مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،المجلد  ، 66العدد  4لسنة 0202

دور السلطاٌ غياخ الديً تغلق يف قياو الدولة التغلقية
(ٍ027 -020ـ1327 -1321 /و)
و.د .لقاء خليل امساعيل حييى الغسالي

وزارة الرتبية العراقية /املديرية العامة لرتبية ىييوى /ثاىوية املعرفة للبيات
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ملخص البحح :

يدعى البحث الى إلقاء الزػء عمى دور الدمصان غياث الجيغ تغمق في قيام الجولة التغمكية

(725 -727ىـ1325-1321 /م)  ،وىػ أحج سالشيغ السدمسيغ العطام الحيغ حكسػا شبو القارة

اليشجية ،فقج رد عمى اإلسالم ىيبتو بعج الفتشة الكبخى التي آثارىا الدمصان الدابق خدخوخان  ،كسا

رد االمارات التي استقل بيا قادة اليشجوس  ،وكػن جيذاً نطامياً عشج الحجود الغخبية مغ أجل تأميغ
بالده مغ األخصار الخارجية ،فزالً عغ دوره في تػفيخ سبل الخخاء لذعبو.

اعتسج البحث عمى عجد مغ السرادر والسخاجع ذات الرمة بتاريخ اليشج اإلسالمية فزالً عغ

السقجمة والخاتسة.

الكلمات المفتاحية :غياث الدين تغلق ،البريد ،الحمالت العسكرية
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Sultan Ghiath Al- Deen tulghliq in the Estabikshment of
Al-Taghlqiah State
(720-725H.A./ 1321-1325 H.D.)
Lec. Dr. Liqaa Khalil Ismail Yahya Al Ghazali
Nineveh Education Directorate / Al Maarefah High School for Girls

Abstract:
The research seeks to shed light on the role of Sultan Ghayath Al-Din
Taghloq in the establishment of the Taghqiya State (720-725 AH / 13211325 AD), and he is one of the great Muslim sultans who ruled the Indian
subcontinent. He brought back to Islam its dignity independence, and
formed a regular army at the western borders in order to secure his country
from out dangers, as well as his role in providing means of prosperity for
his people.
The research is based on a number of sources and references related to
the history of Islamic India, as well as the introduction and conclusion.
Key words: ghiath Al Diyn tughliq, Albareed, Al Hamlat Al Aslarah
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املقدمة:

يعج الدمصان غياث الجيغ تغمق (725-727ىـ1325-1321 /م) السؤسذ الثالث لألسخة

التخكية في اليشج والتي حكست بيغ سشة (813-727ىـ1413 -1321 /م) ،بجأ سياستو بالتػسع
حيث تسكغ مغ فتح مشاشق مختمفة مغ اليشج بيجف نذخ اإلسالم مثل (ورانكل  ،واوريديا ،والبشغال)

 ،ليحقق حمسو في تكػيغ سمصشة كبيخة لكغ سياستو االقترادية لع تتفق مع حمسو الدياسي  ،مسا
أدى الى فذل مذخوعو التػسعي.

وتكسغ أىسية البحث في عجم وجػد دراسة سابقة تشاولت مػضػع دور الدمصان غياث الجيغ

تغمق في قيام الجولة التغمكية(725-727ىـ1325-1321 /م)  ،وىحا مسا دفعشا لمكتابة بو.

تزسغ البحث مقجمة وخسذ فقخات وخاتسة وقائسة اليػامر ،تشاولت الفقخة االولى نذأت

الدمصان غياث الجيغ تغمق  ،أسسو وندبو ،مشاصبو  ،القابو ،وصفاتو.

أما الفقخة الثانية حيث ركدنا فييا عمى كيفية انتقال الدمصة مغ الخمجييغ إلى التغمقييغ  ،في

حيغ تشاولت الفقخة الثالثة تػليو الدمصشة وأىع أعسالو ،وتحجثشا في الفقخة الخابعة القزاء عمى الثػرات

والتسخدات ،واستعخضشا في الفقخة الخامدة وصػل دمحم بغ تغمق الى الدمصشة ،ثع ختع البحث بأىع

االستشتاجات التي تػصمشا الييا.
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أوال :ىشأت السلطاٌ غياخ الديً تغلق:
أ-

اسمه ونسبه:

غياث الجيغ تغمق شاه الجىمػي( ،)1ىػ مغ األتخاك السعخفيغ بالقخاونو ( ،)2( )Qaraunasفقج

كان والجه تخكي األصل مغ قبائل جغتاي زشي ووالجتو مغ البشجاب ( ،)3( )Pangabوكان مقخىع

في السشاشق الجبمية الػاقعة بيغ الدشج ( ،)4( )Sindوالتخك(.)5

ب -مناصبه:
اجبخت االوضاع السالية الديئة غياث الجيغ تغمق القجوم الى بالد الدشج فالتحق بخجمة بعس

التجار وعسل كمػايشا( ،)6لجييع  ،ثع التحق بخجمة أميخ الدشج أولػخان شقيق سمصان الدشج عالء
الجيغ الخمجي (715-695ىـ1315-1295 /م) فعيشو في البيادة ( ، )Piyadaوىع الخجالة ،
التي أضيخ فييا شجاعتو وكفاءة ومقجرة عالية ،ثع اصبح مغ األم اخء الرغار  ،وتجرج في مخاتب

الفخوسية  ،حتى جعمو اولػخان أميخ الخيمو ،فأصبح بعجىا مغ األمخاء الكبار( ،)7ثع عيشو الدمصان
(قصب الجيغ)

