا
  مذہبی مقولہ بھی منتخب کیا جاتا ہے۔ 

 



  

  مخطوطہ کا ایک اور صفحہ’’علیٔشرف االلا‘‘

 
    کا پہال صفحہ’علیٔالشرف اال ‘ے مخطوطے ہوئے لکھےالشیبی ک

 صفحہ نسخے سے ایک اور مختلفےایک ک ’’علیٔشرف االلا‘‘مخطوطہ 

 میں ہر جگہ کتبات پورے عالم اسالم   ۔:اسالمی کتبہ نگاری کا ٓاغاز
تک   سے لے کر مجمع الجزائر انڈونیشیا)اندلس(  ٓائی بیریا  جزیرہ نما 

فین نرخین اور مصمؤموجود ہیں۔ یہ اسالم کے دور اول ہی سے مسلمان 
کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مورخ 



  

کے  (Sidon)  اور صیدا(Acra)   نے عّکہ )ء942 /ھ331(یاری ھِشالَج
 ئے ہولگے   پرت عماریصدر دروازوں اور ٓاذر بائیجان کی ایک سرکار

ہجری  630کتبات کی نشان دہی کی ہے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ اس نے 
میں  کی ایک تختی دیکھی جس رمیں موصل کی مسجد کے داالن میں پتھ

عباسی خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں مسجد کی توسیع کے بارےمیں 
مفید معلومات درج تھیں۔ بعد ازاں چودھویں اور پندرھویں صدی کے عرب 

 ،  )ء1441/ھ845متوفی ( تقی الدین احمد بن علی المقریزی:رخین ، مثًالمؤ
 جنھوں نے ،  نے)ء1428 ۔ 1374 / ھ832۔ 775(اور تقی الدین الفاسی 

 سمکہ کے مشہور دار العلوم المدرسہ السلطانیہ الغیاثیہ البنگالیہ  میں در
 اس خطے کی تاریخ کے اہم ذریعے کی حیثیت سے کتبات کا ، دیا تھا

 تفصیلی مطالعہ کیا۔ مثال کے طور پر المقریزی نے الوطاطیط کے کنوئیں
کل عبارت کو پڑھ لیا۔ یہ پر لگے ہوئے وقف کے کتبے کی پوری مش

۔ الفاسی نے 5زیر ابوالفضل  کی سر پر ستی میں تعمیر کیا گیا تھا کنواں و
قدیم شہر مکہ کے تعمیراتی ٓاثار کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا کتبہ شناسی کا 

درج طریقہ زیادہ مرتب اور اصولی تھا۔ اس نے کتبوں کی عبارتوں میں 
 سے بھی کیا اور یوں ائعتاریخ اور ماہ وسال کا مقابلہ دوسرے  تاریخی ذر

ات زیادہ صحیح اور معتبر قرار بارے میں اس کی تحقیقی تاریخ کےمکہ ک
  ۔6پائیں

 کے درجے تک پہنچانےتاہم کتبہ شناسی کو ایک باضابطہ علم 
 کا  7)ء1433۔1378/ھ837۔779(میں جمال الدین محمد ابن علی الشیبی 

 قبروں کی تختیوں اور الواح  کیڑا ہاتھ ہے۔ اس نے مکہ المکرمہب
 کتبہ شناسی کو ینی سے مطالعہ کیا تھا، اس نے علِم باریک بنہایتکا

 جس کی اس سے پہلے کوئی ایسے اعلیٰ معیار پر فائز کر دیا، ایک 
نظیر نہ تھی۔ اسے بجا طور پر بابائے کتبہ شناسی کہا جا سکتا ہے۔ 

نے تو تاریخ مکہ پر اپنے یادگاری کام کے وقت تاریخی عبارتوں الفاسی 
کے درمیانی خال کتبہ شناسی کی شہادتوں سے پر کیے تھے۔لیکن الشیبی 

نی ،فن برائے فن ، یعنے اس سے بھی ٓاگے بڑھ کر کتبات کا مطالعہ 
خالص کتبہ شناسی کے فن کی نظر سے کیا ۔ اس نے نہ صرف یہ کہ 

جنۃ المعلیٰ کے نام سے  یہ (لمعال کے قبرستان بڑی دقت نظری سے ا
 پرانے پر لگے ہوئے کتبات سے  بے شمار قبروں کی) زیادہ مشہور ہے

 کو پڑھا ،عبارتوں زمانے کے رسم الخط میں لکھی ہوئی ناقابِل فہم 
طرز رسم ،سمجھایا، بلکہ ٓاج کے کسی کتبہ شناس کی طرح اورسمجھا

 بارے میں بنیادی معلومات بھی فراہم کتابت وغیرہ کے الخط اور تاریخ 
  کیں۔



  

 بہر کیف پورے علمی شوق اور انہماک کے ساتھ اسالمی کتبات 
کا باضابطہ مطالعہ انیسویں صدی کے اواخر میں اس وقت شروع ہوا 

) 1923۔ 1863 (نڈ کے مشہور مستشرق میکس وان برشیمجب سوئٹزر لی
ناسی کے کچھ شکی بے لوث کاوشوں کے نتیجے میں اسالمی کتبہ 

یم کو بجا طور پر اسالمی کتبہ شناسی کی جدید اصول وضع ہوئے۔ برش
بی کتبات کی تفہیم رہبر اول قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے عر سائنس کا 

ج تحقیق مرتب کیے ، وہ محض فنی ہئیت کی حیثیت کے لیے جو منہ
ے ر فن تعمیر ک  بلکہ زبان ، تاریخ ، مصوری او،     نہیں رکھتے

عبوں میں مطالعات شرق کے لیے ایک خاص علمی اہمیت کے بھی ش
حامل ہیں۔ کتبات کی مرموز زبان کو پڑھنا ، سمجھنا اور پھر ترجمہ 

 نے تو ہر برشیمکرنا ، یہ کام بجائے خود بڑی  مہارت مانگتا ہے، لیکن 
 اس کے ثقافتی  اور تاریخی سیاق میں تجزیہ کرنے کا طریقہ ا کتبے ک
 کے نتیجے میں کتبہ شناسی کا ایک مستقل علمی منہج  کیا۔ جسوضع

وجود میں ٓایا ۔ جس میں خاص وقت اور خاص ماحول میں کتبے میں 
درج شخصیات کے سوانحی خاکے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کی اہم 

 Matériaux pour un Corpus Inscriptionumتالیفات مثًال 
Arabicarum8، شناسی کو ایک مستحکم  نے فی الحقیقت اسالمی کتبہ 

بنیاد پر قائم کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد 
اسالمی کتبات کی فہرست طبع کرنے کا یادگاری اور عظیم الشان کام 

 Répertoire chronologique d'épigraphie arabe ء میں1931
۔ اس   تک  جاری رہا 1964  اور اشاعت سے شروع ہواسے قاہرہ کی
سولہ جلدوں میں ٓاٹھ ہزار سے زیادہ اسالمی کتبات  خزن کی ابتدائی م

 ان کتبات کا تعلق پہلی ٓاٹھ صدیوں سے ہے۔ ان کی ۔مرتب کیے گئے 
 جاری ہے۔ اس حقیقت کے باوجود  کہ یہ زتدوین و اشاعت کا کام ہنو

مخزن کتبات کئی لحاظ سے نامکمل ہے ، اور اس اعتبار سے بھی کہ 
کے بعد متعدد نئے کتبات دریافت ہو چکے ہیں، تاہم اسے اس کی اشاعت 

انتہائی مفید اور کارٓامد فہرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 
 ،اسالمی کتبات کی سال بہ سال  اور خطہ بہ خطہ باضابطہ تقسیم وار

واحد موجود فہرست ہے۔ مغربی زبانوں کے شعبے میں جن بڑے بڑے 
ضمن میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، ان کے دانش وروں نے اس 
  :اسمائے گرامی یہ ہیں

Tychsen, Reinaud, J. J. Marcel, George C. Miles, S. Flury, 
Gaston Wiet, E. Herzfeld, A. Grohmann, Jean Sauvaget, 
Moritz Sobernheim, E. Lé vi-Provenç    al, J. Sourdel-
Thomine, Mohammad Yusuf Siddiq9.  



  

 
 بنگال میںبختیار خلجی کے جاری کردہ اولین اسالمی سکے

عربی زبان میں کتبہ شناسی کے میدان میں جن دانشوروں کے نام پیش 
۔ :پیش ہیں وہ یہ حضرات ہیں

حسن محمد الحواری، ابراہیم 
 ، ذکی محمد شاجمعہ، حسن البا

حسن، عبد الرحمٰن فہمی، محمد 
ور بعض  ا10یوسف صدیق

دوسرے حضرات۔ دوسری 
اسالمی زبانوں ، بالخصوص 

کی، بنگالی ، فارسی، اردو، تر
 پشتو، مالوی اور انڈونیشی میں

 قابِل بھی اس فن کے متعلق
  تحسین کام ہوئے ہیں۔ 

اسالمی کتبہ شناسی کی 
  ۔:اہمیت
 خواہ وہ کسی کتبہہر   

سنِگ میل پر لگا ہوا ہو یا کسی 
ی سی نہ کسقبر کی لوح ہو، ک

مفید ِاعالم کا حامل ہوتا ہے۔ 
 حجری تختیوں کا نقش کندہ
 عام تھا کہ ٓاج یہ رواج اتنا

تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اسالمی تہذیب و ثقافت کے گہوارہ میں پیدا 
شدہ کوئی تاریخی عمارت کتبے سے خالی ہو۔ حتٰی کہ اسالمی مصوری 

 ان میں اکثر کتابت  تصویر کشی  پائی جاتی ہےجن عمارات کیمیں بھی 
ات کافی بڑے شدہ تختیوں کی زیبائش کی جاتی ہے۔ بعض تعمیراتی کتب

سائز کے ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کی توجہ ساحرانہ انداز میں اپنی 
 ماحول کو پسندیدہ اور مبذول کر لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی کتبات طرف 

جمالیاتی بنانے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے غالِف 
 سی ا پٹیاں ، اورپر سنہری حروف میں کتابت شدہ "ةفَة الشرِيوالکس"کعبہ
ت پر سوزن کاری سے ابھرواں چہ جا اوائل دور میں اسالمی پار طرح

 کی بناوٹ کے بارے ’’ طراز ‘‘نمونےخطاطی کے نہایت خوبصورت 
میں بھی کہاجا سکتا ہے کہ ان پر تعمیراتی کتبہ نگاری کا اثر تھا اور اسی 

  ۔ 11طرح خود تعمیراتی کتبہ نگاری پر بھی ان کا اثر ہوا 
اکثرو بیشتر صورتوں میں جب کبھی کوئی خطہ اسالمی حکومت   

 زیر اثر ٓایا تو عام بول چال کے لیے تو مقامی زبان کو  کے زیر اقتدار یا



  

برقرار رکھا گیا، لیکن دفتر ، مذہب ، تعلیم اور ادب کے لیے عربی کو 
سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ وسطی اور جنوبی ایشیا ء میں فارسی شاہی 

اروں کی زبان تھی، لیکن مسلمانوں کی مذہبی اور قومی زبان عربی ہی درب
رہی۔ ان وسیع و عریض جغرافیائی خطوں میں اسالمی کتبہ نگاری میں 
عربی اور فارسی دونوں زبانیں استعمال کی گئیں۔ حکمران فارسی استعمال 

ر گھکرتے تھے حاالنکہ بیشتر کا تعلق ترکستان اور افغانستان سے تھا اور 
میں ترکی زبان میں ں بولتے تھے۔ جنوبی ایشیا ترکی بولیامیں اہل خاندان 

لکھے گئے کتبات ناپید ہیں۔ کیونکہ فاتحین ترکی کو تحریری زبان کے 
 بھیطور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہندوستانی زبانوں میں سنسکرت کو

 زیادہ یں  مںکّوہ اسے ِسلبت ا۔گیااستعمال کیا کبھی کبھار کتبوں کے لیے 
استعمال کیا گیا۔ اختیار الدین محمد بختیار خلجی نے اپنی فتح گوڑ کی 

سکرت  اس پر عربی اور سن،خوشی میں جو یادگاری سکہ جاری کیا تھا
ے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسلم برسر اقتدار دونوں زبانیں درج ہیں۔ اس س

یے عوامی قہ اشرافیہ کی ثقافت کی سرپرستی کرتا تھا۔ خواہ اس کے لبط
ثقافت کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ بنگال میں پہلے اور تیسرے اولین 

/ ھ 610۔607(یعنی سلطان عالٔوالدین ،کتبات، جو اولین مسلم حکمرانوں 
کے ) ء1231۔1229/ ھ628۔626(اور بلکا  خان خلجی  )ء1213۔1210

 مال بہعہد میں لکھوائے گئے، وہ فارسی میں ہیں۔ جبکہ ایک خانقاہی کت
 جس کا تعلق گیا اورمیں عربی زبان میں لکھا  ء 1221/ھ618 جو ہے

م کے حکمران غیاث الدین عوض کے عہد سے ہے۔ یہ وسیان ضلع بیربھ
لکھنو ر کے قدیم اسالمی مرکز سے زیادہ دور  مغربی بنگال میں واقع مقام

 میں ین خطوں اولین اور قدیم تر ان۔بنگال)4دیکھئے نقشہ نمبر (نہیں ہے۔ 
 کتبوں کے لیے فارسی استعمال ہوئی۔ خاص سے ہے جن کے تعمیراتی

طور پر اس خطے میں مغلیہ حکومت قائم ہونے کے بعد کتبہ نگاری کے 
لیے فارسی کو غلبہ حاصل ہوگیا۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ فارسی 

 خطے ران اور وسط ایشیاء سے اتنی دور اسل عہد میں اور ایئ اوا اتنے
  ں کیونکر کتبہ نگاری کی عام زبان بن گئی۔ می

  ۔:اسالمی کتبات کی مختلف خصوصیات
 عبارت کو عالمتیچیدہ اور پیت کی قدیم و اکتباسالمی بال شبہ   

پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ 
کتبہ بسا اوقات عوام کی دلچسپی کی چیز نہیں ہوتیں۔ یہ بھی درست ہے کہ 

انی دستیاب نہیں ہوتیں۔ یہ معلومات بکھرے ہوئے ٓاسبے معلومات شناسی س
ٹکڑوں کی صورت میں یہاں وہاں سے ملتی ہیں۔ پھر ان ٹکڑوں کے اندر 
پوشیدہ معانی کو دوسرے ذریعوں سے حاصل کردہ معلومات سے جوڑا 

 ے اتنیشش پیہم سوہیں ۔ تاہم کبہت زیادہ جاتا ہے۔ اس راہ میں مشکالت 



  

 سکتی ہے کہ کتبہ شناسی مفید ہونے کے مہارت اور دانائی  پیدا کی جا
ساتھ ساتھ دلچسپ بھی بن جائے۔ سیاسی تاریخ کے نقطٔہ نظر سے دیکھیں 
تو کتبے کی عبارت ہی سے بہت سی بنیادی اور اہم معلومات حاصل 

کتبہ لگانے کی تاریخ ، جگہ کا نام ، حکمران کا نام، :ہوجاتی ہیں، مثًال 
کتبہ لگوانے والے کا نام وغیرہ ۔ تاریخ نویس ان تمام بکھری ہوئی 
معلومات کو اپنی تاریخ کی مربوط عبارت میں منظم و مدون کر لیتا ہے ۔ 

ر تواریخ میں درج حکمران پر لکھا ہوا حکمران کا نام، ہم عصاگر کتبے 
کے نام سے مختلف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر 

رخین نے کسی نہ مؤہوا ہوگا، جسے ) مثًال  بغاوت وغیرہ (ولی واقعہ معم
بنگال  کی ایک مثال کسی وجہ سے درج کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس 

 ہے۔ اس پر بنگال کے حکمران کا )ء1528/ھ934(ی کتبہاٹیا باڑمکا بڑا 
قت اصل حکمران سلطان  شاہ لکھا ہوا ہے۔ حاالنکہ اس ودمونام سلطان مح

ء میں حقیقی 1528 شاہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نکاال جا سکتا ہے کہ نصرت
حکمران نصرت شاہ کے اقتدار کے خالف اس کے بھائی محمود شاہ نے 

مانے ز حاالنکہ اس ،بغاوت کی اور خطے کا حکمران ہونے کا اعالن کیا
اس طرح کا کوئی واقعہ درج نہیں ہے۔ اس زمانے  میں کی تاریخی کتابوں

وقائع نویس بغاوت، بد امنی اور سرکشی کے واقعات جو کے درباری 
، اپنی تحریروں میں درج نہیں ئے تھےحکمرانوں کے اقتدار کے خالف ہو

ثر دیا جائے کہ اس حکمران کے ا کرتے تھے۔ تاکہ قارئین کو یہ تأکی
 سی بات حالی کادور دورہ تھا۔ سیدھیپورے عہد میں امن، ترقی اور خوش

رخین کی تحریروں میں درج تاریخوں مؤ تاریخیں ہے کہ کتبات پر درج
سے زیادہ معتبر ہیں، اور اسی لیے وہ خطے کی تاریخ کے واقعات کی 
تعبیر نو کے ضمن میں زیادہ قیمتی اور کارٓامد ہیں۔ مشہور سیاح ابن 

محراب پر ایک یادگاری ن جامع مسجد کی یبطوطہ نے دہلی کی قدیم تر
اور یوں انہیں مسلمانوں کی فتح مطالعہ کیا۔ اور بغور اس کا  کتبہ دیکھا،

