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 البهمنية  األسرة عصر في  بالهند الدكن إقليم في وتنظيماته الجيش     
 م(1528 – 1347/    ه  934 – 748)  

 إعداد 
 إسماعيل  محمد على محمد. د

 السالمي  التاريخ بقسم مدرس
 المنيا  جامعة – العلوم دار كلية

moali76@yahoo.com 
 

 العربية:اللغة الملخص ب
  المفتوحة   األجزاء  خذت أ   دهلي  سلطنة  في  تغلق  بن  محمد   سلطة  ضعفت   حين

  الدول   من  مجموعة  تكوين  وتم  ،حكمه  عن  االنفصال  في  الدكن  منطقة  من  حديثا
  دولته   إقامة  من   كانكو   حسن   الدين   عالء  تمكن  حيث   ،البهمنية  الدولة  منها  المستقلة

  من   بالبهمنيين    تحيط   المخاطر  كانت وقد    م،1347/    ه  748  سنة   وذلك  ،بالدكن
  اإلسالمية  بالممالك  يتعلق  ما  ومنها  ،الهندية  بالممالك  يتعلق  ما   منها  متعددة،  جبهات 

 ولذلك  ؛جيرانهم  مع  مستمرة  حروب   في  بهمني  ملوك  دخل  حيث   المنطقة،  في  الموجودة
 باإلضافة  ذلك   المخاطر،  هذه  كل  لمواجهة  لهم  بالنسبة  حتمية  ضرورة  يمثل  الجيش  كان

 الجيش  بتنظيم  بهمني  سالطين  هتما   التوسعية،  مشروعاتهم  تحقيق  في  الجيش  ألهمية
 للجيش   كان  السالطين،  من  خلفه  من  ثم  بهمن  حسن  الدين  عالء  عهد   منذ   كبيرا  اهتماما
 ترتيب   وكذلك  متعددة،  عسكرية  فرق   إلى  القوات   تقسيم  حيث   من  محدد   نظام  البهمني

 ودفع  الجنود،  تقييم  قائوطر   عليها،  المهام  لتوزيع  وذلك  ؛مكانتها  وفق  العسكرية  الرتب 
  . المهام من وغيرها الرواتب،

   :على  الدراسة ملتتش
 . "الَبْهَمِنيين عن  تاريخية  نبذة: "تمهيد  •
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 رتب و   ،هفرقو   الجيش،  ديوان)  :ويشمل  ،وترتيبه  ،الجيش  نظام:  األول  المحور •
    .(الجند 

 . ومكوناته ،الجيش عناصر: الثاني المحور •
    .وتجهيزاته ،الجيش سلحةأ: الثالث  المحور •

  التي   ،البهمنية  الجيوش  بها  تمتعت   التي  القوة  مدى  لنا   ظهر  الدراسة  خالل  ومن
  البهمنيين  السالطين  قبل  من  الفائقة   العناية  إلى  باإلضافة  الجيد   التنظيم  من  اكتسبتها

  من  كثير  تحقيق  ذلك  عن  ونتج  بالجيش؛  المتعلقة  األمور  كل  على  الدائم  شرافهمإو 
 المملكة.  لتلك االنتصارات 

   .البهمنية ،الهند  ،الدكن ،الجيش المفتاحية: الكلمات
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 : المقدمة
كانت الفتوحات الكبرى في الهند في عهد الدولة الغزنوية، حيث قام الغزنويون  

 بهااستقر الحكم اإلسالمي    حيث ،  بفتوحات كبيرة في تلك البالد   (1) منذ حكم سبكتكين  
م    1030ه/  421بدأ السلطان محمود بن سبكتكين ت:    عندما السيما  ،ورسخت أقدامه

العظيمة   الفتوحات    إذ فتوحاته  توالت  ثم  عديدة،  مرات  الهند  تاريخ  وقد    ،(2) غزا  امتد 
واألسر الحاكمة،   ،كثير من الدولها  المسلمين بالهند ألكثر من ثمانية قرون، تعاقبت في
 ،وبين الهندوس  ،المسلمينهات بين  وفي أثناء تلك الفترات الزمنية الطويلة كانت المواج

مستمرة، ولم تقتصر المواجهات الحربية  و   ،دائمةوممالكهم من سكان البالد األصليين  
الطرفين القائمة  ،بين  اإلسالمية  الممالك  بين  للمواجهة  تعدته  بعض    بل  بعضها   ؛ امع 

 وماأو للتوسع على حساب بعضهم، وكانت الهند    ،ذلك إما للسيطرة على الحكمكان  و 
سواء   بهاوأدى ذلك لزيادة أعداد الجيوش    ،زالت تتميز بالزيادة الكبيرة في عدد السكان

منها الهندوس  ، اإلسالمية  المتصارعة  يةأو  القوى  بين  المواجهات  أن  ذلك  عن  ونتج   ،
  وعنيفة. ،كانت قوية

والحضارية    ،تناولت الحديث عن الجوانب السياسية  وقد تعددت الدراسات التي
ولكن ال توجد دراسات كافية تتناول في فترة ازدهار الحضارة اإلسالمية بها،  في الهند  

المملكة البهمنية التي جيوش  ، خاصة  (3) منطقة الدكن  الجوانب العسكرية للجيوش في  
في تاريخ الهند، ومؤثرة    ،مهمة  اأدوار ت فيها  أد   لحوالي قرنين من الزمان  تاريخها  امتد 

البحث  في  و  إهذا  نحاول  الجيشبصيص من  لقاء  سوف  وتنظيماته في   ،الضوء على 
   .األسرة البهمنيةبالهند في عصر  إقليم الدكن

أهمها   من  الصعوبات  بعض  واجهتني  البحث  هذا  كتابة  وجود وعند  عدم 
البهمنيين   عند  وتنظيماته  الجيش  عن  سابقة  الدكنفدراسات  وجود   ؛ي  إلى  أدى  مما 