()8

(727-716ىـ1327-1316 /م) أمي اًخ عمى مجيشة ديبالبػر (،)9()Peopalpur

وأعساليا  ،وجعل ولجه دمحم  ،وكان يدسى جػنو أميخ الخيل( ،)17ولسا قتل قصب الجيغ ،وولى

خدخوشاه أبقاه عمى أمارة الخيل(.)11

ج -ألقابه:

كان لمجيػد التي بحليا غياث الجيغ تغمق ومشيا دفع السغػل عغ الحجود الغخبية ،إذ الحق بيع

الكثيخ مغ اليدائع حتى لقب نفدو بالسمظ الغازي ،وىحا ما أكجه الخحالة إبغ بصػشة (ت777ه/
1369م) عشجما شاىج مكتػباً عمى مقرػرة الجامع بالسمتان ( )12( )Multanعبارة تقػل" :اني قاتمت

التتخ تدعاً وعذخيغ مخة فيدمتيع فحيشئح سسيت بالسمظ الغازي"(.)13

د -صفاته:
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لمدمصان غياث الجيغ تغمق العجيج مغ الرفات فقج عخف عشو في كتب الديخة أنو كان عادالً

فاضالً كخيساً حميساً مدتػرعاً حدغ األخالق  ،راجح العقل  ،متيغ الجيغ ،وكان يالزم الرمػات
الخسذ بالجساعة  ،ويجمذ لمشاس في الجيػان العام مغ الرباح الى السداء  ،ويتفقج بشفدو أحػال

الشاس ،ويكخم العمساء والسذايخ وشمب العمع ،ويعطسيع تعطيساً بالغاً( ،)14حتى وصفو السؤرخ فخشتو

(ت1715ىـ1676 /م) قائالً " :بأنو كان أحج عمساء عرخه ،وإليو يخجع

الفزل في تصػر

السعارف والعمػم الفارسية في شبو القارة اليشجية"( ،)15وكسا أشار إبغ بصػشة إلى مجسػعة مغ

العمساء في بالد الجولة التغمكية مشيع (شياب الجيغ الكازروني) (،)16و (ناصخ الجيغ التخمحي) (،)17

وغيخىع(.)18

كسا أن الدمصان غياث الجيغ تغمق لع يقمع عمى السػسيقى والغشاء ،ولع يسشع عدف السػسيقى

في بالشو فقط ،بل تجخل أيزاً في السػشحات الجيشية ،واستجعى غياث الجيغ الذيخ نطام اولياء،
وناقذو في شخعية االستساع الى السػسيقى ،وإنذاء االغاني ،وأقشع الذيخ الدمصان غياث الجيغ

تغمق بأن األغاني الجيشية ليدت حخاماً(.)19

ثاىياً :كيفية اىتقال السلطة مً اخللجيني إىل التغلقيني:

استاء غياث الجيغ تغمق مغ خدخوخان الحي أغترب عخش دىمي ( ،)27( )Delhiوتمقب

بشاصخ الجيغ  ،وقتل الدمصان قصب الجيغ ،وأباح لميشػد الػثشيغ إضيار نحميع وممميع والتعبيخ عشيا
عمشاً ،فشربػا أصشاميع في كل مكان ،وازداد األمخ خصػرة ،فدتفدوا شعػر السدمسيغ ،ومدقػا
السراحف  ،ووصفػا أصشاميع في القرخ السمكي ،وىاجسػا السداجج واقتحسػىا  ،ومشعػا السدمسيغ
مغ تأدية شعائخىع فييا  ،بل نربػا أصشاميع في بيػت يحكخ فييا اسع هللا ،وأغتربػا البشات

السدمسات  ،والتشكيل بالسدمسيغ  ،وأضيخوا أمػر مشكخه مشيا الشيي عغ ذبح البقخة عمى قاعجة كفار
اليشػد ،وقج أثار ىحا الترخف مغ خدخوخان وأتباعو غزب الخعية واألمخاء العالئييغ عمى الدػاء،

فأجتسعػا عمى إرسال القائج (فخخ الجيغ جػنو) الى ديبالبػر عمى واالستشجاد بأحج األمخاء العالئييغ

الحيغ عخفػا بالحدم والذجاعة ،وىػ غازي ممظ (تغمق) وبالفعل استجاب تغمق لشجاء العالئييغ ،
وعدم عمى دخػل دىمي لتخميز أىميا مغ ضمع خدخوخان وفداد اتباعو( ،)21وأعمغ تغمق الثػرة
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والخخوج عمى الصاعة  ،وكان لو ثالثسائة مغ اصحابو الحيغ يعتسج عمييع في ( القتال ،وكتب الى

كذمػخان ( )Kishluأميخ السمتان  ،والى غيخه مغ الحكام  ،ويصمب مشيع الكيام بشرختو ،ويحكخىع
بشعسة قصب الجيغ عمييع ،ويحخضيع عمى شمب اثاره  ،ولكغ كذمػخان اعتحر الن ابشو في خجمة

الدمصان في دىمي ،فحخض تغمق ابشو باصصحاب ابغ كذمػخان  ،واليخب سػياً مغ دىمي ،فمحق
الخجالن بتغمق  ،وحيشئح واتت الفخصة تغمق ،فحذج انراره ،وأعج العجة ،والتف حػلو الكثيخ مغ

الشاس ،فقػى أمخه ،وأشتج بأسو ،وأنزع اليو كذمػخان وزحف إلى دىمي ،وىدم تغمق جير الدمصان
بكيادة اخيو خان خانان واستػلى عمى خدائشو ،وشتت شسل جشجه ،وقرج تغمق دىمي ،وخخج اليو

خدخوخان في عداكخه ،وفخق االمػال عمى انراره ،ودار قتال عشيف بيغ الفخيقيغ انتيى بيديسة
تغمق غيخ ان الجشج الدمصاني انذغل عقب السعخكة في جسع الغشائع فباغتيع جشج تغمق عمى حيغ