  12لی کی صحیح تاریخ کا علم ہوا۔ دہ
ات کسی خطے کی سیاسی تاریخ کے بارے میں انتہائی باسالمی کت  

 طور پر سلطنت شواہد بھی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے یضروری تاریخ
فراہم کردہ شواہد ن کتبوں کے  ا صرفبنگالہ کے بعض حکمرانوں کے نام

معلوم ہوئے ہیں۔ اکثر صورتوں میں درباری وقائع نویس، ی کی بنیاد پرہ
جو صوبوں سے دور دراز کے فاصلے پر اقامت پذیر ہوتے تھے۔ مقامی 

 میں درج نہیں کیا کرتے  تھے۔ چنانچہ حریرعمال حکومت کے نام اپنی ت
معلوم کرنےکا واحد ذریعہ  یہ صرف کتبات ہیاکثرو بیشتر صورتوں میں 

وال تھا، تعلق داروں ، پولیس  ہیں کہ مقامی انتظامیہ کا کیا احتےرہ جا
افسروں، مقامی فوجی کمانڈروں اور مرکزی حکومت کے نمائندوں اور ان 



  

کے مقررہ منصب داروں کے کیا نام تھے۔ ان ناموں کی اہمیت یہ ہے کہ 
 مواد کی چھان بین، تحقیق و تشریح میں ان سے بڑی مدد لی جا یتاریخ

ہے۔ اسی طرح مقامات یا انتظامی یونٹوں اور ڈویژنوں کے پرانے یا سکتی 
ی ہب اس وقت کی سماجی یا مذ تھا کتبہ لگایا گیا یہجس وقت  نیزاصلی نام، 

ے تو ہمیں فوظ کیے جاسکتے ہیں۔ یاد گاری کتبتاریخ کے کوائف بھی مح
ار کا  اقتدطاقت اوریہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس یادگار کی کیا اہمیت تھی۔

 وں تاریخی لحاظ سے شہر میں داخلے کے یادگاری دروازاعالن و اشتہار
سے منسوب کیا جا تا رہا ہے۔ کیونکہ اقتدار شاہی کا اعالن ) اورپھا ٹکوں(

کو خیال کیا جا تا تھا۔ نیز کرنے کے لیے مناسب مقام ان دروازوں ہی 
جھنے  کی عبارتوں سے خطے کے مذہبی حاالت و رجحانات کو سمکتبات

  میں بھی مدد ملتی ہے۔ 
ن مفہوم کتبے کی عبارتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، لیک  

ک ، ایک پیغام کی یکسانیت پڑھنے والے کو و مقصد میں ایک وجہ مشتر
 دروازے پر جو کتبہ لگا ہوتا ہے، حسوس ہوجاتی ہے۔ مسجد کے داخلیم

ی مناسبت سے ک یا موقع اس میں عام طور پر اهللا تعالیٰ کی حمدو ثنا میں
 درج ہوتی ہے جس میں مساجد کی تعمیر  ٓایت قرٓانی یا ایسی حدیثِ  نبوی

اجروثواب کی نوید ہو ۔ میں اور خدمت کرنے والوں کے لیے ٓاخرت 
ت کا انتخاب ہوتا ہے امحرابوں میں لگے ہوئے کتبوں میں اکثر ایسی ٓای

 اپنی جگہ مذہبی عمارات اط استعمال ہوا ہو۔ خط ’’محراب ‘‘جس میں لفظ 
حظ  کی خطاطی سے روحانی اور جمالیاتی طور پر کے کتبات 

  اور کسی روحانی موضوعم اهللاحسنیٰ ، بساٹھاتےہیں۔خصوصًا جب اسما ء 
 شعرلکھنے کا موقع ملے۔ کتبہ نگاری میں حدیث فارسی یا عربیپرکوئی 
  سول  کا رواج گیارھویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ نواسٔہ ر نبوی

ک کے مقبرے کے منبر پر  کے سر مبار حضرت امام حسین 
یہ مقبرہ پہلے عسقالن میں تعمیر ہوا ( کی تاریخ درج ہے۔ ء1081/ھ484

 کی ایک خانقاہ میں منتقل  [Hebron]فلسطین میں الخلیلےاستھا، بعد ازاں 
 اس میں’’ تزِک بابری‘‘مغل بادشاہ بابر نے اپنی خود نوشت ۔13)گیاکیا
ر کتبے کا ذکر کیا ہے جو سمر قند کی اس مرکزی جامع مسجد کی شاندا

ر نے اپنے محل امیر تیمو پیشانی پر وجٔہ زیبائش تھا ، جو اس کے دادا
إذ يرفع   سے متصل تعمیر کرائی تھی۔ اس کتبے پر سورة البقرة کی ٓایت

انتہائی خوبصورت خطاطی میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ٓایت  إبراهيم القواعد
اتی تھی۔ نظر کی سطح سے د کے کتبوں پر عام طور پر لکھوائی جمساج
 ، یہ یادگاری کتبہ سائز میں اتنا بڑا تھا کہ بابر کے بقول یہ دو میل باال 

کے فاصلے سے بھی صاف نظر ٓاتا تھا۔ مختصر یہ کہ دنیائے اسالم کے 



  

مختلف حصوں میں اس وقت کے کتبات کے مشترکہ عناصر و خصائص 
ع کرنے والوں ، تا ہے کہ تاجروں ، سیاحوں ، احادیث جمسے ظاہر ہو

کرام کے سلسلۂ    ٓامدو رفت کے ساتھ ساتھ اقدار و ئےعلماء اور صوفیا
  اذواق کی عالم گیریت کا ایک خاموش عمل بھی جاری وساری تھا۔ 

  سے  کتبات کی عبارتوں میں درج ٓایات قرٓانی و احادیث نبوی   
شان دہی ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا تاریخی حوالوں کی بھی ن

 گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ٓایاِت یاانتخاب ایک خاص موقع کی مناسبت سے ک
 وہ ایک مذہبی پیغام کے حامل میں  کی صورت   ہ احادیث نبوی  یاہقرٓانی

ت و تغیرات کو سمجھنے میں بڑے اہیں۔ یہ پیغام خطے کے مذہبی رجحان
قبر کے کتبوں پر، اور   ٓایتہ الکرسی عمومًا  ۔مدد گار ثابت ہو سکتے ہیں

فن خطاطی کے نقطۂ  نظر سے مساجد میں اہم جگہوں پر لکھوائی جاتی 
 اسی طرح موقع کی ۔ 14 برکت خیال کیا جا تا ہےذریعٔہہے۔ کیونکہ اسے 

 خاص حدیث کا انتخاب کتبہ نگاری کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی سےمناسبت 
ہ نگاری کی اہیر کے اسمائے گرامی بھی کتبطرح مذہبی اہمیت کے مش
بے پر خلفائے راشد ین کے نام درج ہیں تو اس کا زینت بنتے ہیں۔ کسی کت

سر  ی ہے۔ اگرعمارت کا مالک یا مطلب یہ ہے کہ کتبہ بنوانے واال سّن
۔ 15تن پاک کے نام کافی ہیں  اور پنج ست شیعہ ہے تو حضرت علیپر

 جیسے ڈھاکہ کے  16ئط تحریر ہیں اور اگر عبارت میں وقف کی شرا
میں )ء1595/ھ1003( سے برٓامد ہونے والے کتبے قریب قصبہ نیا باڑی

میں درج ) ء1254/ھ652خانقاہ سیتلمٹھ،  (اور بنگال کے ایک اور کتبے 
تو پھر ایسی ٓایت کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں وقف کی نگہداشت ، ہیں

خبری اور اس کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے ثواب و اجر کی خوش
  کرنے یا نقصان پہنچانے والوں کے لیے سزا کی تنبیہ ہوتی ہے۔ 

اس امر کی ) ء1395/ھ1003( کا کتبہ  ’’مددمعاش ‘‘ کا ینیاباڑ  
  : مثًال،بھی ایک اچھی مثال ہے کہ کتبے کبھی کبھی قانونی دستاویزات
ے استعمال مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف ناموں کے اندراج کے لی

ویں صدی تک دنیائے اسالم کے بعض ہ۔یہ روایت اٹھار17ہوتے تھے
حصوں میں قائم تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کی تختیاں دیر پا 
ہوتی ہیں اور ان کی چوری بھی بہت کم ہوتی ہے۔ بنگال میں ایسے کتبے 

اور ) ء1591/ھ1000(کا کتبہ ر خاصی تعداد میں ملتے ہیں، جیسے دوہا 
۔ ایران میں قزوین کی ایک عمارت پر ) ء1642/ھ1052( کا کتبہ  ابڑا کٹر

 ۔ لیکن عام طور 18جس پر پورا وقف نامہ درج ہے،ایسا کتبہ موجود ہے 
پر مسلمان قانونی دستاویزات کی تحریر کے لیے کاغذ کو ہر زمانہ میں 

ار اولین حملہ اختی( ترجیح دیتے رہے۔ مسلمانوں کی فتح بنگال سے پہلے 
 اس خطے میں وقف )  میں کیا تھاء1205/ھ601الدین بختیار خلجی نے 



  

تانبے اور دوسری  اور اراضی کی ملکیت کے اندراج کے لیے عمومًا 
 پتھر کی تختیوں کا رواج نسبتًا  دھاتوں کی تختیاں استعمال کی جاتی تھیں،

  کم تھا۔ 
 حاصل قبروں کے کتبوں اور الواح سے بھی اہم اور قیمتی معلومات

نسلی نقِل مکانی کا یہ   میںہو سکتی ہیں۔ بلکہ بسا اوقات کسی خاص خطے
واحد معتبر ثبوت فراہم کرتےہیں۔ کیونکہ کتبے پر مرحوم شخص کا 
خاندانی نام ، خطابات  و القاب اور خصوصًا عالقائی نسبت سے اس کے 

ی یا  کابلی، شیراز: مثًال،خاندان کے اصل مقام اور اس کے قبیلے کا نام
وغیرہ کی نشان دہی ہو جاتی ہے۔ عالوہ ازیں کتبے   (Qaqshal) قاقشال

میں مرحوم کے پیشے یا سماجی مرتبے کا حوالہ بھی ہو سکتا ہے جو 
۔ سب سے اہم بات یہ 19معاشرتی اور نسلی مطالعے کے لیے مفید ثابت ہو

ہے کہ اس شخصیت کی مستند تاریخ وفات کا علم ہو جاتا ہے جس کے 
  تبہ بنایا گیا ہے۔ لیے ک

 یعنی ، ملتے ہیںکی عمارات پرطرح ہر اور کتبات ہر قسم کی 
 ، خانقاہیں ، مزارات، مقبرے ، قلعے ، محالت ، تاالب ، مدارس ، مساجد

 5، 4،  3،  2،  1دیکھئے نقشہ جات نمبر(کنوئیں اور کارواں سرائے 
سالمی تہذیب بجائے خود ا کتبات ۔ اس کے عالوہ ) اورکتبات کا  گوشوارہ

۔ ان سہولتوں کا نتیجہ یہ عمیر کا مستند ترین ریکارڈ بھی ہیںمیں سن وار ت
 کسی خاص خطے کی تعمیراتی سرگرمیوں کو سمجھنے  کہ کتبات کوہے

کا اہم ذریعہ خیال کیا جا تا ہے۔ بہت سے کتبے خوبصورتی سے سجائے 
ا مطالعہ ہوئے پس منظر میں لگائے گئے ہیں۔ ان کے ٓارائشی ڈیزائن ک

دلچسپ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کتبہ خود تعمیراتی زیبائش میں مرکزی کردار 
  بنگال میں گوڑ کے میانہ در پر نیم دروازہ:مثًال،ادا کرتا ہے 

یوں بھی ہوتا ہے کہ اسالمی کتبات کا اثر عمارت  ۔ اکثر ) ء1466/ھ871(
جات یہ پر پہلی نظر پڑتے ہی محسوس ہوتا ہے۔ بیشتر کتبات کے اندرا

کہ عمارت کی تعمیر کن حاالت میں ، کن مقاصد  تفصیل بھی بتا دیتے ہیں
کب ہوئی۔ خطاطی کی تختیاں عمومًا مجموعی ٓارائشی  اور کے تحت  

پروگرام میں اس خوبصورتی سے سموئی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں لگتا 
یک  پوری تعمیر کا اکہ الگ سے ان کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ بلکہ وہ

، )مشہد کی مسجد میر(ک معلوم ہوتی ہیں۔ خصوصًا ایران  الینفوالزمی جز
 عثمانی عہد میں اور ترکی ) سمر قند کا گوِر میر کی عمارت (وسط ایشیاء 
۔ لیکن بنگال کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ یہاں کتبات تعمیر کی کی عمارتیں

پنی جداگانہ جمالیاتی وحدت کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ دیکھنے میں وہ ا
  حیثیت برقرار رکھتے ہیں۔ 



  

اسالم کی اشاعت کا مطلب عربی کی دینی اور ادبی زبان کی حیثیت 
 جن سے۔ بیشتر کتبات عربی زبان میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔  ہےسے ترویج

ثیت مجموعی تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ثقافتی حیواضح اشارہ یہ ملتا ہے کہ ب
 اور دوسرے اسالمی مدارسھا۔ تمام مسلم ممالک میں زندگی پر اس کا گہرا اثر ت

اداروں میں عربی کی تدریس اعلیٰ پیمانے پر ہوتی تھی۔ وسطی اور جنوبی 
ت میں ایشیاء میں زیادہ تر فارسی چھائی ہوئی تھی۔ بنگال کے اسالمی کتبا

 ہیں۔ زبان ، ڈیزائن ، لے ٓأوٹ ، موضوع، ادبی دونوں زبانیں استعمال ہوئی
 ازمنٔہ وسطی کی ی اسالم ک،یہ  اسالمی کتبات کے حامل ، جمالیاتی ذوق اسلوب

  غیر معمولی ثقافتی ہم ٓاہنگی اور وحدت کے ثبوت ہیں۔ 
 
 

  ۔:عالم اسالم کی عالمگیریت اور ثقافتی تسلسل

  

  
 /ھ871(تہائی دلچسپ ، دلکش اور نادر کتبات  دو ان کےبنگال   
شاہی قلعے کے دو عظیم  قدیم  دار السلطنت گوڑ کے جو کبھی)ء1466

کی زینت بنے ، اور چاند دروازہ نیم دروازہ،الشان شاہی داخلہ دروازوں 
 ہوئےتھے۔ ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ ٓاٹھویں

 ان شاندار کتبات سے گہری  کے عیسویچودھویں صدی / صدی ہجری
 غرناطہ میںمماثلت رکھتے ہیں جو دنیائے اسالم کے دوسرے کونے 

پر بنے ہوئے تھے۔ گوڑ کے ان کتبات پر جو اشعار   ءکےقصر الحمرا
سے ة بردالةدقصي کے یريوصمام بإئت ی ان کا ادبی اسلوب اور فنی ہ، کندہ ہیں

 ں کا مقصدبارتوے۔ لیکن چونکہ ان کتبات کی عمشابہت رکھتا ہ
 اشعار کےوزن میں بحر بسیط کو ٓاخر تک برقرار نہ   لہٰذا ،تھا "یادگاری’’

رکھا جا سکا۔ یہ واقعی بڑی حیرت انگیز ہے کہ دو مختلف مسلم سلطنتوں 
جن ،نی گوڑ اور غرناطہ کی شاہی یادگاروں پر  یع،کومتوںحلکے دار ا

لگے ہوئے تھے ان کے جو کتبات  ، درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھاکے
تصور ، اسلوب اور ڈیزائن میں زبر دست ہم ٓاہنگی اور مماثلت ہے۔ ٓاگے 

 نیم دروازہ کا عربی کتبہ جس میں چند نہایت ہی نفیس عربی اشعار کے قطعات ہیں۔



  

 کا سر سری ءبڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قصر الحمرا
  تعارف پیش کیا جائے۔ 

میں اسالمی تہذیب کی یادگار عمارت ہے ) سپین( غرناطہ ،ءالحمرا  
ر واقع ہے۔ اس کی دیواریں سرخ جو غرناطہ کی بیرونی سمت پہاڑی پ

رنگ کی ہیں اور چکنی مٹی، چونے اور بجری سے تعمیر ہوئی ہیں۔ فن 
 کا الفانی نمونہ ہے۔ اندرونی زریںتعمیر کے لحاظ سے یہ اسالمی عہد 

 ۔حصے میں پر تکلف نقش و نگار ہیں اور طغرائی گل کاری کی گئی ہے
ور ٓایات قرٓانی درج ہیں۔ جن میں مختلف اشعار ا،ان کے اوپر کتبات ہیں

   میں محمد بن االحمر نے شروع کروائی۔ ء1232/ھ629محل کی تعمیر 
 میں داخل ہونے کے لیے باب العدل سے گزرنا پڑتا ہے  ءالحمرا  

اس کے سامنے بائیں ہاتھ پر قلعے کا منظر ہے اور دائیں طرف محل ہے 
   کہالتا ہے۔ دوسرا’’كةالربعة قا‘‘جو دو وسیع داالنوں پر مشتمل ہے۔ ایک 

 کہالتا ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ ،شیروں کا صحنیعنی  ’’ السباعقاعة ‘‘داالن 
سے اس میں تعمیر شدہ حوض قابل ذکر ہے۔ صحن کے عین مرکز میں 
بارہ شیر ایک دائرے کی صورت میں ایستادہ ہیں۔ اور ایک نلکی کے 

