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 :لممخصا

كان لمقضاة في اليند دور سياسي كبير، وكانوا في بعض فترات السمطنة 
يتدخمون في رسم السياسة العامة لمدولة، وذلك بدعم بعض السالطين في ارتقائيم 
لمعرش، ومنحيم البيعة الضرورية الكتمال عقد توليتيم من جية، أو رفض تولي 

تدخميم عمي جية أخرى. ولم تقتصر عالقة القضاة بالسالطين  الحكم منخرين منيم آ
في رسم السياسة العميا لمدولة فقط، بل امتد نفوذىم بين كبار رجال الدولة مما جعل 

ولمداللة عمى ذلك  سياسي إال بمشورتيم وموافقتيم، كٍ خيرين ال يتحركون أي تحر اآل
سياسية لمقضاة، كعالقاتيم تحدثنا في سياق البحث وبشكل تفصيمي عن الجوانب ال

وبالجيش وقادتو، وعمميم  .واشتراك بعض القضاة في مؤامرات ضده .بسمطان دىمي
عن دور القضاة في تسكين الفتن الداخمية، وأخيًرا وضحنا  كسفراء ومبعوثين، فضاًل 

 .عالقتيم بكبار رجال الدولة
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Abstract: 

Judges in India had a great political role, and in some periods of 

the Sultanate of Dehli they interfered in drawing the general 

policy of the state, by supporting some sultans in their ascension  

to the throne, and granting them the necessary pledge to complete 

their tenure on the one hand, or refusing to take over from others 

on the other side, The judges' relationship was not limited to 

Sultans Dehli and their interference in drawing up the supreme 

policy of the state only, but their influence extended among 

senior statesmen, which made the latter not take any political 

action except with their advice and approval. 
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لم يقتصر دور القضاة عمى اىتماميم بالنظم القضائية، والعناية بمحاكم 
في الحياة العامة  كبيرٌ  فحسب، بل كان لقضاة دىمي دورٌ وقضاياىا وقوانينيا  السمطنة

 وذلك بعيًدا عن تخصصيم وعمميم القضائي المعتاد.  ،اليندية، السيما السياسية منيا

فقد بدى واضًحا التأثير السياسي الذي فرضو القضاة الينود منذ تأسيس 
السمطنة، فقد كان القضاة عاماًل أساسًيا، والعًبا رئيًسا في التأثير عمى مجريات 

إحداىما إيجابية بدعم السمطان،  :في السمطنة كافة، وذلك بطريقتيناألحداث السياسية 
ومساعدتو في ارتقاء عرشو، وتوطيده عقب ذلك بدعايتيم الدينية، ومخاطبتيم لمعامة. 

اإلطاحة  لراغبين فيواألخرى سمبية باالبتعاد عن السمطان، ودعم أحد رجالو ا
 بالسمطان.

وجو عام، وأىمية نظاميا القضائي رغم أىمية سمطنة دىمي بوفي المقابل و  
 بشكل خاص، فإن الدراسات المتخصصة التي تناولتيا بالمغة العربية فقيرة، خاصة

، فيي ضئيمة لمغاية، وال يوجد حوليا سوى بقضاة اليند ودورىم السياسيفيما يتعمق 
بشكل منفرد. ومن ثم لم يكن ىناك الدور السياسي لمقضاة بضعة دراسات، لم تتناول 

نما كان الحديث  تركيز بشكل كامل عمى األحوال القضائية المختصة بسمطنة دىمي، وا 
 .عن أحوال القضاء في سياق الحديث عن الجياز اإلداري لمسمطنة

وقد تخصصت تمك الدراسات حول فترة معينة من تاريخ السمطنة،   
ألصمية مكانيم عمى المصادر المختصة واإفبعض تمك الدراسات اطمع أصحابيا قدر 

لم يعتمد أصحابيا عمى المصادر األصمية  رخاآل ياالتي تتحدث عن السمطنة، وبعض
ما يتعمق منيا بالجانب القضائي لسمطنة دىمي. وفي المقابل  والمعاصرة لفترة بحثيم، 

فقد بذل الباحث جيًدا كبيًرا لمحصول عمى تمك المصادر الفارسية األصمية، واالعتماد 
ونتائج جديدة  .إلى معمومات لو ا كان لو بالغ األثر في الوصمم، عمييا في البحث
 وميزتو عن غيره. ، أثرت ىذا البحث
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الدور السياسي  وانطالًقا من ىذا كان اختيار الباحث لموضوع البحث بعنوان "
 – ٕٙٓٔىـ /  ٜٓٚ– ٕٓٙ)لمقضاة في اليند خالل عصر سالطين دىمي 

عالقاتيم  عن فضاًل  .لسياسي لمقضاةالدور ا " بيدف التعرف عمى طبيعة(مٖٛٛٔ
، وذلك باالعتماد عمى أغمب المصادر األصمية المعاصرة التي بكبار رجال الدولة
 تعود لتمك الفترة.

أما عن الصعوبات التي واجيت الباحث فيي قمة المعمومات الواردة عن 
وتحديًدا في سمطنة دىمي في المصادر العربية، خاصة فيما يتعمق بالوضع القضائي، 

فمعظم المصادر العربية التي تحدثت عن سمطنة دىمي،  ن الممموكية والخمجية.يالفترت
كما  رّكزت في حديثيا عمى فترة حكم آل تغمق، أي عقب الحكم الممموكي والخمجي.

بالقدر الكافي، مما تطمب  أن المصادر الفارسية المعاصرة لفترة السمطنة غير متوفرة
يود مضاعف لمحصول عمييا، وترجمتيا من قبل متخصصين في من الباحث بذل مج

 .مجال التاريخ اإلسالمي

وقد اعتمد الباحث عمى مناىج متعددة منيا عمى سبيل المثال: المنيج 
قدر  -الستنباط األفكار  ؛لتحميل المضمون، وتفكيك النصوص ؛االستقرائي التحميمي

تناول الحوادث التاريخية وصًفا ، باإلضافة إلى المنيج الوصفي الذي ي-اإلمكان 
 سردًيا ممنيًجا.

وسبب  ،وقد اشتمل ىذا البحث عمى مقدمة ذكرنا فييا الدراسات السابقة
ضاًل عن المنيج المتبع في البحث. وقد والصعوبات التي واجيتنا، ف .اختيار الموضوع

منح تناولنا في البحث الحديث عن الدور السياسي لمقضاة، والذي يشمل دورىم في 
المؤرخون المعاصرون، ومشاىدتيم  البيعة لمسمطان، مستندين في ذلك إلى ما دونو

العينية لمراسم بيعة بعض السالطين في العاصمة دىمي، والتي شيدت تواجًدا 
ممحوًظا، وتأثيًرا بالًغا من قبل قاضي القضاة، والصدر جيان، وسائر القضاة في 
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يم كسفراء لسالطين دىمي، بالذىاب في دور القضاة، وعمم السمطنة. كما أظيرنا
بعثات دبموماسية خارجية ممثمين عن السمطان، أو كمندوبين عنو في بعض الميمات 

كبارىم ُيخولون لمعمل كسفراء أو مندوبين عن  السيماالداخمية، حيث كان القضاة و 
 السالطين؛ لثقتيم بيم، وقربيم إلييم. كما أوضحنا دور القضاة في مساندة الجيش