غفمة مشيع ،وىدمػىع شخ ىديسة ،والذ مغ نجا مغ العجو بالفخار ،فجخل جشج تغمق دىمي اليعتخضيع

معتخض ،واليعػقيع عائق  ،ودخل تغمق قرخ الدمصاني(.)22

وقال لكذمػخان :تكػن أنت الدمصان  ،فقال كذمػخان  :بل انت تكػن سمصان وتشازعا  ،ثع قبل

فخ ،لكغ قبس عميو بعج ذلظ ،فقال لمدمصان إني جائع فأمخ
تغمق أن يتػلى السمظ  ،أما خدخو فقج ّ
لو بالصعام والذخاب فمسا أكل وقف وقال  :يا تغمق افعل معي فعل السمػك  ،وال تفزحشي ،فقال لو:
لظ ذلظ  ،وأمخ بو فزخبت رقبتو ،ورمى بخأسو وجدجه مغ أعمى الدصح ،كسا فعل ىػ بخأس قصب

الجيغ وجدجه مغ أعمى الدصح ،بعج ذلظ أمخ بغدمو وتكفيشو ودفغ في مقبختو ،بحلظ انتيى حكع

خدخوخان بعج أربعة أشيخ وبشيايتو أنتيى حكع سالشيغ الخمجييغ في بالد اليشج ،وانتقل الحكع الى
بشي تغمق(.)23

ثالجا :توليه السلطية وأٍه أعناله:

لع يقبل غياث الجيغ تغمق بعخش اليشج حيغ عخض عميو اال بعج ان تأكج لجيو وجػد وريث

شخعي لو مغ صمب سيجه عالء الجيغ الخمجي  ،وان كان ىػ صاحب الفزل االكبخ في القزاء
عمى فتشة خدخوخان  ،ودفع أخصار السغػل عغ اليشج والبشجاب مغ قبل( ،)24فأرتقى الدمصان غياث

الجيغ تغمق عخش دىمي سشة (727ىـ 1321/م) وعشجما تػلي مقاليج الحكع كان يدػد دىمي حالة
مغ االرتباك ،ولكغ بفزل سياستو وحكستو استعادت الجولة ىيبتيا ونفػذىا بتصييخ البالد مغ الفداد
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الحي انتذخ ايام حكع خدخوخان اليشجوكي ،والعسل عمى إحياء تعاليع اإلسالم في حكػمتو  ،ورد
لألمخاء واألعيان ما أغترب مغ امالكيع وإمتيازاتيع ،كسا أحاط باألكخام والعشاية كل مغ بالبالد مغ

األمخاء الخمجييغ( ،)25كسا نجح في استخداد األقاليع الجكشية والذخقية ،وني

شخيق عالء الجيغ

الخمجي في االحتفاظ بجير نطامي قػي تتػلى الجولة االنفاق عميو ،وحخص عمى اشاعة العجل بيغ

الشاس جسيعاً(.)26

كسا أنذأ الدمصان غياث الجيغ تغمق نطاماً محكساً لمبخيج لع تعخف اليشج لو ضخيباً مغ قبل في

دقتو وسخعتو إذ وصمت العاصسة أخبار الخحالة العخبي إبغ بصػشة عقب وصػلو الدشج بأيام خسدة

قصع البخيجيػن فييا تدعسائة مغ األميال وقج أشاد الخحالة العخبي  ،بسا كانت عميو اليشج مغ حزارة
ومجنية آل تغمق(.)27

كسا شجع الدمصان غياث الجيغ تغمق عمى تعسيخ األرض وفالحتيا فأصمح مغ شخائق الخي،

وشق كثي اًخ مغ التخع والقشػات وخفس مغ خخاج األرض( ،)28وأىتع بأمخ الدراعة والسدارعيغ
ومداعجتيع وأمخ عسالو بتحديغ الحالة الدراعية ،وذلظ الن الحخوب السدتسخة تجمخ اقتراد

البالد( ،)29واستصاع أن يشيس بالحالة االقترادية العامة مغ خالل اصجار السدكػكات التحكارية

الحى بية التي كانت تحسل اسع سيجه الدمصان عالد الجيغ الخمجي عمى ىحه السدكػكات فيػ سعيج
لكدب تأييج األمخاء العالئييغ  ،وليعمغ ليع أنو لع يشتدع السمظ مثل خدخوشاه  ،ولع يؤسذ لو حكساً
مدتقالً  ،ولكشو يحكع اليشج بأسع سيجه عالء الجيغ الخمجي ،لحلظ يجب عمييع مداعجتو وتأييجه ،

فيػ رفيقيع في خجمة سمصانيع الخاحل ،ويمحع أن تغمق سجل أسسو عمى السدكػكات التحكارية

مجخداً مغ األلقاب  ،وأكتفى فقط بمقب الدمصان لمتعبيخ عغ مػقفو الدياسي الججيج في الجولة  ،في
حيغ أنو سجل كل األلقاب الفخسة لديجه الستػفي عالء الجيغ الخمجي ،والتي كان يمقب بيا في
حياتو وىي" :الدمصان األعطع عالء الجيشا والجيغ أبػ لسطفخ دمحم شاه الدمصان" ،ولعل ذلظ يعبخ
عغ تػاضع غياث الجيغ تغمق أمام اسع سيجه عالء الجيغ الخمجي وألقابو التي وردت بكتابات مخكد

الػجو وذلظ لتجشب إثارة األمخاء العالئييغ لػ أتخح األلقاب الفخسة لشفدو في ىحه السخحمة السبكخة،
ويسكغ القػل أن ىحه السدكػكة التحكارية تسثل اإلصجار األول لمدمصان غياث الجيغ تغمق في دار

