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 نظام الشرطة في عصر سالطين دلهي

 م( 1414 -1206هـ/ 817 -602)

 
 لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

   مديرية تربية نينوى/ مدرسة ثانوية المعرفة للبنات 
 (  9/2022/ 9قبل للنشر في    2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 الملخص 
م(،  1414-1206هـ/817-6.2)لى تسليط الضوء على نظام الشرطة في عصر سالطين دلهي  إيهدف البحث  

دلهي   اعتمدت بالد  امنها فقد  الحفاظ على  البالد االخرى على نظام الشرطة في  شانها في ذلك شان كثير من 
و مهامه  اداء  في  لمساعدته  للجيش  داعم  الشرطة  نظام  انشاء  الى  االمر  استدعى  مما  وظائفه  واستقرارها، 

ال  البالد،من  العسكرية وتوفير  ارجاء  ينتج عنه من رخاء االقتصادي فب كافة  الشرطة    وما  حد  أويمثل نظام 
استخدام مصطلح الشرطة، بل ظهرت إلى  في دلهي على الرغم من اننا لم نجد ما يشير    داريمكونات النظام اإل

ويكون هذا المنصب اشبه ما يكون بالحاكم العسكري للقلعة وعليه    ،وال، وهو بمثابة رئيس الشرطةتتسمية الكو
ال حفظ  مسؤولية  اإلمن  تقع  القلعة  ومنع  داخل  كان  سواء  ويكون أو  ضطرابات  لها،  المجاورة  المناطق  في 

 مسؤوال عن القلعة عند غياب السلطان. 
 يةمسالاعتمد البحث على عدد من المصادر والمراجع ذات الصلة بتاريخ الهند اإل

 الكلمات المفتاحية: الشرطة، دلهي، حاكم، االمن، عالء الدين الخلجي
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Abstract 
The research aims to shed light on the police system in the era of the Delhi 

Sultans (6.2-817 AH / 1206-1414 AD), the country of Delhi, like many other 

countries, relied on the police system in maintaining its security and stability, 

which necessitated the establishment of the police system Supporting the 

army to help it perform its military tasks and functions and provide security 

and the resulting economic prosperity in all parts of the country, and the police 

system represents one of the components of the administrative system in 

Delhi, although we did not find anything indicating the use of the term police, 

but the name kotwal appeared, and it is Police chief, This position is similar to 
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that of the military governor of the castle, and he is responsible for 

maintaining security and preventing disturbances, whether inside the castle or 

in the surrounding areas, and he is responsible for the castle in the absence 

of the sultan . 

The research relied on a number of sources and references related to the 

history of Islamic India 

Keywords: police, Delhi, governor, security, Alauddin Khilji 

 المقدمة 
ة التي عرفها داريهم االنظمة اإلأ الستكشاف ودراسة واحدة من  لهذا البحث محاولة    يأتي

اإل بنظام  سالمالعالم  دلهي  سالطين  اهتم  فقد  تطوره،  مراحل  مختلف  خالل  لتي  ر  يس يالشرطة، 
األ واستتباب  واللصوص  المخاطر  من  ورعيتهم  اوطانهم  وحفظ  وملكهم  واالستقرار،  من  دولهم 

على   والكشف  االطالع  من  تمكننا  دراسته  الن  مهم  الشرطة  نظام  الحياة   أهمفموضوع  جوانب 
 ة خاصة في دلهي، علما ان هذا المنصب كان يجمع بين القضاء والحسبة فهناك تداخل دارياإل

وفي اوقات اخرى كانت خطة الشرطة تنفصل عنهم، وقد   في المهام يبين هذه الوظائف المذكورة
اذا كان صاحب الشرطة يتمتع بنفوذ واسع، ويتم اختياره من    عظيما    بلغ االهتمام بالشرطة مبلغا  

 . مما يدل على مكانة عظيمة عند السلطان قبل السلطان
دراسة س وجود  بعدم  البحث  الشرطة في عصر سالطين  تكمن اهمية  نظام  تناولت  ابقة 

خصوصا ان اغلب الدراسات كانت تركز على الجوانب    ، م(1414-1206هـ/817-6.2دلهي )
واإل والعسكرية  ما  السياسية  هذا  الموضوع  حول  ومتخصصة  مفصلة  دراسات  توجد  وال  قتصادية 

 دفعنا في كتابة هذا الموضوع.
رات وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع تناولنا في لى المقدمة وعدد من الفقإقسم البحث  

واصطالحا   لغة  الشرطة  مفهوم  االولى  وثانيا  الفقرة  سالطين    نشأة  ،  عصور  في  الشرطة  نظام 
قسمين  إلى  مهام واختصاصات صاحب الشرطة وقسم    صفات صاحب الشرطة ورابعا    دلهي، ثالثا  

قتصادية،  وعسكرية وثانية فرعية تشمل االجتماعية واإلاالولى رئيسية تتمثل بسياسة ودبلوماسية  
وسادسا    وخامسا   دلهي،  سالطين  عصر  في  الشرطة  صاحب  منصب  تولى  من  اسلحة   اشهر 

 ليها.إاالستنتاجات التي توصلنا  بأهمومالبس صاحب الشرطة بالدلهي، ثم ختم البحث  
 .اوال: مفهوم الشرطة لغة واصطالحا  

 الشرطة لغة:  -أ



657 
 

تعددت الداللة اللغوية لمصطلح الشرطة في كتب اللغة، وردت لفظة شرطة بمعنى رجل   
شرطي  من  األ الشرطة  رجال  من  المفرد  على  ويطلق  شرط،  إبن ورد  أوقد    ،(1) شرطةأو  جمعه 
م( قائال: "وشرط السلطان: نخبة اصحابه، الذين يقدمهم على غيرهم من  1232هـ/630ثير )ت األ

 .(2)ليهم شرطي"إوالشرطة، والنسبة  ، رطجنده، وقال: هم الش
القول بان "الشرطة، والجمع شرط، سموا إلى  م(  1311هـ/711المنظور )ت إبن  وذهب  

وهم  فهم الناس عر آ ذا ر إنفسهم بعالمات تميزهم عن غيرهم، حتى  أعلموا  أ عدوا لذلك و أ نهم  بذلك، أل
 .(3) عن غيرهم"

ن الشرطة بالضم ما اشترطت، يقال خذ أ م( قال: "ب1414هـ/817)ت ما الفيروز ابادي  أ
من  الشرط  وواحد   :شرطتك طائفة  هم  و أ ،  الوالة،  ألشرطي  ن  أعوان  تركي،  علموا  أ نهم  بوزن 

 .(4) نفسهم"أ
)ت  القلقشندي  والراء  1414هـ/821وذكر  الشين  بفتح  أي  الشرطة،  من  مشتق  "انه  م(: 

الناس وسفلتهم ممن ال مال لهم من  ن الشرطة يتحدثوتعني ارذال الناس أل ون عادة في ارذال 
 .(5) "لصوص ونحوهم

 . الشرطة اصطالحا   -ب
بأنها جهاز مكون من فئة من الرجال، يتم تعينهم من    لقد عرف فقهاء المسلمين الشرطة

الحاكم   على  أ باعتبارهم  قبل  المحافظة  مهامهم  ومن  النظام،  حماية  على  يسهرون  من  أعوانه 

 

(،  1989محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الستار، )الكويت،  (  1)
 . 407، ص19ج

الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، النهاية في غريب   أبيالحسن علي بن    أبيعز الدين  (  2)
 . 460، ص2(، ج1963الحديث، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، )القاهرة، 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي المصري بن منظور، لسان العرب، دار الحديث، )القاهرة، (  3)
 . 236، ص4(، مج 2002

ج(  4) ت(،  د.  )بيروت،  الفكر،  دار  المحيط،  القاموس  ابادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  بن  الدين  ،  1مجد 
 . 396ص

(،  1963أبو العباس أحمد بن علي بن عبد هللا بن القلقشندي، صبح االعشى في صناعة االنشا، )القاهرة،  (  5)
 . 450، ص5ج
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ي،  سالمحكام القضاء اإلأوسالمة المواطنين، والسهر على حماية ممتلكاتهم، والعمل على تنفيذ  
 .(1)وتطبيق الحدود 

)ت  الفراهيدي  عرف  جنده"791هـ/175كما  من  السلطان  نخبة  "هم  الشرطة:  ، (2)م( 
من الداخلي بمنع وقوع الجرائم واقامة الحدود  بانهم المكلفون بالمحافظة على األويعرفها بعضهم  

من    آمنينسفار  شروا في األتن وحماية البيضة، والذب عن الحريم، ليتصرف الناس في المعايش وي
 .(3) مالأو تغرير بنفس 

الذين   الجند  "هم  بانها:  الشرطة  مفهوم  الحديثة  المراجع  بعض  عرفت  عليهم فقد    يعتمد 
الجناة والمفسدين،  من  الوالي في استتباب األأو  االمير  أو  الخليفة   وحفظ النظام، والقبض على 

الداخلي يمنع وقوع الجرائم، وعمل التحريات الالزمة، وتنفيذ العقوبة التي  من  والمحافظة على األ
ي تتكفل سالمة العامة ة التداريعمال اإلذلك من األ إلى  يحكم بها القضاة، واقامة الحدود، وما  

