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 التأثيرات الصوفية 
 سلطان البنغال" فتح شاه"على نقود 

 (م1881/ هـ898 – 1881/ 888)

على حسن عبد هللا حسن. د

 

 :الملخص

الثانية، وقد " اإللياس شاهيين"آخر سالطين أسرة " فتح شاه"السلطان جالل الدين 
مكانة ، ولقد ارتفع شأن البنغال في عهده إلى (م1881/ هـ888)تولى الحكم سنة 

 .عالية

ولقد تم في هذا البحث دراسة التأثيرات الصوفية على بعض نقود فتح شاه، التى 
أمكن تقسيمها إلى طرازين مختلفين تبعًا لما ورد عليها من نصوص، فلقد اشتملت 
هذه النقود على نصوص جديدة نادرة ذات صبغة صوفية، وكذلك ألقاب صوفية 

وذلك  –ال من قبل وال بعد فتح شاه للسلطان فتح شاه، لم ترد على النقود اإلسالمية 
 .-على حد علميي 

تم في هذا البحث تحليل كتابات هذه النقود في ضوء األحداث التاريخية 
والتى اتضح من " فتح شاه"واألوضاع االجتماعية التى سادت البنغال خالل حكم 

ر خاللها انتشار الطرق الصوفية والتي بلغت نحو ثالثين طريقة كان لها أثر كبي
 .على المجتمع البنغالي في تلك الفترة

قد أنشأ دار سك جديدة أطلق " فتح شاه"ولقد اتضح من خالل هذا البحث أن 
 .ونعتها دار ضرب" فتحاباد"عليها اسم 

 :الدالة الكلمات

      تأثير -  سلطان -   أسر حاكمة -  فضة - صوفية - البنغال - تنكة -د نقو
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آخر سالطين " فتح شاه بن يوسف شاه"يعتبر السلطان جالل الدين أبو المظفر 
/ هـ898 – 1888/ 881)الثانية والتي حكمت البنغال من " إلياس شاهيين"أسرة 
 .(1)(م1881

بعد قيام األمراء بعزل ( م1881/ هـ888)الحكم من " فتح شاه"تولى السلطان 
حيث أنه لم يكن مؤهاًل ( م1881 /هـ 888 – 1881/ 888" )سكندر شاه"سلفه 
، ولكن ما وصلنا (8)المصادر قدرت مدة حكمه بنصف يوم حتى أن بعض ( )للحكم

يثبت غير ذلك، حيث أنه قد وصلنا من نقوده عدة أنماط " سكندر شاه"من نقود 
على األقل، ، مما بؤكد أن فترة حكمه تقدر بعدة أشهر (8)هـ888تحمل كلها تاريخ 

 .فإنها تؤيد ذلك  (8)في االعتبار ماورد على هذه النقود من ألقاب خذناوإذا ما أ
أنه كان عاقاًل عالمًا، وقد ذكرت المصادر " فتح شاه"ومن صفات السلطان 

العظام من قبله، فبعد " إلياس شاهيين"التاريخية أنه سار على نهج سالطين أسرة 
فنعم الشعب في عهده  اإلنعامات والعطايا على الشعب،تولية الحكم قام بتوزيع 

                                                           
، طبقات أكبرى، (نظام الدين أحمد بخش)للمزيد عن تاريخ السلطان فتح شاه انظر؛ الهروى  ( 1)

؛ محمد 188، ص 8م، ج1998ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
يوسف صديق، النقوش الكتابية العربية على العمائر اإلسالمية في البنغال قبل العصر المغولي 

م، 1988/ هـ1818، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى (م1888 – 18 1/ هـ988 – 811)
؛ وفاء محمود عبد الحليم، األوضاع اإلقتصادية واالجتماعية في البنغال منذ الفتح   ص 

م، ص ص  11 اإلسالمي حتى الغزو المغولي، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 
 ؛11 – 89

Ferishta, Muhammad Qasim, Hindushah Astarabad, Tarikh Ferishta, History of the rise of 