سظ دىمي بعج دخػلو العاصسة مباشخة ،وقبل أن تبجأ دار الدظ في إصجار الشقػد السخررة
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لمتجاول ،ويتأكج ذلظ مغ أن ىحه السدكػكة الحىبية التحكارية حسمت أسع تغمق بريغة تغمق شاه

الدمصان ،بيشسا حسمت اإلصجارات التالية أسع غياث الجيغ تغمق والغاية بريغة الدمصان الغازي ،
وىحه األلقاب اتخحىا غياث الجيغ تغمق لشفدو بعج استق اخره عمى عخش دىمي  ،لحلظ أمخ بأن تزخب

الدكة باسسو مشفخدا ،وسجل عمييا ىحه االلقاب الفخسة(.)37

يشت عغ ذلظ إلى استقامت األمػر السالية وصار الجشػد يكبزػن رواتبيع تامة وفي أوقاتيا،

واشسأن الشاس إلى عجل الجولة فعاشػا في نعسو ورخاء ابان حكع الدمصان غياث الجيغ بغ تغمق(.)31

كسا أىتع الدمصان غياث الجيغ تغمق بسجال العسخان فقام بانذاء عمى بعج ثسانية كيمػمتخ

جشػب شخق مجيشة دىمي قمعة ضخسة سسيت باسسو (تغمق اباد) سشة (727ىـ1327/م) ( ،)32فقج

انذئت ىحه القمعة فػق جبل واتخحىا عاصسة لجولتو ،وان سبب اختيار ىحا السػقع النذاء ىحه
السجيشة لديػلة الحرػل عمى األحجار مغ الجبل لتذييج مباني السجيشة ،فزالً عغ أىسية السػقع

الجفاعية الن وجػد العاصسة عمى الجبل يجعميا حريشة فيرعب اقتحاميا(.)33

وحطي مػقع مجيشة تغمق اباد اعجاب الدمصان غيث الجيغ تغمق في وقت سابق مغ تػليو

الدمصشة ،ويخوى إبغ بصػشة قائالً" :انو وقف يػما بيغ يجي الدمصان قصب الجيغ فقال لو :ياخػنج
عالع ،كان يشبغي ان يبشي ىشا مجيشة ،فقال لو الدمصان متيكسا :إذا كشت سمصانا فابشيا ،فكان مغ

قجر هللا أن كان سمصانا فبشاىا وسساىا باسسو"( ،)34وضست ىحه السجيشة العجيج مغ القرػر ابخزىا

القرخ االعطع الحي صشعت (قخاميجه )qaramidah

()35

مغ الحىب الخالز  ،فكانت ترجر نػ اًر

عطيساً وبخيق يسشع األشخاص مغ األستسخار في الشطخ إليو إذا ما وقعت عميو أشعة الذسذ  ،ونقل
الدمصان إلى ىحه السجيشة جسيع خدائشو وأمػالو(.)36

كسا تحتػي ىحه السجيشة عمى ثالثة خصػط دفاعية بيغ السسخ والقربة وعمى أسػارىا أبػاب
()37

مدتجيخة مشتطسة االبعاد مجعسة وليذ بيا أروقة أو معمع يخمجىا،

وربسا كانت عسارات الدمصشة

التغمكية عجيسة الديشة والبيخجة ولكغ مغ السخجح أنيا كانت مكدػة بشقػش جرية ممػنة او بخسػم

فشية غشية بالدركذية.
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وشيج الدمصان غياث الجيغ تغمق خارج السجيشة مقبختو التي دفغ فييا ،وىي عبارة عغ بشاء

مخبع الذكل تشدجل ججرانو الستكػنة بدخخفة العمى مدتػى أشخ البػابات األربع التي تشصػي عمى
()38

أفازيد الديشة

.

رابعا :القضاء على الجورات والتنردات:

وبعج أن استقام السمظ لتغمق خسدة سشػات ،ارسل حسمة عدكخية تجاه الجكغ سشة

(721ىـ1322/م) ،وذلظ بكيادة الغ خان ،قاصجا الكبائل اليشجية كاكاتيو ( )Kakatyaوزعيسيا
اليشجوسي بخاتابار ودراديفا الثاني ( )prataparu dradevallالحي سعى الى تعديد قػاتو العدكخية

في قمعة وارنكال ( )Warangalالسػاجية الجولة التغمكية ،فباشخ الى اعالن عريان عمى الجولة،
ورفس دفع الزخائب السدتحقة عميو لدمصشة دىمي ،وعشجما التقى الجيذان فذل الغ خان مغ

اخزاع القمعة وحاكسيا ،واضصخ عائجا الى دىمي(.)39

كسا أرسل الدمصان غياث الجيغ تغمق حسمة ثانية عمى مقاشعة الجكغ ،الخزاع قمعة وارنكال

الػاقعة في اقميع الجكغ ،وىي بسثابة مسمكة ىشجية صغيخة ،وقج نجح السدمسػن مغ اسقاشيا ،واستدمع
زعيسيا وإرسل إلى مجيشة دىمي ،وتع اخزاع معطع السشاشق التابعة لكبائل كاكاتيا ،واشمق

السدمسػن عمى مجيشة وارنكال اسع سمصان بػر ،وبحلظ انيى التغمقيػن عمى تمظ السسمكة اليشجية

الرغيخة(.)47

وفي سشة (723ىـ1323/م) قاد الغ خان حسمة عدكخية ضج تيالنظ ( )Tilangوذلظ بأمخ مغ

الدمصان غياث الجيغ تغمق ،وقج تسكشت قػات السدمسيغ مغ الجخػل إلى قالع وحرػن تيالنظ،
وقبزت عمى الدعيع اليشجي الدار مياديػ ( )Ladar ahadeoوعمى اسختو واتباعو ،ثع اخزع