إلى تسكين الفتن الداخمية، فضاًل عن اشتراك  يموقفيم الداعو أثناء حروبو الخارجية، 
بعض القضاة في مؤامرات ضد السمطان لإلطاحة بو. وأخيًرا عالقتيم بكبار رجال 

 .وبعد ذلك جاءت الخاتمة التي اشتممت عمى نتائج البحث .الدولة

 عالقة القضاة بسالطين دىمي:
 :البيعة لمسمطانور القضاة في منح د .6

سياسية كثيرة،  اشتممت العالقة بين سالطين دىمي وقضاة اليند عمى نواحٍ 
أبرزىا منح كبار القضاة والفقياء البيعة لمسمطان الجديد، وقد كان لمقضاة تحديًدا دور 
ميم لمغاية في تقديم السمطان لعامة الناس، فمع توليو لمقاليد الحكم في العاصمة 

كبار رجال و  .الفقياء روسائ .دىمي، كان يتم تنصيبو سمطاًنا بحضور كبار القضاة
تعيين السمطان  كبار رجال الدولة . وعقب مبايعة كبار القضاة والفقياء يبارك(ٔ)الدولة

كان القضاة والفقياء يطمبون و في منصبو الجديد، ويعمنونو سمطاًنا يؤدون لو البيعة، 
 .من العامة منح البيعة الشرفية لمسمطان الجديد

وكان  .وفي المقابل شيدت بعض بيعات سالطين دىمي عقبات وأزمات
ويذكر ابن بطوطة في ىذا السياق  المنوط بالتدخل لحميا ىو قاضي القضاة اليندي،

أن بيعة السمطان إلتتمش لم تكن تتم بسبب أصولو الممموكية غير الحرة قائاًل: " إن 
السمطان إلتتمش استبد بالممك، وأخذ الناس بالبيعة، فأتاه الفقياء يتقدميم قاضي 

ساني، فدخموا عميو، وقعدوا بين يديو، وقعد القاضي إلى جانبو القضاة وجيو الدين الكا
عمى العادة، وفّيم السمطان عنيم ما أرادوا أن يكمموه بو، فرفع طرف البساط الذي ىو 
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قاعد عميو، وأخرج ليم عقًدا يتضمن عتقو، فقرأه القاضي والفقياء، وبايعوه جميًعا، 
 .(ٕ)واستقل بالممك"

خين مراسم بيعة بعض السالطين في العاصمة دىمي، كما ذكر لنا بعض المؤر  
وسائر  ،والصدر جيان ،وتأثيًرا بالًغا من قبل قاضي القضاة ،التي شيدت تواجًدا ممحوًظا

وذلك بحضور  ،مراسم بيعة السمطان إلتتمش فكما ذكر ابن بطوطة ،القضاة في السمطنة
الثالث  -)ت القرن السابع اليجري، ذكر لنا الجوزجاني (ٖ)كبار الييئة القضائية والفقيية

عشر الميالدي( مراسم بيعة كل من السمطان معز الدين بيرام شاه، والسمطان عالء الدين 
 .(ٗ)مسعود شاه، والسمطان ناصر الدين محمود شاه

 (٘)م(ٖٔ٘ٔه/ٔ٘ٚذكر لنا عصامي )ت -أيًضا-وبحضور كبار القضاة والفقياء  
م(، والسمطان قطب الدين ٜٕٓٔه /ٜٛٙمراسم بيعة السمطان كيومرث)

مراسم بيعة السمطان ( مٕٖ٘ٔه/ٕ٘ٚ. كما ذكر أمير خسرو)ت(ٙ)مباركشاه
 . (ٛ)تغمق غازي، والسمطان (ٚ)خسرو شاه

؛ ألن السمطان كان (ٜ)وقد كانت مراسيم البيعة في األغمب ىي إجراء شكمي 
العسكرية، لكن كان ال بد من ىذا اإلجراء المتعارف  يصل لمحكم فعمًيا نتيجة القوة
، السيما أن أغمب سالطين دىمي كانوا يمجؤون (ٓٔ)عميو إلرضاء القضاة والفقياء

لكبارىم ألخذ المشورة الدينية منيم بعد ذلك، والتي ربما تساعدىم عمى استقرار 
أن البيعة  إلي بعض المؤرخين والباحثين المتخصصين وفي ىذا السياق يشير ؛حكميم

التي كان يمنحيا القضاة والفقياء وسائر الناس لمسالطين ىي بيعٌة ىامشية، وال تغير 
من األمر شيًئا. والدليل عمى ىامشية البيعة، وعدم اكتراث السالطين بيا إال من 

كان ىناك بيعة  ،ا اعتمى جالل الدين الخمجي العرشالناحية الروحية فقط، عندم
ر رجال الدولة األتراك لم يرضوا عن وصول الخمجيين لمسمطة، ولم ظاىرية لو، فكبا

لو البيعة عدد كبير منيم، ولم يذىبوا  يكن السمطان محبوًبا من العامة، ولم يؤد  
حسانو. وقد رحبت  لمبايعتو بعد ذلك إال عقب انتشار خبر عدلو، وتدينو، وا 
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السيما بعد أن أجاز رجال  الشخصيات الميمة في السمطنة بعد ذلك بالسمطان الجديد،
الدين حصول الحاكم عمى البيعة بالقوة حال الوصول إلى السمطة قيًرا، وبذلك أصبح 

 .(ٔٔ)لمسمطان المستولي عمى السمطة مخرًجا شرعًيا

 عمل القضاة كمبعوثين عن سالطين دىمي  .6
لعمل كمبعوثين عن باكان القضاة في دىمي ُيكمفون في بعض األوقات 

، أو كمندوبين عنو في بعض الميمات (ٕٔ)بعثات دبموماسية خارجيةالسمطان في 
كبارىم ُيخولون لمعمل كمبعوثين أو مندوبين عن  السيماالداخمية، حيث كان القضاة و 

 السالطين؛ لثقتيم بيم، وقربيم إلييم.
وبالرغم أن سمطنة دىمي كان لدييا ديوان مخصص لتمك الميام الدبموماسية،  

مختصون  ، فإن الديوان لم يكن لديو رجالٌ (ٖٔ)شاء "ديواني إنشائي"ويسمى ديوان االن
بالعمل كسفراء، أو مندوبين، وبالتالي لم يجد السالطين أفضل من القضاة والفقياء 

 لمقيام بتمك الميام الدبموماسية الرفيعة.
ن ىو ُحسن نظره في يومن األمور الميمة لمسمطان كما يرى أغمب المؤرخ

جب فيو خصال ومميزات تالرسول ُيستدل عمى حال المرسل، كما إرسال الرسل، فب
والعفاف، والعمم والثقافة، وأن يكون  ،، واألمانةغيره، أىميا العقلرجحو عن تعدة 

. وكانت تمك الصفات العامة ىي السمة الرئيسة التي اتسم بيا (ٗٔ)ميذًبا وواضًحا
طان كسفراء عنو في مناسبات أغمب قضاة دىمي، السيما من تم اختيارىم ليمثموا السم

 خارجية أو مندوبين لو في أمور ومواقع محمية.
في الفترات الثالث الممموكية،  وقد تمتع أغمب ُسفراء سالطين دىمي

الصفات المذكورة سمًفا، وتحديًدا من كان منيم مرساًل من ب والخمجية، والتغمقية،
ألن من ؛كبار القضاة والفقياءالسمطان إلى الخالفة العباسية، فقد كان أغمبيم من 