البهمنية األسرة  تاريخ  مجمل  من  المعلومات  هذه  استخالص  في  تاريخ    ،صعوبة  وهو 
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تحدثت  التيقلة المصادر العربية ، وزاد من درجة الصعوبة لفترة زمنية طويلة امتد كبير 
تاريخ تلك األسرة المصادر والمراجع    ؛عن  تم االعتماد على كثير من  األجنبية  ولذلك 

ثم استخالص المعلومات الخاصة بتنظيم الجيش من    مما تطلب جهدا كبيرا في الترجمة
   .الترجمات وهو عمل ليس بالسهل هذه بين

  :خطة الدراسة
 

 . وخاتمة  ،وثالثة محاور ،وتمهيد ،مقدمة على:الدراسة  تشتمل
 "نبذة تاريخية عن الَبْهَمِنيين"  عنوان:جاء التمهيد تحت   •
فتناول:  • األول  المحور  الجيش  أما    الجيش،ديوان  )  :ويشمل  ،وترتيبه  ،نظام 

     .(، رتب الجند هفرقو 
 . ومكوناته  ،عناصر الجيش عنوان:أما المحور الثاني فجاء تحت  •
    .وتجهيزاته  ،سلحة الجيشأالضوء على:  يوجاء المحور الثالث ليلق •
باإلضافة لوجود   ،الدراسةثم الخاتمة التي شملت أهم النتائج التي توصلت إليها   •

 بالدراسة.بعض المالحق المتعلقة  
  :تمهيد

 

  :نبذة تاريخية عن الَبْهَمِنيين 
تغلق  حين ضعفت سلطة   النصف   (5) في سلطنة دهلي    (  4) محمد بن  خالل 

خذت األجزاء المفتوحة حديثا من منطقة الدكن في االنفصال عن  أ  ،الثاني من حكمه
وأكثرها بقاء     ،ن أقوى تلك الدولأ حكمه وتم تكوين مجموعة من الدول المستقلة، غير  

التي   الدولة  تلك  "كانكو"أكانت  حسن  األمير  "غانغو"    ،قامها  يع  (  6) أو  عالء   د حيث 
الدين حسن َبْهَمِني الذى اشتهر بحسن كانكو هو مؤسس الدولة البهمنية ببالد الدكن، 
ذكر أنه وصل إلى دار السلطنة بدهلي في عهد السلطان تغلق شاه، وكان من أمراء 
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تغلق عدة قرى من أرض   (7) المائة   أقطعه محمد  تغلق،  السلطان محمد شاه  أيام  في 
اضطرا وقعت  وعندما  أمراء الدكن،  أحد  يد  على  المائة  أمراء  بعض  قتل  بسبب  بات 

واجتمعوا هناك ،  ؛ خرج أكثر األمراء إلى بالد الدكن(8)محمد تغلق في بالد الكجرات  
فاستولوا على مدينة  ،  فظنوا أنه سيقتلهم  ،فطلب محمد شاه بقدومهم إلى دهلي،  بأمرائها

الفتح األفغاني"، فأقطع إسماعيل يدعى "إسماعيل  ا، وولوا عليهم شخص(9) " دولت آباد" 
 ( 10) ومنه أنه أقطع عالء الدين حسن بهمني مدينة "كلبركه"    ،األمراء بالدا في الدكن

 ،وما يتبعها من القرى والبالد، وعندما علم محمد بن تغلق بالموقف سار بجيوشه إليهم
بهمن بجنوده فلقيه إسماعيل بجنوده وقاتله، ثم تحصن بدولت آباد، واحتمى عالء الدين 

بكلبركه، ثم خرج منها وتوجه إلى دولت آباد، وقاتل جيوش محمد شاه تغلق وانتصر 
حسن   الدين  عالء  فأعلن  األمر،  الفتح  إسماعيل  واعتزل  عليه،  الناس  فاتفق  عليهم؛ 

ولم يجد السلطان محمد ،  كانكو نفسه سلطانا على الدكن وتلقب بعالء الدين بهمن شاه
 .(11)شاه فرصة لدفعه بسبب الفتن التي واجهها بإقليم الكجرات 

على    استولى  بعدما  بالدكن  دولته  إقامة  من  كانكو  حسن  الدين  عالء  تمكن 
نفسه   ولقب  الدكن،  ببالد  السابقين  الملوك  فتحه  ما  كل  على  استولى  ثم  آباد،  دولت 

، ولما كان حسن كانكو يدعى (12) م  1347/ه  748وذلك سنة    ؛بالسلطان عالء الدين
هو وأوالده   ،لهذا السبب أطلق عليهأنه من نسل بهمن بن اسفنديار أحد ملوك الفرس  

، جميعها   وأضيف لقب كانكو بهموني إلى لقب الملك في الوثائق العامة  ،(13) بهمنية  
زوالها    وبقيت  حتى  الساللة  لتلك  الملكي  الختم  على  الدين  (14) منقوشة  عالء  توفى   ،

  .(15) م   1358/ ه 759حسن شاه سنة  
فتولى الحكم بعده ابنه محمد شاه، الذى قام بتنظيم الجيش وحارب جيرانه من  

ا الذى حقق عليها انتصار    ،(16)ملوك الهندوس، وانتصر عليهم خاصة مملكة بيجانكر  
ثره حاكم بيجانكير على دفع جزية سنوية له، ولما توفى محمد شاه إ جبر على  أ  ا  كبير  
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ولده مجاهد شاه الحكم من بعده، وع ِرف   ، تولى(17)  م  1375  /ه    776األول سنة  
وحقق    ،بالشدة والقوة، وقام بفتح فتوحات عظيمة، ودخل في حروب مع مملكة بيجانكر

عودته إلى كلبركه تم قتله على  وحصل على غنائم كثيرة، وفي أثناء    ،انتصارات عليها
وتم قتله   ،، ثم تولى داود شاه الحكم(18) م  1378 /ه    779يد ابن عمه داود خان سنة 