السدمسػن مجيشة جيبػر ( ،)Jaypurوىي عاصسة اوريدا ( ،)41( )Orissaومجيشة بيجار ()Bidar
القخيبة مغ مجيغ حيجر اباد(.)42

ودفعت الحخب األىمية التي وقعت في اقميع البشغال سشة (722ىـ1322/م) ،بالدمصان غياث

الجيغ تغمق لمتجخل السباشخ في شؤون االقميع السزصخب ،إذ جيد جيذشا بكيادتو قاصجا لخشػتي

( ،)Lakhnautiوىي إحجى مجن البشغال اليامة ،وحيشسا وصميا أعمغ حاكسيا (ناصخ الجيغ)
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استدالمو وشاعتو ووالءه لمدصان التغمقي ،وما كان مغ الدمصان غياث الجيغ تغمق إال أن أعمغ

عغ اق اخره بحكع ناصخ الجيغ عمى البشغال ،ليربح تابعة لدمصشة دىمي التغمكية(.)43

خامسا :وصول حمند بً تغلق اىل السلطية:

لع يقجر لدمصشة دىمي اإلسالمية االستقخار في عرخ بشي تغمق ،وانسا كثخت القالقل

واالضصخابات في الجولة وتعخض سالشيغ ىحه األسخة لمسؤامخات التي تدتيجفيع بالجرجة األولى

النتداع كخسي الحكع مشيع ،بل تأمخ اإلبغ عمى أبيو ،كسا حجث ذلظ سشة (725ىـ1325/م) ،عشجما
ثار دمحم بغ تغمق عمى أبيو وكان ىشاك خالف بيغ اآلب واإلبغ بدبب تقخب االبغ لمػالي (نطام

الجيغ البحاوني) ( ،)44فزالً عغ أمػر اساءت لمدمصان مشيا شخاء ابشو الكثيخ مغ السساليظ وأجدل لو

العصايا واستجالبو قمػب الشاس( ،)45فمسا عاد تغمق مغ سفخه ،وصل دمحم بغ تغمق إلى الدمصشة أثخ
عسمية نفحىا ضج والجه غياث الجيغ فبيشسا كان األخيخ عائجاً مغ نرخ في مشصقة البشغال سشة

(725ىـ1325/م) ،أقام االبغ إحتفاالً في دىمي بيحه السشاسبة( ،)46وأمخ باقامة قرخ في الصخيق
إلى دىمي وبشى القرخ بطخف ثالثة أيام في مكان بسشصقة (افغان بػر  ،)47( )Afghanpurعمى

مختفع مغ االرض( ،)48ومعطع بشائو مغ الخذب ،ويعتقج إن بشاء القرخ مغ الخذب أمخ مجب اًخ حتى
إذا وشئتو الفيمة يدقط بديػلو( ،)49وندل الدمصان بالقرخ ،وأشعع الشاس ،وتفخقػا ،وأستأذنو ولجه في

أن يعخض الفيمو بيغ يجيو وىي مديشة ،فأذن لو ،وذكخ ىشا ابغ بصػشة قائالً" :وحجثشي الذيخ ركغ
الجيغ أنو كان يػمئح مع الدمصان ،ومعيسا ولج الدمصان السػثخ لجيو محسػد ،فجاء دمحم إبغ الدمصان

فقال لمذيخ :ياخػنج ىحا وقت العرخ ،أندل فرل ،قال لي الذيخ فشدلت وأتى باألفيال مغ جية

واحجة حدبسا دبخوه ،فمسا وشئتيا سقط الكذل عمى الدمصان وولجه محسػد ،قال الذيخ فدسعت
الزجة فعجت ولع أصل فػججت الكذل قج سقط ،فأمخ إبشو أن يأتي بالفؤس والسداحي لمحفخ عشو،

وأشار باالبصاء ،فمع يؤت بيسا اال وقج غخبت الذسذ ،فحفخوا ،ووججوا الدمصان قج حشا ضيخه عمى

ولجه ليكيو مغ السػت( ،)57ولقي الدمصان حتفو ،وكان ذلظ سشة (725ىـ1325/م) ودفغ خارج البمجة
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التي سسيت باسسو تغمق اباد( ،)51وىحا الحادث فدخ تفديخات عجيجة مغ عجد مغ السؤرخيغ فسشيع

مغ قال أنيا قزاء وقجر ،ومشيع مغ اشار إلى أنيا مؤامخة نفحت مغ دمحم بغ تغمق بجفع وتعاون مغ

أحج أمخاء وىػ (أحسج بغ ياسخ الجىمػي) ( ،)52السعخوف بخػاجو جييان والحي كان وزيخ االعسال

شحشو العسارة أيام الدمصان غياث الجيغ تغمق( ،)53كع أن صفة الغجر والصسػح الدياسي متأصمة في

عخوق الحكام األتخاك أنحاك فال غخابة أن يتحخك دمحم بغ تغمق ىحا التحخك ضج والجه الحي أوجذ
خيفة مغ شسػح ابشو الستدايج ولع يجج الفخصة الدانحة لعدلو وايقافو عشج حجه(.)54

اخلامتة:

تػصل البحث إلى العجيج مغ االستشتاجات كان اىسيا:

.1

يعج الدمصان غياث الجيغ تغمق مغ أعطع سالشيغ ىحه الجولة ،وذلظ بفزل انتراراتو عمى

.2

اثبت الدمصان غياث الجيغ تغمق أنو ذو ميارة وكفاءه عالية في إدارة شؤون البالد ،فصػل

السغػل ،وقزائو عمى الفتغ والتسخدات التي انجلعت في الجكغ والبشغال.