Muhammadan Power in India, Bombey 1837, vol. 4, p. 340; Hussain, Salim Gulamm The 

Riyazu –s- salatin, Ahistory of Bengal, Calcutta 1902, p. 121; Haig. Welsely, The 

cambridg, history of India, vol. III, Turksand Afghans, New Delhi, 1956, p. 288. 
 .188الهروي، طبقات أكبرى، ص  (  )

Salim, Gulam,  
 .89وضاع االقتصادية، ص وفاء محمود عبد الحليم، األ (8) 

)4 (
Goron, stan- Goenka J.P., The coins of Indian Sultanates, covering the area of 

Bangladesh, Delhi 2001, p.219 No., B.280. 
على النقود السلطان بن السلطان، نور الدنيا والدين، أبو مجاهد، شاه، " سكندر شاه"من ألقاب (8)

 .Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, p. 219, No., B.280                        انظر
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من أعظم سالطين البنغال،   "فتح شاه"ولذلك يعد السلطان . (8)بالرخاء والسعادة
 .(1)وذلك لما عرف عنه من العدل والعلم والفضائل الحسنة

إلى مكانه عالية، وكان من مظاهر ذلك " فتح شاه"إرتفع شأن البنغال في عهد 
 (8)".البايك"قيامه بتكوين فرقة 

تصاعد نفوذ العبيد األحباش " فتح شاه"األيام األخيرة من حكم السلطان شهدت 
الذين كانت تتكون منهم فرقة البايك، فقد شغلوا المناصب العالية في البنغال، 
وشكلوا الجزء األكبر من حرس القصر السلطاني، ونتج عن ذلك أن قام السلطان 

ذلك كان بعد فوات األوان، فقد  بمحاولة الحد من سلطانهم ونفوذهم، ولكن" فتح شاه"
والذي كان يقود حرس القصر، " شاهزاده"تجمعوا تحت قيادة واحد فيهم، وهو 

م، وكانت مدة حكم 1881/ هـ898سنة " فتح شاه"واستطاعوا قتل السلطان 
 .(9)سبع سنوات وخمسة أشهر" فتح شاه"السلطان 

يعد حكمهم من أكثر  والذي" إلياس شاهيين"انتهى حم أسرة " فتح شاه"وبمقتل 
الحقب التاريخية تميزًا في البنغال، وكان من أهم آثار حكمهم انتشار اإلسالم في 

 .(11)البنغال خالل هذه العقود

 :ذات التأثيرات الصوفية" فتح شاه"نقود 

هو عصر إزدهار الطرق الصوفية في البنغال " إلياس شاه"كان عصر أسرة 
، ولقد (11)الصوفية، والتى بلغت نحو ثالثين طريقةوتمثل ذلك في كثرة الطرق 

والتي أمكن " فتح شاه"ظهر تأثير الطرق الصوفية على كتابات بعض طرز نقود 
تقسيمها إلى طرازين يحمالن التأثير الصوفي والذي ظهر واضحًا من خالل 

 :نصوصها كما يلي

                                                           
 ؛188الهروى، طبقات أكبرى، ص  ( 8) 

Salim, Gulam, Riyazu-s- Salatin, p. 121, p. 286. 
 .89وفاء محمود عبد الحليم، األوضاع االقتصادية، ص  ( 1)
حرسًا خاصًا له، " فتح شاه"الذين جعلهم  ءالبايك فرقة مكونة من المقاتلين األحباش األشدا (8) 

في " فتح شاه"وكانت هذه الفرقة مكونة من خمسة آالف جندي، تمثل كل صباح أمام السلطان 
 .القصر

Ferishta, Tarikh Ferishta, p. 340. 