 .(19) قصاصا بتدبير من أخت مجاهد شاه  بعد شهر واحد من حصوله على السلطة 
 

شاه   محمد  بعده  من  للحكم  الثاني )اختير  شاه    /ه780سنة    (20) (  محمد 
والمقعدين، وتوفى   ،رزاقا لفاقدي البصرأوالعلماء، وجعل    ،هتم بالتعليم ا م، الذى  1378

م، ثم تولى غياث الدين بن محمد الحكم بعد أبيه، وساس األمور 1397/ ه  799سنة  
و  ويدعى  أبحكمه  أبيه  غلمان  أحد  ولكن  للناس،  غضب "  تغلجي" أو    ،"بغلجي"حسن 

ه  799وولى مكانه أخاه شمس الدين سنة    ،وسمل عينيه  ،ه وحبس   ،ودبر حيلة له  ،عليه
سنة  ،م1397/ عشرة  خمسة  عنده  الدولة  ،  وكان  أمور  عليه    ،"لبغلجي"فترك  فخرج 

وجهزوا الجيوش لذلك األمر، ،  وأحمد خان ابنا داود شاه وطلبا وراثة الحكم   ،فيروز خان
 / ه  800وتولية فيروز شاه بن داود الحكم سنة    ،وانتهى الخالف بسجن شمس الدين

عاما، شن فيها على الهندوس حروبا كثيرة  خاصة   25م واستمر في الحكم   1398
بيجانكر يتميز   ،مملكة  وكان  آباد،  فيروز  مدينة  وبنى  كبيرة،  انتصارات  عليهم  وحقق 

العلوم وانتصر   ،والحكمة، لكن أخاه أحمد شاه خرج عليه في آخر عمره  ،ببراعته في 
 .(21) م 1422/ه  825ومات بعدها بأيام سنة  ،عليه، فسلم إليه فيروز أمور الدولة

  

وخرج في غزوات كثيرة ضد الهندوس خاصة   ،تولى أحمد شاه بن داود الحكم 
هتم بالعلماء، والكتاب، والمزارعين، وأسس المساجد ا ، و (22)  " ورنكال"  مملكة بيجانكر، و

توفى سنة و   ،وجعلها عاصمة لسلطنته  ،(23)"  بيدر"واألربطة، وبنى مدينة أحمد آباد في  
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وحدثت ، فتولى عالء الدين بن أحمد شاه الحكم بعد أبيه بأحمد آباد  ،م1435/ه  838
ما حقق عليه انتصارات كبيرة، بعد " بيجانكر"في أيامه فتوح كبيرة، وأخذ الخراج من ملك 

خاندش   حاكم  خان  نصير  مع  حروب  في  دخل  في (24) كما  عادال  كان  أنه  وذكر   ،
م، جاء بعده 1458  /ه    862حكمه، وأنه كان يخطب بنفسه على المنبر، وتوفى سنة  

الدين، وقيل إنه كان ظالما سيئ السيرة من الناس،   اقتل كثير   ،همايون شاه بن عالء 
بن محمد   المشهور محمود  الوزير  ب  الكيالنيواستوزر   ، ( 25) "  محمود جوان"ـ  المشهور 

 . (26) م 1461/ه 865وقد تم قتله على يد بعض خدمه سنة 
وكان صغيرا في السن لم يتجاوز    ،تولى نظام شاه بن همايون الحكم بعد أبيه

في أيدى الوزراء، دخل في حروب مع حكام  جميعها  الثامنة من عمره، فكانت األمور  
م، تولى محمد شاه 1463/ه 867، وتوفى سنة (27) الهندوس، وكذلك مع سلطان مالوه  

وكان عمره عشر سنوات، وقد    ،الحكم بعد أخيه(  محمد شاه الثالث )بن همايون شاه   
وجعل محمود جوان وزيرا له، وأرسله إلى بالد    ،ثم سيطر على السلطة  ،هتم بالعلم لفترةا 
فحقق انتصارات كبيرة هناك، وكذلك أرسل نظام    ،على ساحل المحيط الهندي"  كوكن"

 ، رسل أيضا بعض قادته إلى بالد أخرى أبعساكره لمحاربة الهندوس، و   (28) الملك بحرى  
م  1472 /ه 877ار السلطان محمد شاه الثالث بنفسه سنة وحققوا انتصارات كبيرة، وس

بيجانكر صاحب  شديدا  ،إلى  قتاال  المواجهة   ،وقاتله  عن  بيجانكر  صاحب  عجز  فلما 
يؤديها أموال  دفع  على  الصلح  في   ،طلب  شاه  محمد  واستمر  شاه،  محمد  فصالحه 

 . (29) م 1482/ه  887وفتوحات حتى توفى سنة   ،تحقيق انتصارات 
لعوبة بأيدي الوزراء أتولى محمود شاه بن محمد شاه الثالث بعد أبيه، وصار   

الدولة،  داخل  الدولة، وحدثت اضطرابات كثيرة  للسيطرة على  بينهم  الذين دب الصراع 
القادة  كبار  فاستقل  عهده،  في  الدولة  وانقسمت  به  لإلطاحة  محاولة  هناك  وكانت 

، وعادل (30)"  أحمد نكر"ستقل نظام الملك في  حيث ا  ،هانباإلقطاعات التي كانوا يحكمو 
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" تلنك "، واستقل قطب الملك في بالد  (31) "  برار"، وعماد الملك في  "بيجابور"الملك في  
ولم يبق   ،مسيطرا على الحكم في أحمد آباد (  أمير بريد )، وأصبح الوزير ملك بريد  (32)

، أجلس ملك بريد (33) م  1518/ ه924توفى سنة  ،  لمحمود شاه من السلطة إال االسم
سنة   توفى  له،  سلطة  ال  صورة  مجرد  وكان  أبيه،  بعد  محمود  بن  شاه    927أحمد 