فتخة حكسو التي استسخت خسدة سشػات نعست الجولة بازدىار ورخاء لع تذيج لو مثيالً في

تاريخ اليشج اإلسالمي ،وارتفعت مكانة العمساء ،وتقجم فغ العسارة ،وتسكغ مغ محاربة االمخاء

عع األمغ والدالم  ،وانتذخ العجل ،
الخارجيغ عغ الدمصة وصج غدوات السغػل ،حيث َّ
وتػحجت معطع االراضي اليشجية ،ودخمت جسيعيا تحت ضل حكسو.

.3

انذأ الدمصان غياث الجيغ تغمق نطام البخيج في البالد ،وحجد ضخيبة السسالظ التابعة
لمدمصشة ،ومخاعاة الحػال الشاس السعاشية مغ خالل اعادة نطام االقصاعي ونطام الػراثي

لمسشاصب فييا  ،واعتسج عمى قػانيغ الدالشيغ الدابقة.
.4

فدح السجال لميشادكة لمجخػل في الييكل االداري لمجولة والعسل في الػضائف الحكػمية

السختمفة ،وأضيخ تعاشفاً كبي اًخ تجاىيع ،ولع يتغاضى الدمصان في مػاجية أي خخوج عغ

السدار الػضيفي السعتاد ،وكان يعاقب أي مدؤول يذظ في سمػكو الػضيفي أياً كان درجتو

الػضيفية إذا ارتكب االختالس أو الخشػة.
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.5

أصبحت رواتب الجير تسشح بػصفيا االقصاع لمقادة كسا كان مغ قبل ،واصبح كل جشجي

.6

قام الدمصان غياث الجيغ تغمق بػضع حاميات عدكخية ضخسة في السجن السيسة لتأميشيا

يحرل عمى راتبو مغ القائج التابع لو.

كسجيشة تغمق اباد ،وكانت تمظ الحاميات عمى ألبة اإلستعجاد لمقتال بدبب تجييدىا العدكخي

القػي.
.7

ازدىار الفغ السعساري في عرخ دولة تغمق التي قام بيا الدمصان غياث الجيغ تغمق بالكثيخ
مغ الرخوح العسخانية ما زالت آثار الكثيخ مشيا باق لحج اآلن ،كسا دلت نقػشيا وشخاز

عسارتيا عمى التغييخ الحي حرل في الفغ السعساري في اليشج حيث ابتعجوا عغ تقميج
ومحاكاة الفغ الفارسي.
.8

اصجر الدمصان غياث الجيغ تغمق السدكػكة الحىبية التحكارية برفتيا وسيمة ميسة مغ أىع
وسائل االعالم في ذلظ العرخ ،وشارة مغ شارات السمظ والدمصان التي حخص كل حاكع

عمى اتخاذىا بسجخد تػلية الحكع.