، وفاء محمود عبد الحليم، األوضاع   محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص (9) 
 .11اإلقتصادية، ص 

 .188الهروى، طبقات أكبرى، ص   (11)
 .88 وفاء محمود عبد الحليم، األوضاع االقتصادية، ص  (11) 
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 (8)لوحة ، (8)شكل  ( 8):الطراز األول

يتميز هذا الطراز باشتماله على نصوص جديدة ذات صبغة صوفية، وكذلك 
ألقاب صوفية للسلطان لم ترد على النقود اإلسالمية عامة ال من قبل وال من بعد 

ونقود هذا الطراز تعد نادرة وفريدة،  –وذلك على حد علمي  –" فتح شاه"
 :ونصوصها جاءت على النحو التالي

 الظهر                                                 الوجه       

 السلطان المنور                                    الشيخ المجاور          

بنور المصطفوى                           جالل             لقدم الرسول
 االلهي

 سلطان نبيهخاطب الم                          الدنيا والدين أبو                

الزاهدين في اليقظة                        المظفر فتحشاه السلطان         
 المشاهدة

 خزانة                               بن محمود شاه السلطان               

وبتحليل نصوص هذا الطراز يتضح أنها تعكس مسحة صوفية واضحة، ففي 
عند الصوفية  وكان لقب الشيخ" الشيخ المجاور"السطر األول من نصوص الوجه 

بمثابة األستاذ للمريد، والمريد كالطالب ال يستطيع أن يتقدم في دروسه بدون موجه 
 ، كما كان هذا اللقب(18)أو مرشد، ومن صفات الشيخ عند الصوفية الزهد في الدنيا

ى المتوفي سنة يطلق على العلماء، فلقد أطلق على اإلمام الزاهد أبي زكريا بن يحي
، (18)هـ 811سنة " محمد بن أبي بكر بن أحمد"هـ، وعلى اإلمام الزاهد 81 

وربما قصد به من يجب  وكذلك يطلق لفظ الشيخ في اللغة على الطاعن في السن،
، ويستفاد (18)توقيره كما يوقر الشيخ، كما كان يطلق لفظ الشيخ عرفا على العلماء

اللقب داللة على علمه، ووجوب توقيره، ثم لقب اتخذ هذا " فتح شاه"من ذلك أن 
أي الجالس بلقرب أو المالزم، والتي ربما تعني محاولة الشيخ التقرب " المجاور"

                                                           
)12( Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, pp. 225 – 226, Nos., B. 625, B. 626, B. 

627, B. 628, B. 629, B. 630. 
الفتاح عاشور، السيد أحمد البدوي، ؛ سعيد عبد   عبد الحليم محمود، أقطاب التصوف، ص (18)

 .8 ؛ عامر النجار الطرق الصوفية، ص 188ص 
م، 1918حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، دار النهضة العربية،  ( 18)

 .888ص 
 .888حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص  (18)
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للرسول " فتح شاه"من رسول اإلسالم ولو حتى بقدمه الشريفة؛ مما يدل على محبة 
والذي " لقدم الرسول"صلى اهلل عليه وسلم ورغبته بالقرب منه، ثم السطر الثاني 

والتي كان يوجد بها الصوفي  (18)في بندوة" بآثار قدم الرسول"يشير إلى ما يعرف 
أن هذه النقود نقودًا ، وربما يرجع ذلك (هـ899 – 889" )شاه جالل جوجران"

لتخصيصها لهذا المكان الذي يرقد به هذا الصوفي " فتح شاه"تذكارية قام بسكها 
، وهذا النص يؤكد تأثر السلطان (هـ899) والذي توفي في نفس تاريخ هذا السك

بالصوفية وأفكارهم ومعتقداتهم، وحبه لهم، ويتبع ذلك لقب شائع وهو لقب " فتح شاه"
فهو من األلقاب المضافة إلى الدنيا والدين، وهو بذلك يكون " جالل الدنيا والدين"

البنغال، ولقب بهذا اللقب من سالطين ، (11)خاصًا بكبار رجال الدولة من الحكام
هذا اللقب على تسعة " فتح شاه"، وإلى جانب المسكوكات اتخذ "فتح شاه"العديد قبل 