یروں کا ش ‘‘ذریعے پانی ہر ایک کے منہ سے خارج ہوتا ہے۔ اسے
دو بہنوں کا ایوان یعنی  ’’ة األختنيساح‘‘ کہتے ہیں۔ اس کے قریب  ’’فوارہ
بنو سراج کا ایوان ہے۔ محل کے جنوب میں یعنی  ’’ساحة بين سراج‘‘اور 

  سلطان محمد ثالث کی تعمیر کردہ ایک بڑی مسجد ہے۔ 
ایک دوسرے سے ہزاروں میل فاصلہ پر واقع محالت گوڑ اور   
کئی برسوں ) کمپلیکس/ عمارتیں شاہییوں دارالحکومتوں ک دون (الحمرا

شاہی  کی مسلسل محنت کے بعد مختلف مقاصد کے لیے تعمیر ہوئے تھے۔ 
 عدالت ، محالت اور باغات وغیرہ نجی محل ، مساجد ، ایوان  خاندان کے

ں کے لیے مقامی ہسپانوی زبان کی بجائے اعلیٰ رتوکے کتبات کی عبا
یغ شاعرانہ عربی استعمال کی گئی ہے ۔ دونوں کے درجے کی فصیح و بل

 سے ایک اور بھی ی، سماجی اور ثقافتی سیاق کے حوالےکتبات میں مذہب
ومتوں کے اندر مسلمان بڑی دلچسپ مطابقت ہے۔ وہ یہ کہ دونوں دار الحک

مسلموں کی اکثریت تھی۔ کیا ان کے اطراف میں غیر تھے اور بکثرت ٓاباد
 اور گوڑ کے کتبوں میں درج  ءی سمجھیں کہ الحمراہم اسے محض اتفاق ہ

اشعار میں مشترک موضوع شاہی محل کی شان و شوکت اور پانی کی 
 یقینًا دلچسپی کی بات ہے کہ غرناطہ کے  ؟ ہےقدرتی فراہمی و سیرابی

بہتا ہے اور الحمرا کے اندر اور باہر  )Darro( وّرَڈ قریب سے دریا 
شی کے لیے متعدد نہریں دریا سے نکالی گئی سنگتروں کے باغات کی ٓابپا

 شاہی محل کے مغرب میں عظیم ،  جہاں تھابھی  یہی حال گوڑ کا  تھیں۔



  

دریائے گنگا کی گزر گاہ تھی۔ محل کے خوبصورت اور وسیع مرغزار 
میں نہریں ، تاالب اور جھیلیں بنا لی گئیں تھیں۔ جو پانی بھی با فراط فراہم 

ر کو بھی دلکش بناتی تھیں۔ ان نہروں کا حوالہ کرتی تھیں اور پس منظ
  :چاند دروازے کے کتبے میں درج اس شعر میں بھی ملتا ہے

  

 
لِ لَهبِيلساْ كَالسهحتْت ىرج رهبالفَ    ن قَلَت راُْء دننِأَجحقْرِوامل  

اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہے   جیسے جنت ’’ : ترجمہ
کی نہریں    اور جس کے الئے ہوئے پھل   سارا فقر و غم 

  "اپنے ساتھ لے جاتے ہیں
اسی طرح نیم دروازے کے کتبے کی دوسری سطر میں درج 
اشعار سلطان باربک شاہ کے محل، اس کے یادگاری دروازے اور اس کے 

 کا پورا منظر ، تے ہیں۔ پورےبصورت باغات کی یاد دالاطراف کے خو
اسالمی ، مسیحی اور یہودی مذہبی روایات اور کتب مقدسہ میں مذکور 

 جنت کے باغ کا زمینی پیکر  یہجنت عدن کے پس منظر میں دیکھیں تو
اثر انگیزی کے ساتھ  ادہ وتا ہے۔ غالبًا جنت کے تصور کی زیمعلوم ہ

قرٓان مجید کی میں کے کتبے میں ہوئی ہے  جس ترجمانی چاند دروازے 
 کا بھی استعمال ہوا ہے۔ انڈیا کے محکمہ ٓاثار قدیمہ ’’ لالسلسبي‘‘ اصطالح

 ء گوڑ کی بائیس غازی دیوار سے متصل ایک مقام 2005  تاء 2002نے 

چاند دروازہ کو مزین کرنے والے کتبےمیں پائے جانے والےعربی اشعار میں 

 سے چار قطعات



  

۔ جس سے معلوم ہوا کہ نالیوں ، راجباہوں ، 20کی کھدائی کرائی تھی 
 کا ایک مکمل نظام کام کر رہا تھاجس کے تحت بہتے تاالبوں اور ٓابراہوں

پانی کی یہ تمام گزر گاہیں عظیم الشان چوبی محل کے چاروں اطراف میں 
قطع کرتی  ایک دوسرے سےسیراب اورپھیلے ہوئے سرسبز باغات کو

 ٓابی گزر  ، بآالخر مغرب میں دریائے گنگا سے جا ملتی تھیں۔ مذکورہہوئی
سرنگ کے اندر سے ہوتی ) خفیہ(ر ایک اندرونی گاہوں میں سے ایک نہ

 گنگا  ہوئی اور محل کے وسط سے بڑی نفاست سے بہتی ہوئی ، بآالخر
کے سامنے بنے ہوئے محل کی پشت پر ایک خوش منظر گودی سے جا 

  ملتی تھی۔ 
 الحمرا کے کتبات میں درج اشعار میں تعجب کی بات ہے کہ قصر
 وضوع اکثر بیان ہوا ہے۔ مثًال قاعۃ باغات ، حوضوں اور فواروں کا م

 میں ایک شاندار فوارہ بھی تھا جس کی ،شیروں کے صحن، یعنی السباع 
 محل کے اندر بھی ،انہار جنت کی تشبیہ میں  ، تحسین میں چند اشعار

منقوش تھے۔ ان اشعار میں سے ایک جو عربی زبان میں ہے یہاں دیا جاتا 
ب کا تحریر کردہ ہے اور ایوان السفیر یہ شعر و زیر لسان الدین خطی،ہے

  ۔ :میں کندہ ہے
 من جاَْءنِي يشكُو الظَّماَء فَمورِدي

الز فرذالصاجِِلِ العزنَ موبِ د  
شکایت  تشنگی کی میرے پاس جو بھی ‘‘: ترجمہ 

  لے کر ٓاتا ہے
میں اسے ٹھنڈا، شیریں ، پاکیزہ اور صاف 

   ’’ مشروب پیش کرتا ہوں
شاعر ابن زمرک کے ،سی طرح شیروں کے فوارے پر درج ا

تشبیہ استعمال ہوئی ) جنت والی(اشعار میں سے ایک یہ ہے جس میں یہی 
  ہے۔ 

 أَلَم تر أَنَّ املَاَء يجرِي بِسفْحها
  ولكنها أَبدت علَيه الَمجارِيا

  کیا تم نے ٓاب رواں کا بہأو نہیں دیکھا ،‘‘ : ترجمہ 
اتر کر موج پر  اتر  دیکھو کس طرح اوپر سے  

 ’’کر رہا ہےموج پیدا 
ان تمام اشعار میں پانی کو فِن کتبہ نگاری کے ایسے سحر طراز 

دیا ہے جس نے ان یادگاری کتبوں کو ایک جداگانہ گیاپہلو سے ہم کنار کر 
اور خاص معنی پہنا دیے ہیں۔ پانی سے متعلق ابن زمرک کے دوسرے 



  

 جو تشبیہات پیش کی گئی ہیں،  ں بعض دوسری نوعیت کی اشعار می
 قاإلبري  مثًال : وسرے مقامات کے کتبات پر درج ہیں کے دءقصرالحمرا

 کے صحن ءجو الحمرا) پانی کا مینار (برج املاء، )صراحی (ناء املاءإ ، )جگ(
 البتہ  ۔ یہ سب کچھ غائب ہے عرصہ ہوالیکنو شوکت بڑھاتا تھا ، کی شان

 ٓاج تک موجود  ’’جہاز کی گودی‘‘ اور ’’ ایوانِ  حوض‘‘ یعنی ،كةالرب ءفنا 
ہیں۔ جو ہمیں اس وقت کے بہتے پانی کے حسن کی یاد دالتی ہیں ۔ اسی 

 تعارہ مل سکتا ہے کیونکہ شریعت کاطرح با ب الشریعۃ میں بھی یہ اس
 سامنے کا صحن، ے کءایک معنی پینے کے پانی کا چشمہ بھی ہے۔ الحمرا

 ایواِن ریحان ا  فناء الریحان ی پورے کمپلیکس کا ٓاغاز ہوتا تھا، ہاں سےج
کہالتا تھا۔ یہاں ریحان اور نیاز بو کے خوشبو دار پودے منظر کو ِعطر 
بیز بنائے ہوتے تھے۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ بنگال کے دار 

 ‘‘ ریحان’’ لفظالحکومت گوڑ کے چاند دروازے کے بھی ایک کتبے میں
  ود ہے۔ شعر یہ ہے۔ موج

  لذي الْحبِيبِ ولَألعداِْء كَالشطَنِ باْبه راْحةٌ للروحِ ريحاْناً
 ہے احباب کو دیتایہ دروازہ راحت ‘ :ترجمہ 
لیکن  طرح ریحان روح کو ٓارام دیتی ہے جس

دور اور پرے رکھتا ہے دشمنوں کو ہمیشہ کے 
   ’’لیے

 دونوں شہروں کے کتبات سے ءلحمراگوڑ کے میانہ در اور ا  
حکمرانوں اور برسر اقتدار طبقوں کی اس بنیادی خواہش کا اظہار ہوتا ہے 

ابا اور قطعی کہ وہ خواہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی عہد میں ہوں، وہ بے مح
اللت کے طلب گار ہیں۔ نیم دروازے کے کتبے کے جاقتدار اور شوکت و 

سطر کے بارے میں کسی کو کچھ باالئی نصف حصے میں واقع پہلی 
نذر ہو چکا ہے۔اور ساتھ  زمانے کی دست برد کی معلوم نہیں کیونکہ وہ 

 دنیا سے غائب ہوگیاہے۔ لیکن ہر شخص  عرصہ ہوابھی ہی وہ دروازہ 
ٓاسانی سے تصور کر سکتا ہے کہ کتبے میں جو اشعار درج تھے ان میں 

نظیر شا ن و شوکت اور  اقتدار کی بے کےبنگال کے سلطان باربک شاہ 
اس کے عظیم الشان محل کی توصیف کی گئی ہوگی۔ چاند دروازے کے 
کتبے اور نیم دروازے کے باقی ماندہ کتبے میں جو اشعار اب تک موجود 
ہیں، وہ سلطان کی پر جالل حکمرانی اور شاہی محل کی بے مثال رونق 

  افروزی کی تعریف و تحسین میں قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ 



  

 کے ء الحمرا گوڑ کے ان دونوں دروازوں کے کتبات کے اشعار
کتبات کے اشعار سے موضوع کے لحاظ سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں ۔ 

 کے ایک کتبے کے یہ اشعار دیکھیے۔ ءمثال کے طور پر الحمرا
نمو اَْء املُلُوكنأَبو املُلُوك نا ابي 

  انتسبتعنوا النجوم لَهْ قَدراً إِذا 
لَه ريظراً النقَص تديش تإِنْ كُن  

بتالر ونِهد نم تمتلَي والْع اْزح 
  :ترجمہ

تمہاری  !ں کے بیٹے اور بادشاہوں کے بیٹوراجأواے ”
 جس کے ٓاگے ہے) ٹھکانا( کیا ہی عظمتکیطاقت 

  ستارےاطاعت سے جھک جاتے ہیں
 سامنے ہو اس وقت جب تمہارا حسب نسب 

  اور تم جب کوئی محل تعمیر کرتے ہو
  تو دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا 

 وہ اتنا بلند ، اتنا بلند ہوتا ہے
  “  تمام بلندیاں پست ہو جاتی ہیں اس کےسامنے کہ

تقریبًا یہی موضوع اس کتبے میں نظر ٓاتا ہے جو دو شیروں کے سروں پر 
 کے حوض میں پانی گرتا تھا۔ ءمراجن کے منہ سے الح،لگا ہوا تھا 

  مذکورہ کتبے کے ٓاخری اشعار یہ ہیں۔ 
 تبارك من أَعطَى اِإلماْم محمداً

 مغاْنِي زاْنت بِاجلَماْلِ املَغاْنِيا
 وإال فهذا الروض فيه بدائع

  أَبى اللَّه أَن يلْقَي لَهاْ احلُسن ثَاْنِيا
 :ترجمہ

  وہ جس نے امام محمد کو محل عطا کیامبارک ہو”  
  ایسا محل کہ جمال میں دنیا کے محالت سے بڑھا ہوا،

  یہی ہے وہ باغ جس میں فن کے تمام عجائبات موجود ہیں 
  ’’جس کی کوئی نظیر ، خدا کرے کہیں اور نہ ہو

  



  

 
  
 

طان باربک شاہ کی توصیف اس چاند دروازے کے کتبے میں سل  
ہے کہ روئے زمین پر اس جیسا بادشاہ اور کوئی نہیں  میں کی گئی پیرائے

  ہے۔ 

   لِ مثْلٌ فهذا واحد الزمنيف البذّْ
 : ترجمہ
یا میں، ) کوفہ و بصرہ (دونوں عراقوں کیا ‘‘

 ،من میںشام وی
دل اور سخی صاحب  باربک شاہ جیسا کوئی 

  ؟بادشاہ ہے
  ، میں نہیں کوئی نہیں اهللا کی زمین

 ایسا فیاض اور سخی، منفرد اور یکتائے 
   ’’ کوئی نہیں ہےروزگار

 
مكَر ويف الشامِ      هل يف العراقني سلطانٌ له كباربكشاه

 والـيمنِ
   فما يف بالد اللّه قَطُّ لـهالّكَ

اٹھارویں صدی کے ٓاخر میں مرسوم چاند دروازہ کا ایک منظر جس کی تصویر کشی کریٹن 
  کے لئے کی تھی۔ ”Ruins of Gaur“نے اپنی کتاب 



  

  وہاں ،ِت گوڑ میں ایک اہم دروازہ تھانچاند دروازہ سلط جہاں
 میں ایک اہم تعمیراتی ءالحمرا) اردو میں چاند مینار کہ لیں(البرج القمری 

قائی ثقافتی مظاہر میں زبردست  تنوع المینار تھا۔ ہم عالم اسالم میں جہاں ع
 وہاں قابل ذکر ثقافتی تسلسل اور ہم ٓاہنگی   دیکھتے ہیں، اور گونا گونی
 گویا کہ خیاالت و افکار کی ٓامدو رفت اسالمی مشرق اور ۔بھی دیکھتے ہیں

نہ سہی کم ازکم  ۔ اگر لفًظاتھییع پیمانہ پر اسالمی مغرب کے درمیان وس
۔ اسالمی تہذیب کی اشاعت و وسعت کے ساتھ  ہےںمیروحانیت کے مفہوم 

ساتھ پرانی دنیا میں عالمگیریت کا رجحان رفتہ رفتہ اور خاموشی سے 
  بڑھتا جا رہا تھا۔ 

اگرچہ شاعرانہ اسالیب فارسی کتبات میں عام رواج پاگئے تھے   
 ،سولھویں صدی میں بنگا ل میں مغلوں کی ٓامد کے بعدخاص طور پر ،

د ہی استعمال ہوتے تھے۔ یلیکن اس دور سے پہلے وہ عربی کتبات میں شا
 کا ءیہ اشعار بادشاہ کی شان و شوکت کے ترجمان تھے۔ خواہ الحمرا

 کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایک خاص موضوع ہوتا تھا۔ ،بادشاہ ہو یا گوڑ کا
تعمیر کے مقصد کی تشریح جس میں صرف محل کی ت یعنی خاص عمار

مثًال یادگاری دروازوں ہی کا ذکر نہ ہو، بلکہ اس کے منفرد پیش منظر و ،
  ۔21پس منظر کی بھی عکاسی کی جائے

وں میں وڑ کے دو مختلف کتبہ نگاری کے نمون اور گءالحمرا  
اشتراک فن کے عالوہ چند امتیازی پہلو بھی ہیں۔ مثال کے طور پر 

 کے کتبات ٓانکھ کی سیدھ میں دیواروں کی خالی جگہوں یا ءالحمرا
ت مجموعی عمارت حیثیبنائے گئے تھے۔ فنی لحاظ سے وہ بوں میں قچطا

 سے پوری طرح ہم ٓاہنگ ہیں۔ اس کے (Design) ڈیزائن کے ٓارائشی 
ظر برعکس گوڑ میں نیم دروازے اور چاند دروازے ، دونوں کے کتبات ن

 تھےکہ ان کا پڑھنا عام ٓادمی کےلیے ے اوپر لگائے گئےکی سطح سے اتن
یعنی ،بہت دشوار ہوتا تھا۔ ما سوائے اس کے کہ عالقے کے چند دانا لوگ

 خصوصی کاوش سے پڑھ سکتے ۔ دوسرا فرق دونوں شہروں کا ہیعلماء
 ہیں،  ومعروف  کے کتبات کے شاعروں کے نام معلومءیہ ہے کہ الحمرا

ابن  س نے ایوان ریحان کے اشعار موزوں کیے، ج، ابن زمرک : مثًال
جس نے ایوان ریحان سے متصل دو بڑے ہال کمروں کے اشعار ،حبیب 
۔اس کے برعکس چاند دروازے یا 22لسان الدین خطیبو زیر اور  ،لکھے