األ(4) وطمانينتهم" على  يسهرون  الذين  الحراس  وهم  على  ،  يبعث  ما  كل  على  ويحافظون  من، 
 .(5)الطمأنينة في نفوس الناس فهم امناء على المصلحة العامة

اليها المجتمعات المنظمة   احتاجت نها مؤسسة قديمة  أ ويعرفها ظاهر القاسمي الشرطة: ب
رهاب المجرمين والمفسدين، وفي مالحقتهم، والقبض إداة السلطان في  أشبه المنظمة، لتكون  أو  

 .(6) حيانا  أديبهم أعليهم، وت
سلوبين: القمع والمنع،  أان الشرطة هي مؤسسة تقوم بمهامها بوساطة  نستنتج مما سبق  

تد  الشرطة  تتخذ  المنع  للجناة  ابيفالنسبة  الفرصة  اتاحة  لعدم  هادفة  وقائية  لتنفيذ  أو  ر  المفسدين 

 

تحقي(  1) الرسول،  احاديث  في  االصول  جامع  االثير،  )القاهرة،  إبن  االرناووط،  القادر  ج1971ق:   ،)6  ،
 . 656ص

،  6(، ج1962عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي )القاهرة،    أبي  (2)
 .. 235ص

الكتب   (3) دار  الفقي،  حامد  محمد  وتعليق:  تصحيح  السلطانية،  األحكام  الفراء،  يعلي  أبو  الحسين  بن  محمد 
 17، ص1(، ج1983)بيروت،  العلمية،

، مكتبة النهضة المصرية، )القاهرة، 1حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، ط(  4)
 . 460، ص1(، ج1974

)بيروت،  (  5) والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  اإلسالمية،  النظم  حسن،  الحاج  (،  1987حسين 
 . 244ص

ط(  6) اإلسالمي،  والتاريخ  الشريعة  في  الحكم  نظام  القاسمي،  )بيروت،  3ظافر  النفائس،  دار   ،1987  ،)
 . 631ص



659 
 

فيكون عن طريق اتخاذ االجراءات التي تؤدي    ما القمعأجرائمهم وتضيق عليهم سبل ارتكابها،  
يضاف    إلزاحة للقضاء،  وتسليمهم  ومالحقة مرتكبيها  وقوعها  بعد  الجريمة  عن  ذلك  إلى  الستار 

 طات القضائية بحقهم. حكام التي تصدرها السلاأل تنفيذ 
عنها: "وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في   م(1405هـ/808خلدون )ت إبن  يقول  

حكام الجرائم في حال استبدادها اوال  أحيان لمن يقيم  الدولة وحكمه نافذ في صاحبها في بعض األ
هل الريب والضرب  أ ثم الحدود بعد استيفائها، والنظر في الحدود والدماء، والحكم على الدهماء، و 

 .(1) يدي الرعاع والفجرة ..."أعلى 
اللغوي   المعنى  بين  وطيدة  عالقة  يوجد  بانه  القول  يمكن  هنا  لمادة   واالصطالحيمن 

ن هناك  أمعنى الشرط بفتح الشين وسكون الراء، وهو التقيد وااللتزام نجد  إلى  ذا نظرنا  إشرطة، ف
  ة، التي تقوم بحمل الناس على االلتزام بالشريعة صلة شبه بينها وبين المعنى االصطالحي للشرط

 .(2) ية والتقيد بالمواثيق والعهود والنظام العامسالماإل
خرى  أاستخدام مصطلح الشرطة بل ظهرت تسميات  إلى  ما في الهند لم نجد ما يشير  أ

بمنزلة    وهو  (kotpap)  السنسكريتية  (3)وهي كلمة ماخوذة من الكلمة  (alkotwall)مثل الكوتوال  
، وكانت تحت قيادته مجموعة من الرجال مدربة وتجوب الشوارع (4)حاكم لمدينةأو  رئيس الشرطة  

تعني باللغة الهندية القلعة، وكوتوال كلمة تركية    ت وورد ان كو   ،(5) والنظاممن  لحفظ األ  ونهارا    ليال  
 .(6)كبارقائدها، وهو الضباط العسكريين الأو معناها حارس القلعة 

 

)بيروت،  (  1) والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  المقدمة،  خلدون،  بن  الحضرمي  محمد  بن  الرحمن  عبد 
 . 242-241(، ص 2003

، دار عالم الكتب، )القاهرة، 2اسة فقهية تطبيقية، طنمرين محمد الحميداني، والية الشرطة في اإلسالم، در (  2)
 . 19(، ص 1994

 . 258(، ص 2007، دار النفائس، )بيروت، 1محمد سهيل طقوش، تاريخ مغول القبيلة الذهبية، ط ( 3)

 . 136-135(، ص 1862ضياء الدين برني، تاريخ فيروز شاهي، تصحيح: مولوي سيد أحمد خان، )كلكتا، ( 4)

(5( A.l. Srivastava, The sultanate of Delhi 711-1526, (Agra, 1966), p., 304. 

أبو الفضل محمد بن حسين البيهقي، تاريخ البيهقي، ترجمة: يحيى الخشاب، وصادق نشات، مكتبة االنجلو (  6)
 . 803المصرية، )القاهرة، د.ت(، ص
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عند   الكوتوال  جاء  فقد  الوظيفة  هذه  حول  المؤرخين  بين  واضح  اختالف  كان  إبن  وقد 
م(  1621هـ/1030، وذكر عند الهروي )ت (1) م( بمفهوم امير الحصن1369هـ/770بطوطة )ت 

ن الكوتوال بمنزلة شرطة المدينة وهي  أم(  1357هـ/759، واشار برني )ت (2) بمعنى حاكم القلعة
 ( 4)   ن وظيفة الكوتوال اشبه ما تكون وظيفة )الشحنة(أ، ويذكر  (3)مدينة بسلطات عسكريةوظيفة  

 .(5) وكانت تقوم بالواجبات نفسها ، التي ظهرت فيما بعد 
 نظام الشرطة في عصر سالطين دلهي نشأةثانيا: 

القاضي والمحتسب في   تساند ية القديمة ، وكانت  سالمظائف اإلن نظام الشرطة من الو أ
يصدر  الذي  الحكم  الم  هتنفيذ  ال(6) نييند ضد  تاريخ  ويبدا  الخطاب  ،  بن  الخليفة عمر  بعهد  شرطة 

(( )13-23/643-634هـ)حوال الناس بنفسه في الليل ويطارد المنحرفين أالذي كان يتفقد    م
الذي   النظام  )بحسب  علية  لم  أ،  (7) العسعس(يطلق  الهند  في  منما  يشير  جد  استخدام  إلى  ا 

الشرطة الكوتوالمصطلح  مثل  اخرى  تسميات  ظهرت  بل   ،  (Al kolwall)  وظيفة  وه بمثابة  و 

 

الدين  (  1) الطنجي بن بطوطة،    أبيشمس  اللواتي  المسماة تحفة عبد هللا محمد بن عبد هللا  إبن بطوطة  رحلة 
المملكة   اكاديمية  مطبعة  التازي،  الهادي  عبد  تحقيق:  االسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار 

 . 133، ص3(، مج 1997المغربية، )الرباط، 

عبد (  2) أحمد  ترجمة:  البريطاني،  االستعمار  إلى  العربي  الفتح  من  الهند  في  المسلمون  الهروي،  بخش  أحمد 
 . 12، ص1(، ج1995القادر الشاذلي، الهيئة المصرية العامة، )القاهرة، 

 .136تاريخ فيروز شاهي، ص( 3)

لفظة تركي فارسي معناه: رئيس الشرطة أو العس، فقد اختلف عدد افراد هذه الوحدة من مدينة إلى اخرى،    (4)
للتفاص العدو،  عن  المدينة وقربها وبعدها  أو  البلدة  الدين أحمد بن  وذللك بحسب طبيعة  ينظر: شهاب  يل 

الكتب  دار  الجبوري،  سلمان  كامل  تحقيق:  األمصار،  ممالك  في  األبصار  مسالك  هللا،  فضل  بن  يحيى 
)بيروت،   ج 1971العلمية،   ، ص 3(  وااللقاب  73،  المصطلحات  معجم  الخطيب،  عبدالكريم  مصطفى  ؛ 

 . 270-269(، ص 1996، مؤسسة الرسالة ، )بيروت، 1التاريخية، ط

عبد الستار مطلك درويش، السلطان محمود الغزنوي سيرته ودور السياسي والعسكري في خرسان وشبه القارة    (5)
 . 132(، ص 2009، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، )االردن، 1هـ، ط 421-361الهندية 

مقارن(  6) )دراسة  الوضعية  والقوانين  اإلسالمية  النظم  في  الشرطة  االطبيعي،  إبراهيم  الشريعة محمد  بين  ة 
 . 53-52(، ص1975والقانون(،  مطبعة االنتصار لطباعة االوفست، )القاهرة، 