، أراد أن يستعيد السلطة من ملك (34) م، فتولى عالء الدين بن أحمد  شاه    1521/ه
وحبس  ،بريد  عزله  إلى  أدى  ذلك  سنة  ،  هولكن  السلطة  شاه  محمود  بن  ولى هللا  فتولى 

والهالك،   ،م، واله ملك بريد بعد عالء الدين، وانتهى أمره إلى الحبس1523/ه  929
سنة   الدين  لعالء  حدث  شاه   1526/ ه  932كما  محمود  بن  هللا  كليم  تولى  ثم  م، 

الوزراء  ،السلطة بيد  ألعوبة  وكان  أخيه،  بعد  بريد  ملك  هذا   ،واله  على  راض  وهو 
ثم إلى أحمد نكر   ،فانتقل إلى بيجابور  ،الوضع، ثم غضب من الحال الذى وصل إليه

ملكه  1528  /ه  934عام   وانقرض  األوضاع   (35) م،  عن  سريعة  نبذة  هذه  كانت 
 .السياسية للبهمنيين بالدكن منذ نشأة السلطنة حتى سقوطها

 :الجانب العسكري عند البهمنيين
،  كان ظهور البهمنيين في تلك الفترة يعني ظهور قوة إسالمية مرهوبة الجانب  

هما مملكتا ورنكال، ،  تقف في مواجهة اثنين من الممالك الهندوسية الرئيسة في الدكن
فعلى مدى فترات زمنية طويلة كانت الحروب تنشب بينهما وبين البهمنيين    ،وبيجانكر

ط  بالبهمنيين من جبهات متعددة، فمنها ما يتعلق ، وعلى هذا كانت المخاطر تحي (36)
ذكرها سبق  التي  الهندية  بالممالك   ،بالممالك  يتعلق  ما  ومنها  الممالك،  من  وغيرها 

دخل حيث  المنطقة،  في  الموجودة  حر   اإلسالمية  في  بهمني  مع و ملوك  مستمرة  ب 
، ولذلك  (39) وخاندش    ،(38)  والكجرات    ،(37) مالوه    :مثل  ،اإلسالمية  من الممالكجيرانهم  

لهمحتمية  ضرورة    يمثلالجيش    كان المخاطر    بالنسبة  هذه  كل  ذلك   ،(40) لمواجهة 
ومن هذا المنطلق   باإلضافة ألهمية الجيش في تحقيق مشروعاتهم التوسعية المستمرة،
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بهمنيا  سالطين  كبيرا  الجيش    بتنظيم  هتم  بهمن    منذ اهتماما  حسن  الدين  عالء  عهد 
للسلطنة األول  السالطين  ، المؤسس  من  خلفه  من  بهمن ،  ثم  شاه  قام    يفمحمد  األول 

مناصب  واستحدث  الجيش  تنظيم  أوضاعه  اوفرق  ،بإعادة  لتحسين  فيه  وقدراته    ،جديدة 
بهمنو   ،(41)  شاه  كل منذ    األول   يأحمد  وجه  العرش،  فيها  اعتلى  التي  األولى  اللحظة 

  على الغزوات التي قام بها   بيجانكر  حاكممن أجل االنتقام من    الجيشاهتمامه لتحسين  
ومعظم حكام بهمني   ،(42)   حداث السيئة التي وقعت منه في نهاية عهد فيروز شاهواأل

 . أعطوا الجيش اهتماما كبيرا كما سنرى في هذا البحث 
األومن   التاجر أوفى  به  أمدنا  ما  البهمني  الجيش  عن  ذ كرت  التي  وصاف 

قام بسلطنة  أو   ،وقام بزيارة الهند   ،خرج في رحلة تجارية  الذيالروسي أثناسيوس نيكيتين  
بهمن لفترة زمنية، فذكر بعض المعلومات عن الجيش البهمني في فترة حكم السلطان  

ذلك كل  ن  وَدوَّ همايون،  بن  الثالث  شاه  وراء   محمد  ما  "رحلة  عنوان  تحت  كتاب  في 
م، 1472–1466/  ه876-870وكانت رحلته في الفترة ما بين سنة    ،البحار الثالثة"

وساعدتنا تلك األوصاف في الوقوف على كثير من المعلومات عن الجيش البهمني تم  
 االعتماد عليها في البحث. 

 : نظام الجيش وترتيبه ،األولالمحور 
للجيش     عسكرية  كان  فرق  إلى  القوات  تقسيم  حيث  من  محدد  نظام  البهمني 

  ائقوذلك لتوزيع المهام عليها، وطر  ؛متعددة، وكذلك ترتيب الرتب العسكرية وفق مكانتها
ودفع الرواتب، وغيرها من المهام، وهذا النظام تطلب وجود ديوان يكون   الجنود،تقييم  

 الجيش.أال وهو ديوان  ،وترتيبها ، مسئوال عن كل هذه األمور
  :الجيش عرض أو ،ديوان الجيش -1
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عليه   يطلق  الجيش  ديوان  العرض "كان  الجيش"أو    ،"ديوان  وكان  "عرض   ،
عليه يطلق  كبيرة  عسكرية  رتبة  صاحب  الديوان  هذا  العرض "  ،يرأس  أو   ، "صاحب 

الجيش) مسؤوال  و   ،(عارض  مكتبه  ودفع   كان  بالجيش،  لاللتحاق  الجنود  اختيار  عن 
القوات،  أيو   رواتب  تبدأ  مسؤوال    ةعندما  الجيش  عارض  كان  عسكرية  عن    حملة 

  ، وكان يرافق بنفسه الجيش عند تحركه، فكان هذا الديوان مسؤوال  جميعها  االستعدادات 
الدين    وكان صاحب هذا الديوان في عهد عالء  ،عن اإلدارة الكاملة للشؤون العسكرية

حيث واله عالء الدين في منصب عارض   ،"عماد الملك"اسمه    اهندوسي  احسن شاه ملك
 .(44) رض الجيش انائب ع"  بهرام"، وعين شخص يدعى  (43) الجيش 