نیم دروازے کے کتبوں پر درج خوبصورت اشعار تخلیق کرنے والوں کے 
میں ان کا نام تک معلوم نہیں۔ ایک بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ حتی کہ ہ

 کا اکثر حصہ سالمت ہے، ءاور فرق دونوں میں یہ ہے کہ قصر الحمرا
   ٓاثار باقی رہ گئے ہیں۔  جبکہ سلطنت گوڑ کے بہت کم



  

 

 
  
  

کتبات بنگالی 
  ۔: دلچسپ پہلو  مختلفکےکےاسالیب و نقوش 

طی کے نمونوں نے اسلوب کے تبات میں خّطاگال کے اسالمی کبن  
 ع متعدد یادگاری عمارات کے زمانٔہ  رنگ دکھائے ہیں ۔ یہ تّنو سو سو

 بصورت دیگر ان کا ۔تعمیر کا تعین کرنے میں بڑا مدد گار ثابت ہوتا ہے

میں مساجد کا فروغازمنٔہ وسطیٰ کے بنگال  نقشہ  

۔:سوم  



  

ر مجسمہ واری ار ہے۔ بنگال میں پتھر پر نقش کازمانہ طے کرنا بہت دشو
 Pala :  (پاال روایت خاندانعظیم پیکر تراشی کی  سازی و

Dynasty750 (  خاندان سینا اور ، )ء1150 -ء :Sena Dynasty1095ء 
کے زمانے سے چلی ٓارہی تھی۔ پاال خاندان بدھ مت اور سینا ) ء1300 -

۔ اعلیٰ درجے کی اثر تھکے مذہبی تصورات سے متأ مت ودخاندان ہن
زی کی روایت کے باوجود فن کارروں ری اور مجسمہ ساحجری نقش کا

  وں نے زمانٔہ قبل از اسالم میں با لعموم  اپنی فنی مہارت کومنداور ہنر 
  رائشی فن تحریر میں نہیں ٓازمایا۔ ٓا

ے ساتھ ہی سب کچھ کیرھویں صدی کے اوائل میں ظہور اسالم ت  
اگرچہ  ی ، پیکر تراشی اور مجسمہ سازی کے فنون بدل گیا۔ نقش کار

 اظہار کے طور پر عالمات کی شکل اختیار کر ائی طاقت کے ذریعٔہخد
کے دوسری روایات میں ڈھل گئے ۔ لیکن اسالمی ثقافت میں وہ کوئی 
خاص اہمیت یا قدرو منزلت حاصل نہ کر سکے جس کا دینی پیغام سرا سر 

ور وحدانیت پر مبنی تھا۔ اس کی ا (Aniconic)بت پرستی کے خالف  
 نے اپنے فنی ذوق و شوق کے اظہار کے لیے دوسرے بجائے مسلمانوں

ذرائع دریافت کیے اور فن خطاطی ان کے لیے بہترین ذریعہ اظہار ثابت 
اس   خطاطی نے کے بعد)  ء1205( بنگال ہوا۔ چنانچہ  مسلمانوں کی فتح

حجری  میں ایک با لکل نیا کردار ادا کیا۔ بنگالی فنکاروں نے اپنی خطے
 دیا۔ اور پتھر ہی موڑوں کا رخ خطاطی کی طرف ری کی مہارتنقش کا

میں اسالمی خطاطی کے انتہائی حیرت انگیز نمونے تخلیق کیے۔ جن میں 
۔ یہ کتبات بجائے خود تاریخی موجود ہیںسے کچھ ٓاج تک صحیح سالمت 

  ۔ یںفنی معلومات کا اچھا ماخذ ہ



  

 

سنسکرت اور بنگلہ زبان میں زیادہ ،زمانۂ  قبل از اسالم کے کتبات  
ی پتھر کی سطح کھود کر اس کے نمونے ہیں۔ یعن (Incise)تر کندہ کاری 

موم  عبارت لکھی گئی ہے۔ جبکہ بنگال میں عربی اور فارسی کتبات بالعپر
 یعنی پتھر کی سطح اطراف سے کھود ،یںکاری کی صورت میں ہ ُمنبَّت

کندہ کاری کی   ۔ )Relief/Raised form( کر الفاظ ابھارے گئے ہیں
  بنگال میں   ٓاج تک   غالبًامیں اسالمی کتبہ (Incised form)صورت 

 فن تعمیر اور اسالمی کتبات ،دریافت نہیں ہوا۔ حیرت ہوتی ہے کہ مصوری
 چھوڑنے والے محرر، خطاط ، فن کار  ورثہ ہمارے لیےا شاندار اتن کا
 ہنر  کہاں سے ٓاگئے تھے۔ بیشتر محرروں اور خطاطوں کا صاحباور

اصل وطن تو جیسا کہ کتبات سے ظاہر ہوتا ہے ایران اور وسط ایشیا  تھا۔ 
پتھر پر کندہ کاری کرنے والے معمار ، ہنر ور اور کاریگر مقامی طور پر 

اہمی ں بی اور فن تعمیر کی سرگرمیاے۔ مصوربھی بھرتی کر لیے گئے تھ
جس کے تحت مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میل جول کا تقاضا کرتی ہیں، 

 اس  تو ،  ضبط بڑھ گیا۔ جہاں تک اسالمی کتبات کا تعلق ہے ومیں ربط
 یا کرتے کام کا حکم داسسالطین یا امرائے دربار یعنی کے سر پرست

ط پتھر کی تختی کے سائز اور تھے۔ علما ء عبارت لکھتے تھے اور خطا
تیار کرتے (Design & Layout)سطح کے مطابق عبارت کا نقشہ 

۔ پھر کندہ کار چار کول سے یا پتھر پر چھوٹے چھوٹے نقطوں کے 23تھے

 کے گأوں بگماری سے دریافت ہوا ہےلکشمن سین کا یہ بنگلہ کتبہ حال ہی میں ضلع چپائی نواب گنج 



  

 مرحلہ طے ہونے پر ایک  کانشان لگا کر خاکہ تیار کرتا تھا۔ خطاطی
ے سوں یینانتہائی ماہر سنگ تراش تختی کی سطح کو باریک باریک چھ

 اور اس کے اردگرد کی جگہیں  ابھر جاتا تھا تھا کہ لفظ  اس طرح کھودتا 
ضروری نہیں کہ وہ ھیں۔ جس کام کا حکم دیا جاتا تھا،خالی رہ جاتی ت

 ہیں کہ ان پر  ملیی لوحات ایسی حجر یہاں ہمیشہ ہی مکمل ہوپاتا تھا۔
مل نہ ہوا۔ خطاط نے خاکے بنا رکھے ہیں۔ لیکن سنگ تراشی کا عمل مک
۔ ہوسکتا ہے 24ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی غیر معمولی وجہ ہو گی

کتبات پر  اکثر لٹ گیا ہو۔ ہونے سے پہلے ہی حکومت کا تختہ ابقیہ مکمل
 لیکن اس امر  پائی جاتی ہیں، درج اگرچہ ٓایات قرٓانی اور احادیث نبوی 

کو اس کام سے اشوں کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ غیر مسلم سنگ تر
  ۔ منع کیا گیا ہو

 

 



  

  ۔:بنگالی کتبات کی گونا گونی
 سے ہمیں ایک خاص وقت میں ایک خاص اسالمی دنیا کے کتبوں  

مقام کے سنگ تراشوں اور نقاشوں کی اہلیت و قابلیت کا اندازہ ہو سکتا 
استعمال ہوا، اس سے بھی اس  قسم کا پتھر کا  کے لیے کس۔ کتبوں25ہے

 پتھروں کی تجارت کے بارے میں دلچسپ شواہد مل سکتے ہیں۔ عہد کے
) /Black basaltبسالٹ(بنگال کےبیشتر کتبات کے لیے سنگ سیاہ 

استعمال کیا گیا۔ چونکہ بنگال کے وسطی عالقے میں سنگ سیاہ کی قلت 
محل  صوص بہار کے عالقے راجالقوں بالخلیے ٓاس پاس کے ع تھی۔ اس

 اور قیمتی ہونے کی صورت میں اسے بسے منگوایا جاتا تھا۔ پتھر کمیا
ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر کی ایسی 
تختیاں بھی دستیاب ہوئیں ہیں جن کی دونوں طرف کتبے لکھے ہوئے ہیں۔ 

ی ایک اچھی مثال سیان سے کجن کا تعلق مختلف ادوار سے ہے ۔ اس 
 ایک طرف عربی زبان  جس کے،دستیاب ہونے والی پتھر کی وہ تختی ہے

تختی کی دوسری طرف   اسی  اور ۔ہے) ء1221/ھ618(میں لکھا ہوا کتبہ 
اس سے پچھلے زمانے کا سنسکرت میں لکھا ہوا کتبہ ہے جو بالکل 

ں یران عمارتویاں تباہ شدہ اور و۔ کبھی کبھی پتھر کی تخت26محفوظ ہے
بغیر کئے  لئسے برٓامد کی گئیں اور ان کے اصل ٓارائشی حصوں کو زا

یا گیا۔ بنگال کی بعض تختیوں میں ہندو دیو ماال لانہیں دوبارہ کار ٓامد بنا 
 تباہ شدہ  یہ تختیاںکی بھی شکلیں ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ
ے حاصل کی گئی مندروں اور خستہ حال دھرم شاالٔوں کے کھنڈروں س

 بلکہ اچھا اور مفید کام سمجھ  تھینہیںتھیں۔ اس میں کوئی بد نیتی شامل 
  کی تعمیر میںاجد مسکہ  محفوظ کی گئیں حتٰیکےیاں حاصل کر کر یہ تخت
 جو بعض ، 27 کسی پرانی عمارت کا ملبہ استعمال کیا گیا بسا اوقات

  صورتوں میں عمارت کے پرانے مالکان سے باقاعدہ خریدا گیا تھا۔ 
 لکھوائے جاتے تھے، لیکن کے لیے اگرچہ کتبات یاد گاری مقاصد  

جگہ کی کمی کی وجہ سے زیادہ عبارت ٓارائی اور خطابت و فصاحت کی 
اس میں کوئی خاص گنجائش نہ رہتی تھی۔ لہٰذا کتبات کے پیغام میں 

ا پر تکلف بیان نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے بھی کتبات کو دستاویز واقعات ک
معتبر اور بنیادی ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ جو کتبات ،بندی کا ایک اہم 

عربی زبان میں ہیں وہ عربی کی قدیم خطاطی کے طرز و اسلوب معلوم 
کرنے میں خاصے مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔ بنگال کے کتبات کی عبارت 

کا نام بہت کم نظر ٓاتا ہے۔ اس سے ماضی کے اسالمی معاشروں پر خطاط 

 ۔ ازمنٔہ وسطٰی کے بنگال میں مدرسوں کا فروغ:نقشہ چہارم



  

 کسی ایک فرد ، ہے۔ جہاں فن پارے کی تخلیقلتاکی ثقافتی اقدار کا پتا چ
نا چاہے، پوری امت بجائے جو اس کی بنیاد پر شہرت عامہ حاصل کرکی 

   تھا۔   جاتا کا وسیلہ سمجھای اظہار خیال معاشرتکےمسلمہ 
 کے زمانہ قدیم کے  جنوبی ایشیا بالعمومے سنسکر ت کتبوں س  

اکثر غیر مسلم حکمران خاندانوں کے بارے میں بنیادی تاریخی معلومات 
فراہم ہو جاتی ہیں لیکن مسلمان حکمرانوں کے بارے میں یہ صورت حال 
نہیں  ہے۔ اسالمی روایت یہ رہی ہے کہ تاریخی واقعات عمومًا وقائع 

یں کاغذ پر تحریرًا محفوظ کر لیے روزنامچوں کی صورت م،نگاری 
ں میں اختیار نہیں کیا طّوجاتے تھے۔ لیکن تاریخ نویسی کا یہ طریقہ تمام ِخ

ں میں دستاویزات کی حفاظت طّوعالوہ ازیں ٓافات کی وجہ سے بعض ِخ۔گیا
ل دشوار ہو گئی۔ یہ بات خاص طور پر مغل دور سے پہلے کے بنگا

  عام  تو وقائع نگاری کا رواج یااںیہ پر صادق ٓاتی ہے،) 1538 ۔ 1205(
  ۔  دستاویزات تلف ہوگئیںنہ تھا یا وہ 

کتبات نے مسلم بنگال کی ابتدائی تاریخ کے بہت سے خال پر کر   
دیے ہیں۔ کتبات نہ ہوتے تو بہت سے واقعات اندھیرے  میں رہ جاتے ۔ 

ویل ے متن اتنے طالبتہ یہ بات قابِل ذکر ہے کہ فارسی یا عربی کتبات ک
عربی کتبات کے نسبتًا بڑا و سنسکرت کے ہیں۔ فارسی نہیں ہیں جتنے کہ

ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان زبانوں کی خطاطی کو سنسکرت کے مقابلے 
میں زیادہ جگہ چاہیے۔ بنگال کے پاال اور سینا خاندانوں کے سنسکرت 
کتبے کے متن اتنے طویل ہیں کہ ان میں حکمرانوں کا پورا شجرٔہ نسب 

ویا ہوا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاال اور سینا حکمران پتھر کی سم
تختیوں کے عالوہ تانبے اور کانسی کی تختیاں بھی استعمال کرتے تھے۔ 

ینی کے لیے صرف پتھرکی تختیاں رجبکہ مسلمان زیادہ یادگاراثر ٓاف
عالوہ ازیں سنسکرت کے حروف عربی و فارسی  ۔28استعمال کرتے تھے

بلے میں چھوٹے اور تنگ ہیں اور کتابت میں الفاظ کا بین حروف کے مقا
ایک اور اہم اور قابل ذکر بات یہ کہ سنسکرت السطور بھی کم ہوتا ہے۔ 

ے گئے  کتبے پا ئ لکھے ہوئےبیک وقت دو زبانوں میں کے ساتھ ساتھ
۔ ان کا  عربی و فارسی،عربی و سنسکرت یا فارسی و سنسکرت  مثًال،ہیٕں

جس کی ایک مثال ( مسلم حکمران خاندانوں سے ہےتعلق بنگال کے
تعداد میں بہت کم لیکن ایسے کتبے) ء1595/ھ1003، ی کا کتبہ ہےڑنیابا

  ہیں۔ 



  

  

  
  ۔:خالصۂ  کالم

ی اہم اور ناگزیر ذریعہ رخین کے لیے انتہائؤاسالمی کتبات م  
مختلف خطوں میراث کا امتیازی حصہ ہیں۔ معلومات ہیں۔ یہ اسالمی ثقافتی 

 کی اور عالقوں میں اسالم کی ابتدائی اشاعت کے بارے میں معلومات
یہ کتبات تاریخ کے مختلف ادوار میں مذہبی و فراہمی کا سر چشمہ ہیں۔ 

 ۔ ازمنٔہ وسطٰی کے بنگال میں قدیم حج کے راستے ، خانقاہیں اور صوفی سلسلوں کا فروغ:نقشہ پنجم



  

مثال کے طور پر سر یعہ ہیں۔  پر تازہ روشنی کا قابل قدر ذرلتمدنی عوام
کو سمجھنے  استحکام اسالم کی طویل اور پیچیدہ تاریخ زمین بنگال میں 

میں اسالمی کتبات سے مدد ملتی ہے۔ جبکہ یہ خطہ باقی عالم اسالم سے 
الگ تھلگ رہنے کے باوجود ایک مستحکم اسالمی جغرافیائی طور پر 
ے پرانے خیاالت میں علم کتبہ شناسی سے ہمیں اپنتشخص رکھتا ہے۔ 

جن ترمیم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نئے نئے تازہ انکشافات سامنے ٓاتے ہیں۔ 
یاد رہے کہ  میں اضافہ ہوتا ہے۔ سے اس عالقے کی تاریخ  کوسمجھنے

اسالمی کتبات ہر خطے میں اپنے فنی اظہار اور ادبی اسلوب کے اعتبار 
ان تمام کتبوں میں لیکن سے دوسرے خطوں سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ 

متعدد جداگانہ اور منفرد و ممیز پیغامات کی نوعیت ایک ہی ہوتی ہے۔ 
ثقافتی خصوصیات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام ایک ہی ہے، کثرت 

ّرۂ   جو پوری تاریخ کے دوران میں اسالمی تہذیب کاط،کا پیغاممیں وحدت 
 ہے۔ رہاامتیاز 

 ضمیمہ 
 (1205 – 1707)  گوشوارہات کا بنگال میں اسالمی کتب

A Table of the Islamic Inscriptions of Bengal (1205-1707) 
 

طرز 
 عمارت

/ جائے دریافت/کتبہ کا نام حاکم سنہ
ے اصلئجا  

 

-1213 ُپل
1210 

عالؤ الدین  علی 
  خلجیمردان

چپائی نواب  ، لطان گنج س ُپل،
 گنج

1 

ث الدین عوضغیا 1221 خانقاہ مغربی ،بھومیر ب سیان، خانقاہ،  
 بنگال

2 

-1230 مدرسہ
1229 

  نوہاٹہ، ،مسجد و مدرسہ  خلجیبلکا خان
 راجشاہی

3 

طغرلابو الفتح  1242 خانقاہ   ی درگاہ،، بڑمذہبی عمارات  
 بہار

4 

ملک جالل الدین  1249 خانقاہ
 مسعود جانی

  گنگارام پور، ت،مذہبی عمار
  مالدہ

5 

ک بیزابو الفتح  1254 خانقاہ
 السلطانی

وگاںن ، ھستالمٹ خانقاہ،   6 

بہار،  دری رہ ، باخانقاہ تاتار خان 1265 خانقاہ  7 



  