يحمل رسالة السمطان إلى الخميفة العباسي البد أن يكون من وجياء المجتمع، حاممين 
 .(٘ٔ)معيم لواء العمم، والدين، واألخالق
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بداية سنتحدث عن انتداب السمطان لبعض القضاة لإلنابة عنو في بعض  
كم السمطنة، وتحديًدا عقب تولي الداخمية، ففي الفترة الممموكية األولى من ح الميمات

السمطان عالء الدين مسعود شاه السمطنة، وبسبب التناحر السياسي في عيد سمفو 
السمطان معز الدين بيرام شاه، حاول السمطان الجديد جمع كبار رجال الدولة كافة، 
و والتأليف بينيم، بإرسال ىداياه السمطانية إلييم جميًعا، وكان القاضي جالل الدين ى

عن السمطان، لمقيام بتمك الميمة. وقد بدأ  امن وقع عميو االختيار ليكون مندوب
القاضي ميمتو بالذىاب إلى الممك عز الدين طغا خان حاكم لكينوتي، وسممو 

  .(ٚٔ)السمطان وخمعتو (ٙٔ)جتر
وعقب وصول السمطان عالء الدين الخمجي إلى السمطة، أرسل جيًشا إلى 

وبسبب خمل الطريق، واختفاء بعض الحصون، انقطع خبر  أرنكل لالستيالء عمييا،
الجيش فترة، فحزن السمطان. واستدعى صديقو القاضي مغيث الدين، وطمب منو أن 

اماتو، يذىب مندوًبا عنو إلى شيخ اإلسالم نظام الدين أوليا الذي كان معروًفا بكر 
بالغو تحية السمطان اخباره، ولو كان لديو عرض عميو أمر الجيش الذي انقطع ثم .وا 

عن أحوال الجيش بنور واليتو يسرني معرفتو، وطمب من القاضي نقل ما يذكره شيخ 
اإلسالم عمى لسانو دون زيادة أو نقصان، وعندما وصل مندوب السمطان القاضي 

" إن ثم أجابو بقولو .سممو رسالة السمطان، فقرأىا جيدا مغيث إلى موالنا نظام الدين،
بمغ عبارتو أموالنا، و  طان من مالزمةتح فتوح أخرى "، وعاد مندوب السموراء ىذا الف

 .(ٛٔ)لمسمطان، فُسر جًدا، وعمم أن أرنكل ُفتحت، وتمنى فتًحا أخر
وقد أصبح استخدام القضاة كسفراء في الفترة التغمقية أكثر فاعمية عن ذي 

، ومن ثم ليوء إب بعض القضاة والفقيايقر تقبل، فالسمطان محمد تغمق كان معروًفا ب
ينوب عنو في ميام دبموماسية داخمًيا أو خارجًيا، فقد أرسل من  كان يختار من بينيم

السمطان محمد تغمق قاضي القضاة كمال الدين الغزنوي عمى رأس وفد يضم سائر 
-ٕٕٙٔه/ٓٗٙ-ٖٕٙالقضاة والفقياء الستقبال ابن الخميفة المستنصر باهلل العباسي)

.كما أناب السمطان (ٜٔ)دخولو اليند عندياث الدين محمد، يعرف بغالذي م( ٕٕٗٔ



 م(6811 – 6602ىـ /  020 – 206)خالل عصر سالطين دىمي  لمقضاة في اليند الدور السياسي   
        الباحث/ محمود مرعي عمي عمي خالف

Forty - eighth year - Vol. 75 May 2022 83 

القضاة والفقياء عنو الستقبال رسل الخالفة العباسية، ففي سنة -أيًضا - محمد تغمق
، جاء الحاج سعيد صرصري من مصر إلى دىمي حيث جاء (ٕٓ)مٖٖٗٔ-هٗٗٚ

وبالفعل ، (ٕٔ)ومعو منشور الحكومة وخمعة السمطان ليسمميا لمسمطان محمد تغمق
م، ومعو التقميد، ٖٗٗٔىـ ٘ٗٚوصل الحاج سعيد مبعوث الخميفة المستكفي باهلل سنة

 . (ٕٕ)والخمع لمسمطان الذي استقبميم بحفاوة بالغة
افدين إلى كما أناب السمطان عنو القضاة والفقياء الستقبال كبار الضيوف الو 

جاء إلى دىمي في أن قاضي ترمز ويدعى قوام الدين، قد  دىمي، فيذكر ابن بطوطة
عيد السمطان محمد تغمق، فأرسل السمطان أحد القضاة لينوب عنو الستقبالو، ونظًرا 
ألىمية القاضي الضيف قامت أيًضا أم السمطان بإرسال من ينوب عنيا الستقبال 
زوجة القاضي الجميل، وأرسمت أم السمطان ممكو جيان ىدية عبارة عن ثالثة من 

 .(ٖٕ)اضيالفتيان لخدمة زوجة الق
أن ىذا األمر تكرر مرة أخرى في استقبال إلي ابن بطوطة  -أيًضا -ويشير 

ر أن قاضي القضاة في دىمي وسائرىم ومعيم ابن بطوطو ذكأحد ضيوف دىمي، في
خرجوا الستقبال أحد كبار الفقياء ويدعى الشيخ ىود، وكان جده مقربا إلى السمطان 

يوما مشيودا في العاصمة، فعقب استقبالو محمد تغمق، وكان يوم مجيئ الشيخ ىود 
 .(ٕٗ)أعد لمضيف الطعام، وتناولو في حضور السمطان وقضاتو

ومن ناحية أخرى وحال عودة السمطان إلى دىمي عائًدا من حرب أو من 
سفر، كان قاضي القضاة والصدر جيان في مقدمة مستقبميو عمى أطراف العاصمة، 

 .(ٕ٘)ان في مقدمة مستقبميو قاضي دار الممكفعقب عودة السمطان بمبن إلى دىمي ك
وفي عيد السمطان محمد تغمق، خرج الصدر جيان ناصر الدين الخوارزمي، 
وقاضي الممالك كمال الدين الغزنوي عمى أطراف العاصمة؛ ليكونوا في مقدمة مستقبمي 
السمطان عند عودتو إلى دىمي، وعقب إلقاء السمطان تحيتو عمييم، صحبيم معو إلى 

 .(ٕٙ)وتكريما قصره؛ ليجمسوا عمى مائدة الطعام تشريًفا ليم
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أن إلي يشير ابن بطوطة فأما عن إرسال القضاة كسفراء ومبعوثين خارج اليند،  
السمطان محمد تغمق أرسمو شخصًيا عندما كان قاضًيا في ميمة دبموماسية إلى ممك 

السمطان، وتبميغو بالميمة ه إلى قصر ؤ الصين، وقد ذكر لنا ابن بطوطة كيف تم استدعا
رسمًيا، حيث ذكر" لما وصمت إلى قصر السمطان، زاد في إكرامي عمى ماكنت أعيد، 
وقال لي: إنما بعثت إليك لتتوجو عني رسواًل إلى ممك الصين، فإني أعمم حبك في 

 .(ٕٚ)األسفار والجوالن، فجيزني السمطان بما احتاج لو، وعين لي كل ما وددتو"

 مساندة القضاة لمجيش أثناء حروبو الخارجية  .8

كان سالطين دىمي يستخدمون القضاة والفقياء في تأييد مشروعاتيم الحربية 
الخارجية، فضاًل عن دورىم في تحميس الجنود، وتشجيعيم عمى مواصمة القتال ضد 
القوات المغولية أو الممالك اليندوسية، لذلك حرص أغمب السالطين عمى اصطحاب 