اليوزبكي، وأحمد قاسم  (  7) للتفاصيل ينظر: توفيق سلطان  بالليل،  الذين يطوفون  كلمة عربية تعني االشخاص 
 . 145(، ص1996جمعة، دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، )بغداد، 
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استعملها العرب عن طريق الفرس في فترة المزج  ، وورد ان كوت كلمة هندية  (1) الشرطة  رئيس
، رئيس  (3)مير الحصن وصاحبه أ  يضاأوقيل    ،(2)حارس القلعةأو  الثقافي وهي تعني حامي القلعة  

 ( 7)، و )الغورية((6) (Gazna)منذ عهد الدولتين الغزنوية    ،(5) ورئيس المدنية وحاكمها  ،(4)الشرط
 . (8)الدولة المغوليةإلى 

تكون   ما  اشبه  الكوتوال  وظيفة  ان  المؤرخين  بعض  ظهرت  بويرى  التي  الشحنة  وظيفة 
ن  أ ومن المرجح    ،(9) في بلد من البالد من  حفظ األي فيما بعد وكانت تقوم بالواجبات الموكل بها  

  غيرها، أو  الفيلة  أو  السوق  أو  الشحنة فهو الحاكم سواء على المدينة    ما أكوتوال هو حامي القلعة  
تنفيذية واجرائية و   ونظرا   المحتسب والكوتوال كانت سلطاتهم  ة، وان سلطة كل  إداريالن كل من 

 

ال(  1) عبد  طياسر  آسيا،  في  اإلسالمية  الدول  تاريخ  المشهداني،  حامد  )عمان،  1جواد  الفكر،  دار   ،2010  ،)
 . 148ص

 . 132البيهقي، تاريخ، ؛ درويش، السلطان محمود الغزنوي، ص( 2)

 . 136-133، ص 3إبن بطوطة، رحلة إبن بطوطة، مج( 3)

سلطنة دهلي، أطروحة دكتوراه غير عادل محمد نجيب أحمد رستم، مظاهر الحضارة اإلسالمية في عصر  (  4)
 . 23(، ص1958منشورة، كلية االداب، )جامعة القاهرة، 

جمال فوزي محمد، "النشاط السياسي والحضاري للمسلمين في الهند في عهد السلطان عالء الدين الخلجي  (  5)
 . 499(، ص 2002، )القاهرة، 10، ع1م(" ، مجلة المؤرخ العربي، مج1316-1295هـ/695-715)

بفتح اوله وسكون ثانيه، وهكذا يتلفظها بها العامة، والصحيح عند العلماء غزتين، ويعرفونها فيقولون جزته (  6)
ويقال لمجموع بالدها )زابلستان( وغزته قصبتها، وهي مدينة عظيمة ووالية واسعة في طريق خراسان، وهي  

ن انقرضوا، وتقع االن في افغانستان الحدبين خراسان والهند، وكانت منزل بين محمود بن سبكتكين الى ا
الدين   ينظر: شهاب  للتفاصيل  البلدان،    أبيوتسمى )غازان(،  الحموي، معجم  هللا  عبد  ياقوت بن  هللا  عبد 

 . 228، ص 4(، مج 2011، دار الكتب العلمية، )بيروت، 2تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، ط

االجزاء الوسطى من افغانستان الحالية، وقد اشتق اسمها من   تقع االمارة الغورية بين مدينتي هراه وغزنه في(  7)
( الغورية  الدولة  فتحي سلطان،  ينظر: طارق  للتفاصيل  الغور،  دار  1215-1148هـ/612-543جبال  م( 

 . 24(، ص 2008إبن االثير للطباعة والنشر، )الموصل،  

الجن(  8) شرموط  حميد  في  أبيانعام  اإلسالمية  المغول  امبراطورية   ،( م(،  1656-1525هـ/1067-932الهند 
 . 86(، ص2014اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، )جامعة االنبار، 

الهند في ظل السيادة اإلسالمية، دراسات تاريخية، مؤسسة حمادة، )اربد،  (  9) (،  2006أحمد محمد الجوارنه، 
 . 67ص
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حد كبير  إلى  خر، فهم يشبهون  خر، فهذا يفسر لنا تعاون كل منهم مع اآلمنهم تكمل سلطة اآل
 .(1)والقضاء  في الوقت الحاضر الشرطة

الداخلية  أويرجع   الثورات  بسبب  الهند  بالد  في  الوظيفة  هذه  لظهور  الرئيس  السبب  ن 
، نفسها وذلك مثلما  (2)  (Delhi)على دلهي  أو الهندوسي على السلطنة  أو  وزيادة الخطر المغولي  

بلبن   الدين  غياث  السلطان  عهد  السلطان    ،(3)   م(1287-1266هـ/686-664) حدث في  فقام 
بلبن بكثير من المعاقل والحصون في مختلف انحاء البالد، وتعميرها بالجند والسالح، كما امر 

واال االدغال  عبر  الطرق  من  كثير  األبشق  ضبط  على  بلبن  استعان  وقد  هذا  في حراش  مور 
االطراف بشبكة محكمة من العيون كانت توافيه بكل ما كان يجري في البالد    المتراميةمملكته  

رغم كل هذه  ،  (4) ليه عماله من تصرفات في دقة وسرعة وتفصيل تام إما كان ينزع    من حوادث 
أي هجوم مفاجئ من    نه لزم على نفسه ان يقيم بصفة مستمرة في دلهي لكي يقاومأال  إر  ابيالتد 

وبذ  المغول  وعهد  إلى  الجهود  كل    لجانب  حدود،  ابنيهتامين  )ب(5)  )محمد(  إلى  و  راخان  غ، 
Pegrakhan) (6)   الملتان    بالمرابطة مراكز   (2) (Samana)وسامانا    (1) (Multan)في  اقرب 

 

(1) Ishtiaq Husain Qureshi, the Adminstrastion Sultanate of Delhi, (Lahore, 1944), p., 
10-11. 

في االصل دهلي  وقد قدمت الالم لتحقيق، وهي مدينة كبيرة تقع في وسط الهند عظيمة الشان وتعد قاعدة  (  2)
،  104، ص3بالد الهند جامعة بين الحين والحصانة، للتفاصيل ينتظر: إبن بطوطة، رحلة إبن بطوطة، مج

113 . 
طائي، وكان مملوكا اشتراه السلطان التتمش واحسن تربيته ثم زوجه ابنته، وتدرج في  هو من اصل تركي قرخ(  3)

المناصب العسكري حتى نال منصب الوزارة في عهد السلطان ناصر الدين محمود بن التتمش، للتفاصيل  
اطر  ينظر: عبد الحي بن فخر الدين الحسني، اإلعالم بمن في تاريخ الهند من االعالم المسمى نزهة الخو 

 . 113-112، ص1(، ج1999وبهجة المسامع والنواظر، دار إبن حزم، )بيروت، 
-183، ص1(، ج1898عبد القادر بن ملوك شاه بدواني، تصحيح: مولوي حميد علي صاحب، )كلكتا،  (  4)

184 . 
خلقا وعمال،  االمير محمد بن بلبن: هو اكبر اوالد السلطان بلبن وأقربهم وأحبهم لقلب السلطان واوفرهم علما و ( 5)

كامير   قامتهم  من  جمع  معه  ذهب  له  الناس  ولمحبة  الملتان  على  والده  واله  السلطنة،  مهد  في  ونشا  ولد 
الهدايا، وكان محمد شجاعا   من  والده سنويا ومعه كثير  لزيارة  يأتي  خسرو والشاعر حسن سجزي، وكان 

ايديهم سنة   المغول ببسالة حتى استشهد على  للتفاصيل ينظر: محمد قاسم  1284هـ/682مقاتال واجه  م، 
 . 168-160، ص1(، مج1831، )بومباي،  P.k.murshهندوشاه فرشته، تاريخ فرشته، قدم: 

هو من اصل تركي خرخطائي، وكان مملوكا اشتراه السلطان التتمش وأحسن تربيته ثم زوجه ابنته، وتدرج في  (  6)
اصر الدين محمود بن التتمش، للتفاصيل  المناصب العسكري حتى نال منصب الوزارة في عهد السلطان ن

 . 113-112، ص1؛ الحسني، اإلعالم، ج124، ص3ينظر: إبن بطوطة، رحلة إبن بطوطة، مج
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قوية حسنة التدريب، ولكن في نفس الوقت عمت   بجيوش  الحدود الشمالية تعرضنا للخطر وامدها
البنغال   االضطرابات  )ط(3)   (Bengal)  في  اميرها  وجاهر  لقب  غ،  لنفسه  فاتخذ  باستقالله  رل( 

بلبن   فبعث  باسمه،  الخطبة  وقراءة  السكه  بضرب  وامر  الدين  بقائده  أالسلطان مغيث  االمر  ول 
البنغال  إلى  ، وسير بلبن حملة ثانية  (4)البنغال فاصيب بهزيمةإلى  )ابتكين( المعروف بامير خان  

لى اثر انتصاره قد زحف خارج رل كان عغلم تكن نصيبها بافضل من نصيب سابقتها ذلك ان ط
فاباده هنالك بلغ ارتياح    فانقض على جيش دلهي  (5)  (Lknkwti)وتي  نحدود بالده حتى بلغ لكه

وزيره ماك فخر الدين ثم قصد  إلى  البنغال فعهد بشؤون الدولة  إلى  السلطان فقرر الخروج بنفسه  
دلهي قبل  إلى  برح البنغال ويعود  راخان ان يصحبه، واقسم السلطان اال يغسامانا فطلب من ابنه ب