ُرکن الدین  1293 قلعہ
  شاہکاؤسکی

  ر،ی،  مہیشوارا،  مونگھقلعہ
 بہار

8 

ُرکن الدین  1297 جامع مسجد
  شاہکاؤسکی

سرائے،   کھیجامع مسجد، ل
بہار ر، یمونگھ  

9 

 ُرکن الدین 1297 مسجد
  شاہکاؤسکی

ناجپوری ِد دیویکوٹ، مسجد،   10 

مذہبی 
 عمارات

ُرکن الدین  1297
  شاہکاؤسکی

 11  کاگل، بہار ،مذہبی عمارات

ُرکن الدین  1298 مدرسہ
  شاہکاؤسکی

مدرسہ، ظفر خان 
ہوگلی ی، تریبینمسجد،  

12 

ُرکن الدین  1300 خانقاہ
  شاہکاؤسیک

اڑہ،  بوگڑ،  مہاستھانگخانقاہ  13 

قاہخان ٹلہسخانقاہ ،  حسین شاہ 1512   14 

مذہبی 
 عمارات

شمس الدین  1307
 فیروزشاہ

محل حاتم خان ، بہار شریف، 
 بہار

15 

شمس الدین فیروز  1313 مدرسہ
 شاہ

 ی، تریبین مدرسہ دارالخیرات،
 ہوگلی

16 

شمس الدین فیروز  1315 مسجد
 شاہ

بہار  مسجد، محل حاتم خان، 
  بہار شریف،

17 

-1333 ٹکسال
1322 

 نگا،  چپائیبیلڈ،  وزیرکسالٹ سلطان بہادر شاہ
 نواب گنج

18 

 بانیہ  مسجد شیخ عالؤ الحق، سلطان الیاس شاہ 1342 مسجد
کتہکل کر ،وپ  

19 

 دیوی  ،خانقاہعطا شاہ  گنبد،  سلطان سکندر شاہ 1363 خانقاہ
دیناجپور کوٹ،   

20 

ہار ب پانگر،ممسجد،  چ سلطان سکندر شاہ 1367 مسجد  21 

، حضرت پنڈوہمسجد،دینہ ا سلطان سکندر شاہ 1374 جامع مسجد
بنگالمغربی   

22 

غیر  جامع مسجد
 مؤرخہ

محراب  مرکزی  مسجد،دینہا سلطان سکندر شاہ
  اوپرکے

23 



  

غیر  جامع مسجد
 مؤرخہ

 پر ےئی تلادینہ مسجد کے باال سلطان سکندر شاہ
قبلہ کی دیوار میں واقع 

بی جنو(چوبیسواں محراب 
)طرف سے  

24 

غیر  جامع مسجد
 مؤرخہ

 منزل ئیدینہ مسجد کے باالا سلطان سکندر شاہ
 میں تیئسواں محراب

25 

غیر  جامع مسجد
 مؤرخہ

 منزل ئیدینہ مسجد کے باالا سلطان سکندر شاہ
 میں بائیسواں محراب

26 

ہوگلی  مال سمال،  مسجد، سلطان سکندر شاہ 1375 مسجد  27 

غیرمعلوم 
 عمارات

1410-
1390 

ی کتبہ ٓاسامیادگار سلطان اعظم شاہ  28 

جالل الدین محمد  1432 مسجد
 شاہ

پنڈوہ کی ایک نامعلوم سلطانی 
 مسجد کا کتبہ

29 

جالل الدین محمد  1432 مدرسہ
 شاہ

گنج،  سلطان  مسجدومدرسہ،
 راجشاہی

30 

جالل الدین محمد  1433 مسجد
 شاہ

ڈھاکہ مندرا،  مسجد،   31 

غیر معلوم 
راتعما  

1436-
1432 

شمس الدین احمد 
 شاہ

معظم پور،  ،ی کتبہ یادگار
 ڈھاکہ

32 

شمس الدین احمد  1441 مسجد
 شاہ

گوڑ کی ایک نامعلوم مسجد کا 
یادگاری کتبہ جو شیب گنج 

میں غازی پیر کے مزار میں 
 پایا گیا

33 

ہ خانہ، حضرت پنڈوہ،  چل سلطان محمود شاہ 1443 مسجد
 مالدہ

34 

غیر معلوم 
ماراتع  

گوڑ کی ایک مذہبی عمارت کا  سلطان محمود شاہ 1443
 یادگاری کتبہ

35 

 جنگی پور، گھاٹا، الیا مسجد، ب سلطان محمود شاہ 1443 مسجد
  مرشد ٓاباد

36 

جنگی پور،  گھاٹا، الیا مسجد، ب سلطان محمود شاہ 1443 مسجد
مرشد ٓاباد   

37 

  پور،ھاگلب منداروگا، ،مسجد سلطان محمود شاہ 1446 مسجد
 بہار

38 



  

 پور، ھاگلباغ،  بپل، کوہن کا  سلطان محمود شاہ 1450 پل
 بہار

39 

بیربھوم ا، ڑبا ،جامع مسجد سلطان محمود شاہ 1450 جامع مسجد  40 
ن جامع مسجد، گھاگرا، میم سلطان محمود شاہ 1452 جامع مسجد

 سنگھ
41 

مدرسہ و 
 مسجد

 گرام، بہ ن،  مدرسہ و مسجد سلطان محمود شاہ 1454
 پبنہ

42 

مالدہ مسجد، مغل ٹولی،  سلطان محمود شاہ 1455 مسجد  43 
ہوگلی ی، تریبینمسجد،   شاہباربکسلطان  1455 مسجد  44 
 45  ہوگلی ،تگاؤں سمسجد،  سلطان محمود شاہ 1456 مسجد
ڈھاکہ یاندیا، ا نر مسجد، سلطان محمود شاہ 1457 مسجد  46 
کوتوالی دروازہ کے قریب کا  سلطان محمود شاہ 1457 پل

 پل، گوڑ،  مالدہ
47 

سوا ،ن کا دروازہ جامع مسجد سلطان محمود شاہ 1459 جامع مسجد
ڈھاکہ گلی،   

48 

،  باگیر ہاٹمقبرہ خان جہاں سلطان محمود شاہ 1459 خانقاہ  49 
قبرہ ، نورقطب العالم کا م سلطان محمود شاہ 1459 خانقاہ

 پنڈوہ
50 

ڑ کی ایک مسجدگو  محمود شاہسلطان 1459 مسجد  51 
-1460 پل

1437 
ڑ کا ایک غیر مؤرخہ پلگو سلطان محمود شاہ  52 

بیربھوم نگر،  بالا، ڑمسجد،  با  شاہباربکسلطان  1460 مسجد  53 
سجد،  ماہی سنتوش،  نوگاںم  شاہباربکسلطان  1460 مسجد  54 
، گوڑمسجد  شاہباربکسلطان  1460 مسجد  55 
ناجپورید غازی،ہل مسجدچ  شاہباربکلطان س 1460 مسجد  56 
ماہی  ایک نامعلوم مسجد،  شاہباربکسلطان  1463 مسجد

 سینتوش
57 

ٹکھوال،  سلہٹ ہ مسجد،  شاہباربکسلطان  1463 مسجد  58 
دیوتال،  دیناجپور  مسجد،  شاہباربکسلطان  1464 جامع مسجد  59 

ی،  سلہٹدیگھ غیبی  مسجد،  شاہباربکسلطان  1464 مسجد  60 
ڈھاکہ پیرل،  مسجد،   شاہباربکسلطان  1465 مسجد  61 
ڑفیروزپور، گو مسجد،   شاہباربکسلطان  1465 مسجد  62 
سنگھ نمسجد، گورائی،  میم  شاہباربکسلطان  1467 مسجد  63 



  

گوڑ کے سلطانی قلعہ میں   شاہباربکسلطان  1467 دروازہ
 واقع میانہ در کا نیم دروازہ

64 

زہدروا گوڑ کے سلطانی قلعہ میں   شاہباربکسلطان  1467 
 واقع میانہ در کا چاند روازہ

65 

ہاٹ،  بشیر  سالک مسجد،   شاہباربکسلطان  1467 مسجد
 چوبیس پرگنہ

66 

شاہ کے دور کی باربک   شاہباربکسلطان  1467 مسجد
 مسجد،  ٹنگائیل

67 

جد کا ایک نامعلوم سلطانی مس  شاہباربکسلطان  1470 مسجد
کتبہ جواب دیناجپور میوزیم 

 میں محفوظ ہے

68 

یسالبیانگ، بر مسجد،   شاہباربکسلطان  1471 مسجد  69 
نتوش،  نوگاںماہی س مسجد،   شاہباربکسلطان  1472 مسجد  70 
ایک نامعلوم سلطانی مسجد کا   شاہباربکسلطان  1473 مسجد

کتبہ جو اب ہاروگرام نامی 
 گاؤں کی مسجد میں محفوظ

 ہے

71 

ٹ ہزاری،  چٹا ہا مسجد،   شاہباربکسلطان  1473 مسجد
 گانگ

72 

بردوان  ،کالنا مسجد،  شاہباربکسلطان  1474 مسجد  73 
غیرمعلوم 
 عمارات

غیر 
 مؤرخہ

، عمارتایک نامعلوم تاریخی   شاہباربکسلطان 
ر پردیشاتغازی پور،   

74 

یناجپورتال،  دیودمسجد،   شاہباربکسلطان  غیر معلوم مسجد  75 
 مسجد کا ایک نامعلوم سلطانی سلطان یوسف شاہ 1474 مسجد

 کتبہ،  ہاروگرام گاؤں،  مالدہ
76 

فقیر کی مسجد،  شنک موہن،   سلطان یوسف شاہ غیر معلوم مسجد
 مالدہ

77 

گوڑ کی ایک نامعلوم سلطانی  سلطان یوسف شاہ 1474 مسجد
 مسجد کا کتبہ

78 

راج  ، گنجمسجد، سلطان  سلطان یوسف شاہ 1474 مسجد
 شاہی

79 

مالدہ یا، وپر مسجد،  سلطان یوسف شاہ 1475 مسجد  80 
ائی گھر، سلہٹگ مسجد،  سلطان یوسف شاہ 1476 مسجد  81 
وہ پنڈ ہوگلی، مسجد،  سلطان یوسف شاہ 1477 مسجد  82 



  

ڑ،  مالدہمسجد، گو سلطان یوسف شاہ 1477 جامع مسجد  83 
اہسلطان یوسف ش 1479 مسجد لہٹ سا، ڑمسجد، ٹالپا   84 
، مغربی حضرت پنڈوہ مسجد،  سلطان یوسف شاہ 1479 مسجد

 بنگال
85 

سلہٹ میں شاہ جالل کے مزار  سلطان یوسف شاہ 1479 جامع مسجد
میں موجود ایک نامعلوم مسجد 

 کا کتبہ

86 

/مدرسہ
 مسجد

، ہی مسجد اور مدرسڑدرس با سلطان یوسف شاہ 1479
ڑ، گوعمرپور  

87 

مالدہ ، وہسونا مسجد،  پنڈ سلطان یوسف شاہ 1480 مسجد  88 
 89 تانتی پاڑہ مسجد، گوڑ سلطان یوسف شاہ 1481 مسجد
مسجد 
 خانقاہ/

ڈھاکہ میرپور،  ، خانقاہ سلطان یوسف شاہ 1480  90 

-1481 مسجد
1474 

فقیر کی مسجد،  ہاٹ ہزاری،   سلطان یوسف شاہ
 چٹا گانگ

91 

تاریخ واال  جامع مسجد
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

گوڑ کے نزدیک بوامالوتی  سلطان یوسف شاہ
کے مزار میں پائی گئی مسجد 

 کا کتبہ

92 

ڈھاکہ ر، مسجد،  بند سلطان فتح شاہ 1481 مسجد  93 
کہھاڈ ٹولہ،  پٹھان مسجد،  سلطان فتح شاہ 1482 مسجد  94 
ڑ،  مالدہخانقاہ، گو سلطان فتح شاہ 1482 خانقاہ  95 
امع مسجدج   رامپال،  مسجد،ہیدٓادم ش سلطان فتح شاہ 1483 

 ڈھاکہ
96 

مدرسہ 
مسجد/  

سہ، سونار گاؤں،  مسجدومدر سلطان فتح شاہ 1483
 ڈھاکہ

97 

 98 گنمنت مسجد، گوڑ،  مالدہ سلطان فتح شاہ 1484 مسجد
 /سلطان فتح شاہ  1484 مسجد

 فیروز شاہ
ڑ،  مالدہمسجد، گو  99 

تح شاہسلطان ف 1484 مسجد ل،  دیناجپورپیرو مسجد،    100 
ڑ،  مالدہچال مسجد، گو سلطان فتح شاہ 1486 مسجد  101 
گوڑ،  ،مہدی پور  مسجد،  سلطان فتح شاہ 1486 مسجد

 مالدہ
102 



  

، ضلع چپائی نپور  روہمسجد، سلطان فتح شاہ 1487 مسجد
 نواب گنج

103 

تگاؤں،  ہوگلیمسجد، س سلطان فتح شاہ 1487 مسجد  104 
سلطان سیف الدین  1487 مسجد

 فیروز شاہ
گوڑ میں ایک مسجد کا وقف 

 کا کتبہ
105 

سلطان سیف الدین  1487 مسجد
 فیروز شاہ

گاؤں چپائی مہیش  مسجد،
، ضلع چپائی نواب گنجپور  

106 

سلطان سیف الدین  1487 دروازہ
 فیروز شاہ

 گڑھ جریپا میں
ایک دروازے کا 
 کتبہ، بردھمان

107 

سلطان سیف الدین  1489 مسجد
 فیروز شاہ

عقالیہ مسجد،  عقالیہ گاؤں، 
 سلہٹ

108 

سلطان سیف الدین  غیر معلوم مسجد
 فیروز شاہ

امالتی، گوڑ،  مالدہگو  109 

سلطان سیف الدین  1489 مسجد
 فیروز شاہ

، ضلع بردھمانکالنا مسجد،   110 

غیر  مینار فتح
 مؤرخہ

سلطان سیف الدین 
 فیروز شاہ

ر، گوامالتی، گوڑفیروز مینا  111 

سلطان سیف الدین  1490 مسجد
 فیروز شاہ

، مرشدٓابادونا کھالیمسجد، چ  112 

شمس الدین مظفر  1490 مسجد
 شاہ

ناجپورید دیوی کوٹ،  مسجد،   113 

شمس الدین مظفر  1491 مسجد
 شاہ

 114 مسجد، چمپانگر، بہار

شمس الدین مظفر  1491 مسجد
 شاہ

جد ڑ میں ایک سلطانی مسگو
 کا یادگاری کتبہ

115 

-1492 مسجد
1491 

شمس الدین مظفر 
 شاہ

بردھمانکالنا،  مسجد،   116 

شمس الدین مظفر  1492 جامع مسجد
 شاہ

نواب  چپائی  جامع مسجد،
ڑ، گوگنج  

117 

شمس الدین مظفر  1493 خانقاہ
 شاہ

ہ خانہ، حضرت پنڈوہ،  چل
 مالدہ

118 



  

عالؤالدین حسین  1493 مسجد
 شاہ

پارا جامع مسجد کا را گوم
شمالی محراب،  یوسف گنج 

 گاؤں، سونارگاؤں

119 

عالؤ الدین حسین  1494 مسجد
 شاہ

ہوگلی دیپارا،  مسجد،   120 

1 مسجد
4
9
4  

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

مالدہ ا، ڑچالیسپا مسجد،   121 

عالؤ الدین حسین  1495 درازہ
 شاہ

ڑ،  مالدہدروازہ، گو  122 

حسین عالؤ الدین  1495 مسجد
 شاہ

، پرانا مالدہ پھوٹی مسجد،
 مغربی بنگال

123 

عالؤ الدین حسین  1495 مسجد
 شاہ

گوڑ کا ایک نامعلوم مسجد کا 
کتبہ جو کہ اب مہدی پور 

گاؤں کی مینار والی مسجد 
 میں نصب شدہ ہے

124 

عالؤ الدین حسین  1495 مسجد
 شاہ

 125 مسجد، خیرول، مرشد ٓاباد

سین عالؤ الدین ح 1495 مسجد
 شاہ

،  مرشد ٓابادمسجد، خیرول  126 

مذہبی 
 عمارات

عالؤ الدین حسین  1496
 شاہ

 سواتا،  
بنیادی  بردھمان  

 پتھر،

127 

مذہبی 
 عمارات

عالؤ الدین حسین  1496
 شاہ

اتا، ایک مذہبی ادارہ، سو
 بردھمان

128 

مقبرہ یا 
خانقاہ کا 

 ایک گنبد 

عالؤ الدین حسین  1497
 شاہ

کا گنبد،  بہارشاہ نفع درگاہ   129 

عالؤ الدین حسین  1498 مسجد
 شاہ

باروگھورییا کی ایک مسجد،  
 چپائی نواب گنج

130 

عالؤ الدین حسین  1498 مسجد
 شاہ

، نوگاںمسجد، کوسمبا  131 

عالؤ الدین حسین  1499 مسجد
 شاہ

ام، مرشد ٓابادمارگر مسجد،   132 



  