 قضاة في حروبيم الخارجية لمقيام بدورىم المرسوم ليم.ال

وقد اتضح ىذا بجالء في الفترة الممموكية األولى، فعقب تولي السمطان  
عالء الدين مسعود شاه عرش السمطنة، تعرضت إحدى المدن التابعة لدىمي ليجوم 
مكثف من الجيش المغولي، فقام عمى الفور بتحضير الجيش في دىمي، وخرج ىو 
يماًنا منو بأىمية وجود أحد الفقياء أو القضاة، قام السمطان  بنفسو عمى رأسو. وا 
باصطحاب القاضي الجوزجاني خالل حممتو لمواجية الجيش المغولي الذي قام 
باليجوم عمى أجو. ويذكر الجوزجاني أن جيش المسممين حظي بدعم واسع من 

المغولي، وانتصار جيش ن، وبسبب دعميم تم التصدي لمجيش يالفقياء المسمم
 .(ٕٛ)السمطان عالء الدين مسعود شاه

ومن ناحية أخرى كان سمطان دىمي يقوم بإرسال قاضي الممالك بصحبة  
الجيش ومرافقتو، أثناء ىجوم الجيش عمى أحد مواقع الممالك اليندوسية، وىذا ما 

ادة حدث أثناء تولي السمطان معز الدين بيرام شاه السمطنة، حيث تعرض أحد ق
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، وقد (ٖٓ)ليجوم ىندوسي قوي عمى مدينة كتاسين (ٜٕ)الجيش، ويدعى طغان خان
ما أدى لتقيقر طغان خان مأسفر ىذا اليجوم عن سقوط عدد كبير من الجنود، 

ميزوًما من كتاسين والعودة إلى لكينوتي، وأرسل أحد مساعديو لمسمطان طمًبا لممدد. 
عالي، تحرك القاضي جالل الدين كاشاني، ويشير الجوزجاني أنو بناًءا عمى األمر ال

داعًما لمجيش، ومعو الخمعة والعمم األحمر، وبالفعل وصل إلى كتاسين أرض 
 .(ٖٔ)جابي في نفوس الجنوديما كان لو أثر إمالمعركة، لتحميس الجيش وتشجيعو 

 :دور القضاة في تسكين الفتن الداخمية .3

الييئة النخبوية، وعمى كان لكبار القضاة في دىمي رصيد كبير من محبة 
ميم رأسيم السمطان والعامة عمى حد سواء، ويبدو أن تقبل الناس ليم واطمئنانيم أى  

 لمقيام بمبادرات لتيدئة األوضاع وتسكين الفتن الداخمية حال نشوبيا واستعارىا.

ويبدو أن ىذا ىو ما حدث في عيد السمطان معز الدين بيرامشاه، فقد كانت  
سية الداخمية في عيده ساخنة لمغاية، وكان ىناك صراع كبير ومحتدم األحداث السيا

جانبو، ومنيم من يعارض بويقف  ال الدولة، منيم من يدعم السمطانبينو وبين كبار رج
و بداًل منو، وأمام ذلك انقسم الجيش في يوجوده، ويحاول عزلو عن منصبو، وتعيين أخ

الفتنة بينيما السيما عقب انشقاق الجيش ن، واستعرت ين المتناحر يدىمي بين الطرف
ن. ييا التدخل لتيدئة األمر بين الفريقئبينيما، فكان حتًما عمى كبار قضاة السمطنة وفقيا

وبالفعل تدخل قاضي الممالك الجوزجاني ومعو كبار األئمة، وطمب من الجميع التحمي 
رسموا إلى قاضي الممالك باليدوء والصبر لحل األزمة، ولكن الوضع لم ييدأ مطمًقا، بل أ

ن إ"  ذكر الجوزجاني ىذه الحادثة بقول بعض الغممان المدججين بالسالح لقتمو، وقد
أعطى جماعة من السفياء ثالثة آالف جيتل  (ٕٖ)كبير الحجاب ويدعى خواجة ميذب

، وانتظروه حال خروجو من المسجد بعد الصالة، وأشيروا السيوف عمًي لمقضاء عمي  
 .(ٖٖ)نني تمكنت من الخروج من بين الغوغاء بالتدبير والحيمة"ليقتموني، لك
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 :اشتراك بعض القضاة في مؤامرات ضد السمطان .3

تورط بعض كبار القضاة في مؤامرات سياسية داخمية لإلطاحة بأحد السالطين 
وتعيين أخر بداًل منو، وقد حدث ذلك تحديًدا في الفترتين الممموكية والتغمقية، وال نعرف 

الدوافع التي جعمت بعض القضاة يتورطون في صراعات الطبقة النخبوية الحاكمة ماىي 
من السالطين والمموك واألمراء، لكن يبدو أن كبار رجال الدولة كانوا حريصين عمى 
أخذ دعم من القضاة والفقياء السترضائيم من جانب، ومن ثم مبايعتيم، وحث الناس 

 نة عمى الجانب األخر.عمى تقبميم عقب وصوليم إلى عرش السمط

السمطان معز عيد  في الفترة الممموكية األولى من حكم السمطنة وتحديًدا في
م، مؤامرة ٕٔٗٔ-هٜٖٙالدين بيرام شاه، قاد أمير الحجاب بدر الدين سنقر سنة 

و بداٌل منو، وما دفع األمير سنقر لذلك ىو الوزير ئلعزل السمطان، وتعيين أحد أشقا
الدين، الذي غير مزاج السمطان الذي أصبح حانًقا عمى األمير نظام الممك ميذب 

سنقر. وأمام ذلك اجتمع أمير الحجاب بكبار رجال الدولة في قصر صدر الممك تاج 
كان من و . (ٖٗ)وئالدين مشرف الممالك، لمبت في أمر عزل السمطان، وتعيين أحد أشقا

والقاضي كبير الدين، لكن بين كبار الحضور قاضي الممالك جالل الدين الكاشاني 
ن، وقام بعزل يالسمطان بيرام شاه اكتشف تمك المؤامرة، واستشاط غضًبا من القاضي

 .(ٖ٘)خر خارج دىميأحدىم، ونفي اآل

تمردا  (ٖٙ)حكم السمطان محمد تغمق قاد كشموخان في الفترة التغمقية، وخالل
، ويطيح بالسمطان في مدينة الممتان، بمقتضاه كاد بالفعل أن ينقض عمى السمطنة

محمد تغمق خارجيا، ولم يكن كشموخان بمفرده بل دعمو عدد كبير من وجياء الممتان 
وعمى رأسيم قاضييا كريم الدين. وعقب تخمص السمطان من كشموخان، وسيطرتو 
عمى مجريات األمور في الممتان، قبض عمى داعمي كشموخان، وعمى رأسيم القاضي 

طان بو، وأمر بسمخ جمده جراء اشتراكو في تمك كريم الدين، الذي نكل السم
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 . (ٖٚ)المؤامرة

 :توتر العالقات بين السالطين والقضاة .2

اتسمت العالقة بين بعض السالطين في أوقات محددة من حكميم ببعض 
ن في يالقضاة بتوتر شديد، وصل إلى حد القتل، فرغم أن العالقة التي جمعت الطرف

والمحبة، فإنيا في أوقات أخرى تحولت إلى الكره والمقت، أغمبيا كانت تتسم بالود 
 وكان الدافع السياسي من األسباب الرئيسة ليذا التحول.