خر االمر  آان يوقع بطغرل، ولو اقتضاه ذلك ركوب البحر وراء واستطاع رجال وعيون السلطان  
عليه في غفلة من الحرس،   معسكر االمير الثائر في مخبا يتوسط الغابات، فهجمواإلى  االهتداء  

، وقطع راسه واسرع بها  وهو يحاول عبور المجاري المائية هربا    حد جنده بسهامهأصاب طغرل  أو 
سامانا  براخان  غبنه االكبر محمد، وبمر الجبهة الغربية ألأوكل بلبن  أمقام السلطان بلبن، وقد  إلى  

 .(6)المناطق التي كان يحتلها المغولإلى اقرب المراكز 
 . ثالثا: صفات صاحب الشرطة

 

مدينة عظيمة منيعة حصينة جليلة عند اهل الصين والهند، دار الملك يجمع العسكر،والملك المسلم ال يدخل (  1)
و  الهند  لعظمة  صنم  وبها  الجمعة  يوم  اال  بن  المدينة  محمد  بن  ينظر:زكريا  الهند.  بالد  اقصى  اليه  يجمع 

 . 123-121(،ص 1960محمود القزويني،آثار البالد وأخبار العباد، دار بيروت للطباعة والنشر،)بيروت، 
هي من االقاليم الكبرى في الهند، والتي كانت من االقاليم التابعة للسلطان محمد بن تغلق، للتفاصيل ينظر: (  2)

 . 38، ص3العمري، مسالك األبصار، ج
اكبر واليات الهند واكثرها سكانا، وان حدود البنغال كانت تتغير كثيرا  وخاصة الغربية منها والشمالية الشرقية.  ( 3)

ص الهند،  الجوارنه،  كتن   ، كتن  70ينظر:  اإلسالمية، .cotton  J.S؛  المعارف  دائرة  البنغال"،  "مادة   :
ي، وأحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكي خورشيد، وعبد الحميد يونس، منشورات جهان،  ترجمة: محمد ثابت الفند

 . 227-224، ص 3(، مج 1927)طهران، 

(4  )( والمماليك  المغول  عصري  في  الهند  في  اإلسالمية  الحضارة  قطب،  عباس  رؤوف  -582حازم 
 . 43(، ص2014رة، م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب، )الجامعة القاه1289-1186هـ/ 685

الهند،  (  5) في  اإلسالمية  المعارك  الجوارنه،  ينظر:  للتفاصيل  البنغال،  من  الغرب  إلى  تقع  هامة  هندية  مدينة 
 . 50(، ص 1997)االردن، 

(،  1987عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، الدول اإلسالمية المستقلة في الشرق، دار الفكر العربي، )القاهرة، ( 6)
 ؛ 366ص

 R.c. Majumdar, An Advanced History of India, (Newyork, 1968), p., 283. 
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عن   تميزه  معينة  بصفات  التحلي  الشرطة  صاحب  منصب  يتولى  من  في  يشترط  فكان 
 همها: أ قرانه، وتساعده على القيام بعمله أ

وسالمة ا .1 والثقة  والوالء  والشجاعة  والقوة،  العصبية  اهل  ومن  القوم  عليه  من  يكون  ن 
 .(1) الحواس رصين العقل

االمانه،   .2 سمين  الجلوس،  طويل  العبوس،  دائم  يكون  في أ ان  يحنف  ال  الخيانه،  عجف 
 .(2) اوفره، تهون عليه سبال االشراف في الشفاعةالحق على حر 

البيت  .3 الوالية، معروف  المكيدة، وصيت في  لديه راي تجربة وحزم في  ينبغي ان يكون 
الشرطة على   الحسن، وعلى هذا يجب ان يكون والي  بالقوانينوشهور  الشرعية    معرفة 

عقوبات  من  عليها  يترتب  وما  والمخالفات  والسوابق  والتقاليد  واالعراف  واالنظمة 
 .(3) وحدود 

ب شدة طويل الفكر، صاح ،مهيبا وعليما وحكيما دائم الصمت  يكون   أن وكان يشترط فيه .4
 .(4) وغلظة على اهل الريب، طاهرا في نزهاته

 .(5) امينا عفيفا مامونا ....الشرطة شديد الصولة قليل الغفلةن يكون صاحب أينبغي  .5
البأس   .6 اصحاب  من  يكون  ان  ويفضل  االذكياء  النابهين  من  الشرطة  صاحب  يكون  ان 

الشرطة   نباهة  من  ويروى  بعض  أنه  أوالقوة  في أحضر  متهمين  الشرطة  صحاب 
فانكسر فارتاع    لقاء عمدا  أبيده ثم    فأخذه فراد الشرطة بكوزماء  أحد من  ألصوصية فقام  

حضر العملة فقيل  أ:  لآلخرعج اذهب وقال  ا وثبت االخر فلم يتغير فقال للذي انز محدهأ
في له من اين عرفت ذلك فقال اللص قوي القلب ال ينزعج والبري يرى انه لو تحركت  

 .(6)البيت فارة الزعجته ومنعته من السرقة

 

السلطان  (  1) عاصرهم من ذوي  والبربر ومن  العرب والعجم  ايام  في  المبتدأا والخبر  العبر وديوان  إبن خلدون، 
 . 193، ص1(، ج1957االكبر، دار الكتاب اللبناني، )بيروت، 

 . 374، ص2حسن، تاريخ اإلسالم، ج( 2)

 . 222-202، ص 10، ج10لقشندي، صبح االعشى، ج الق( 3)

الغزو  (  4) حتى  الغزنويين  سيادة  منذ  قندهار  القليم  والحضاري  السياسي  التاريخ  الصعيدي،  علي  محمد  عرفه 
( الجزائر،  1220-999هـ/617-389المغولي  )جامعة  التربية،  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  م(، 

 . 200(، ص 2018

 . 312، ص 1اإلسالم، جحسن، تاريخ ( 5)

 . 50(، ص 2016رابح اوالد ضياف، محاضرات في تاريخ النظم اإلسالمية، )الجزائر، ( 6)
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ساس الخوف من هللا والعدل،  أالشروط سابقة الذكر، يختار صاحب الشرطة على إلى اضافة 
ن ينظر في الشرطة  أالمجرمين في تنفيذ الحدود فقد ذكر ذلك القلقشندي بقوله: "و والغلظة على  

وال    ابيويتقيه وال يح إلى  حداث نظر عدل وانصاف ويختار لها من الوالة من يخاف هللا تعواأل
 .(1) يراقب هللا فيه ويتقدم اليهم بقمع الجهال وردع الضالل وتتبع االشرار"

 . حب الشرطة في دلهي: مهام واختصاصات صارابعا  
وتحقيق االستقرار بين افراد الرعية،  من  الشرطة منذ القدم بهدف فرض األ  تأسيسلقد تم  

الواحد،  المجتمع  داخل  والجماعات  االفراد  بين  تقع  قد  التي  والخصومات  للنزاعات  حد  ووضع 
الشرطة   المهام واختصاصات صاحب  بصفة عامة، والتي يمكن  ولذلك حددت المصادر بعض 

 اختصاصات رئيسية، واخرى فرعية. إلى تقسيمها 
 تتمثل بما يـلي: أوال : اختصاصات رئيسية 

 . اختصاصات سياسية ودبلوماسية -1
برز واجبات صاحب الشرطة هي حراسة السلطان وتامين مقر اقامته وتنظيم  أ كان من  

عن ومالزمته  اشارته  د مواكبه  ورهن  خدمته  في  ليظل  صاحب    ،(2)خروجه  كان  حال  اية  وعلى 
مع  حدث  كما  المدينة،  عن  السلطان  غياب  حالة  في  شؤونها  وتصريف  الدولة  ادارة  الشرطة 

دطغرل بك، فعهد السلطان بلبن قبل خروجه من    د السلطان بلبن اثناء انشغاله بالقضاء على تمر 
األإلى  دلهي   على  والحفاظ  الدولة  الدارة  وفوضه  الدين  السلطانحتى عود من  الملك فخر  ،  (3) ة 

بتخ  الوظيفة  تلك  لصاحب  مسموحا  يكن  لم  سلطاتهط وغالبا  تزايد  مع  النه  وظيفته،  حدود   ي 
ونفوذه، كان يتدخل في تعيين بعض السالطين الضعاف ومساعدتهم على ارتقاء عرش دلهي، 

كيقباد   الدين  معز  السلطان  مع  حدث   ( 4)   م(1290-1287هـ/686-689)  Kaiqubadكما 
سن   صغر  ومع  السلطنة،  عرش  ارتقاء  في  له  دلهي  كوتوال  امير  الدين  نظام  ملك  ومساعدته 

 

 . 351، ص1(، ج1985، )الكويت، 2ماثر االناقة في معالم الخالفة، تحقيق: عبد الستار أحمد فراح، ط( 1)

وحض(  2) الهندية  القارة  شبه  في  المسلمين  تاريخ  الساداتي،  محمود  االداب    ،ارتهمأحمد  مكتبة  ونشر  طبع 
 . 145، ص2(، ج 1957الجماميز، )القاهرة، 

(3) Islchwari Prasad, Ashort History of Muslim Rulein India, Allahabad. (1933), p., 
93-94. 