، ثم يلي ذلك لقب آخر شاع في تلك الفترة في شرق (18)نقوش ترجع إلى فترة حكمه
وهو من الظفر بمعنى النصر " أبو المظفر"وغرب العالم اإلسالمي وهو لقب 
كوكات العديد من دول العالم اإلسالمي على والفوز، وقد عرف هذا اللقب على مس

وهي " شاه"، ويلي ذلك لقب آخر وهو (1 )وشاع استعماله في البنغال (19)مر العصور
، أو الحاكم الفعلي وقد جرى هذا (1 )لفظة فارسية في األصل بمعنى ملك أوسيد

مثل األوردية والبنغالية، وقد ورد على مسكوكات اللفظ في بعض اللغات األخرى 
، يلي ذلك لقب (  )البنغال، وكذلك في نقوش عمائر البنغال في العصر اإلسالمي

" سالطين"والجمع " الوالي"وهو من السالطة وهي القهر والسلطان بمعنى " السلطان"
، وقد تلقب بهذا اللقب العديد من السالطين في (8 )والسلطان أيضًا الحجة والبرهان

البنغال حيث كان الحكام يتلقبون بصفة  شرق وغرب العالم اإلسالمي، وكذلك في
والتي تلقب " السلطان بن السلطان"وورد اللقب هنا بصيغة  (8 )"السلطان"عامة بلقب 

بها أيضًا معظم سالطين البنغال الذين توارثوا الحكم عن آبائهم أو أجدادهم، ولعل 
الرد الهدف وراء هذا كان للداللة على شرعية حكمهم، وكذلك تعزيز سلطانهم، و

                                                           
(16)

 Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, p. 225. 
 .88 حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص  ( 11)
 .188محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص  ( 18)
 .818حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص   (19) 
 .188محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص   (1 ) 
 . 88حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص  ( 1 )
 .111محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص  (   )
 .8 8حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص  ( 8 )
  18 محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص ( 8 )
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على مخالفيهم والمعارضين لهم وأعدائهم، ولثبتوا لهم بأنهم األحق بهذا المنصب 
، وفي السطر األخير اثبات أنه (8 )واالجدر حيث أنهم سالطين من ساللة السالطين

" السلطان بن السلطان"وهذا تاكيد لما سبق ذكره من لقب " محمود شاه"ابن السلطان 
/ هـ181)قد حكم البنغال من سنة  (8 )"ود شاهمحم"وكان السلطان ناصر الدين 

 (.م1889/ هـ888)وحتى سنة  (م1888
السلطان المنور بنور "أما نصوص الظهر فقد جاء بالسطر األول والثاني 

وهي من الواضح أنها من تأثيرات وتجليات الصوفية على " المصطفوي اإللهي
نوره من نور المصطفى صلى الذي أراد أن يشير إلى أنه يستمد " فتح شاه"السلطان 

لقد "اهلل عليه وسلم والذي بدوره مستمد من نور اهلل كما ورد في القرآن الكريم 
" المخاطب نبيه" وجاء في السطر الثالث عبارة " جاءكم من اهلل نور وكتاب مبين

جاته ومخاطبته التي ربما قصد منها أنه يتقرب إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم بمنا
ومعنى كلمة الزهد في اليقظة والمشاهدة، " سلطان الزاهدين" وقات ثم لقبفي كل األ

الدنيا بشئ في اللغة هو اإلعراض عن الشئ وعدم اإلقبال عليه والنظر إلى الحياة 
وعدم اإلغراق في  األموالمن اإلستخفاف واالحتقار، وعدم التكالب على جميع 

لزهد إال في آية واحدة من سورة ، ولم يرد في كتاب اهلل لفظ ا(1 )ملذات الحياة
َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس }يوسف عليه الصالة والسالم حيث قال اهلل سبحانه وتعالى 

 .(8 ){َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن الزََّاِهِديَن 

والزهد عالقة وميزة لإلسالم عن غيره من األديان السماوية، فاإلسالم دعوة 
إلتف حولها الضعفاء المحرومين تحت قيادة رسول اهلل صلى اهلل روحية، ولذلك 

 .(9 )عليه وسلم

 :ولقد قسم اإلمام أحمد بن حنبل الزهد إلى ثالثة أقسام

 .زهد العوام، وهو ترك الحرام -1
 زهد الخواص، وهو ترك الفضول من الحالل - 
 .(81)زهد العارفين، وهو ترك ما يشغل العبد عن اهلل تعالى -8

                                                           
 188 محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص (8 ) 

)26(  Haig, Wolselym Cambridge history., pp. 267. 