  :فرق الجيش -2
كان الجيش البهمني يتكون من مجموعة من الفرق المختلفة التي تشكل قوامه، ومن 

   البهمني:فرق الجيش 
   : الفرسان فرقة ( أ)

 

فرق الجيش المؤثرة في الحروب في ذلك الوقت،    برزسالح الفرسان من أ  د يع
وقلب، وكان السلطان    ،وميسرة  ،وكان سالح الفرسان بالجيش البهمني يقسم إلى ميمنة 

الجيش قلب  في  غالبا  يتمركز  الحرب  في  يشترك  عندما  أنه    ،البهمني  ومنه  بفرسانه، 
لطان مالوه عندما خرج السلطان نظام شاه بن همايون لقتال السلطان محمود خلجي س

سنة  1468–1436ه/   873–839) الدكن  على  إلغارته  قسم 1462ه/  866م(  م، 
من   مكونة  ميمنة  إلى  جيشه  فرسان  شاه  جوان  10000نظام  محمود  بقيادة   ،فارس 

فارس في   11000واستقر بنفسه مع    ،الملقب بملك التجار، والميسرة لملك نظام الملك
 .(45)القلب 
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ولكن من الطبيعي أن يقل    (46) كان في الجيش البهمني عدد كبير من الفرسان   
المشاة فرقة  عن  الفرقة  هذه  قل   ؛عدد  التي  الخيول  إلى  الفرسان  جنود  الحتياج  وذلك 

بالهند و وج الهند   ،دها  خارج  من  جلبت  التي  بالخيول  عنها  االستعاضة  كالجزيرة    ،وتم 
الترك  ،العربية التي  ،  هاوغير   ،وخراسان  ،وبالد  التجهيزات  كثرة  إلى  باإلضافة  ذلك 

، وحين الحديث عن أعداد هذه الفرقة نجد من الصعب تحديد (47)يحتاجها كل فارس  
عن جيش (  48) ورده أثناسيوس نيكيتين  أالعدد الكلى لها، ولكن مما ذكر عن عددها ما  

حدى فتوحاته، فكان في جيشه الخاص الذى  إالسلطان محمد شاه الثالث الذى خرج في  
بالطه   من  بالط    100000خرج  من  وخرج  الفرسان،    10000السلطان    يخأمن 

أو الخانات، فكان للسلطان محمد شاه   ،فارس، ذلك بخالف ما كان يخرج مع الوزراء
وهذا الوصف   ،شرات اآلالف من الفرسانوزيرا، خرج مع كل واحد منهم ع  26الثالث  

البهمني الجيش  ضخامة  مدى  من    ،يوضح  ولكن  الفترة،  تلك  في  الفرسان  وسالح 
 مع االعتبار أن هذا العدد مبالغ فيه.   ،الصعب حصر كافة العدد 

الكاتب  أمدنا  فقد  البهمنى  الجيش  في  المحارب  الفارس  أوصاف  عن  أما 
 923و  905الذي كان في الهند والشرق بين سنوات    -(  49)والمحارب دوارتي باربوسا  

السلطان    -  م1517و   1500ه/ حكم  فترة  البهمني  الجيش  عن  المعلومات  ببعض 
م( فذكر باربوسا عن الفرسان    1518  -1482ه/  924  –887"محمود شاه بهمني" )

أنهم كانوا يركبون على سروج عالية، ويقاتلون مقيدين بسروجهم، برماح طويلة خفيفة  
بالقطنذا مبطنه  قصيرة  معاطف  يلبسون  طويلة،  رؤوس  ا ،  ت  جيد  مغطاة  وخيولهم 

صولجان  يحملون  فوالذية،  رأس  وخنجر   اوفؤوس  ابأغطية  واحد اوسيفين  كل  مع  وكان   ،
ا،   جد  طويلة  سهام  مع  السرج،  من  تتدلى  التركية  األقواس  من  ثالثة  أو  اثنان  منهم  

عند  الثنين،  يكفي  ا  سالح  رجل  كل  يحمل  زوجاتهم  بحيث  يأخذون  للقتال  يخرجون  ما 
 ويستخدمون ثيران ا يحملون عليها أمتعتهم أثناء سفرهم.، معهم
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   : المشاة فرقة ( ب)
تأتي فرقة المشاة في المرتبة الثانية من حيث األهمية، وقد كان يطلق عليهم  

البيادة  ،الِبَياة الرجالة    ،أو  الجيش،  تكون  و   ،(50) أو  مقدمة  الغالب في  وتتكون من  في 
وكان يستخدم منهم الحرس الشخصي للسلطان    ،(51) وغيرهم    ،والهنود   ،تراكالمماليك األ

فيروز (52)  للسلطان  فكان  الفرسان،  بكثير عدد  تفوق  فهي  الفرقة  هذه  أعداد  عن  أما   ،
المشاة   الجند  السلطان    ،(53) شاه عدد ضخم من  المشاة في جيش  أعداد  وعند حصر 

التي الثالث  شاه  في    محمد  معه  شخصي  إخرجت  معه  خرج  أنه  نجد  حروبه  ا  حدى 
ووزرائه مئات اآلالف، فذكر أن    ، هيخأومع    ،من المشاة من البالط الحاكم  200000

تجاوز   المشاة    900000عددهم  الجند  من إو   -  (54) من  نوع  فيه  العدد  هذا  كان  ن 
سيوف ا  –المبالغة   يحمل  المشاة  من  الجندي  ا  ،وخناجر  ،وكان   كما   وسهام ا،  ،وأقواس 

 . (55)  اتصفوا بأنهم رماة جيدون 
السالطين    قادة  مع  كان  فذكر  أ كذلك  الجند  من  كبيرة  التجار    أنعداد  ملك 