حفيد السلطان بلبن وحين ارتقائه العرش كان في الثامنة عشره من عمره ورغم انه كان حسن الخلق، فانه  (  4)
للتفاصيل ينظر: فرشته، تاريخ فرشته، مج ب العنان لشهواته وملذاته،  ،  1مجرد ارتقائه عرش السلطنة اطلق 

 . 183-175ص
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بالفعل   وارتقى  للعرش،  الشرطة  صاحب  تطلع  في السلطان  المنغمس  للسلطان  قتله  عقب 
 .(1)ملذاته

السلطان عالء ن ففي بعض االوقات كان ي فقد ترك  المدينة  السلطان في حفظ  وب عن 
ك كوتوال دلهي للمحافظة على المدينة والخزائن وحراسة الحريم في الهجمة  الدين ملك عالء المل

، كما كان من واجبه حراسة السجون ومعه المفردين وهم الزماميون وكانوا )ثالث (2)الثانية للمغول
مائة( رجل على حصن كاليور في عهد قطب الدين فكان يتلقى االوامر من السلطان، وينفذها  

 .(3) ةإداريكانت وظيفة الكوتوال تنفيذيه واجرائية و على المسجونين، ف
بين جرائم  وجود  عدم  من  ليتاكد  حي  كل  في  مراقبا  بتعيين  الكوتوال  يقوم  الناس   وكما 

ويسجل في كل مدينة وقصبة وقرية، وكل بيت وعمارة، ويسجل سكان كل محلة بيتا بيتا، ويربط  
ضامنا لالخر، ويوزعها على محالت، ويعين على    البيوت بعضها بالبعض، حتى يكون الواحد 

كل محله امير حتى يعرف طيبها وخبيثها باستصوابه، كما يعين على كل محلة جاسوسا، يكتب  
حدث  أو  نه لو جاء لص  أا اليومية، ويسجل اسماء الواردين اليها والخارجين منها، ويقرر  وقائعه

سار  أو  حريق   غير  امير  يبادر  آوقع  وكذلك  البعض  بعضهم  بنجدة  الجيران  يقوم  إلى خر، 
اعتبروا  غدر،  دون  العمل  بهذا  يقوموا  لم  ولو  المطلعين،  وسائر  المحلة  صاحب  المساعدة 

 .(4) مذنبين
يدخل   ال  كالملتان،  إلى  وكان  كوتوال  قلعة  لكل  وكان  منه،  وتصريح  باذنه  اال  المدينة 

، ويبدو  (7)  (Ranlhahpur)، ورنتنهبور  (6)   (Gwalior)، وكواليار  (5)  (Hansi)ودلهي وهانسي  
األ المدن  والية  من  منزله  ارفع  كان  دلهي  مدينة  شحنة  وظيفة  تولى  فعل   خرى ان  مثلما  وذلك 

 

،  1م(، ط1414-1206هـ/816-602محمود مرعي خالف، التاريخ السياسي واإلداري للمسلمين في الهند ) (  1)
 . 98(، ص 2019)القاهرة، 

 . 612، ص1الهروي، المسلمون في الهند، ج( 2)
 . 135، ص2إبن بطوطة، رحلة إبن بطوطة، ج( 3)
 . 63-62(، ص1863أبو الفضل محمد عبد الصمد، مكاتبات عالمي، )لكهنو، ( 4)
 . 580ينظر: البيهقي، تاريخ، ص .كانت تسمى )بالقلعة العذراء( الن احد لم يستطيع فتحها من قبل( 5)
جبل شاهق، للتفاصيل ينظر: درويش، السلطان محمود  والية من واليات الهند فيها قلعة حصينة على راس  (  6)

 . 117الغزنوي، ص
الدين  (  7) معز  سيطر  وعندما  اجمير،  مدينة  في  برتهي  الراجبوتي  لالمير  تابعا  رنتنهبور  وحصن  قلعة  كانت 

عاد   اإلسالمية  السلطنة  ضعفت  لما  انه  ويبدو  حرب،  غير  من  القلعة  له  خضعت  المدينة  على  الغوري 
و  للقتالالراجبوتيون  ومركز  المسلمين  حكم  ضد  الثائرة  القبائل  لكل  ملجا  وجعلوها  عليها  ينظر:   .سيطروا 

 ؛ 73(، ص 1978)بيروت،  ،، مؤسسة الرسالة1احسان حقي، تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، ط
Rafiq, Zakaria, Razia Queen of Delh, (London, 1966) p., 73. 
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، (1)   االمير عالء الدين البرني الذي كان واله على مدينة )كره(  عالسلطان عالء الدين الخلجي م
البالد سنة ) من  واالها  استقدمه  1559هـ/996وما  ثم  بمدينة  إلى  م(  الشحنة  وجعله  الملك  دار 

 .(2)دلهي
مح يتبعه  محال وكان  فكل  المدينة  احياء  مختلف  عن  مسؤولين  رجال  وهم  هداريين  ال 

 .(3) ارباع المدينةأو ربع من احياء أو  هداري كان يختص بحي 
ن يغادر محلته دون علم من جاره وامير محلته وصاحب الخبر  أحد  أوكما ال يستطيع  

من   هناك  يكون  ان  دون  المحلة  في  احد  بنزول  يسمح  ال  وكذللك  ال  فيها،  الذي  والجمع  يكلفه 
ين عليهم امير  عضامن لهم، يوضعون في خانات منفصلة والتي يبنيها الكوتوال لهذا العرض، وي

 .(4) المحلة وصاحب الخبر
القاطنين   الساكنين  مع  بالتعاون  يعمل  ان  الشرطة  صاحب  على  كان  الحال  هذه  وفي 

ى كل حي ليرى انه ال توجد كحارس عل  بالحضرة ويستشهد في ذلك عن طريق تعين رجل مرشدا  
وي للشرع،  مخالفة  ال  تاعمال  المثال  سبيل  على  نذكر  ومحالتهم  بيوتهم  داخل  الناس  عليها  ستر 

ال االخرى  وااللعاب  والقمار  التسلية  الدين   يرغالحصر  عالء  السلطان  عليها  سيطر  وقد  برئية، 
 .(5)الخلجي

لنفسه   ويحتفظ  حي،  كل  لقاضي  سجل  الشرطة  صاحب  لدى  كان  فقد  هذا  عن  فضال 
بالعلم بنشاطاتهم ووسائل ارزاقهم، ولعل الغرض من ذلك هو معرفة نشاط المتصرفين الهندوس  

جهة   ومن  ماديا  أوزعمائهم  ومساعدتهم  المدينة  في  والمساكين  الفقراء  معرفة  على  للعمل  خرى 
ايجاد   بالعمل على  التسول، وال شك  وحرفيا  السلطان فيروز شاه  أاعمال لهم، واقناعهم بترك  ن 

هذا  1388-1351/هـ752-790) في  كبيرة  مجهودات  بذل  قد  ان    ،(6) الشأنم(  الواقع  وفي 
بطوطة شحنة الباركة كانت توفق بين الناس عن طريق  إبن  الشرطة السلطانية والتي اطلق عليها  

 

نه(  1) شاطئ  على  تقع  الهندوستان،  والية  شرق  بالد  وقصبة  كبير،  سوق  ولها  العمارة  كثيرة  كانت  الكنج،  ر 
ينظر: علي الحسني الندوي، الهند في العهد   .وضمت للدولة اإلسالمية على يد السلطان قطب الدين ايبك

 . 88(، ص1972اإلسالمي، دار المعارف العثمانية، )حيدر اباد ، الهند، 

 . 81، ص 4بطوطة، مجإبن بطوطة، رحلة إبن ( 2)

 . 87رستم، مظاهر الحضارة اإلسالمية، ص( 3)

 . 63-62عبد الصمد، مكاتبات، ص( 4)

 . 88رستم، مظاهر الحضارة اإلسالمية، ص( 5)

 . 436برني، تاريخ فيروز شاهي، ص( 6)
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المالية، ومن جهة اخر  ى فقد كان صاحب الشرطة يعمل على الدراية بمجيء  تخفيض اعمالهم 
 .(1)كل جديد، ورحيل كل مسافر

من  ويبدو لنا ان الوظيفة الرئيسية لصاحب الشرطة كانت تعمل على المحافظة على األ
 والنظام وذلك عن طريق الحماية والبحث والتحري واالحتفاظ بالسجالت.