 .81 – 88ص ص  المذاهب الصوفية،بد الغني قاسم، عبد الحكيم ع ( 1 )
 .1 سورة يوسف، اآلية  ( 8 )
 .111أحمد بهجت، بحار الصوفية، ص  ( 9 )
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وأنه في مجال الزهد يعتلي " فتح شاه"يدل على شدة زهد السلطان اللقب وهذا 
أعلى المراتب، وأن هذه المرتبة العليا يمكن مشاهدتها ويمكن أن يراها األتباع 

 .(81)والمريدون رؤيا العين

 .( 8)"خزانة"أما السطر األخير فنجد به دار السك 

 ( لوحة ) :الطراز الثاني

تأثيرات صوفية تختلف عن الطراز األول، يتميز هذا الطراز بنصوص ذات 
، ونصوص هذا الطراز جاءت (88)ووصلنا من هذا الطراز عدد من التنكات الفضية

 :(88)كما يلي

 الوجه                                            الظهر

 القفارالسلطان                                        ذو 

 جالل الدنيا                         المتيم مريد اهلل          

 وخامس أركانه                                 والدين أبو النظفر

 ذو الخليقة العال                              فتحشاه السلطان بن

 المشرق بنور الخالفة                             محمود شاه السلطان

 891فتحاباد                        أسود وأخضر                

وبتحليل نصوص هذا الطراز، نجد أن نصوص الوجه تحمل في السـطر األول  
و " المتيم مريـد اهلل "بينما يحمل السطر الثاني وصف السلطان بأنه " السلطان"لقب 

يريد هنا التشبه برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي اتسمت حياته كلها " فتح شاه"
هد، والذي لم يكن مطلبا لذاته وإنما خشية االنشغال بالدنيا، ولقد سار أصـحاب  بالز

                                                                                                                                                    

 .81عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاهب الصوفية، ص  (81) 
)31 (   

Abdul, Karim social history of the Muslims in Bengal, Dacca 1959, pp. 124 – 136; 

Abdul Rahim, Muhammad social and cultural history of Bengal, vol.I, Pakistan historical 

society, Karachi, 1963, pp. 78 – 98. 
؛ من أشهر دور السك في البنغال، راجع عاطف منصور محمد رمضان، النقود خزانة (  8)

اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالمية، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة 
 .888م، ص 118 االولى 

)
33

(  Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, p. 226, Nos. B631 – B634. 
د محاوالت؛ وذلك تتم ألول مرة، وقد تم التوصل إليها بع" جديدة"قراءة نصوص الوجه هذه  (88)

لصعوبة قراءاتها كاملة، وهي محاولة من الباحث فاتحًا الباب أمام باحثي المسكوكات اإلسالمية 
 .لمحاولة قراءتها، فالباحث يرى أن هذه القراءة هي األقرب للصواب
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، ولفـظ  (88)النبي صلى اهلل عليه وسلم على نفس منوال حياته صلى اهلل عليه وسلم
خـامس  "الميتم أي الذي يذوب عشقًا في حب اهلل، ثم أضاف لنفسه لقب آخر وهو 

األرض، ثم أضاف أوصافًا لنفسه بأنه أى ربما الذي يقيم شرعه ودينه في " أركانه
مشرق ومضـئ  "صاحب خلق رفيع، وفي السطر الخامس أضاف وصفًا آخر بأنه 