وقد وجدت حاالت عداء بين السالطين والقضاة في الفترة األولى من حكم 
المماليك، فعقب تولي السمطان معز الدين بيرام شاه عرش السمطنة، ظن أن القاضي 

ما كان متورًطا في مؤامرة عميو، إلزاحتو عن العرش، ورغم أن شكوك شمس الدين رب
السمطان لم تكن في محميا، فإنو أحضر القاضي شمس الدين، وألقى بو تحت أقدام 

. كما أن السمطان معز الدين قام بعزل الشيخ (ٖٛ)الفيمة المدربة عمى قتل المذنبين
ود سبب العزل؛ لمحاولتو محمد بن أحمد المدني عن منصبو كشيخ لإلسالم، ويع

 .(ٜٖ)التدخل في األمور السياسية التي حدثت بين السمطان والمناىضين لحكمو

وخالل الحكم الخمجي، ورغم ما عرف عن السمطان جالل الدين الخمجي من 
، فإنو قد ناصب بعضيم العداء، فيذكر اليروي أن (ٓٗ)حبو لمقضاة والفقياء وتوقيرىم
عطى موالنا سراج الدين أرًضا ليعيش عمييا ويقتات أي، السمطان جالل الدين الخمج

منيا، وبعد فترة طمب السمطان خراًجا عمى األرض التي خصصيا سمًفا لموالنا، 
وحاول الشيخ سراج الدين أن يكسب ود السمطان بتنظيم أبيات شعر تتضمن مدح 

موالنا باإلىانة، لسمطان، ولكن يبدو أن السمطان لم ييتم بموالنا لكثرة مشاغمو، وشعر ا
ونظم شعًرا في ىجاء السمطان جالل الدين، وأسماه " خمجنامو "، وحين عمم السمطان 
بذلك شعر بضيق، وشرع في القبض عمى الشيخ وسجنو، لكن موالنا سراج الدين قام 

خر لإلقامة فيو، وظل األمر ىكذا حتى عفى آواالنتقال إلى مكان .بترك المدينة
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 .(ٔٗ)ومنحو خمعو موالسمطان عنو وكر  

وقد تواصل العداء بين السالطين من ناحية، والقضاة والفقياء من ناحية 
أخرى في الفترة التغمقية، فعقب ارتقاء السمطان غازي تغمق السمطنة، جمعو عداء مع 
موالنا نظام الدين أوليا؛ وىو من كبار الفقياء المتصوفة في عيد السمطان عالء الدين 

فاة األخير استطاع غازي تغمق السيطرة عمى مقاليد األمور في ، وعقب و (ٕٗ)الخمجي
العاصمة من ولده السمطان قطب الدين مباركشاه، وبسب انتقال السمطة جبًرا إلى 

، ق العداء لمشيخ نظام الدين أولياغازي تغمق، فضاًل عن مناصبة السمطان غازي تغم
بدعم األمير محمد تغمق،  كل ذلك كان لو بالغ األثر في نفس موالنا، فقام أوليا

 .(ٖٗ)و، والتخمص منو لالنفراد بعرش السمطنةيوساعده في اغتيال أب

كما شيدت العالقة بين السمطان محمد تغمق وقضاة دىمي وفقيائيا توتًرا في 
بعض األحيان، حيث قام السمطان محمد بقتل موالنا الفقيو عماد الدين الغوري، 

يخ الغوري بقولو: "أن الفيوض اإلليية مازالت والسبب أن السمطان تحدث إلى الش
مستمرة ولم تنقطع، فإن ادعى أحد النبوة، وصدرت عنو المعجزات فتصدقو أم ال"، 
فغضب موالنا عماد الدين الغوري، ولم يتمالك نفسو، وانكر كالم السمطان محمد 

 .(ٗٗ)تغمق، فأمر السمطان بذبحو عمى الفور

 :ةعالقة القضاة بكبار رجال الدول .0

كان أغمب القضاة يتمتعون بعالقات طيبة مع كبار رجال الدولة، ويبدو أن 
عدا بعض  -عالقة الود تعود لسببين رئيسين؛ األول: ىو أن أغمب قضاة دىمي

ال يتدخمون في الصراعات السياسية الداخمية في  -االستثناءات التي ذكرت سمًفا
بعيًدا عن أي مياترات سياسية من الممكن السمطنة، ومن ثم فيم ينأون بأنفسيم تماًما 

كأعداء  يظيرون حتي الأن تجعل بعض كبار رجال الدولة يشعرون بضيق منيم، و 
خر. والثاني: أن أغمب القضاة السيما الكبار آمناصرين لطرف عمى حساب طرف 
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منيم ارتبطوا بعالقات طيبة مع سالطين دىمي أنفسيم، ومن ثم تعامل معيم كبار 
 ن لمسمطان نفسو.يولة بشيء من الحيطة والحذر ألنيم من المقربرجال الد

ما نورد وكدليل عمى العالقة الطيبة التي جمعت القضاة بكبار رجال الدولة، 
، وأن (٘ٗ)ذكره القاضي الجوزجاني أن عالقة قوية جمعتو بالممك تاج الدين كزلك خان

يجمس القاضي مكانو، األخير كان دائم الترحاب بو، وكان يقوم من عمى كرسيو و 
وكان يذىب إلحضار الفاكية السيما التفاح األحمر، ويعطيا بيده لمقاضي الجوزجاني 

 .(ٙٗ)ويقول لو: "يا موالنا خذ ىذه كي تكون فأال طيًبا"

الممك نصير الدين و القاضي الجوزجاني بين وقد جمعت العالقة الطيبة  
صير الدين الذي كان حريًصا عمى ن سوًيا في منزل الممك نا، وكانا يجتمع(ٚٗ)آيتمر

 .(ٛٗ)كسب ود قاضي الممالك باستقبالو بترحاب بالغ

الجوزجاني والممك بدر الدين سنقر، وقد  كما كان ىناك عالقات وطيدة بين
سنقر خص كاتب ىذه  ن الممكإالطيبة الجوزجاني نفسو حين قال"  أكد تمك العالقة

نعامات كثيرة في كاليور المحروسة حين  -المقصود الجوزجاني -السطور بألطاف وا 
تقابال ىناك، وكان استقبالو لمقاضي حسًنا لمغاية، حيث أكرمو وأعزه بشكل كان لو 

ونظًرا لما يمثمو القاضي من ثقل واحترام من .(ٜٗ)تأثير عمى نفس القاضي الجوزجاني
، كان في بعض األحيان يطمب منو التدخل لموساطة والصمح مجتمعطبقات ال اجميع
فالممك عز الدين طغان خان طمب من  .من كبار رجال الدولة المتخاصمينبين 

لمصمح بينيما، بعد ما ظير  (ٓ٘)القاضي الجوزجاني التوسط بينو وبين الممك تمر خان
فق الجوزجاني، وحكم عمى الشقاق بينيما أثناء قتال اليندوس في لكينوتي، وبالفعل وا

الممك طغان خان أن يسمم لكينوتي إلى الممك تمر خان، وأن يرحل عن المدينة ومعو 
 .(ٔ٘)وتصالحا .خزائنو وأفيالو وجنوده، وامتثل الممك طغان خان لكالم القاضي
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 :الخاتمة

الدور السياسي لمقضاة في اليند خالل عصر  من خالل دراستنا لموضوع
  , توصمنا إلى نتائج عدة أىميا:(م6811 – 6602ىـ /  020– 206)سالطين دىمي 