مناطق الريفية،  إلى  لشرطة في دلهي كان يمتد  ال عن هذا فان اختصاص صاحب اضف
المناطق الثائرة اذ كانت مهمته هي االشراف على الحصون االمنية والدور والتفتيش عليها،  إلى  و 

كان    والعمل الشرطة  صاحب  فان  شك  من  وليس  اللصوص،  ومعاقبة  المتمردين  تعقب  على 
فيها، وكانوا يتبعون كوتوال من  األفي كل مدينة من مدن السلطنة وذلك للمحافظة على    موجودا  

يخفي   وال  وارسالهم  أ ن  أالحاضرة،  الثوار  على  القبض  هي  االقليميين  الكتواليون  هؤالء  إلى هم 
 .(2) الحاضرة حسب الطلب حين كانت حياتهم وامالكهم تحت رحمة السلطان

الشرطة   صاحب  على  محله  أوينبغي  كل  في  وذلك  الليلية،  للحراسة  االفراد  من  عدد  يعين  ن 
أي اجنبي ويعقب اللصوص    ن ال يكون في للمحلة والسوق والشارعأ وشارع وضاحية، ويسعى  

أي   لهم  يكون  حدث  أحتى ال  فاذا  االموال  أثر،  ضاعت  وعن  أو  ن  عنها  بالبحث  يقوم  نهبت، 
 .(3) لصوصها، فان لم يستطيع يكون مسؤوال عنها

بالنسبة اختصاص صاحب الشرطة في مجال الدبلوماسية فقد نتج عن رفعه خطة  أ ما 
الشرطة وعظم مكانتها في سلم الخطط السلطانية، فقد تولى صاحب الشرطة مهمة االشراف على  
في   حدث  ما  وهذا  الرسمية  والوفود  الدولة  رجال  وكبار  السالطين  استقبال  مراسيم  اقامة  تجهيز 

ال شمس  السلطان  )عهد  سنة  السلطنة  عرش  تولى  عندما  التتمش  -1210هـ/633-607دين 
العباسية في بغداد، اذا ذكر اسم الخليفة    م( فقام بتوطيد عالقته الدبلوماسية مع الخالفة1236

( على عمالته التي سلكها في دلهي  م1225  -1179هـ/622-575العباسي الناصر لدين هللا ) 
، ليس هذا فحسب بل زاد االرتباط بالخالفة العباسية  (4) المؤمنينوتلقب بلقب ناصر اللدين امير  

ليه السلطان  إرسل  أم( اذ  1242-1226هـ/ 640-623اكثر في عهد الخليفة المستنصر باهلل )
وذلك الهند  في  االعتراف  وثيقة  منه  يطلب  رسالة  التتمش  الدين  سنة    شمس  في 

ب1228هـ/626) الخليفة  فسر  وبعث  ذ م(،  وعندما سلطان  إلى  لك،  دلهي،  بسلطنة  اعترافا  الهند 
 

 . 220، ص 3رحلة إبن بطوطة، مج( 1)

 . 63قطب، الحضارة اإلسالمية، ص( 2)

 . 213(، ص1959، دار العهد الجديد، )القاهرة، 1تاريخ اإلسالم في الهند، طعبد المنعم النمر، ( 3)

ر الدين علي بن محمد البغدادي بن الكازروني، مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهي دولة بني يظه(  4)
 . 253-242(، ص1970)بغداد،  ،العباسي، تحقيق: مصطفى جواد، مطبعة الحكومة
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احتشدت فيه    كبيرا    قام لها احتفاال  أ، و حارا    دلهي رحب التتمش بها ترحيبا  إلى  وصلت هذه السفارة  
جماهير ابناء دلهي، وقد وفد عشرات من العلماء العرب على دلهي، ومن اشهرهم القاضي جالل  

بهذه   سلطان الهند فطار السلطان فرحا  إلى  العروسي الذي حمل معه رسالة من الخليفة العباسي  
 .(1) الخليفة به وبعنايةالرسالة 

 . اختصاصات عسكرية -2
الجيوش بعض  قيادة  عليه  ترتب  ما  منها  عسكرية  واجبات  الشرطة  لصاحب   ،اسندت 

والجمال،   والخيل  الحربية،  واآلالت  الغالت  مخازن  على  واالشراف  الحروب،  غمار  وخوض 
العسكرية، لتكون جاهزة بصورة دائمة للدفاع  المنشآة، وانشاء التحصينات الدفاعية، وتفقد واأللبسة

المدينة   كل أو  عن  ازالة  ومحاولة  مسؤوليته،  منطقة  على  خارجي  اعتداء  أي  ومواجهة  القلعة، 
طبيعية   كانت  سواء  الطرق  في  الموجودة  به أو  العقبات  قام  ما  ذلك  على  دليل  وخير  بشرية، 

اثارتها   التي  الداخلية  الفتن  على  القضاء  عند  بلبن  الطرق، أ السلطان  بقطع  فقاموا  المواتي،  هل 
، ونهبوا القرى من (2)  (Bahar)الحقوا بهم الضرر واالذى خصوصا في بهار  وسرقوا المسافرين و 

يتعقبهم حتى شتت  عنيفا    وما  لى راس جيشه الخضاعهم وهاجمهم هجدلهي، وسار ع ، وما زال 
مر بتطهير البالد من الغابات واالدغال التي كانوا يحتمون بها، وما زال يتعقبهم حتى  أشملهم، و 

وقتل شافتهم،  ضرورة  استأصل  وراى  األ  قائدهم،  على  فمن  المحافظة  الدولة،  في  قام أوالسالم 
وقطاع  اللصوص  عدوان  من  الناس  لحماية  شرطة  فيها  يقيم  البالد،  مختلف  في  الحصون 

اراضي زراعية، يقيم بها جند لحراستها  إلى ، وحول المناطق التي استاصل منها الغابات (3)الطرق 
 .(4) من عبث العابثين

 
 
 

 

-602فى أبو الخير، الصراع السياسي واثاره في عصر السلطنة دهلي في الهند )عبد الرحمن فرج مصط(  1)
االزهر،   ،م(1526-1206هـ/ 932 )جامعة  بالقاهرة،  العربية  اللغة  كلية  منشورة،  غير  دكتوراه  اطروحة 

 . 271( ص 2020

ا(  2) االمارة  درويش،  ينظر:  نيبال.  بالد  الشمال  من  يحدها  لبنكاله  مجاورة  الهند  في  المشرق  والية  في  لغورية 
في   )أدراسة  والحضارية  السياسية  )عمان،  1ط  ،هـ(612-543حوالها  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  عالم  دار   ،

 . 178(، ص 2011

 . 37الفقي، الدول اإلسالمية المستقلة، ص ( 3)

(4) K. Ali, Anew History of India, Pakistan, (Dscca, 1970) , p., 61. 
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 ثانيا : اختصاصات فرعية تشمل ما يلي: 
 . اختصاصات اجتماعية  -1

مجاالت  شملت  وانما  فحسب،  العسكرية  المهام  على  الشرطة  صاحب  مهام  تقتصر  لم 
واإل بالرعية،  عالقة  لها  صاحب  اخرى  كلف  فقد  الهندي،  للمجتمع  العامة  المصالح  على  شراف 

)النوروزية(  بإقامة الشرطة   احتفاالت  مقدمتها  وفي  االعياد  في  صاحب    ،(1)   االحتفاالت  وعلى 
و  ضرورة،  بدون  الحصان  على  النساء  ركوب  يمنع  ان  يفصل  أالشرطة  الرجال أن  غسل  ماكن 

 .(2) ماكن خاصة بهنأنهار، ويجعل للنساء وحمل المياه في األ
وكما يقوم صاحب الشرطة في تحقيق اموال الغائب والمتوفي، فان كان هناك وارث تترك 

البالط، حتى اذا حدث ان وجد صاحب الحق، إلى  االمين ويقدم شرحا عنها  إلى  له، واال تسلم  
 .(3)يحصل على امواله

، قال في حق (4)   م(1351-1325هـ/527-725ن السلطان محمد بن تغلق )أويذكر  
ن الملك الحقيقي هو هلل، وال يليق هذه الصفة اال هلل، وان الناس جميعهم عباد هللا،  أتحرير العبيد  
للعبد   اآلأفكيف  ويقبل  صاحبا  نفسه  يعتبر  العبيد  ن  من  االفا  حينه  في  فحرر  له،  عبيدا  خرين 

 .(5)وضمهم في سلك خدمة البالط
 . االقتصاديةاختصاص  -2

ويباع،    ي سواق، ليعلنوا عن كل شيء يشتر يقوم صاحب الشرطة بتعيين الداللين في األ
يبيع دون االعالن مسبقا، فسيكون عرضه لدفع الغرامة، ويسجل في  أو  ن كل من يشتري  أويقرر  

يشتر  شيء  وكل  والبائع،  المشتري  اسم  امير  أو    ي الصحيفة  من  بعلم  يكون  السوق،  في  يباع 
المحلة وصاحب الخبر فيها، وعلى صاحب الشرطة ان يبذل قصارى جهده في محاربة الخمر 
تكون   وبطريقة  الحاكم  مع  باتفاق  وذلك  وصانعه،  وبائعه  شاربه  ويؤدب  منه،  اثر  يبقى  حتى ال 

 .(6) وصنع االدويةغراض العالج أ عبرة للناس، ولكنه ال يتعرض لحكيم وفطن، يستخدمه في 
 

 . 64مكاتبات، ص ، ينظر: عبد الصمد .اليوم االول من شهر الحمل، ويكون بداية للسنة الشمسية الجديدة( 1)

 . 213النمر، تاريخ اإلسالم، ص ( 2)

 . 64-63عبد الصمد، مكاتبات، ص( 3)

الحسني، االعالم،    :ه، ارتقى عرش دلهي عقب اغتياله لوالده، للتفاصيل ينظراسمه الحقيقي فخر الدين جوت(  4)
 . 196، ص2ج