وفي اعتقادي أن الخالفة هنا المقصود بها خالفة رسوال اهلل صلى اهلل " بنور الخالفة
وهو ما أعطاه هـذا االشـراق   عليه وسلم في أخالقه ال خالفته في ملك أو غيره، 

 .والضوء

والتي قد تعني انتسابه إلى " االسود واألخضر"في السطر األخير رمزية اللون و
الخـاص  " األسود"و" األخضر"آل البيت واتخاذ نفس الشعار الخاص بالعلويين وهو 

 .بالعباسيين

والقفـار  " ذو القفار"أما نصوص الظهر ففي السطر األول وصف للسلطان بأنه 
الخالء من األرض، والقفار يأتي بمعنى الطعـام  في اللغة مفرده القفر والقفرة وهو 

، وإذا أخذنا ما ورد في المصادر التاريخية مـن سـمات وخصـائص    (88)بال أدم
واهتمامه بالفقراء ومنحه وعطاياه لهم، وأن الشعب نعم في عهده " فتح شاه"السلطان 

وصفه بالرخاء والسعادة كما سبق ذكره، اتفق ذلك مع ما ورد على هذه النقود من 
والذي ربما يعني أيضًا اهتمامه بالفقراء من الذين ليس لهـم  " ذو القفار"لنفسه بأنه 

 .طعام ويعانون شظف العيش

والجالل بمعنـى  " أبو المظفر –جالل الدنيا والدين "وفي السطر الثاني والثالث 
 العظمة ويدخل في تكون بعض األلقاب المركبة ومنها جالل الدنيا والدين، ولقد كان

واطلق على العديد من السالطين في البنغال وغيرها من هذا اللقب شائعًا في البنغال 
 .(81)بالد العالم اإلسالمي

، وهذا اللقب يشتمل إلى جانب معناه (88)والظفر من النصر" أبو المظفر"ثم لقب 
الحربي مدلواًل دينيًا، إذ أنه يشير إلى أن الملقب به نظرًا لتقواه وصالحه مؤيد من 

وان " فتح شاه"اهلل سبحانه وتعالى لإلنتصار على أعدائه وهو ما يتفق مع ما ادعاه 
 .لم ينفعه ذلك فقد قتل بعد ذلك بثالث سنوات على يد قائد حرسه كما سبق ذكره

                                                           
عبد الحي محمد قابيل، في التصوف اإلسالمي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة  (88)

 .بتصرف 9  – 1 ، ص ص 118 األولى 
 .القاموس المحيط، مادة قفر ( 88)
 .بتصرف 89  – 81 حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص ص  (81) 
 .818 - 818حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص ص  (88)
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ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب عرف في مختلف العالم اإلسالمي منذ العصر 
فتح "د ذلك، ويلي هذا اللقب اسم السلطان العباسي ثم على مر العصور المتعاقبة بع

ثم تاريخ السك والذي سك بالتـاريخ  " محمود شاه" "ابن السلطان"ثم نعته بأنه " شاه
" هفتح شا"والذي يقع في السنة الرابعة من حكم السلطان  (89)الهجري باألرقام العربية

 .(81)ثم يأتي بعد ذلك ذكر دار السك فتحاباد

وبدراسة هذين الطرازين يتضح أن الصوفية كان لهم تأثير كبير على المجتمـع  
ويكفي اإلسالمي في البنغال، فلقد كان لهم سلطان عظيم على الناس وعلى عقولهم، 

من  وصف بأنه المقبول " جالل الدين التبريزي"للتدليل على ذلك أن الشيخ الصوفي 
، كما أن الصوفية لعبوا دورًا مهـم  (81)العالماهلل وفي منزلة المالئكة وملك العقيدة و

مع العلمـاء والفقهـاء،    في نشر اإلسالم في البنغال، فقد رافقوا الجيوش اإلسالمية
وذلك ليس إللتماس البركة فقط، ولكن السداء الوعظ واإلرشاد للسلطان، وتشـجيع  

بإظهـار  الجنود على الجهاد، وقد لقي الصوفية دعمًا من غالبية سالطين البنغـال  
 .احترامهم الشديد لهم، وبمساعدتهم في بناء المساجد والمدارس