عالؤ الدین حسین  1499 دروازہ
 شاہ

 دروازہ، ایک تاریخی 
ن،    ہوگلیارماند  

133 

عالؤ الدین حسین  1500 مسجد
 شاہ

مسجد، محلباڑی کے 
کھنڈرات، مہیش پور گاؤں، 

 ضلع دیناجپور

134 

عالؤ الدین حسین  1500 مسجد
 شاہ

ابر گرام مسجد،  مرشد ٓابادب  135 

عالؤ الدین حسین  1500 جامع مسجد
 شاہ

وڑ،  مالدہجامع مسجد، گ  136 

عالؤ الدین حسین  1501 مسجد
 شاہ

ر گاؤں، اسماعیل پو مسجد، 
 ضلع اعظم گڑھ

137 

مسجد کا 
ایک 

 دروازہ

عالؤ الدین حسین  1501
 شاہ

حسین شاہی ایک غیر معلوم 
   دروازہمسجدکا

138 

عالؤ الدین حسین  1501 جامع مسجد
 شاہ

 ،ضلع   مچین ،جامع مسجد
 مانک گنج

139 

عالؤ الدین حسین  1502 مسجد
 شاہ

بھاگلپور، بہارجد، مس  140 

عالؤ الدین حسین  1502 مدرسہ
 شاہ

، ی مدرسہ،فیروز پورڑابیلب
 گوڑ

141 

عالؤ الدین حسین  1502 مسجد
 شاہ

کھلنا دھاموریا،  مسجد،   142 

عالؤ الدین حسین  1503 جامع مسجد
 شاہ

 143  بہار بونہارا،جامع مسجد،  

مسجد اور 
اس کا 
 دروازہ

ن عالؤ الدین حسی 1503
 شاہ

انمھ، برداتامسجد، سو  144 

خانقاہ کا 
ایک 

 دروازہ

عالؤ الدین حسین  1503
 شاہ

دروازہ، مقبرہ ایک تاریخی 
ل، گوڑ،  مالدہقدم رسو  

145 

عالؤ الدین حسین  1503 مدرسہ
 شاہ

ڑ،  مدرسہ، فیروزپور، گو
 مالدہ

146 

عالؤ الدین حسین  1503 جامع مسجد
 شاہ

د، مرشد ٓاباتیجامع مسجد، سو  147 



  

عالؤ الدین حسین  1503 جامع مسجد
 شاہ

بہار  ، د مسجد،  چیرانجامع  148 

عالؤ الدین حسین  1503 مسجد
 شاہ

کلکتہ،   انڈین میوزیم  مسجد،  149 

عالؤ الدین حسین  1503 جامع مسجد
 شاہ

بہار  نارہن،  جامع مسجد،  150 

عالؤ الدین حسین  1504 مسجد
 شاہ

ڈھاکہ اعظم نگر،  مسجد،  151 

عالؤ الدین حسین  1504 مسجد
 شاہ

ڑ،  مالدہمسجد، گو  152 

عالؤ الدین حسین  1504 مسجد
 شاہ

تھانہ،  ا دکوسمبا مسجد،  مان
 ضلع  نوگاں

153 

عالؤ الدین حسین  1504 مسجد
 شاہ

ناجپورید لی، تمسجد، چمپا  154 

عالؤ الدین حسین  1504 فوارہ
 شاہ

ڑ،  مالدہفوارہ، گو  155 

عالؤ الدین حسین  1505 دروازہ
 شاہ

امالتی، گوڑگو،دروازہ   156 

خانقاہ کا 
ایک 

 دروازہ

عالؤ الدین حسین  1505
 شاہ

ڑ، مالدہخانقاہ، گو دروازہ،   157 

عالؤ الدین حسین  1505 دروازہ
 شاہ

یال باڑی، گوڑگ دروازہ،   158 

عالؤ الدین حسین  1505 فوارہ
 شاہ

 159 فوارہ، گوڑ،   مالدہ

عالؤ الدین حسین  1505 جامع مسجد
 شاہ

وڑ،  جامع مسجد،مغل ٹلی، گ
 مالدہ

160 

عالؤ الدین حسین  1505 خانقاہ
 شاہ

، سلہٹالحسانادارخانقاہ   161 

جامع مسجد 
کا ایک 
 دوازہ

عالؤ الدین حسین  1505
 شاہ

دروازہ جامع مسجد،جھلی، 
 مرشدٓاباد

162 

عالؤ الدین حسین  1505 مسجد
 شاہ

 ندر، ب بابا صالح مسجد، 
 ڈھاکہ

163 



  

عالؤ الدین حسین  1506 لوح قبر
 شاہ

 حاجی بابا تدفینی لوحہ، مقبرہ
گاؤں،  ڈھاکہصالح، سونار  

164 

عالؤ الدین حسین  1506 مسجد
 شاہ

مالدہ کی ایک نئی مسجد میں 
نصب شدہ ایک پرانا  تاریخی 

 کتبہ

165 

عالؤ الدین حسین  1506 مسجد
 شاہ

 ،ں گاؤوریاچھوٹا جمبمسجد،  
 چپائی نواب گنج

166 

عالؤ الدین حسین  1506 جامع مسجد
 شاہ

رنگپور لیپور، اوجامع مسجد،   167 

عالؤ الدین حسین  1507 مسجد
 شاہ

 نتوش،   ماہی سمسجد،
ناجپورید  

168 

عالؤ الدین حسین  1507 پل
 شاہ

ی کتبہ، خپل پر نصب شدہ تاری
 تریبینی،  ہوگلی

169 

سین عالؤ الدین ح 1507 جامع مسجد
 شاہ

 نی، تریبیظفر خان مسجد،
 ہوگلی

170 

عالؤ الدین حسین  1507 لوح قبر
 شاہ

تدفینی لوحہ، مقبرہ،  بابا ٓادم 
نگائیلٹکاشمیری،  عطیہ،    

171 

عالؤ الدین حسین  1507 مسجد
 شاہ

ڑمسجد،  مالدہ، گو  172 

عالؤ الدین حسین  1508 جامع مسجد
 شاہ

مالدہ جامع مسجد،   173 

عالؤ الدین حسین  1509 مسجد
 شاہ

مالدہ ، وہپنڈ مسجد،   174 

عالؤ الدین حسین  1510 مسجد
 شاہ

  ،ں مانیگرم گاؤ مسجد، 
 مرشدٓاباد

175 

م
د
ر
س
ہ 
و
م
س
ج
 د

عالؤ الدین حسین  1510
 شاہ

مدرسہ و مسجد، کیٹاہار،  
ڑابوگ  

176 



  

خانقاہ کا 
ایک 

 دروازہ

عالؤ الدین حسین  1510
 شاہ

ا ایک ک سراج الدین خانقاہ اخی
دروازہ کا کتبہ،  سعد اهللا پور، 

 گوڑ

177 

خانقاہ کا 
ایک 

 دروزاہ

عالؤ الدین حسین  1510
 شاہ

  سراج الدین خانقاہ کا اخی
 کا کتبہ، سعد  دروازہدوسرے 

 اهللا پور، گوڑ

178 

خانقاہ کا 
ایک 

 دروازہ

عالؤ الدین حسین  1510
 شاہ

کا   سراج الدین خانقاہ اخی
ہ، سعد تیسرے دروازہ  کا کتب

 اهللا پور، گوڑ

179 

عالؤ الدین حسین  1510 فوارہ
 شاہ

ایک تاریخی فوارہ،  نوتن 
انھمبرد، ہاٹ  

180 

عالؤ الدین حسین  1510 فوارہ
 شاہ

دوسرا   تاریخی فوارہ،  نوتن 
انھمبرد، ہاٹ  

181 

عالؤ الدین حسین  1510 فوارہ
 شاہ

تیسرا  تاریخی فوارہ،  بارہ 
انھمبردبازار،  

182 

رہفوا عالؤ الدین حسین  1510 
 شاہ

فوارہ، چوتھا  تاریخی 
،مغربی انھمبرد سکولیپور،

 بنگال

183 

عالؤ الدین حسین  1510 جامع مسجد
 شاہ

نہ، ٹبیگو حاجی جامع مسجد، پ
بہار   

184 

عالؤ الدین حسین  1510 جامع مسجد
 شاہ

بہار بڑھ،  جامع مسجد،   185 

عالؤ الدین حسین  1511 فوارہ
 شاہ

ان ،  نوگاں،  مہاستھفوارہ  186 

عالؤ الدین حسین  1511 جامع مسجد
 شاہ

 187 جامع مسجد، مجاہد پور، بہار

عالؤ الدین حسین  1512 مسجد
 شاہ

، انھمکالنا، برد مسجد، 
 مغربی بنگال

188 

عالؤ الدین حسین  1512 مسجد 
 شاہ

 189  مالدہ ،مسجد، موالناٹولی

قلعہ کا 
ایک 

 دروازہ

ین حسین عالؤ الد 1512
 شاہ

 دروازہ،  فیروزپور، تیگوم
ڑگو  

190 

مسجد کا 
 ایک مینار 

عالؤ الدین حسین  1512
 شاہ

  دیوی کوٹ، ،  کا کتبہمینار
ناجپورید  

191 



  

ایک غیر 
معلوم 
تعمار  

عالؤ الدین حسین  1512
 شاہ

مزار، سلہٹشاہ جالل کا   192 

ایک غیر 
معلوم 
تعمار  

عالؤ الدین حسین  1512
 شاہ

مزار، سلہٹل کا شاہ جال  193 

عالؤ الدین حسین  1512 لوح قبر
 شاہ

کا شاہ جالل تدفینی لوحہ، 
 مزار، سلہٹ

194 

عالؤ الدین حسین  1513 مسجد
 شاہ

ٹمسجد،  داؤد نگر، سلہ  195 

عالؤ الدین حسین  1515 فوارہ
 شاہ

شیخیر دیگھی، مرشد فوارہ، 
 ٓاباد

196 

عالؤ الدین حسین  1515 مسجد
 شاہ

 مسجد، ور  محلہ کاتارپشپو
چٹاگانگپٹھان ٹولہ،     

197 

ایک غیر 
معلوم 
تعمار  

عالؤ الدین حسین  1515
 شاہ

ایک تاریخی عمارت کا 
 ٹا، ا، بالیاگھکتبہی یادگار

 مرشدٓاباد

198 

عالؤ الدین حسین  1516 فوارہ 
 شاہ

 بادشاہی روڈ،سوری، ، فوارہ 
 بیربھوم

199 

عالؤ الدین حسین  1516 جامع مسجد
اہش  

جامع مسجد،  پٹھان ٹولہ،  
 دھامرائی بازار،  ڈھاکہ

200 

عالؤ الدین حسین  1517 مسجد
 شاہ

مسجد،گاؤں گوپیناتھ پور، 
 چپائی نواب گنج

201 

عالؤ الدین حسین  1517 مسجد
 شاہ

  ٹ،امسجد دولت نذیر،بھوالہ
 مالدہ

202 

عالؤ الدین حسین  1519 مسجد
 شاہ

جیسورمسجد، باروبازار،  203 

جدمس عالؤ الدین حسین  1519 
 شاہ

ڈھاکہ ، ںمسجد،سونارگاؤ  204 

عالؤ الدین حسین  1519 مسجد
 شاہ

ڑ،  مالدہمسجد، گو  205 

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم مسجد
 شاہ

،جو کا کتبہمسجدایک تاریخی 
، مہدی مینار والی مسجد اب 
ہے میں نصب شدہپور   

206 



  

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم جامع مسجد
 شاہ

 مرار بندھ قبرستان کی مسجد، 
 ہبی گنج

207 

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم مسجد
 شاہ

ہبی گنج،مسجداوچھایل   208 

غیر  جامع مسجد
 مؤرخہ

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

اب (، کا کتبہچھوٹو سونا مسجد
)میں محفوظ ہےانڈین میوزیم   

209 

غیر  جامع مسجد
 مؤرخہ

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

 مسجد، فیروزپور، چھوٹو سونا
 چپائی نواب گنج

210 

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم مسجد
 شاہ

عدیپور، گوڑمسجد، س  211 

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم مسجد
 شاہ

گوڑ کی ایک تاریخی 
جو اب (مسجد کا کتبہ 

ن میوزیم میں انڈی
)محفوظ ہے  

212 

مذہبی 
 عمارات

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم
 شاہ

عمارت تاریخی نامعلوم ایک 
یکھا، بردوانا، رکا کتبہ  

213 

غیر  مسجد
 مؤرخہ

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

 محلہ، اعظم ہمسجد، شیخ پور
 گڑھ

214 

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم مسجد
 شاہ

 کا غیرمعلوم تاریخی مسجد
رنگ پور،  ر اکانٹا دو ، کتبہ  

215 

عالؤ الدین حسین  غیر معلوم مسجد
 شاہ

دیامسجد، سری نگر، ن  216 

 غیر معلوم
 عمارت

تاریخ کا 
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

 عمارت کے کتبہ ایک نامعلوم 
 بنگلہ دیش  ایک ٹکڑا،کا

ڈھاکہ نیشنل میوزیم،   

217 

تاریخ کا  مسجد
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

 218 مسجد، مہدی پور، گوڑ

-1517 مسجد
1516 

  گاؤں گوپیناتھ پور، مسجد، سلطان نصرت شاہ
 چپائی نواب گنج

219 

-1520 دروازہ
1519 

ڑ،  مالدہداخلی دروازہ، گو سلطان نصرت شاہ  220 

/ فوارہ
 مسجد

 السقایہ نامی فوارہ اور بیت سلطان نصرت شاہ 1522
ایک مسجد کا کتبہ، سعدیپور، 

  ڈھاکہ

221 



  

-1524 مسجد
1523 

ڑ،  ایک نامعلوم مسجد، گو سلطان نصرت شاہ
 مالدہ

222 

 نامعلوم گارپارا میں ایک  سلطان نصرت شاہ 1524 مسجد
کا یادگاری کتبہ، ضلع مسجد

 مانگ گنج

223 

مسج/فوارہ
د کا ایک 
 کنواں

کے کنواں کا کتبہ، یک مسجدا سلطان نصرت شاہ 1524
  بانڈیل،  ہوگلی

224 

مسجد کا 
ایک 

 دروازہ

ا ٹولی مسجد کے موالن سلطان نصرت شاہ 1524
  کا کتبہ،  پرانا مالدہدروازہ

225 

کوٹ،  نگلجامع مسجد،  م سلطان نصرت شاہ 1524 جامع مسجد
 بردوان

226 

شاہی  راج،اگھاجامع مسجد، ب سلطان نصرت شاہ 1524 جامع مسجد  227 
جامع مسجد 

کا ایک 
 دروازہ

ڑ میں ایک جامع مسجد گو سلطان نصرت شاہ 1524
 کےدروازہ کا کتبہ

228 

خانقاہ کا 
ایک 

 دروازہ

مقبرہ اخی سراج الدین کا  سلطان نصرت شاہ 1525
 دروازہ، گوڑ

229 

 230  پبنہ ،بہ گراممسجد،  ن سلطان نصرت شاہ 1526 مسجد
-1527 جامع مسجد

1526 
ڑ، مسجد، گو) جامع(بڑا سونا  سلطان نصرت شاہ

  مالدہ
231 

اعظم گڑھ مسجد، سکندرپور،  سلطان نصرت شاہ 1527 مسجد  232 
مسجدجامع  ڑ،  مالدہجامع مسجد، گو سلطان نصرت شاہ 1527   233 

، جنوبی دیوتالمسجد،  سلطان نصرت شاہ 1528 جامع مسجد
ناجپورید  

234 

پبنہ ، ڑا ماٹیاباڑیمسجد، ب سلطان نصرت شاہ 1528 مسجد  235 
جامع مسجد 

کا ایک 
 دروازہ

1529-
1528 

 پرانا مالدہ میں جامع مسجد کا سلطان نصرت شاہ
دروازہ ایک  

236 

جامع مسجد کے لیے وقف کا  سلطان نصرت شاہ 1530 جامع مسجد
 کتبہ،  ستگاؤں،  ہوگلی

237 

تگاؤں،  ہوگلیجامع مسجد،  س سلطان نصرت شاہ 1530 جامع مسجد  238 



  

 اشرف پور،  مسجد،  سلطان نصرت شاہ 1530 مسجد
،  ڈھاکہنرسنگدی  

239 

  پرانا مرشدٓاباد، صدر دروازہ سلطان نصرت شاہ 1530 دروازہ
 شہر

240 

-1531 خانقاہ
1530 

ڑقدم رسول ، گومزار سلطان نصرت شاہ  241 

جامع مسجد 
کا ایک 
 دروازہ

1531-
1530 

جامع مسجد کا دروازہ،  سلطان نصرت شاہ
ہوگلی توش پور،نس  

242 

-1531 جامع مسجد
1530 

 نتوش پور، جامع مسجد، س سلطان نصرت شاہ
 ہوگلی

243 

-1532 فوارہ
1531 

ڑا، گوڑفوارہ،  چالیس پا سلطان نصرت شاہ  244 

-1533 مسجد
1532 

مرشد ٓاباد میں ایک نامعلوم  سلطان نصرت شاہ
  کا کتبہمسجد

245 

-1532 جامع مسجد
1519 

 246 جامع مسجد، میٹیہانی، بہار سلطان نصرت شاہ

تاریخ واال  جامع مسجد
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

مالدہ ، وہڈجامع مسجد،  پن سلطان نصرت شاہ  247 

عالؤ الدین فیروز  1533 جامع مسجد
 شاہ

 ، )پہلی(شاہی جامع مسجد
  بردوان،کالنا

248 

عالؤ الدین فیروز  1533 جامع مسجد
 شاہ

، )دوسری(شاہی جامع مسجد
  بردوان، کالنا 

249 

،  مسجد، جووار، کشورگنج سلطان محمود شاہ 1534 مسجد
 ڈھاکہ

250 

-1535 جامع مسجد
1534 

لطان محمود شاہس جد، سعد اهللا جہانیاں جامع مس 
 پور، گوڑ

251 

-1535 مسجد
1534 

کا یادگاری  نامعلوم مسجدایک  سلطان محمود شاہ
 کتبہ

252 

، گوڑ،  مالدہقلعہ، شاہ پور سلطان محمود شاہ 1536 قلعہ  253 
رنیا، بہارُوخانقاہ، پ سلطان محمود شاہ 1537 خانقاہ  254 
حمود شاہسلطان م 1537 مسجد دنی پورمی،  ہجلی  مسجد،   255 
وڑمسجد، سعد اهللا پور، گ سلطان محمود شاہ 1537 مسجد  256 