 . (56) من الجند  200000حدى حروبه كان معه إ)محمود جوان( في 

 : فرقة الرماة ( ج)
في   سالحهم  وكان  البهمني،  الجيش  في  المهمة  الفرق  من  الرماة  القتال  فرقة 

البهمنية الفضل الكبير في االنتصار في كثير أ  ،القسي و السهام، ويرجع لفرق الرماة 
وفي قلب ميزان التفوق لصالح الجيش البهمني، باإلضافة لدورهم الكبير   ،من الحروب 

انقاذ السلطان أحمد شاه بهمن األول الرماة  في حماية السلطان البهمني، حيث استطاع  
أصدر لذلك    والزود عنه؛  ،فاستطاعوا الدفاع  ، حدى حروبهإ في    محاصرته   ت عندما تم
أوامر لملك التجار خلف حسن بتشكيل فيلق خاص من ثالثة آالف من الرماة السلطان  

وشبه الجزيرة العربية   ،وتركستان  ،(57)   وخراسان وما وراء النهر  ،يتألف من أهل العراق
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وعين   الملكي،  الجيش  إلى  يدعى  واالنضمام  شخصا  أرديستاني  أيضا  حسن  خواجة 
لألمراء   الرماية  الفرقة               لتعليم  بهذه  الكبير  االهتمام  بدأ  هنا  ومن  الصغار، 

 .(58) من الجيش 
عتراف أعداء البهمنيين بتفوق  ا كبر دليل على تفوق سالح الرماة البهمني هو  أو 

البهمنى على جيوش  للجيش  الكبير  التفوق  بيجانكر  ديو راى  الفرقة، فعندما وجد  هذه 
واإليرادات فالمنطقة،   المساحة  حيث  من  بالدهم  أن  لهم  وذكر  نبالئه  مع  ا  مجلس  عقد 

وأيض   البهمنيين،  ديار  بكثير  توضيح  يتجاوز  منهم  طلب  ثم  منهم،  ا  عدد  أكثر  جيشه  ا 
البهمنيين   تفوق  أن  اإلجابة  فكانت  عليهم،  البهمنيون  يحققها  التي  النجاحات  سبب 
مجموعة   البهمني  الجيش  في  أن  وثانيهما:  أقوى،  كانت  خيولهم  أن  أولهما:  لسببين: 

، ( 59)ين أنفسهم  رعاية مباشرة من قبل السالط  ن كبيرة من الرماة الممتازين، الذين ينالو 
  رماة جيدون "بأنهم  دوارتي باربوساويؤكد هذا المعنى ما وصفهم به الكاتب البرتغالي  

 "(60). 

 : الفيلةفرقة  ( د)
األفيال من    د حيث تع،  الفرق التي ميزت الجيوش الهندية عن غيرها  برزمن أ

هناك الحروب  في  استخدمت  التي  الوسائل  الهند    ؛أهم  بأرض  لكثرتها  أما (61) وذلك   ،
أعداد  امتلك  فقد  البهمني  الجيش  شاه   اعن  محمد  السلطان  أن  فذ ِكر  الفيلة  من  كبيرة 

أما عن إعداد الفيل للقتال فقد كان يوضع   ،(62) فيل    3000بهمني األول كان يمتلك  
على  فيل  كل  فوق  الجنود  عدد  ويختلف  المقاتلة،  الجنود  به  يوجد  هودج  الفيل  فوق 

رجال   عشر  اثنا  يوضع  الكبيرة  األفيال  فعلى  الفيل،  حجم  تحسب  وقد  بعض حم،  ل 
ل يتم  األفيال أربع جنود فقط، ويوجد على كل فيل رايتان كبيرتان، وعلى أنياب األفيا
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إرفاق سيوف ضخمة ثقيلة الوزن، ويتم ربط دروع حديدية كبيرة بجذوعها، ويوجد رجل 
 . (63) ويحمل في يديه خطاف ا حديدي ا كبير ا يوجه به الفيل  ،يرتدي درع ا يجلس بين آذانهم

نه خرج في جيش به أكثر  أوفي وصف لجيش محمد شاه بهمني الثالث يذكر  
مقاتل    500من   األفيل  بجميع  أعداد   (64) والدروع    ،سلحةمزودة  تحديد  الصعب  ومن 

الفرقة الختالف    ؛هذه  األأ وذلك  البهمنيين، عداد  حكم  من  زمنية  فترة  كل  في  فيال 
اختالف   إلى  فوق   ،المشاركةاألفيال  حجام  أباإلضافة  الجند  عدد  يختلف  ذكرنا  فكما 

لها  كان  العسكرية  الفرقة  هذه  أن  ذكره  يمكن  شيء  أهم  ولكن  حجمه،  باختالف  الفيل 
  وفي تحقيق االنتصارات.  ،أدوار مهمة جدا في القتال

 :رتب الجند -3
الرتب العسكرية هي التي تنظم العمل داخل الجيش بشكل هرمى من القائد إلى 

وكانت تتحدد رتب الجند في الدولة البهمنية حسب ما كان يشرف عليه   ،(65) الجندي  
تحت لصاحب المنصب الذى    فأكبر الرتب كان   ،صاحب الرتبة من جنود تحت إمرته

قائد   ،فارس  2000إمرته   كان  بينهم  فارس،    100  على   اوأقلها  أقسام وكان    أربعة 
  :كاآلتي

 

األولى ألفين(  الفرقة  عليه    ،فارس  2000  علىالقائد    وهو  ،  )أمير  ويطلق 
  كانت مقتصرة على ، و أعلى رتبة من النبالء في عهد ملوك بهمني  وهى  ،"ى سرلشكر "

عندما عين السلطان  فقسمت إليها اإلمارة،    التيالمقاطعات األربع     حكام  أي، "تروفدار"
إلى هذه   هيدعى "بيدار نظام الملك" حاكما على مدينة دولت آباد رفع  اأحمد شاه شخص