وقد توافد كثير من الصوفية إلى البنغال، وتدل كثرة األضرحة الخاصة بمشايخ 
الصوفية، وكذلك شواهد قبورهم، على كثرة الصوفية الوافدين إليها، ويمكن اإلشارة 

" باغيرهات"في " خان جهان"إلى أمثلة تدل على ذلك مثل ضريح ومسجد الصوفي 
" جالل"وضريح الشيخ ( م1889 -1888/ هـ888)بمقاطعة كهلنا الذي بنى سنة 

سنة " يوسف شاه"المقام حوله أربعة مساجد وبنى في عهد السلطان  ( 8)"سيلهت"في 
 (.م1881/ هـ888)

                                                           
رأفت محمد النبراوي، التاريخ : للمزيد عن طرق تسجيل التاريخ الهجري يمكن الرجوع إلى ( 89)

م، ص 1989، يوليو  الهجري على النقود اإلسالمية، مجلة العصور، لندن، المجلد الرابع، ج
، عاطف منصور محمد رمضان، النقود اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ 88  – 11 ص 

 – 8 8م، ص ص 118 رة اإلسالمية، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة االولى واآلثار والحضا
األرقام والتقاويم على النقود فى العصر اإلسالمي،  منصور محمد رمضان، رموز ، عاطف 88

 .م119 مكتبة زهراء الشرق، 
 .888سنة " دار الضرب"دار سك جديدة أنشأها فتح شاه وسميت : فتحاباد (81)

،؛ وفاء محمود عبد الحليم، األوضاع   صديق، النقوش الكتابية، ص محمد يوسف (81) 
 .1االقتصادية، ص 

عبد الحليم الندوي، مركز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهند، مطبعة نوري،   ( 8)
 .188م، ص 1981/ هـ1888
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فلقد كان عالمًا عـاداًل، وممـا   " فتح شاه"ولقد ظهر أثر الصوفية على السلطان 
 :(88)د على تأثره بالصوفية عدة امور لعل من أهمهايشه

فـي  " باباآدم"انشاء العديد من المنشآت الصوفية في عصره مثل مسجد وضريح 
، وكذلك ضـريح  (م1888/ هـ888)سنة " ملك كافرو"وقد بناه " بدهاكا" "زامبال"

جد في مقاطعة هوجلي، وبنى المس" تبريش بيغا"في قرية " شاه جمال الدين"الصوفي 
 (.م1881/ هـ 89)سنة  "فتح شاه"وزير السلطان  (88)"إلغ مجلس نورسر لشكر"

أو اطلقت عليه ولم يسبقها إليه أحد، وهي " فتح شاه"األلقاب الجديدة التى اتخذها * 
الـذي ورد  " عالم علوم األديان واألبدان"ألقاب ذات صبغة دينية صوفية ومنها لقب 

، ويؤكد هذا اللقب أن السلطان (م1888/ هـ889)بتاريخ " غنملت"في نقش مسجد 
كان عالمًا بظروف البنغال الدينية، فالمجتمع البنغالي مكون من عناصـر  " فتح شاه"

متعددة، وأديان عديدة فيوجد إلى جانب المسلمين، الهندوس والبوذيون، والوثنيون، 
كما أن هذا اللقـب  " عالم االديان"ولعلم السلطان بهذه التركيبة أطلق عليه هذا اللقب 

يشير إلى أن صاحب هذا اللقب قد أعطي قسطًا وافرًا من العلوم الفسيولوجية التي 
لقبًا جديدًا لم يلقب " فتح شاه"، كما اتحذ السلطان (88)"عالم األبدان"يشير إليها اللقب 

قهرمان المـاء  "وهو  –وذلك على حد علمي  –به أيضًا أحد من قبله وال من بعده 
أيضًا، ولقب آخر وهو  (88)"غنمت"والذي أطلق عليه أيضًا في نقش مسجد " والطين