اهلوامش:
( ) 1عبجالحي فخخ الجيغ الحدشي  ،اإلعالم السدسى ندىة الخػاشخ وبيجة السدامع والشػاشخ ،دار ابغ حدم ،
(بيخوت ،)1999 ،ج ،1ص.127
 ) 2وىع السػلجيغ مغ أب تخكي وأم ىشجية  ،لمتفاصيل يشطخ :شسذ الجيغ أبي عبجهللا دمحم بغ عبجهللا المػاتي الصشجي
بغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة السدساة تحفة الشطار في غخائب األمرار وعجائب األسفار ،تحقيق :عبجاليادي
التازي ،مصبعة اكاديسية السسمكة السغخبية( ،الخباط ،)1977 ،م  ،3ص.139
 )3ىي كمسة فارسية مكػنة مغ مقصعيغ (بش – آب) أي األنيار الخسدة لشيخ الدشج وىي (جبمع ،وشيشاب ،وراوى،
وبياس ،وتدم )  ،لمتفاصيل يشطخ :أحسج عصية هللا  ،القامػس اإلسالمي  ،مكتبة الشيزة السرخية ( ،القاىخة،
 ،)1963م  ،1ص318؛ كػلمغ ديفد : Davies C. Collinمادة "البشجاب" دائخة السعارف اإلسالمية ،تخجسة:
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دمحم ثابت افشجي  ،وأحسج الذشتاوي ،وابخاليع زكي خػرشيج ،وعبجالحسيج يػنذ ،مشذػرات جيات ،م ،4
ص.273-199
 ) 4ىي بالد ما بيغ الشيخيغ وكخمان وسجدتان ومخكد مجيشة السشرػرة وقج اشمق العخب اسع الدشج عمى االراضي
الػاقعة عمى ضفتي نيخ الدشج  .يشطخ :شياب الجيغ أبي عبجهللا ياقػت الحسػي بغ عبجهللا الحسػي ،معجع
البمجان  ،تحقيق :فخيج عبجالعديد الجشجي ،ط ،2دار الكتب العمسية( ،بيخوت ،)2711 ،م  ،3ص374-373؛
ت .و .ليظ  T.w. Haig :مادة "الدشج" دائخة السعارف اإلسالمية ،م  ،12ص.256
 )5عبجالسشعع الشسخ  ،تاريخ اإلسالم في اليشج ،ط ،1دار العيج الججيج( ،القاىخة ،)1959 ،ص.126
 )6بقرج بو راعي الخيل ،لمتفاصيل يشطخ :إبغ بصػشة  ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.139
 )7عمي الحدشي الشجوي ،اليشج في العيج االسالمي  ،دار السعارف ( ،حيجر آباد ،اليشج ،)1972 ،ص194؛ محسػد
شاكخ  ،التاريخ اإلسالمي ،ط ،5السكتبة اإلسالمي( ،بيخوت ،)2777 ،ج ،7ص.223
 )8قصب الجيغ مبارك شاه بغ دمحم شاه الخمجي الدمصان الجىمػي قام بالسمظ في سشة ( 717ه1317 /م) عقب
تخمرو مغ اخػتو جسيعا بقتميع  .يشطخ :الحدشي  ،اإلعالم  ،ج ،2ص192؛ أحسج بخر اليخوي  ،السدمسػن
في اليشج مغ الفتح العخبي الى االستعسار البخيصاني  ،تخجسة :أحسج عبجالقادر الذاذلي  ،الييئة السرخية العامة،
(القاىخة ،)1995 ،ج ،1ص.151
 ) 9ىي مجيشة تقع عمى بعج (ثسانيغ) ميل جشػب مجيشة الىػر ،وديبالػر اآلن تقع في دولة باكدتان  ،لمتفاصيل.
يشطخ :إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.138
 )10عرام الجيغ عبجالخؤوف الفقي ،الجول اإلسالمية السدتقمة في الذخق ،دار الفكخ العخبي( ،القاىخة،)1987 ،
ص.471
 ) 11دمحم عبجالعطيع أبػ الشرخ الرػفي ،تاريخ السدمسيغ وحزارتيع في بالد اليشج والدشج والبشجاب ،ط( ،1القاىخة،
 ،)2779ص.273
 ) 12ىي مجيشة عطيسة مشيعة حريشة جميمة عشج اىل الريغ واليشج ،دار السمظ يجسع العدكخ والسمظ السدمع اليجخل
السجيشة اال يػم الجسعة وبيا صشع يعطسو اليشج ويجسع إليو مغ أقرى بالد اليشج .يشطخ :أبػ أسحاق إبخاليع بغ
دمحم الفارسي االصصخخي ،مدالظ السسالظ  ،تحقيق :دمحم جابخ عبجالعال الحدشي ،ودمحم شفيق غخبال ،دار القمع ،
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(القاىخة ،)1961 ،ص77-76؛ زكخيا بغ دمحم بغ محسػد القدويشي ،آثار البالد وأخبار العباد ،دار بيخوت
لمصباعة والشذخ( ،بيخوت ،)1967 ،ص.123-121
 )13رحمة إبغ يصػشة م  ،3ص139؛ ياسخ عبجالجػاد السذيجاني ،اليشج مغ خالل رحمة إبغ بصػشة ،تقجيع:
عبجاليادي التازي ،ط ،1مصبعة السعارف الججيجة( ،الخباط ،)2711 ،ص.43
 )14الحدشي  ،اإلعالم  ،ج ،2ص184؛ إيشاس حسجي سخور ،في تاريخ وحزارة اإلسالم في اليشج( ،القاىخة،
 ،)2713ص.237
 )15دمحم قاسع ىشجوشاه فخشتو ،تاريخ فخشتو ،ج ،1قجم ( ، p.k.mursh :بػمباي ،)1831 ،ج ،1ص.237
 )16كان شياب الجيغ الكازوروني ىحا صجيقاً السمظ التجار السمقب ببخويد ،وكان الدمصان قج اقصع ممظ الشجار مجيشة
كشباية ،ووعجه أن يػليو الػ ازرة فبعث إلى صجيقو شياب الجيغ ليقجم عميو ،فأتاه ،وأعج ىجية لمدمصان وىي سخاجة
مغ السمف السقصػع السديغ بػرقة الحىب .يشطخ :إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.166
 ) 17كان ناصخ الجيغ التخمحي فكيو واعع قجم إلى الدمصان واقام تحت احدانو مجة عام ثع احب الخجػع إلى وششو
فأذن لو في ذلظ  ،ولع يكغ سسع كالمو ووعطو  .يشطخ :إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة،م  ،3ص.168
 )18رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص168 -166؛ أحسج دمحم الجػارنو ،اليشج في ضل الديادة اإلسالمية  ،دراسات
تاريخية  ،مؤسدة حسادة( ،اربج ،)2776 ،ص.173
 )19الفقي  ،بالد اليشج في العرخ االسالمي مشح فجخ اإلسالم حتى الغدو التيسػري  ،عالع الكتب( ،القاىخة،
 ،)1987ص.226
 ) 20في االصل دىمي وقج قجمت الالم لتخفيف  ،وىي مجيشة كبيخة تقع في وسط اليشج عطيسة الذأن ،وتعج قاعجة بالد
اليشج جامعة بيغ الحدغ والحرانة  ،إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.113-174