بترقية حامل   السلطان أحمد شاه  قام  العالية، وأيضا  يدعى "عبد   ،سلحتهأالرتبة    وكان 
فارس ألفي  رتبة  إلى  بسبب    ،القادر"  برار  على  حاكما  حإوجعله  في نقاذ  السلطان  ياة 

 .(66) حدى غزواته إ
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من تتألف  الثانية  على   الفرقة  على  فارس  1500  القائد  حصلوا  الذين  وهم   ،
رفع عندما  السلطان أحمد شاه األول    ومن ذلك ما قام به  ،"أمير األمراء"اللقب الرفيع  

يدعى   الملك"" من مكانة شخص  األمراء، ومنحه رتبة    ،هشيار عين  أمير  بلقب  ولقبه 
 ، فارس  1200  أمير علىوالفرقة الثالثة تتألف من    ،(67)  فارسضابط ألف وخمسمائة  

و  السلطنة،  في   1000إلى    100بين    هاجميع   المناصب تم وضع  ويطلق عليه وكيل 
األلف  ،الرابعة  الفرقة أمير  أنهم  على  تعيينهم  حمل    ،وتم  امتياز  لهم    ،الرايةوكان 

 .(68) تهم مر والطبول كرمز إل
  :قيادة الجيش

كانت قيادة الجيش في الغالب للسلطان، فكان السلطان يخرج بنفسه على رأس  
المعارك من  كثير  في  تهدد    ،الجيش  أن  يمكن  التي  واألمور  المهمة،  المعارك  خاصة 

، ومن ذلك ما حدث من خروج السلطان محمد شاه األول على واستقرارها  أمن السلطنة 
حدى القالع  إقد استولى على    الرأي بيجانكر عندما علم أن    ،رأىرأس جيش كبير لقتال  

من االنتصارات   ار وحقق كثي  ،وقتل من بها من المسلمين فخرج السلطان محمد للحرب 
، كذلك ما حدث من خروج السلطان فيروز شاه لتسخير بيجانكر فخرج على رأس (69)

لتحقيق ذلك األمر السلطان أحمد شاه األول على رأس (70)جيش جرار  ، كذلك خروج 
بيجانكر على ما   لتأديب حاكم  السلطان فيروز أحدثه من تجاوزات  أجيش   ثناء حكم 

، (71) خضاع حاكم بيجانكر الذى طلب الصفح والعفو  إالفعل  شاه، واستطاع السلطان ب 
وغير ذلك من قيادة السالطين البهمنيين للجيوش بأنفسهم، ولكن في كثير من المعارك  

القيادة  لتولى  الجيش  قادة  بعض  يكلف  السلطان  أمير ،  كان  حسن  خلف  تولى  مثل 
، وكذلك تولى الوزير محمود جوان للقيادة مرات (72) األمراء القيادة في بعض المعارك  

 . (73) عديدة 
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 : الخانات ( أ)
 

لذلك    ،وكان له مكانة كبيرة في الدولة  ،في قمة الرتب العسكرية  (74) يأتي الخان  
وقد    ،أو من القادة الكبار المقربين منهأو أبنائه،    ،كان يتم اختيارهم من إخوة السلطان

وفيروز خان ابني داود    ،تلقب بهذا اللقب بعض األمراء البهمنيين من أمثال أحمد خان
الثالث  وكان    ،(75) شاه   شاه  محمد  بين   أ   ،وزيرا  26للسلطان  ما  خان  كل  مع  خانا  و 

 . (76)من الجند 15000لى   إ 10000
 :أمير األمراء (ب)

رتبة أمير األمراء من أهم الرتب العسكرية التي ظهرت في عصر الدولة    د تع
واإلدارة   ،وكان في بداية حكم عالء الدين بهمن هناك خلط بين اإلدارة المدنية  ،البهمنية

اإل  ،العسكرية كانت فكلتا  و   دارتين  فقطاتحت سلطة شخص  المخ  ،حد  إسماعيل   ،وهو 
غور  الدين  سيف  حضر  عندما  ولكن  الدين،  بناصر  يلقب  اإلدارة   ي وكان  فصل  تم 

المدنية تعيين سيف  ،العسكرية عن اإلدارة  يملك شؤون اإلدارة   ي الدين غور   وتم  وزيرا 
ولقب بلقب    ،المدنية، أما اإلدارة العسكرية استمرت تحت سلطة ناصر الدين إسماعيل

، (77) أمير األمراء منذ ذلك الحين  ومن ثم كان القائد العام يعرف باسم  "  أمير األمراء"
، وزاد ي الدين غور وربما كان هذا األمر سببا في حقد ناصر الدين إسماعيل على سيف  

بعد   غوري من حقده عليه ذلك التقارب الشديد بين عالء الدين بهمن وبين سيف الدين  
زواج محمد االبن األكبر لعالء الدين من بنت الثاني، ونتيجة لذلك تآمر أمير األمراء 

مع بعض األشخاص الساخطين على عالء الدين بهمن لإلطاحة به، ولكن تمكن    اسر  
ه من بعض األشخاص الذين انضموا ت ن الحصول على معلومات عن نياعالء الدين م

المؤامرة أنكر من جانبه    ،إلى  الذى  باألمر،  ثم تراجعوا، وتم مواجهة إسماعيل عالنية 
المتآمرين  ،التهمة من  بالعديد  مواجهته  بعد  بشكل   ،ولكن  إليه  المنسوبة  التهم  أثبتوا 
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غي الموت،  عقوبة  األمراء  أمير  فواجه  أقاربهكامل،  أن  ألي  ،ر  يتعرضوا  لم    ة وأتباعه 
بل ر ِفَع ابنه بهادور خان إلى   ،مضايقات، ولم يتم مصادرة ممتلكاته، ليس هذا فحسب 

 رتبة أمير األمراء
 (78).  