وهـو مـا   " غنمت"والذي أطلق عليه أيضًا في نقش مسجد " كاشف أسرار القرآن"
 .(81)بالقرآن وعلومه" فتح شاه"يشير إلى عناية السلطان 

ومن الجدير بالذكر أنه قد وصلنا أنماط أخرى من نقود هذا السـلطان تحمـل   
 .(89)(8)لوحة  .(88)صوص واأللقاب التي كانت سائدة في البنغال في تلك الفترةالن

                                                           

، وفاء 188، 91للمزيد عن هذه المنشآت، محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص ص  (88) 
 .18  – 81 محمود عبد الحليم، المرجع السابق، ص ص 

سر لشكر هو لقب يدل على قائد الجيش، أو على منصب عسكري مهم انظر، محمد يوسف (88) 
 .18 صديق، النقوش الكتابية، ص 

 .118محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص  ( 88) 
 .118محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص  (88)

 .118محمد يوسف صديق، النقوش الكتابية، ص  ( 81) 
 للمزيد عن نقود هذا السلطان راجع؛   (88) 

Lane – poole, Stanley, B.M., pp. 89 – 90; Bodgers, M.R.A.S, Coins of the Indian museum, 

p. 147; Mitchiner, Michael, Oriental Coins, P. 358; Bhattasali, M.A., Nalinikanta, Coins 

and chronology, p. 147. 

)49( Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, p. 222, No. B597 
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 :نتائج البحث

تبين أن بعض هذه النقود نادرة وتحمـل نصـوص ذات   " فتح شاه"بدراسة نقود * 
تأثيرات صوفية واضحة تمت قراءتها وتفسيرها في ضـوء األحـداث التاريخيـة    

 .المعاصرة

قام بسك نقودًا تذكارية بمناسبة " فتح شاه"الدراسة أن السلطان تبين من خالل هذه * 
 .هـ لتخصيصها لضريحه899سنة " شاه جالل جوجرات"وفاة الصوفي 

ذات التأثيرات الصوفية إلى طرازين مختلفين تبعًا لمـا  " فتح شاه"تم تقسيم نقود * 
 .ورد على هذه النقود من نصوص

تلقب بعدة ألقاب فريدة " فتح شاه"السلطان  اتضح جليا من خالل هذه الدراسة أن* 
وذلـك   –لم يتلقب بها غيره من حكام المسلمين في شرق وغرب العالم اإلسالمي 

 .-على حد علمي 

" فتحابـاد "أنشأ دار سك جديدة سـماها  " فتح شاه"أظهر هذا البحث أن السلطان * 
لتـى كانـت   وا" خزانـة "ونعتها دار الضرب، كما أنه استخدم دار سك أخرى هي 

 .موجودة من قبل لسك نقوده ذات التأثيرات الصوفية

تم التوصل إلى قراءة نصوص مركز الوجه في الطراز الثاني وهي قراءة ربما * 
 .تكون هي األصح واألكمل وهو أمر لم يسبق إليه من قبل
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 :اللوحات واألشكال

 (:1)شكل 

 

 الوجه

 

 الظهر

 عمل الباحث
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 (:1)لوحة 

 
 الوجه

 
 الظهر

Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, pp. 225 – 226, Nos., B. 625, B. 626, B. 

627, B. 628, B. 629, B. 630. 



 81جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

355 

 (: )لوحة 

 

 الوجه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الظهر
Goron, stan, The coins of Indian Sultanates, p. 226, No. B631 
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The Impact of Sufism on the coins of “Fath Shah” 

Sultan of Bengal (886 – 1481 / 893 A.H – 1487 A.D) 

Prof .Ali Hassan Abed Allah Hassan

 

Abstract: 

     In this research, I discussed the influence of Sufism on the 

coins of Fath shah. 

I divided these Coins into two types according to their 

inscription. 

   I Found out that, these two silver tankas bearing unique titles 

belong to Fath Shah.  

   I tried to find out the significance of these titles in the light 

of the historical resources interested int that period. 
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