 . 336، ص3(، ج1867أبو الفضل عالمي، البرنامة، )كهنو، ( 5)

 . 64-63عبد الصمد، مكاتبات، ص( 6)
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سعار سعار ومحاربة االحتكار، فيهتم ان تكون األوكما يقوم صاحب الشرطة بمراقبة األ
يسمح   وال  ليبيعوها    ألصحاب رخيصة،  يذخرونها  ثم  الكثيرة  البضائع  يشتروا  بان  االموال 

له دورا  (1) بالتدريج الذي كان  خان  الغ  الوظيفة ملل قبول  بارزا في تحديد ، واهم من شغل هذه 
لغالل وفقا للسعر المحدد من قبل الدولة في  تها عن طريق اجبار التجار ببيع ااسعار السلع وتثبي 

 .(2) عهد السلطان عالء الدين الخلجي
و  امنية  صالحيات  لديه  كان  السوق  مراقب  ان  ذلك  من  وكانت إدارينستنتج  واسعة،  ة 

لل الداخلي  االستقرار  لتحقيق  امنية  قوة  ويتمتعترافقه  المقربين  من  الوظيفة  تلك  وصاحب    مدينة، 
امتنع الناس  يع مالبسها في السوق،  بالسلطانة رضية الدين    تلاحاول ق  حينهابثقته، وفي المقابل  

، (3) الشحنة وهو الحاكم العسكري للمدينة واقر القاتل امامه بقتل السلطانة رضية الدينإلى  خذوه  أو 
  ن صاحب وظيفة الشحنة كان بمنزلة مراقب السوق، وربما يكون مفوضا  أنستنتج من هذا النص  

 من جانب الدولة لمراقبتها. 
 خامسا: اشهر من تولى منصب صاحب الشرطة في عصر سالطين دلهي.

 السبه ساالر رشيد الدين: -1
فتح حصن  كان اول من تولى هذا المنصب في دلهي في عهد السلطان التتمش بعد ان  

 .(4)كواليار
 الملك قبول الغ خان: -2

كان تركيا شجاعا، عين كشحنه لوالية كاليور عقب وفاة السلطان التتمش، واسندت اليه 
، واثناء حركة التمرد التي قامت ضد السلطانة رضيه الدين  (5)   (Oudeh)رضيه الدين والية اوده  

 .(6) ليه الطريق وقتلهجاء من واليته دلهي لمساعدتها لكن الملك كوجي قطع ع
 

 . 213النمر، تاريخ اإلسالم، ص ( 1)

 . 138، ص1الهروي، المسلمون في الهند، ج( 2)

التتمشلقاء  (  3) بنت  الدين  رضيه  السلطانة  عهد  على  الهند  يحيى،  اسماعيل  -1236هـ/634-638  ،خليل 
 . 47(، ص 2015، )دلهي، 1م )دراسة سياسية حضارية(، ط1240

وتحشية (  4) ومقابلة  تصحيح  ناصري،  طبقات  الجوزجاني،  الدين  سراج  بن  عثمان  الدين  منهاج  عمرو  أبو 
 . 626، ص 1(، ج 1964وتعليق: عبد الحي حبيبي، )كابل، 

كم(، وقيل ان الذي بناها هو )شيت بن 640ميل( أي )400بلدة قديمة في الهند، تقع شرق دلهي على بعد )(  5)
ادم( عليه السالم، بها الكثير من الجداول والصخور والفواكه والحبوب، للتفاصيل ينظر: أبو الخير، الصراع  

 . 98السياسي، ص

 . 219، ص2الجوزجاني، طبقات، ج( 6)
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 :فخر الدين -3
الذين السن  كبار  ساعده  حيث  بلبن  السلطان  عهد  في  المنصب  هذا  تولى  قام    الذي 

السلطان بتسريحهم من الجندية وقطع عنهم دخلهم في ان تبقى رواتبهم كما هي وال يسترد منهم  
 .(1) عرش السلطنةإلى شيء، وكما مكن السلطان معز الدين كيقباد من وصول 

 :نصرت خان، وظفرخان -4
وتوال لمدينة دلهي، أي  ككان من اشهر رجال السلطان عالء الدين الخلجي عملوا في  

جانبه في القيام بحمالت عسكرية، فكانوا يمتلكون خبرة واسعة في  إلى  حاكم لقلعتها، كما عملوا  
 .(2)الحروب والقتال

 : عالء الدين بن باربيل برالسي البرني -5
ن البرني، واله السلطان عالء الدين الخلجي  هو عم القاضي والمؤرخ الكبير ضياء الدي

 .(4) مدينة دلهي وجعله في وظيفة الشحنةإلى ، ثم استقدمه (3) على مدينة )كره(
 برهان الدين:  -6

 .( 5)كان من اشهر رجال السلطان غياث الدين تغلق الذي عمل في كوتوال لمدينة دلهي
 : ملك محمد الهروي  -7

دلهي  لمدينة  كواتوال  في  عمل  الذي  تغلق  بن  محمد  السلطان  رجال  اشهر  من  كان 
حد حجاب  أملتان شهران وصل  إلى  وصولنا  من  بطوطة لقاءه فيقول: "ولما مضى  إبن  ويصف  

بعثهما السلطان الستقبال    ،ي( والكوتوال )ملك محمد الهروي(نجالسلطان هو )شمس الدين البوش
الوفود، واتوا جميعا    ندزاده( واتوااو  زوجة )خد  إلى  بالخلع لهما والوالدهما ولتجهيز من قدم من 

وبهذا   السلطان  وهو  عالم(  خدمة )خوند  لالقامة في  قدمت  اني  فاخبرتهم  قدمت  لماذا  وسولني: 
 .(6)يدعى في بالده"

 

 . 52(، ص1948س، اعبد الملك عصامي، فتوحات السالطين ياشا هنامه هند، تصحيح: اوشا، )مدر ( 1)

(2) K. S. Lat, history, of the khaljis A.D. 1290-1390, (Delhi, 1980) ,p., 157. 

ينظر: معين الدين    (.مدينة قديمة في الهند، كانت حافلة بالعلماء، وهي االن قرية صغيرة من توابع )آله اباد(  3)
العثمانية   المعارف  دائرة  الخواطر، جمعية  لها ذكر في نزهة  التي  اباد  ،  الندوي، معجم االمكنة    –)حيدر 

 . 43(، ص1934الدكن،  

 . 25-24، ص1الهروي، المسلمون في الهند، ج( 4)

 . 118-117برني، تاريخ فيروز شاهي، ص( 5)

،  السعيد الحنفاوي، "الهند في رحلة إبن بطوطة: دراسة حضارية"؛ جالل  90، ص3رحلة إبن بطوطة، مج(  6)
 . 48(، ص2005، )دلهي، 1، ع56مجلة ثقافة الهند، مج
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 . اسلحة الشرطة ومالبسهم بالدلهيسادسا : 
، (1)  يودبون بها الناس، وكذلك )المقرعة(كان افراد الشرطة والشحنة من سلطاتهم الدرة  

خرى  أ  بأنواعالحمل الناس على تطبيق النظام، كما كانوا يتسلحون  أو  والسياط في اقامة الحدود،  
األ واألمن  والحراب  كالسيوف  المعروفة  القصي سلحة  والرماح  التروس  قواس  يحملون  وكانوا  رة، 

 .(2)عليها اسم الشحنة وصاحب الشرطة االعداء، وكتب ويرتدون الدروع التي تقيهم ضربات 
وكان لصاحب الشرطة مواكب عبارة عن دوريات تضم عدد كبير من الجند باسلحتهم  

لصوص والمفسدين، وكان لصاحب  فاطين اظهار للسطوة وترويعا لوخيولهم وحملت المشاعل والن
المجلس ويجل الهيبة، فكان يتصدر  ليدون ما  إلى    سالشرطة جلسات علنية شديدة  جانبه كاتبه 

 .(3) يلقيه ويقف حولهما اعوان كثيرون مدججون بالسالح
ما عن مالبس صاحب الشرطة في االقليم والمدن فكان يرتدي القباء االسود ويتقلد سيفا  أ

والمحتسب  القضاة  الخواص  من  تميزه  والثانية  وعامتهم،  الناس  سائر  عن  تميزه  عالمتان  وهما 
 .(4)اعوان الدولة وكان يحمل الحربة في المواكب وغيرهم من 

 الخاتمة 
 .همهاأ العديد من االستنتاجات كان من إلى توصل البحث 

الشرطة   -1 نظام  اإلأ حد  أيعد  نظرا  داريهم االنظمة  دولة،  أي  المهمة في  يعمل   ة  كان  لما 
بالدولة من حل مشاكل متعددة، لذا كان وجوده ضرورة كبيرة في المجتمع الهندي، لذلك  

ي حتى  خ كان  وغيرها  والشجاعة  القوة  صفات  فيها  تتوفر  وممن  القوم،  عليه  من  تار 
والنظام، والقبض على الجناة والمفسدين  من  يستطيع ان ينفذ مهامه المتمثلة في حفظ األ

يسا  بذلك  والريبة  وهو  الفساد  اصحاب  وضع  عملها،  مباشرة  في  القضائية  االنظمة  عد 
 الفرد والمجتمع وغيرها من المقاصد.أمن واهل الشر من المساس ب 

جدا   -2 قوية  دلهي  سالطين  عصر  في  الشرطة  االقاليم  كانت  في  العامة  الطرق  وكانت   ،
والمدن   يقو آالمختلفة  كانوا  والمزارعون  التجار  ان  لدرجة  بشكل  في منه  بواجباتهم  مون 

 

خشبة تضرب بها البغال والحمير وقيل كل ما قرع به فهو مقرعة االزهري المقرعة التي تضرب بها الدابة  (  1)
 . 262، ص8ينظر: إبن منظور، لسان العرب، مج .والمقراع كالفاس يكسر بها الحجارة

 . 302(، ص 1984، الشرطة والجيش في العصر العباسي، )بغداد،  أبيخالد جاسم الجن( 2)

 . 200الصعيدي، التاريخ السياسي والحضاري، ص( 3)

 . 303، الشرطة والجيش، صأبيالجن( 4)
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قطاع  أو  سهولة ويسر وامان، دون الخوف من اعمال السرقة والنهب من قبل اللصوص  
 طرق.