كان لبعض القضاة الينود دور سياسي في بعض فترات السمطنة، حيث حرص  -
بعضيم عمى التدخل في رسم السياسة العامة لمدولة، وبدا ذلك جمًيا في أوقات 
الضعف التي مرت بيا دىمي، وقد استغل كبار القضاة حاالت الضعف تمك، 

خرين آلين مع وتورط بعضيم في مؤامرات سياسية داخمية ضد سمطان دىمي، محاو 
 .من كبار رجال الدولة اإلطاحة بو

ُكمف كبار القضاة في بعض األوقات بالذىاب في بعثات دبموماسية خارجية ممثمين  -
، وحسُبنا في ذلك ابن عن السمطان، أو كمندوبين عنو في بعض الميمات الداخمية

 .بطوطة نفسو الذي ذىب مبعوثًا عن السمطان محمد تغمق إلى الصين
القضاة والفقياء في تأييد مشروعاتيم الحربية  كبار سالطين دىميبعض  تخدماس -

في تحميس الجنود  إيماًنا منيم بأن كبار القضاة والفقياء ليم تأثير بالغالخارجية، 
السيما المغولية و  وتشجيعيم عمى مواصمة القتال ضد القوات المعادية لمسمطنة

 .ديةاليجوم عمى التخوم الين عمي التي دأبت
التي حدثت  في تسكين الفتن الداخمية في العاصمة دىمي كبير ن لمقضاة دوركا -

وقد تمكن بعض  ،بين السمطان من جية وبين كبار رجال الدولة من جية أخرى
في تيدئة األمور السياسية المشتعمة السيما في  بارزٍ  كبار القضاة من لعب دورٍ 

 الفترة الممموكية األولى من حكم سالطين دىمي.
تورط بعض كبار القضاة في مؤامرات سياسية داخمية ضد سمطان دىمي، محاولين مع  -

 خرين من كبار رجال الدولة اإلطاحة بو، وبعض تمك المحاوالت نجحت في مسعاىا.آ
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تحقيق وترجمة: عفاف السيد زيدان، المركز القومي لمترجمة،  ،ٔالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(1) 
تيذيب وتحشية: سيد  تغمق نامو،أمير خسرو، ؛ٓٗٙ,ٚٗٙ,ٜ٘ٙص م؛ٕٕٔٓ، ٔالقاىرة، ط

السياسية العالقة ؛ محمد يوسف النجرامي، ٖٗٔ,ٖ٘ٔص م،ٖٖٜٔاورنجباد،ىاشمي، طبعة 
 ؛ ٕٗٔص مٜٜٚٔ، القاىرة، ٔ، دار الفكر، طوالثقافية بين اليند والخالفة العباسية

Waqar Khan, The Legal System Of Sultans Of Delhi, International Journal 
Of Devolobment and Sustainability, V6, N12, Japan, 2017, p1988 

تحقيق: عبداليادي التازي، مطبوعات أكاديمية المممكة المغربية، الرباط،  ،ٖتحفة النظار، ج(ٕ) 
؛ محمد يوسف النجرامي، العالقة السياسية والثقافية بين اليند والخالفة ٕٔٔص م،ٜٜٚٔ

 ٕٗٔالعباسية، ص
واإلداري لممسممين في ؛ محمود مرعي، التاريخ السياسي ٕٔٔ، صٖتحفة النظار، ج(ٖ) 

، مٜٕٔٓم(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٗٔٗٔ-ٕٙٓٔه/ٙٔٛ-ٕٓٙ)اليند
 ٙ٘ص

 ٓٗٙ,ٚٗٙ,ٜ٘ٙ، ص ٔطبقات ناصري، ج(ٗ) 
ىو ينتمي ألسرة نبيمة، ربما تكون من أصول عربية وفدت عمى اليند في عيد السمطان شمس (٘) 

كنف أول سالطين الدولة البيمنية عالء الدين الدين إلتتمش، وعاش عبد الممك عصامي في 
ترجمة  سمطنة دىمي تاريخ سياسي وعسكري، حسن بيمني شاه، لممزيد انظر: بيتر جاكسون،

 ٙٓٔص م،ٖٕٓٓ، الرياض، ٔ، طانفاضل جكتر، مكتبة العبيك
؛ ٜٜٔ,ٖٔٗ,ٖٗ٘، صمٜٛٗٔيا شاىنامو ي ىند، تصحيح: أوشا، مدراس، فتوح السالطين(ٙ) 

 ٙ٘مرعي، التاريخ السياسي واإلداري لممسممين في اليند، صمحمود 
 ٛٗم، صٜٗٗٔأمير خسرو، قران السعيدين، تحشية سيد حسن، دىمي، (ٚ) 
محمود مرعي، التاريخ السياسي واإلداري لممسممين في اليند،  ؛ٖٖٗٔ٘ٔتغمق نامو، ص(ٛ) 

 ٚ٘ص
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عناية وليم ناسوليس، طبعة شاىي، بتصحيح: مولوي سيد أحمد خان، برني، تاريخ فيروز (ٜ) 
ترجمة عبد القادر الشاذلي،  ؛ نظام الدين اليروي، طبقات أكبري،ٖٚٔص م،ٕٙٛٔكمكتا، 

 ٜٓٔ، صٔج م،ٜٜ٘ٔالييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 (10)Qureshi,I, The administration of the sultanate of Dehli, Pakistan 

historical society, Karachi, 1958p55 
، ٔ؛ نظام الدين اليروي، طبقات أكبري، جٖٚٔلممزيد انظر: برني، تاريخ فيروز شاىي، ص(ٔٔ) 

، مكتبة كمية ٔوحضارتيم، ج ؛ الساداتي، تاريخ المسممين في شبو القارة الينديةٜٓٔص
محمود مرعي، التاريخ السياسي واإلداري لممسممين في  ؛ٜٗٔص ،مٜٚ٘ٔاآلداب، القاىرة، 

 ٚ٘اليند، ص
 (12)BasheerM, The administration of justice in medieval India, Aligarh 

University, 1941p109 
كان من الدواوين األربعة الكبار في سمطنة دىمي، وكان رئيس الديوان بمنزلة الوزير، ويسمى (ٖٔ) 

اسم "دبير"، ويتمتع بنفوذ واسع لمغاية داخل سمطنة دىمي، وىو المختص تحديًدا بتحرير المر 
ومموك وحكام  ،والوثائق الخاصة بالتولية، وكتابة الرسائل الرسمية، ومراسمة حكام الواليات

مراجعة المراسالت السمطانية، فمراسالت السمطان  -أيًضا-بو الدول األجنبية وىو المنوط 
وأن مراسالتو مع كبار المسئولين في سمطنة دىمي البد إلي أن باإلضافة  لحكام الدول األجنبية

تمر عمى ديوان اإلنشاء لتنقيحيا، ثم تُنسخ، وُترسل في سرية تامة ونظًرا لطبيعة عمل الديوان 
السرية، كان ُيختار أفراده بعناية فائقة، ومن الثقات المقربين جًدا لدوائر الحكم، لذلك كان 

ي، برني، تاريخ فيروز شاى انظر: يطمق عمى رئيس ديوان اإلنشاء بخازن األسرار لممزيد
 ٗٓٔ، صٔ؛ اليروي، طبقات أكبري، جٖ٘ٔص

تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب  العمري، التعريف بفن المصطمح، فضل اهلل ابن(ٗٔ) 
 ٛٙص م،ٜٛٛٔ، ٔالعممية، بيروت، ط

 م،ٖٕٔٓدار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  إيناس حمدي، حضارة اإلسالم في اليند،(٘ٔ) 
  ٙ٘ص

مرصعة بالذىب تحمل من قبل أحد أكابر األمراء فوق رأس السمطان أثناء  ىى قبة حريرية(ٙٔ) 
المطبعة األميرية،  ،ٗصبح األعشى، ج ،تنقالتو، لمزيد من المعمومات انظر: القمقشندي
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الييئة المصرية  التعريف بمصطمحات صبح األعشى، ،؛ البقميٛ,ٚص ،مٜ٘ٔٔالقاىرة، 
 ٜٜص مٖٜٛٔالعامة لمكتاب، القاىرة، 

 ؛ ٚٚ، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٚٔ) 
 ٗٗٔ، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٛٔ) 
 ٖٚٔ، صٖابن بطوطة، تحفة النظار، ج(ٜٔ) 
ذكر الدكتور أحمد عبد القادر الشاذلي أثناء ترجمتو لكتاب طبقات أكبري أن وصول الحاج (ٕٓ) 

ر، ىذه م، وربما اختمط عمى استاذنا األمٕٙٗٔه/ٗٗٙسعيد صرصري إلى دىمي كان سنة 
ن يالسنة التي ُذكرت كانت قبل مجيء السمطان محمد تغمق لعرش دىمي بحوالي خمسة وسبع

ه، وبعد االطالع عمى بعض ٗٗٚعاًما، وىذا بالطبع خطأ، واألغمب أنو كان يقصد سنة 
م ىي ٖٖٗٔه/ٗٗٚالمصادر الفارسية المختصة بعيد السمطان محمد تغمق، وجدنا أن سنة 

انظر: اليروي، طبقات أكبري،  الحاج سعيد صرصري إلى دىمي لممزيدبالفعل سنة وصول 
 ٚٚٔ، صٔج
 ٚٚٔ، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٕٔ) 
؛ برني، تاريخ فيروز ٕٛٙم، ص ٖٜٚٔطبعة دىمي،  مؤلف مجيول، سيرتي فيروز شاىي،(ٕٕ) 

ة ؛ محمد يوسف النجرامي، العالقة السياسية والثقافية بين اليند والخالفٕٜٗشاىي، ص
 ٜٖٔالعباسية، ص

 ٜٓ، صٖابن بطوطة، تحفة النظار، ج(ٖٕ) 
 ٜٛٔ، صٖتحفة النظار، ج(ٕٗ) 
 ٜ٘، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٕ٘) 
 ٕٖٕ -ٜٕٕ، ص ٖابن بطوطة، تحفة النظار، ج(ٕٙ) 
 ٜٕٗ، صٖابن بطوطة، تحفة النظار، ج(ٕٚ) 
 ٓ٘ٙ، صٔالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٕٛ) 
ىو تركي قرخطائي، تدرج في الوظائف في عيد السمطان  الممك عز الدين طغان خان(ٜٕ) 

ثم  ثم متذوًقا خاًصا إلتُْتُمش، وتربى في بالطو، وتدرج في المناصب حتى أصبح ساقًيا خاًصا
ثم رئيًسا لديوان اإلنشاء وحين ارتقت رضية السمطنة كان طغان خان في  لمركائب اأمير 
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يا العرش، وفي األخير توفي طغان خان في لكينوتي، وكان من مؤيدي السمطانة عمى ارتقائ
 ٖٓ-ٕٕ، صٕم، لممزيد انظر: الجوزجاني، طبقات ناصري، جٕٙٗٔ-هٗٗٙأوده سنة

ىي عمى حدود جاجنكر وتقع بالقرب من لكينوتي الشييرة لممزيد انظر: الجوزجاني، طبقات (ٖٓ) 
 ٖٕ-ٕٗ، صٕناصري، ج

لحسيني، اإلعالم بمن في تاريخ اليند فخر الدين ا ؛ٕٗ، صٕالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٖٔ) 
، ٔمن األعالم المسمى نزىة الخواطر وبيجة المسامع والنواظر،دار بن حزم، بيروت، ط

 ٓ٘ٔ، صٕ؛ و جٜٓ، صٔج م، ٜٜٜٔ
كان من كبار رجال الدولة في عيد السمطان معز الدين بيرام شاه، وتدرج في المناصب حتى (ٕٖ) 

سمطانة رضية لممزيد انظر، الجوزجاني، طبقات وصل لمنصب نائب الوزير في عيد ال
د، ن؛ محمود مرعي، التاريخ السياسي واإلداري لممسممين في اليٕٙٙ، صٔناصري، ج

 ٘ٛص
 ٘ٗٙ، صٔالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٖٖ) 
 ؛ٔٗٙ-ٕٗٙ، صٔالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٖٗ) 
 ؛ ٘ٚ-ٙٚ، صٔ؛ اليروي، طبقات أكبري، جٕٙٔبرني، تاريخ فيروز شاىي، ص(ٖ٘) 
ىو أحد قادة السمطان محمد تغمق في الممتان، ولكنو تمرد ورفع راية العصيان، ويشير أحد (ٖٙ) 

الباحثين أن السمطان محمد تغمق استطاع القبض عمى كشموخان عن طريق الخدعة الحربية 
محمد تغمق ما قام بو أثناء إحدى المعارك، وكانت ضد  فيذكر: "ومن طرق خداع السمطان

يشبيو، ثم أخذ جانًبا بعيًدا مع أربعة آالف من  كشموخان، فقد وضع السمطان في مكانو رجاًل 
فرسانو، فيجم جنود كشموخان عمى السمطان الوىمي وقتموه، فظنوا انيم كسبوا المعركة، 

ىنا تقدم محمد تغمق مع فرسانو وىاجم فانفضوا من حول كشموخان طمًعا في الغنائم، و 
؛ محمود مرعي، التاريخ ٛٚٗ-ٜٚٗكشموخان وتمكن من قتمو" برني، تاريخ فيروز شاىي، ص

 ٕ٘٘السياسي واإلداري لممسممين في اليند، ص
 ٕٕٓ، صٖابن بطوطة، تحفة النظار، ج(ٖٚ) 
 ٙٚ، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٖٛ) 
 ٚٔٔ-ٛٔٔ، ٔالحسيني، نزىة الخواطر، ج(ٜٖ) 
 ٜٓٔ، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٓٗ) 
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 ٖٔٔ، صٔاليروي، طبقات أكبري، ج(ٔٗ) 
أمير خسرو، ديوان أمير خسرو دىموي، ترتيب وتيذيب داكر أنور الحسن، نشر نو لكشوربك (ٕٗ) 

 ؛ٕٖٗ-ٜٕٗ؛ برني، تاريخ فيروز شاىي، صٔٔ، صمٕٜٗٔديو، لكينو، 
تورط السمطان محمد تغمق في قتل والده، عن  ؛ وقدٖٗٔ، صٖابن بطوطة، تحفة النظار، ج(ٖٗ) 

طريق بناء مبنى من الخشب يستقبل فيو والده، وىو من تصميم الوزير خواجو جيان الذي كان 
يشغل وظيفة "شحنو ي عمارات" أي ناظر المباني المسئول عن البنايات في العاصمة وكانت 