  

تاریخ واال  مسجد
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

چٹا  ا، مسجد حماد، کومیر سلطان محمود شاہ
 گانگ

257 

تاریخ واال  مسجد
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

 258 ایک نامعلوم مسجد کا کتبہ سلطان محمود شاہ

 259 تدفینی لوحہ،  راجمحل، بہار سلطان بہادر شاہ 1557  قبرلوح
با مسجد، مندا  پولیس کوسم سلطان بہادر شاہ 1558 مسجد 

 سٹیشن،  نوگاں
260 

راجشاہی مسجد، کمارپور،  سلطان بہادر شاہ 1558 مسجد  261 
ان کالنا، بردھمجامع مسجد،  سلطان بہادر شاہ 1560 جامع مسجد  262 

ایک نامعلوم مسجد،   سلطان بہادر شاہ 1560 مسجد
 غالباگوڑ،  مالدہ

263 

-1563 مسجد
1560 

 264 مسجد، شیرپور،  بوگڑا سلطان جالل شاہ

ام سقا ، پیر بہرمزار سلطان جالل شاہ 1562 خانقاہ
)پہال(انبردھم  

265 

، م سقا ا بہرمزارپیر سلطان جالل شاہ 1562 خانقاہ
)دوسرا(نبردھما  

266 

 267 مسجد، فیروزپور، گوڑ سلطان جالل شاہ 1563 مسجد
چٹاگانگ ِعلشا،  مسجد،  سلیمان کرانی 1568 مسجد  268 

خانقاہ اور 
 مسجد

اور مسجد، ) خانقاہ(اویہز سلیمان کرانی 1569
ڈھاکہ ، سونارگاؤں  

269 

خانقاہ ، بہارشریف، مزار و  سلیمان کرانی 1569 خانقاہ
 بہار

270 

ناجپورید ، مسجد،  دیوتال سلیمان کرانی 1571 مسجد  271 
، )کا مقبرہالحق ءعال (خانقاہ  سلیمان کرانی 1572 خانقاہ

ضرت پنڈوہح  
272 

جالل الدین اکبر  1581 مسجد
 بادشاہ

پبنہ ر، اٹموہچ مسجد،   273 

جالل الدین اکبر  1582 مسجد
 بادشاہ

، )پہال(اور خانقاہمسجد
ا،  بوگڑہشیرپور مورچ  

274 

 الدین اکبر جالل 1582 مسجد
 بادشاہ

، )دوسرا( خانقاہمسجداور
ا،  بوگڑہشیرپور مورچ  

275 



  

جالل الدین اکبر  1582 مسجد
 بادشاہ

ڈھاکہ مسجد،   276 

-1585 مسجد
1582 

جالل الدین اکبر 
 بادشاہ

، )اول(قطب شاہی مسجد،  
 حضرت پنڈوہ

277 

-1585 مسجد
1582 

جالل الدین اکبر 
 بادشاہ

 ،)دوم(قطب شاہی مسجد،  
 حضرت پنڈوہ

278 

-1585 مسجد
1582 

جالل الدین اکبر 
 بادشاہ

، )سوم( قطب شاہی مسجد، 
 حضرت پنڈوہ

279 

نامعلوم 
 عمارت

جالل الدین اکبر  1588
 بادشاہ

ایک مذہبی عمارت کے لئے 
 وقف کا کتبہ، سلہٹ

280 

جالل الدین اکبر  1591 خانقاہ
 بادشاہ

 281 خانقاہ،  پنڈوہ،  مالدہ

الل الدین اکبر ج 1591 مسجد
 بادشاہ

 282 مسجد، بوڑارچر، کومیال

جالل الدین اکبر  1591 مسجد
 بادشاہ

مانک  دوہار،  جامع مسجد، 
 گنج

283 

ایک جامع 
مسجد اور 

ایک مسجد 
روزانہ 

 پانچ وقت(
) کے

نمازوں 
 کے لیے

جالل الدین اکبر  1595
 بادشاہ

دو مساجد کی مدد معاش کے 
  ی،ڑنیابا ، لئے وقف کا کتبہ

 مانک گنج

284 

-1596 مسجد
1595 

جالل الدین اکبر 
 بادشاہ

 285  پرانا مالدہ جامع مسجد،

جالل الدین اکبر  1604 مسجد
 بادشاہ

 286 مسجد گردا، فریدپور

جالل الدین اکبر  1606 خانقاہ
 بادشاہ

خانقاہ کے مدد معاش کے لئے 
ان، بردھموقف کا کتبہ  

287 

جالل الدین اکبر  1608 لوح قبر
 بادشاہ

 ، تدفینی لوحہ، حضرت پنڈوہ
 مالدہ

288 

جالل الدین اکبر  1610 خانقاہ
 بادشاہ

اری کتبہ،  خانقاہ،  میدنی یادگ
 پور

289 



  

جالل الدین اکبر  1610 مسجد
 بادشاہ

ائیلمسجد، کروٹیا،  ٹنگ  290 

جالل الدین اکبر  1612 خانقاہ
 بادشاہ

 291 خانقاہ، حضرت پنڈوہ

لدین اکبر جالل ا 1622 خانقاہ
 بادشاہ

حمام خانہ، کیسیاری، میدنی 
 پور

292 

جالل الدین اکبر  1623 مسجد
 بادشاہ

ائیلمسجد، کوروٹیا،  ٹنگ  293 

بیربھوم شیرپور، مسجد،  شاہ جہاں بادشاہ 1628 مسجد  294 
اڑبوگ مسجد، شیرپور،  شاہ جہاں بادشاہ 1632 مسجد  295 
-1634 فوارہ

1633 
 296  کا کتبہ، میدنی پورہفوار شاہ جہاں بادشاہ

راجشاہی درگاہ شاہ مخدوم،  شاہ جہاں بادشاہ 1634 خانقاہ  297 
-1637 خانقاہ

1636 
درگاہ شاہ غالم قادری،  شاہ جہاں بادشاہ

مرشد ٓاباد ٹا، ابالیاگھ  
298 

کا عیدنماز 
 میدان

ڈھاکہ منڈی، عیدگاہ،  دھان  شاہ جہاں بادشاہ 1640  299 

کاروانسرا
 مسافر/ئے
 خانہ

، سرائے خانہ و مسافر خانہ شاہ جہاں بادشاہ 1642
  ڈھاکہ اکٹرا،ڑب

300 

امام /حسینیہ
شیعہ (ہ ڑبا

درگاہ/مزار
( 

 حسینی ،)ہڑامام با(حسینیہ  شاہ جہاں بادشاہ 1642
ڈھاکہ  ، داالن  

301 

مرشدٓاباد یکوڑا، ا پ مسجد، شاہ جہاں بادشاہ 1642 مسجد  302 
اہشاہ جہاں بادش 1642 مسجد  رائے روڈ، مسجد،   ڈی سی  

 ڈھاکہ
303 

سرائے 
خانہ، 

مسافر خانہ 
اور دکانوں 

کے لئے 
وقف شدہ 
 عمارت

ڈھاکہ اکٹرا، ڑ، ب کا کتبہوقف شاہ جہاں بادشاہ 1645  304 



  

 شیعہ
جماعت کی 
تقریبات کی 
 عمارت

غیر 
 مؤرخہ

ی تقریبات کی عمارت، شیع شاہ جہاں بادشاہ
ڈھاکہ کٹرا، بڑا  

305 

ڑ،  مالدہمسجد، گو شاہ جہاں بادشاہ 1645 مسجد  306 
ڈھاکہ ی ہٹہ، مسجد، چوڑ شاہ جہاں بادشاہ 1650 مسجد  307 
مسجد،  اگارو سندور گاؤں،  شاہ جہاں بادشاہ 1652 مسجد

 میمن سنگھ
308 

کتبہ مسجد،  پانچ پیر کا مزار،  شاہ جہاں بادشاہ 1653 مسجد
 سلہٹ

309 

-1657 خانقاہ
1628 

ادشاہشاہ جہاں ب خانقاہ اور درگاہ، شاہ جالل،  
 سلہٹ

310 

-1655 مسجد
1654 

انمسجد، منگل کوٹ، بردھم شاہ جہاں بادشاہ  311 

-1655 مسجد
1654 

ان گڑھ، بردھمئنارمسجد، ن شاہ جہاں بادشاہ  312 

ٓاسام مسجد، حاجو،  شاہ جہاں بادشاہ 1657 مسجد  313 
کنوا/فوارہ
 ں

1657-
1628 

 کا کتبہ، کیسرائے، کنواں ایک شاہ جہاں بادشاہ
 میدنا پور

314 

-1654 مسجد
1653 

اورنگ زیب 
 عالمگیر

بیربھوم ں، مسجد،سوگاو  315 

اورنگ زیب  1659 مسجد
 عالمگیر

 امارسی، میدنی ہئبمسجد، قص
 پور

316 

اور خانقاہ 
 مزار

اورنگ زیب  1660
 عالمگیر

 رسول مسجد اور خانقاہ، قدم
 گوڑ

317 

اور مسجد
خانقاہ کی 

مارتع  

اورنگ زیب  1663
 عالمگیر

کتبہ مسجد، مزار شاہ جالل، 
 سلہٹ

318 

اورنگ زیب  1664 خانقاہ
 عالمگیر

کتبہ اربعین خانہ، حضرت 
 پنڈوہ

319 

 جامع 
 مسجد

اورنگ زیب  1667
 عالمگیر

 ،قلعہ اندر، شاہی جامع مسجد 
 چٹاگانگ

320 

-1669 مسجد
1668 

اورنگ زیب 
 عالمگیر

دنی پور، می ئن گڑھمسجد، نرا  321 



  

اورنگ زیب  1671 مسجد
 عالمگیر

ڈھاکہ مسجد الل باغ،   322 

 خانقاہ کا 
ار خانہ بھنڈ  

سٹور (
)روم  

اورنگ زیب  1673
 عالمگیر

 تبریزی کا دینالشاہ جالل 
) سٹور روم(بھنڈار خانہ 
مالدہ ، حضرت پنڈوہ  

323 

اورنگ زیب  1674 پل
 عالمگیر

 324 پل، سلہٹ

 اورنگ زیب 1675 مسجد
 عالمگیر

شائستہ خان مسجد، چوک 
ڈھاکہ بازار،   

325 

اورنگ زیب  1675 مسجد
 عالمگیر

مسجد،  درگا پور،  
 جےپورہاٹ

326 

اورنگ زیب  1675 مسجد
 عالمگیر

مسجد حاجی خواجہ شہباز، 
باغ (وردی گارڈنسہر

ہائی کورٹ بلڈنگ ) پادشاہی
ڈھاکہ کے قریب،   

327 

اورنگ زیب  1677 مسجد
 عالمگیر

وان ار، عنبر شاہ،  کمسجد
ڈھاکہ بازار،   

328 

غیر  مسجد
 مؤرخہ

اورنگ زیب 
 عالمگیر

وان ارمسجد، عنبر شاہ،  ک
ڈھاکہ بازار،   

329 

اورنگ زیب  1677 مسجد
 عالمگیر

 ،  شاہ جاللمزار مسجد،کتبہ 
ٹسلہ  

330 

اورنگ زیب  1681 مسجد
 عالمگیر

بڈا نگر،  ی، مسجد، منشی باڑ
ڈھاکہ   

331 

اورنگ زیب  1682 لوح قبر
 عالمگیر

کی قبر کا  تدفینی فرہاد خان 
 لوحہ، مزار شاہ جالل، سلہٹ

332 

ایک خانقاہ 
ور دکا تن
 خانہ

اورنگ زیب  1682
 عالمگیر

 ،)ی خانہچباور(تنور خانہ 
ریزی، تبدین الدرگاہ شاہ جالل 

مالدہ ، وہ پنڈ  

333 

اورنگ زیب  1682 مسجد
 عالمگیر

گچٹا گان مسجد، باِغ حمزہ،   334 

اورنگ زیب  1683 مسجد
 عالمگیر

ٹمسجدعنبرخانہ، سلہ  335 

اورنگ زیب  1684 مسجد
 عالمگیر

ڈھاکہ مسجد الل باغ  قلعہ،   336 



  

اورنگ زیب  1684 مسجد
 عالمگیر

ڈھاکہ ا، ٹرمسجد نواب کا  337 

اورنگ زیب  1686 مسجد
 عالمگیر

ڈھاکہ مسجد بنگشال روڈ،   338 

اورنگ زیب  1687 مسجد
مگیرعال  

 مسجدکورٹ ہاؤس سٹریٹ، 
 ڈھاکہ

339 

اورنگ زیب  1887 مسجد
 عالمگیر

ڈھاکہ مسجد الل باغ روڈ،   340 

تاریخ واال  مسجد
حصہ ٹوٹا 
 ہوا ہے

اورنگ زیب 
 عالمگیر

، نواب شائستہ  کا کتبہوقف
  ڈھاکہ خان مسجد،

341 

اورنگ زیب  1689 مسجد
 عالمگیر

نال گال مسجد، نواب پور روڈ 
 وال کےمیں رتھ کھکے ٓاخر 
ڈھاکہقریب ،   

342 

-1691 مسجد
1690 

اورنگ زیب 
 عالمگیر

مالدہ مسجد، قصبہ شاہ پور،   343 

-1691 مسجد
1690 

اورنگ زیب 
 عالمگیر

دنا پورمسجد، کیسیاری، می  344 

-1691 مسجد
1690 

اورنگ زیب 
 عالمگیر

 345  گنجئنکا کتبہ، چاپاتلی، نراپل 

اورنگ زیب  1691 مسجد
گیرعالم  

 کیشواری روڈ، اڈھ، مسجد
ڈھاکہ م پور، یعظ  

346 

-1693 مسجد
1692 

اورنگ زیب 
 عالمگیر

 ٹ پل، اہ دیوان حاجی مسجد، 
 چٹاگانگ

347 

تانبے کا 
 دیگ

اورنگ زیب  1695
 عالمگیر

 کا  تانبے کا  شاہ جالل درگاہ
 بڑی  دیگ، سلہٹ

348 

اورنگ زیب  1696 مسجد
 عالمگیر

 رتیدرچکروت چنمسجد، شر
ڈھاکہ روڈ،   

349 

اورنگ زیب  1697 مسجد
 عالمگیر

  پیاری داس روڈ، 39مسجد، 
 ڈھاکہ

350 

اورنگ زیب  1699 مسجد
 عالمگیر

دیک زدرگاہ شاہ جالل کے ن
ٹ ، سلہ مسجدایک  

351 

مس/مدرسہ
 جد

اورنگ زیب  1700
 عالمگیر

مدرسہ، / مسجدیشاہ
ںاپاڑا، سونارگاؤگروم  

352 



  

اورنگ زیب  1704 مسجد
گیرعالم  

 353 مسجد، انچال بازار، بردوان

اورنگ زیب  1704 مسجد
 عالمگیر

ان، بردھممسجد، انچال بازار  354 

اورنگ زیب  1704 مسجد
 عالمگیر

  مسجد، خواجہ دیوان سٹریٹ،
 ڈھاکہ

355 

اورنگ زیب  1704 مسجد
 عالمگیر

مسجد شاہ ابو طراب،  بندر 
ٹبازار، سلہ  

356 

اورنگ زیب  1704 مسجد
رعالمگی  

 دھا،  ٓاتشمسجد خان محمد مر
   ڈھاکہ خانہ،

357 

مذہبی 
ت عمار

مسجدغالبا(
( 

اورنگ زیب  1704
 عالمگیر

مذہبی عمارت کا ایک یادگاری 
 اب بنگلہ دیش نیشنل کتبہ جو
  ہے میں محفوظمیوزیم

358 

اورنگ زیب  1705 قبر
 عالمگیر

 359  فریدپور، تدفینی لوحہ

اورنگ زیب  1705 مسجد
 عالمگیر

ںدی، سونارگاؤالمسجد، گو  360 

مذہبی 
ت عمار

مسجدغالبا(
( 

اورنگ زیب  1705
 عالمگیر

 یک کتبہ جومذہبی عمارت کا ا
ہاں اب بنگلہ دیش نیشنل ج

میں محفوظ ہےمیوزیم   

361 

اورنگ زیب  1706 مسجد
 عالمگیر

 مارکیٹ، یومسجد، بابوپورا،  ن
ڈھاکہ   

362 

خانقاہ /مزار اورنگ زیب  1711 
 عالمگیر

ی شاہ،  گاؤں کالئی، ڈنڈمقبرہ 
اڑکوہالو، بوگ  

363 

غیر  لوح قبر
 مؤرخہ

عالؤ الدین حسین 
 شاہ

، گاؤں کاٹاباری، تدفینی لوحہ
  رنگپور گورگوبندوپور،

364 

غیر  مسجد
 مؤرخہ

قرٓانی ٓایات پر مشتمل دینی  عہد سلطانی
کتبہ، چھوٹا سونا مسجد، شیب 

 گنج،  چپائی نواب گنج

365 

مذہبی 
غال(تارعم
)مسجدبا  

غیر 
 مؤرخہ

قرٓانی ٓایات پر مشتمل ایک  سلطانی دور
اب ورندرہ  جو ، دینی کتبہ

میں محفوظ ریسرچ میوزیم 
 ہے

366 



  