والنظام فحسب، وانما اوكلت من  يبدو ان مهام صاحب الشرطة لم تقتصر على حفظ األ  -3
مر الخزائن وبيت المال والدبلوماسية  أليه اعمال اخرى، فقد كلف صاحب الشرطة بتولي  إ

 مكانته المتميزة في البالد.إلى والعسكرية مما يشير 
 

 المصادر والمراجع 
 اوال: المصادر االولية 

الدين  إبن   عز  بن    أبي االثير،  علي  الواحد    أبي  الحسن  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  الكرم 
 م(.1332هـ/630الشيباني )ت 

 (. 1971الرسول، تحقيق: القادر االنارووط، )القاهرة، االصول في احاديث  -1
)القاهرة،   -2 الطناحي،  ومحمود  الزاوي،  احمد  طاهر  تحقيق:  الحديث،  غائب  في  النهاية 

1963.) 
 .م(1540هـ/947بدواني، عبد القادر بن ملوك شاه )ت 

 . (1898منتخب التواريخ، تصحيح: مولوي حميد علي صاحب، )كلكتا،  -3
 م(.1357هـ/759ت برني، ضياء الدين )

 . (1862تاريخ فيروز شاهي، تصحيح: مولوي سيد احمد خان، )كلكتا،  -4
 م(. 1369هـ/770عبد هللا محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي )ت  أبي بطوطة: شمس الدين إبن 
سفار، تحقيق:  األ  ب مصار وعجائبطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب األإبن  رحلة   -5

 .(1997)الرباط، ، عبد الهادي التازي، مطبعة اكاديمية المملكة المغربية 
 .م(1077هـ/470بو الفضل محمد بن حسين )ت أ البيهقي، 

المصرية،  -6 االنجلو  مكتبة  نشات،  وصادق  الخشاب،  يحيى  ترجمة:  البيهقي،  تاريخ 
 .)القاهرة، د.ت(

 . م(1259هـ/658سرج الدين )ت  منهاج الدين عثمان بن وبو عمر أالجوزجاني، 
 .( 1964، )كابل، يطبقات ناصري، تصحيح ومقابلة وتحشيه وتعليق: عبد الحي حبيب  -7

 . م(228هـ/626عبد هللا ياقوت بن عبد هللا )ت   أبيالحموي، شهاب الدين 
ط -8 الجندي،  العزيز  عبد  فريد  تحقيق:  البلدان،  العلمية2معجم  الكتب  دار  )بيروت،    ،، 

2011). 
 .م(1405هـ/808خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت إبن 
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ذوي  -9 من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  ايام  في  والخبر  المبتدا  وديوان  العبر 
 (. 1957السلطان االكبر، دار الكتب اللبناني، )بيروت، 

 . (2003المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت،  -10
 .م( 1790هـ/1205الزبيدي، محمد مرتضى الحسين )ت 

 . (1989)الكويت،  ،حقيق: عبد الستارتاج العروس من جواهر القاموس، ت -11
 م(.1606هـ/1015الفضل محمد )ت أبو عبد الصمد، 

 (. 1863مكاتبات عالمي، )لكهنو،  -12
 .م(1351هـ/751عصامي، عبد الملك )ت 

 .(1948س، را)مد ، فتوح السالطين ياشا هنامه هند، تصحيح: اوشا  -13
 . م(1602هـ/1011الفضل )ت أبو عالمي، 

 .م(1867اكبر نامة، )لكنهو،  -14
 . م(1348 /هـ749العمري، شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل هللا )ت  

ية،  مصار، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمبصار في ممالك األمسالك األ -15
 .(1971)بيروت، 

 .م(791هـ/175حمد )ت أعبد الرحمن خليل بن  أبي الفراهيدي،
 (.1962كتاب العين، تحقيق: مهدي مخزومي، )القاهرة،  -16

 . م(1606هـ/1015فرشته، محمد قاسم هندوشاه )ت 
 .(1831، )بومباي،  P.K.murshتاريخ فرشته، قدم:  -17

 .م(1415هـ/ 817يعقوب بن محمد )ت طاهر محمد بن  و ب أبادي، مجد الدين آالفيروز 
 . القاموس المحيط، دار الفكر، )بيروت، د.ت( -18

 .م(1283هـ/682القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت 
 (.1960)بيروت، ، واخبار العباد، دار بيروت للطباعة والنشر  البالد ثار آ -19

 م( 1418هـ/821)ت العباس احمد بن علي بن عبد هللا أبو القلقشندي، 
 . (1963)القاهرة،  ، صبح االعشى في صناعة االنشا  -20
 .(1985، )الكويت، 2حمد فراج، طأماثر االناقة في معالم الخالفة، تحقيق: عبد الستار  -21
 .م(1297هـ/697الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد البغداوي )ت إبن 

منتهي دولة بني العباس، تحقيق: مصطفى جواد،  إلى  مختصر التاريخ من اول الزمان   -22
 . (1970مطبعة الحكومة، )بغداد، 

 .م(1311هـ/711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي المصري )ت أبو منظور، إبن 
 . (2002لسان العرب، دار الحديث، )القاهرة،  -23
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 .م( 1065هـ/ 458أبو يعلي الفراء، محمد بن الحسين )ت 
 (.1983األحكام السلطانية، تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي، دار الكتب، )بيروت،  -24

 
 ثانيا: المراجع العربية المعربة 

 ..راهيمإبعي، محمد ياالصب 
اإل -1 النظم  في  والقانون سالمالشرطة  الشرطة  بين  مقارنة  )دراسة  الوضعية  القوانين  ، (ية، 

 . (1975ت، )القاهرة، سواالوفمطبعة االنتصار لطباعة  
 . ، خالد جاسمابيالجن

 .(1984)بغداد،  ،الشرطة والجيش في العصر العباسي -2
 . حمد محمد أ، هالجوارن

 . (1997ية في الهند، )االردن، سالمالمعارك اإل -3
 . (2006)اربد،  ،ية، دراسات تاريخية، مؤسسة حمادةسالمالهند في ظل السيادة اإل -4

 . براهيمإحسن، حسن 
ط  سالماإلتاريخ   -5 واالجتماعي،  والثقافي  والديني  المصرية1السياسي  النهضة  مكتبة   ،،  

 . (1974)القاهرة، 
 .حسن، حسين الجامع

 . (1987 )بيروت،ية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، سالم النظم اإل -6
 .الحسني، عبد الحي بن فخر الدين

المسامع  اإل -7 وبهجة  الخواطر  نزهة  المسمى  االعالم  من  الهند  تاريخ  في  بمن  عالم 
 .(1999حزم، )بيروت، إبن والنواطر، دار 

 .حسانإحقي، 
 .(1978)بيروت،  ،، مؤسسة الرسالة1تاريخ شبه الجزيرة الهندية والباكستانية، ط -8

 .محمد  بنالحميداني، نمير 
اإل -9 في  الشرطة  دراسة  سالموالية  ط ،  تطبيقية،  )القاهرة،  2فقهية  الكتب،  عالم  دار   ،

1994). 
 . الخطيب، مصطفى عبد الكريم

 .(1996)بيروت، ، ، مؤسسة الرسالة 1معجم المصطلحات وااللقاب التاريخية، ط  -10
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 . خالف، محمود مرعي
واإل -11 السياسي  )   داري التاريخ  الهند  في  ط1414-1206هـ/ 816-602للمسلمين    1م(، 

 (. 2019)القاهرة، 
 . درويش، عبد الستار مطلك

،  1هـ، ط612-543االمارة الغورية في المشرق دراسة في احوالها السياسية والحضارية   -12
 . ( 2011دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، )عمان، 

لعسكري في خراسان وشبه القارة الهندية  سيرته ودوره السياسي وا ي السلطان محمود الغزنو  -13
 . (2009)عمان،  ،، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع1هـ، ط361-421

 . حمد محمود أالساداتي، 
تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، طبع ونشر مكتبة االداب الجماميز،  -14

 (. 1957)القاهرة، 
 .سلطان، طارق فتحي
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