معرض أمام السمطان، وبالفعل المؤامرة تقضي بسقوط المبنى الخشبي بمجرد دخول الفيمة ل
سقط القصر عمى السمطان فأردى قتياًل، وبمقتضاه أصبح محمد تغمق سمطاًنا عمى دىمي 

عصامي، فتوح السالطين،  ؛ٖٗٔ، صٖانظر: ابن بطوطة، تحفة النظار، ج لممزيد
 ٗ٘ٗ؛ برني، تاريخ فيروز شاىي، صٕٓٗص

 ٔٛٔ، صٕالحسيني، نزىة الخواطر، ج(ٗٗ) 
ه من الخواجو عمي باستادي حينما امماليك السمطان شمس الدين آلتتمش، حيث اشتر ىو أحد (٘ٗ) 

كان يحكم والية برن في عيد السمطان قطب الدين أيبك، وأىداه إلى ابنو األكبر الممك ناصر 
الدين محمود شاه الذي أصبح سمطان دىمي فيما بعد، إلى أن أصبح أحد المموك الكبار، وقاد 

 اناسابات عدة أىميا: حممة السمطان آلتتمش عمى مدينة آجو وتولى عددجيش السمطنة في م
لركائب وقد رآه الجوزجاني وقال امن الوظائف الميمة لعل أبرزىا وظيفة متذوق الطعام، وأمير 

وحسن العقيدة، توفي الممك تاج الدين كزلك سنة  وطمعة جميمة منظر مييب جدا ونو ذإعنو: 
 ٔٔ-ٕٔ، صٕلجوزجاني، طبقات ناصري، جممممزيد انظر: أٖٕٔ-هٜٕٙ

 ٔٔ-ٕٔ، صٕالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٙٗ) 
كان عبًدا لمممك بياء الدين طغرل، أحد مموك السمطان معز الدين محمد بن بسام، وقد اشتراه (ٚٗ) 

غاية في  رجالكان السمطان آلتتمش من ورثة بياء الدين طغرل، وصفو الجوزجاني بأنو 
وشجاًعا، وجريًئا، ومسيطًرا، وعاداًل، وعاقاًل وأىم الوظائف التي توالىا  الشيامة، ومحنًكا،

الممك نصير الدين ىي رئاسة الحرس السمطاني، ثم واليا عمى إقميم الىور، وفي سنة 
م ذىب السمطان آلتتمش إلخضاع بعض مدن السند، وجاء بجيشو لمساعدة ٕٕٚٔه/ٕ٘ٙ

نصير الدين غريًقا أثناء عبوره مع جيشو أحد  السمطان، وأظير آثاًرا طيبة وتوفي الممك
 ٙٔ، صٕج  انظر: الجوزجاني، طبقات ناصري، الممرات المائية بوالية بندي لممزيد
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 ٙٔ، صٕالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٛٗ) 
 ٖٗ، صٕالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٜٗ) 
وتحديًدا قبجاقي،كان ىو تمر خان قمر الدين قيران صاحب إقطاع أوده، كان تركي األصل، (ٓ٘) 

وكان  ألف جيتل ٓ٘من مماليك السمطان آلتتمش، حيث اشتراه من أسد الدين منكمي بمبمغ 
من قادة الجيش الكبار في سمطنة دىمي في عيد السمطانة رضية، والسمطان عالء الدين 
مسعود شاه قاد الجيش في مناسبات عدة لعل أىميا عمى مدينة لكينوتي بأمر من السمطان، 

من الوظائف الميمة األخرى أبرزىا وظيفة  اوبصحبة القاضي جالل الدين الكاشانيتولى عدد
انظر:  م، في مدينة لكينوتيمممزيدٕٙٗٔه/ٗٗٙتوفي الممك تمر خان سنة  لركائباأمير 

  ٕٙ-ٕٚ، ٕالجوزجاني، طبقات ناصري، ج
 .ٕ٘-ٕٙ، صٕالجوزجاني، طبقات ناصري، ج(ٔ٘) 
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والمراجع المصادر قائمة  
 :المصادروالمراجع العربية -أولً 
 المممكة أكاديمية مطبوعات التازي، عبداليادي: تحقيق ،ٖج النظار، تحفة، بطوطة ابن .ٔ

 .مٜٜٚٔ الرباط، المغربية،
 الكتب دار الدين، شمس حسين محمد تحقيق ،الشريف المصطمحب التعريف العمري، ابن .ٕ

  .مٜٛٛٔ ،ٔط بيروت، العممية،
 لمترجمة، القومي المركز زيدان، السيد عفاف: وترجمة تحقيق ،ٔج ،ناصري طبقات، الجوزجاني .ٖ

 .مٕٕٔٓ ،ٔط القاىرة،
 مٜ٘ٔٔ القاىرة، األميرية، المطبعة، ٗج ،األعشى صبح ،القمقشندي .ٗ
 مٖٜٛٔ، القاىرة ،لمكتاب العامة المصرية الييئة ،األعشى صبح بمصطمحات التعريف ،البقمي .٘
 مٜٚ٘ٔ القاىرة، اآلداب، مكتبة وحضارتيم، اليندية القارة شبو في المسممين تاريخ الساداتي، .ٙ
 مٖٕٔٓ اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار اليند، في اإلسالم حضارة حمدي، إيناس .7

يوسف النجرامي، العالقة السياسية والثقافية بين اليند والخالفة العباسية، دار الفكر،  محمد .ٛ
  مٜٜٚٔ، القاىرة، ٔط

 م(ٗٔٗٔ-ٕٙٓٔه/ٙٔٛ-ٕٓٙالتاريخ السياسي واإلداري لممسممين في اليند) ،محمود مرعي .ٜ
 م ٜٕٔٓالقاىرة،  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

، انسياسي وعسكري، ترجمة فاضل جكتر، مكتبة العبيكبيتر جاكسون، سمطنة دىمي تاريخ   .ٓٔ
 م ٖٕٓٓ، الرياض، ٔط

نزىة الخواطر وبيجة  :فخر الدين الحسيني، اإلعالم بمن في تاريخ اليند من األعالم المسمى  .ٔٔ
 مٜٜٜٔ، ٔالمسامع والنواظر،دار بن حزم، بيروت، ط

 الفارسيةالمصادر  ثانًيا:
 مٖٖٜٔاورنجباد، طبعة ىاشمي، سيد: وتحشية تيذيب نامو، تغمق ،خسرو أمير .ٔ
 لكشوربك نو نشر الحسن، أنور داكر وتيذيب ترتيب دىموي، خسرو أمير ديوان خسرو، أمير .ٕ

 مٕٜٗٔ لكينو، ديو،
 مٜٗٗٔ دىمي، حسن، سيد تحشية السعيدين، قران خسرو، أمير .ٖ
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 مٜٛٗٔمدراس، أوشا،: تصحيح ىند، ي شاىنامو يا السالطين فتوح ،عصامي .ٗ
 كمكتا، طبعة ناسوليس، وليم عناية خان أحمد سيد مولوي: بتصحيح شاىي، فيروز تاريخ ،برني .٘

 مٕٙٛٔ
 العامة المصرية الييئة الشاذلي، القادر عبد ترجمة ،ٔج أكبري، طبقات اليروي، الدين نظام .ٙ

 مٜٜ٘ٔ لمكتاب،
 مٖٜٚٔ دىمي، طبعة شاىي، فيروز سيرتي مجيول، مؤلف .ٚ
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