بادشاہی 
عمارت 

غالبامحل (
)یاخزانہ   

غیر 
 مؤرخہ

عمارت نامعلوم تاریخی ایک  سلطانی دور
 سلطان گنج، چپائی ،کا کتبہ

 اب ورندرہ  ونواب گنج، ج
میں محفوظ وزیم ریسرچ می

 ہے

367 

مذہبی 
ت عمار

مسجدغالبا(
( 

غیر 
 مؤرخہ

ی دورسلطان ، کتبہ قرٓانی کا ایک مسجد 
سلطان گنج،چپائی نواب گنج، 

  ورندرہ ریسرچ جو اب 
میں محفوظ ہےمیوزیم   

368 

غیر  مسجد
 مؤرخہ

  الل باغ، ایک مغل مسجد، سلطانی دور
 ڈھاکہ

369 

غیر  مدرسہ
 مؤرخہ

سہ،  بنسیہاری، جنوبی مدر  دورسلطانی
  بنگالمغربیدیناجپور، 

370 

ی ایک پہاڑ
کی چوٹی 
ری پر یادگا
 کتبہ

بختیار خلجی کا  1206
 دور

 کی میں پہاڑ زبان سنسکرت 
 ،  پر لکھا ہوا کتبہایک چوٹی

ٓاسام  ،پوکامر  

371 

ایک کتاب 
 کا کولوفون

ٓاخری (
)صفہ  

گوڑ میں تحریر شدہ مخطوطہ  سلطان نصرت شاہ 1531
)کولوفون(کا ٓاخری صفحہ   

372 

-1627 باغ
1605 

نور الدین جہانگیر 
 بادشاہ

 کا احمد ٓاباد میں ایک باغ
بھارت، گجرات،  کتبہ  

373 

 
  
  حواشى

                                                
طبقات ، )منہاج سراج(موالنا منہاج  سراج الدین: دیکھیےمثال کے طور پر     1

جس میں بنگال میں اسالم کے ) ھ1342: کابل(، تحقیق عبد الحئی حبیبیناصری
  ابتدائی دور پر کافی قیمتی معلومات ملتی ہیں۔ 

ء 1364(ممتاز مسلم مٔورخ تقی الدین احمد بن علی بن عبد القادر المقریزی     2
 نے قاہرہ کے ٓاثار و کتبات کے بارے میں اپنے مخطوطے میں بھی لفظ )ء1441-
: تفصیل کے لیے دیکھئےستعمال کیا ہے۔ کوکم و بیش اسی معنی میں ا‘‘ ٓاثار’’

   والتوزيع، للنشر  وشركاه   احلليب مؤسسة :القاهرة ، واآلثاراخلطط  ،املقريزي القادر عبد بن علي بن أمحد الدين تقي
ں اور کھنڈرات کے متعلق بے و، تاریخی عمارتہپرانے قاہرہ کے ٓاثار قدیم ۔ هـ0137

ریزی نے اس کتاب میں فراہم کی ہیں اور اس موضوع شمار اور بے مثال معلومات المق
    ایک نہایت ہی مفید اور اہم مصدر ہے۔ ہ ی میں



  

                                                                                                                     
اس کی اولین مثالوں میں سے ایک الحسین کے تابوت پر قرٓانی کتبات ہیں جو لگ    3

 لکھوائے گئے تھے۔ دوسری  میں میں خِط کوفی اور خِط نسخ دونوںء1155/ ھ550  بھگ
تفصیل  ب مینار ہے جو تیرھویں صدی کے اوائل میں تعمیر کرایا گیا تھا۔ مثال دہلی کا قط

  :دیکھیےکے لیے 
Caroline Williams, “The Quranic Inscriptions on the tabut  of al-
usayn,” Islamic Art  2 (1987): 3-13.  

ں کی مثالیں، کہ جب کتبات اتنی اونچی جگہوں پر نو ونمخطاطی کے ایسے      4
۔ ضلع ہگلی میں تربینی کے :ائے جائیں کہ ٓاسانی سے پڑھے نہ جاسکیں، یہ ہیںلگ

 ا ۔ حسین شاہی عہد کا گوڑ میں چھوٹ)ء1298/ھ698(مقام پر مسجد ظفر خان کا کتبہ 
  )ء1524 -1523/ھ930(ا مسجد کا کتبہ ھسونا مسجد کا کتبہ، ضلع راج شاہی میں باگ

 ،انمعلومات فراہم کی ہیںسپ چ کافی دلنے المقریزیہ پر کے ٓاثار قدیمصر م   5
   ، واآلثاراخلطط  ،املقريزي القادر عبد بن علي بن أمحد الدين  تقي:دیکھیےتفصیل کے لیے  ات پرموضوع

  هـ0137   والتوزيع، للنشر ء ه وشركا   احلليب مؤسسة  :القاهرة
ق ، حممد عبدالقادر ي حتق،نيماألخ البلد ي فی تارنيمثالعقد ال  ،ي املکي الفاسينيمحد احلسأن حممد بن ي الديتق      6

العقد  ۔:مزید ایڈیشن کے لیے دیکھئے   ،419 ص ، 1998، بريوت دار الکتب العلمية،3ج ۔امحد عطاء
سسة ٔ، بريوت موالعقد الثمني، 1378ناشر حممد سرور  الصبان ، : ہ ، حتقيق حممد حامد الفاقي، القاهرالثمني

  ، س۔ن۔الرسالة

ی نے اپنے وقت کی بعض  قدیم ترین مساجد کا بھی جائزہ لیا ہے جو طائف میں باقی رہ الفاس
  ۔:گئی تھیں اور ان کے کتبات کا بھی مطالعہ کیا ہے، مثال کے طور پر دیکھیے

۔ اس 122۔ ص 2002دار الکتب العلمیۃ، : ، بیروت 1، جشفاء الغرام بٔاخبار البلد الحرام
 تحقیق، عمر عبد السالم شفاء الغرامں، مثال کے طور پر کتاب کے مزید ایڈیشن بھی ہی

   ھ۔1405دار الکتاب العربی : تدمری ،بیروت 
الشرف االعلیٰ فی ذکر :  محمد بن علی بن محمد جمال الدین المکی القرشی الشیبی     7

 ؛  ملک سعود یونیورسٹی الئیربری1179 ۔س ۔ف 354 مسودہ نمبر قبرہ باب المعلیقبور م
منقولہ از احمد االزھری (خ عارف حکمت الئیبریری، مدینہ شی 130/900نمبر مسودہ 
منقولہ ابو القاسم بن علی بن (، نیشنل الئبریری، تونس 18325 مسودہ نمبر ؛ )1231/1816

منقولہ محمد سعد ابن ( برلن الئبریری 6124مسودہ نمبر ؛ )891/1486محمد القحطانی 
 کے ممتاز خاندان نے مکہ الشیبیر قابل ذکر ہے کہ ۔ یہ ام)1122/1710اسماعیل المکی 

یمی و ثقافتی سرگرمیوں کے باعث شہرت و تکریم حاصل عل پندرھویں صدی میں اپنی تمیں
کی۔ ان کے گھرانے کے بعض افراد مکہ میں اعلٰی مناصب پر فائز ہوئے۔ مثًال قاضی 

ور شہمیں منے مکہ القضاة ، مفتی اور خطیب جامع مسجد۔ اس گھرانے کے بعض علمٔا 
اپنے بنگالی سر پرست سلطان غیاث الدین اعظم شاہ  ، جو یے میں درس دہبنگالی مدرس

  حاکم بنگال کے نام نامی سے منسوب المدرسۃ السلطانیہ الغیاثیہ البنغالیہ کہالتا تھا۔
: دیکھیےتفصیل کے لیے        8  

Max Van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum 
Arabicarum, in Mémoires publiés par les Membres de l’Institut 
França isd’Arché ologie Orientale, (Egypte, vol. Xix, Cairo 1903; 



  

                                                                                                                     
Jérusalem, vols, xliii, xlv, Cairo 1920-2;  Syrie du Nord [in collaboration 
with E. Herzfield], vols. Lxxvi – lxxvii, Cairo 1955). 

9  Historical and Cultural Aspects of the Islamic Inscriptions of Bengal: A 
Reflective Study of Some New Epigraphic Discoveries, Dhaka: 
International Centre for Study of Bengal Art, 2009. 

   2004 ،دار الفكر: دمشق ،ريةدراسة تارخيية وحضا: رحلة مع النقوش اإلسالمية يف بالد البنغال   10
   

  ذ کردہ کتبہ نگاری کے اثراتخکہا جا سکتا ہے کہ عالم اسالم میں فن تعمیر سے ا     11
 اور طراز کی خطاطی کی روایت پر وارد ہوئے ۔ بہر صورت بعد میں ہر   الشرِيفَةبةالكَعکسوة 

  مرحلے پر کچھ نہ کچھ باہمی اثرات ظاہر ہوتے رہے۔ 
421  ص) ،  س۔ن۔دار صادر :بیروت ( الرحلۃ  وطۃ،بّطابن   12  
  .    ان مسائل پر مشہور کتبہ شناس میکس وان برشم کی بعض تحریریں روشنی ڈالتی ہیں13

:دیکھیےمثال کے طور پر   
Max Van Berchem, “Note on the Graffiti of the Cistern at Wady el-Joz,” 

Palestine Exploration Fund Quarterly Statement  (1915): 85-90, 195-
198 

میں ٓایت الکرسی کا استعمال پوری دنیا ئے اسالم میں عام ہے۔ مثال کے لوحات ی قبور   14
 ء 1150/ھ550طور پر الحسین کے تابوت کے کتبات میں ٓایت الکرسی کندہ ہے۔ یہ کتبات 

  ں۔ میں لکھے گئے۔ اور اب قاہرہ میں اسالمی میوزیم میں محفوظ ہی
اور ) ء1642 / ھ1052(۔ حسینی داالن کا کتبہ )ء1487/ھ893(  گڑھ جریپا کا کتبہ 15

اس قسم کی کتبہ نگاری کی اچھی ) ء1697/ھ1109(پیاری داس روڈ مسجد کا کتبہ 
  مثالیں ہیں۔ 

  کا اور   اس قسم کے اکثر کتبات بنگال میں دریافت ہوئے ہیں۔ ڈھاکہ کے قریب بوڑا رچر 16
ہے اور اب دونوں بنگلہ دیش ء 1591/ھ1000 کتبات، جن کی نگارش کی تاریخ کےر   دوہا 

یم ڈھاکہ میں محفوظ ہیں۔ یہ کتبے غالبًا اسی نوعیت کے ہیں جس کا حوالہ نیا زنیشنل میو
ہے جو اس وقت ء 1489/ھ893باڑی کتبے میں دیا گیا ہے۔ دوسری مثالوں میں گوڑ کا کتبہ 

ہے جو بنگلہ دیش نیشنل میوزیم ) ء1645/ھ1055( کا کتبہ برٹش میوزیم میں ہے۔ بڑا کٹرا
  میں محفوظ ہے۔ 

کی ہوئی جائیداد کو حکومت ‘‘ وقف’’ادارے کے بعض خاص فوائد ہیں، کیونکہ ‘‘ وقف’’  17
  بھی ٓاسانی سے ضبط نہیں کر سکتی۔

:دیکھیےتفصیل کے لیے   18  

Sourdel-Thomine, “Inscriptions Seljoukides et salles a couples de Qazwin 
en Iran,” Revue de Etudes Islamiques  42 (1974): 3-43. 

جس نے ،میں ابو القاسم الحسینی ) ء1545/ھ1055(مثال کے طور پر بڑا کٹرا کتبے    19
) ے حوالے سے كطباطبہ اور سمنان ( طبا طبائی السمنانی کی نسبت ،عمارت وقف کی تھی

شیراز کے (شیرازی کی نسبت لکاخطاط سعد الدین محمد ااستعمال کرتا ہے اور اس کتبے 



  

                                                                                                                     
بھاگل خان ) ء1595/ھ1003(استعمال کرتا ہے۔ نیاباڑی کے ایک کتبے میں ) حوالے سے

  ۔ کو، جس نے ایک مسجد وقف کی تھی، حاجی کہا گیا ہے
:دیکھیےتفصیل کے لیے   20  

Bimal Bandyopadhyay “Recent Excavation of the Area adjacent to 
Baisgazi Wall of Gaur and Scientific Clearance at Some Adjacent Areas, 
District, Malda, West Bengal” Journal of Bengal Art, volume 9-10 
(2004-2005, published in 2006): 12-23. 

 کے عمارتوں میں نقش کنندہ اشعار کے جمالیاتی پہلو،   ءالحمرا    اولغ گرابار نے
: دیکھیےتفصیل کے لیے  رمز، استعارہ کو صحیح معنوںمیں اجاگر کیا ہے ۔ 21  

Oleg Grabar, The Alhambra (Sebastopol, California: Solipsist 
Press, 1992), 75-129. 

:دیکھیےتفصیل کے لیے   22 
James Cavanah Murphy, History of the Mahometan Empire in Spain, 

London, 1816 (See English translation of the Arabic inscriptions of 
Alhambra in appendix by Shakespeare under the title: A Collection of 
the Historical Notices and Poems in the Alhambra of Granada); Jules 
Goury and Owen Jones, Plans, Elevations, Sections and Details of the 
Alhambra, 2 v., London: 1842-45; 

 353 ۔ العدد الفیصل  ،’’دیوان شعری منقوش علی الجدران: ءقصر الحمرا ‘‘صبیح صادق،   
  ۔67۔ 54ص ) 2005دسمبر (

  ہمارے پاس کم از کم ایک حتمی اور قطعی ماخذ ایسا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ   23
 حرفت ، ٓارٹ اور فن تعمیر میں مسلمان  اعلٰی صنعت ویسہمشرقی ہند میں ، بشمول اڑ

تفصیل کے لیے کاریگروں اور ہنر مندوں کو وسیع پیمانے پر مالزمتیں دی جاتی تھیں۔ 
  :دیکھیے

See Baya Chakara, trans. Alice Boner, Sadasiva Rathasarma and 
others, in New Light on the Sun Temple of Konark (Varanasi: D. 
Chowkhamba Sanskrit Office, 1972), 57, 68, 93, 116. 

 ہو جاتا ہے کہ تختی پر ح ضاوسے ) ء1433/ھ836(مندرا مسجد کے نامکمل کتبے    24
  ۔ اتھپہلے خطاطی کی لفظ سازی ہوتی تھی، پھر ان لفظوں کو منقوش کیا جاتا 

  الكتاب   ،العربية   اجلزيرة   تاريخ   دراسة   جملة   العربية،   زيرةاجل   لتاريخ   كمصدر   القبور   شواهد   أمهية .   الباشا   حسن    25۔ 
   . هـ   1399   الرياض،   جامعة   مطبعة  :الرياض    ،1   اجلزء   األول، 

  یاد رہے کہ بنگال ڈیلٹا کے بیشتر عالقوں میں پتھر ٓاسانی سے دستیاب نہیں ہے، لہٰذا بہار  26
  ۔ مات سے دریائی راستوں کے ذریعے منگوایا جاتاتھامیں راج محل اور دوسرے مقا

  پرانی عمارت کے ملبے کے دوبارہ استعمال کی ایک اچھی مثال عہد سلطنت کی ، گوڑ  27
 ریسرچ میوزیم ، راج شاہی ہکی ایک خستہ حال مسجد کی پتھر کی محراب ہے جو اب ورندر

 ٓارائشی ی پر جو روایتمیں محفوظ ہے۔ بنگالی مندروں کے طرز تعمیر میں عام طور
تصورات منقوش صورت میں ملتے ہیں۔ وہ تقریبًا تمام عمارتوں کے بیرونی حصوں پر بھی 

ہ حال مندروں کے پرانے ملبے اپائے جاتے ہیں۔ بے شک مسلم حکمرانوں نے ہندؤوں کے تب



  

                                                                                                                     
م کر  قائہکو مسجدوں کی تعمیر میں استعمال کیا تھا۔ لیکن اس بات سے لوگوں نے یہ مفروض

ں تعمیر کی گئیں۔ ان بے بنیاد قیاسات کی یلیا کہ مندروں کو مسمار کر کے ان کی جگہ مسجد
وجہ سے کبھی کبھی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں 

 ء میں 1993عبادت گاہیں منہدم کرنے کے افسوس ناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 
  میں ایودھیا کی بابری مسجد ڈھانے کا واقعہ ہوا۔ ہندوستان 

: دیکھیےمثال کے طور پر   28  
Dinesh Chandra Sarkar, "Mainamatir Chandra Bangshiyo Tamra 

Shasantroy," in Abdul Karim Sahitya Visharad Commemorative 
Volume, ed. Mohammad Enamul Hoque (Dacca: Asiatic Society of 
Pakistan, 1972), i - vii.  
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