 )21إبغ بصػشة ن رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص-139؛ الفقي ،بالد اليشج ،ص.96
 )22الفقي  ،الجول اإلسالمية السدتقمة ،ص472-471؛ الرػفي ،تاريخ السدمسيغ ،ص.274-273
 )23إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص141-139؛ الشسخ  ،تاريخ اإلسالم ،ص.127
 )24أحسج محسػد الداداتي ،تاريخ الجول اإلسالمية بآسيا وحزارتيا ،دار الثقافة لمصباعة(،القاىخة ،)1979 ،ص.47
 ) 25الداداتي ،تاريخ السدمسيغ في شبو القارة اليشجي وحزارتيع ،شبع ونذخ مكتبة اآلداب الجساميد( ،القاىخة،
 ،)1957ص.196
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 )26كخيسة الديج أحسج ابخاليع ،االثخ الحزاري لدالشيغ السساليظ واالفغان في اليشج ،ط ،1السكتب العخبي لمسعارف،
(القاىخة ،)2716 ،ص.176
 )27الداداتي ،تاريخ الجول ،ص47؛ جالل الدعيج الخشفاوي" ،اليشج في رحمة إبغ بصػشة :دراسة حزارية" ،مجمة
ثقافة اليشج ،م  ،56ع( ،1دليي ،)2775 ،ص.62-55
 )28الداداتي ،تاريخ السدمسيغ ،ج ،1ص171-177؛ اليخوي ،السدمسػن في اليشج ،ج ،1ص.163
 )29حرو بشت عبج الخحسغ" ،احػال الجولة التغمكية في دىمي كسا تخوييا الشقػد" ،السجمة العخبية لمعمػم االندانية،
م  ،34ع( ،134جامعة الكخيت ،)2716 ،ص.178
 ) 30عاشف مشرػر رمزان "مدكػكات ذىبية تحكارية بسشاسبة تاسيذ دولة بشي تغمق باليشج" ،كمية اآلداب يدػىاج،
ع( ،1جامعة جشػب الػادي ،د.ت) ،ص149-145؛
Abdul walikhan, Mohd, cold and silver coins of sultans of delhi in the Adhr apradesh
state Museum, Hy dera bad, (Hy dera bad, 1974), p. 37.
 )31عبج الخحسغ" ،احػال الجولة التغمكية" ،م  ،34ع ،134ص.178
 )32إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص175؛ بيختػن بي  ،البخج في العسارة اإلسالمية ،تخجسة :إبخاليع
خػرشيج ،وعبج الحسيج يػنذ ،وحدغ عثسان ،دار الكتاب( ،بيخوت ،)1981 ،ص.67
 ) 33فػزية عبج العديد أحسج صباح" ،وصف السرادر األردية لمعسارة اإلسالمية في اليشج في عرخ فيخوزشاه تغمق
(797-752ىـ1388-1351/م)" ،مجمة كمية اآلداب ،ع ،37جامعة السشرػرة( ،مرخ ،)2775 ،ص.317
 )34رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.175
 )35ىي وحجات بشائية نرف اسصػانية مفخغة مغ نػع معيغ مغ الخدف ،تػضع في الجدء العمػي مغ السباني واعمى
السجاخل الخئيدية وفتحات الذبابيظ ،لمتفاصيل يشطخ :عمي ثػبشي ،معجع عسارة الذعػب اإلسالمية ،ط،1
(بغجاد ،)2775 ،ص.567
 )36إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص56؛ السذيجاني ،اليشج ،ص.157
 )37السذيجاني ،اليشج ،ص.158-157
 ) 38بػرخات بخانتياس" ،الفغ االسالمي في شبو القارة اليشجية" ،بحث مشذػر ضسغ كتاب (الفغ العخبي اإلسالمي)،
مشذػرات االيديدكػ( ،تػنذ ،)1995 ،ص.375
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 )39الجػارنة ،السعارك اإلسالمية في اليشج( ،االردن ،د.ت) ،ص.77
 )40عبج القادر بغ ممػك شاه بجايػني ،مشتخب التػاريخ ،ترحيح :مػلػي حسيج عمي صاحب( ،كمكتا ،)1988 ،ج،1
ص.297
 )41يحجىا مغ الذسال بيخار ،وكػنجوان ،ومغ الجشػب والذخق خمي البتغال ،ومغ الغخب والية حيجر آباد ،وتعاقب
عمى واليتيا اثشان عذخ واليا .يشطخ :الجػارنو ،اليشج ،ص.72
 )42الجػارنة ،السعارك اإلسالمية ،ص.77
 )43بجايػني ،مشتخب التػاريخ ،ج ،1ص229؛ الجػارنة ،اليشج ،ص.119-118
 )44البجايػني معخوف تحت اسع نطام اولياء (1238ىـ1324/م) ،كان أحج السذاىيخ السسثميغ لمصخيقة الذيذية في
اليشج ،وكان تمسيح لفخيج الجيغ البحاوني لع يكغ عمى حالة شيبة مع تغمق ،لمتفاصيل يشطخ :ابغ بصػشة ،رحمة
إبغ بصػشة ،م  ،3ص.143
 )45إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.134
 )46السذيجاني ،تاريخ الجول ،ص.143-142
 )47ىػ األسع الحي يصمق عمى قخية تقع جشػب شخق تغمق آباد السجنية الججيجة ،حػالي أربعة آميال مغ شخق السجيشة
القجيسة ،ولكغ ال يعخف شيء عغ الػادي ،وىحا وكمسة (كذظ) ترغخ لكمسة كػشظ ،وىي أصل الكمسة
السدتعسمة اليػم في المغات االوربية (كيػسظ) ،يشطخ :إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص.143
 )48السذيجاني ،اليشج ،ص.48
 )49الشجوي ،اليشج ،ص197-196؛ الحدشي ،اإلعالم ،ج ،2ص.184
 )50رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص143؛ أحسج رجب ،السعالع واآلثار التاريخية الثقافية اإلسالمية في اليشج ،مصبعة
االيديدكػ( ،الخباط ،)2717 ،ص.24
 )51الفقي ،الجول اإلسالمية السدتقمة ،ص472؛ ابخاليع ،االثخ الحزاري ،ص.24
 )52أحسج أياس أو أحسج بغ اياز ىػ االسع الحي اعصى (ىارديػن  )Hardeoقخيب أحج اليشػد رجاء يػغيخ عشجما
اعتشق االسالم عمى يج نطام الجيغ اولياء ،لمتفاصيل يشطخ :إبغ بصػشة ،رحمة إبغ بصػشة ،م  ،3ص143؛
الحدشي ،اإلعالم ،ج ،2ص.184
 )53الحدشي ،اإلعالم ،ج ،2ص.184
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 )54السذيجاني ،اليشج ،ص.48
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