استمر بهادور خان أميرا لألمراء في عهد محمد شاه بهمنى األول، وكذلك في 
، وألهمية هذا المنصب تم تعيين األمير أحمد خان بن داود شاه (79) عهد مجاهد شاه  

وعندما تولى فيروز بن داود شاه   ،(80)في رتبة أمير األمراء في عهد شمس الدين شاه  
، أما في (81) ينه أميرا لألمراء بلقب خان خانان  الحكم رفع من قدر أخيه أحمد خان فع

ولقبه بلقب أمير   ،بتكريم "هشيار عين الملك"فقد قام    ،عهد السلطان أحمد شاه األول
، وفي عهد السلطان عالء (82)وخمسمائة فارس    ،األمراء، ومنحه رتبة ضابط على ألف

، وظل هذا  (83) في منصب أمير األمراء    الدين الثاني قام بتعيين عماد أول ملك غوري 
الكبيرة  مكانته  له  البهمنية  األسرة  عهد  طوال  الثقة    ؛المنصب  ألهل  يسند  كان  لذلك 

 والكفاءة.
 : ظهير الجيوش (ج)

بالجيش أعطاه عالء الدين بهمن    أو جندي بارز  ، الجيوش لقب ضابط  ظهير
السالطين   فتوح  كتاب  خالل  من  ذكرها  تم  الرتبة  وهذه  إلياس  يدعى  شخص  إلى  شاه 

بالهند    ،لعبد الملك عصامى للفتح اإلسالمي  ،  الفارسيةباللغة    بَ تِ ك  وهو تاريخ  شعرى 
  .(84) سلطنة بهمني، مؤسس عالء الدين بهمن شاهتحت رعاية 

   :الجيش  عارض أو ،العرض صاحب (د)
وكان    ،صاحب رتبة عسكرية كبيرة(  عارض الجيش)كان صاحب العرض أو    

رئيس  مسؤوال   عمل  وقد  العسكرية،  للشؤون  الكاملة  اإلدارة  التجنيد   اعن  وحدد    ،لضباط 
القوات  تفقد  وفحص معدات كل جندي مرة واحدة على   ،راتب كل مجند؛ ومن مهامه 

 ، وعن اختيار القوات، كذلكجميعها  عن االستعدادات   وكان مسؤوال    ،األقل في السنة
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الجنود  ترقية  بقوائم    ،اعتمدت  يحتفظ  كان  حيث  الشخص،  هذا  على  رتبهم  خفض  أو 
سنوية   ،الحشد  مراجعة  كل  في  المنقحة  وعين    ،والرواتب  الجيش،  بنفسه  يرافق  وكان 

ملك عال شاه  حسن  الدين  الملك" اسمه    اهندوسي  اء  عارض "  عماد  المنصب  هذا  في 
 .(86)  رض الجيشانائب ع " بهرام"  يدعى اوشخص ،(85)  الجيش

 

 : الحشمسهم   (ه)
 

 مداده إو   ،ترتيبات الجيش  م ْنَصب على  الحشمسهم    عمل من المحتمل أن يكون  
ب الالزمة  على  و   ،احتياجاتهكل  المنتظم  المعدات  و توفير  ي  للجيش،  مصطلح   ستخدم قد 

ا    كونهلإلشارة إلى  (  رئيس الخدم)الحشم  سهم   ، وممن تولى هذا   )87)  العمللفيلق  رئيس 
 . (88) المنصب في عهد عالء الين بهمن شاه شخص يدعى شير خان 

  :خيل والخاصة ،السالحدارية (و)
 

السالحدارية   من  فرقة  بتشكيل  األول  بهمني  شاه  محمد    من   ةمكون  (89) قام 
رجل النبالء  ،  مائتي  أبناء  بين  من  اختيارهم  ي دعون  بعناية  تم  ـه"كانوا  أو   ، جوانان  وك 
للملكو ،  "سالحداران الشخصية  األسلحة  عن  مسؤولين  الدروع ب  ن ويقومو   ، كانوا  حمل 

من أربعة آالف مكون    حرس شخصيأيضا    لَ كِ إلى جانب هؤالء ش    ،والسالح الملكي
خ  اسم  عليهم  ي طلق  العالية  الرتب  من  النبالء  أحد  قيادة  تحت  وكان  يخ   ةصارجل  ل، 

 . (90)  كل يوم الملكي القصر ل حضوريخ ةص اوألف ا من خ ،حدار االعلى خمسين س
   :ومكوناته ،عناصر الجيش المحور الثاني:

(91) وهندوس  ،من مسلمينكانت جيوش بهمني تتكون  
تألف من عناصر غير  وت  

هذه الطبيعة غير المتجانسة ، و (92)  والراجبوت   ،والحبشة  ،األتراك والفرس  منمتجانسة،  
  يين نالعداء بين الديك  فإنمصدر ضعف لمملكة بهمني، عالوة على ذلك  كانت  للجيش  
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أثر بشكل كبير على كفاءة تنظيم  ،  من خارج البالد واألجانب    ،من أهل البالد األصليين
   .(93) وعلى قوة الدولة كما سيتضح الحقا  ،الجيش

  :الـفـرس (1)
الفرس منهم  ،كان  الخرسانيين  وكان    ،وخاصة  البهمني،  الجيش  عناصر  من 

البهمنيةو وج للدولة  االولى  الفترات  منذ  السلطان    ، دهم  أن  ذكر  بهمني  أفقد  شاه  حمد 
الرماة فيلق من  بتشكيل  التجار  الفرسان  ،األول أمر ملك   ، مكون من ثالثة آالف من 

كذلك كان الجنود الفرس من بين الجنود الذين شاركوا   ،(94)كان الخرسانيون من بينهم  و 
جوا   جزيرة  فتح  في  جوان  وجوا  ،(95)   وميناءهامحمود  من  و ستمر  متأخرة  لفترات  دهم 

الكاتب   الحظ  فقد  باربوسا  البرتغاليالدولة،  في أفي    (96)   دوارتي  للمنطقة  رحلته  ثناء 
 يتكلمون الفارسية. عهد السلطان محمود شاه الثاني أن بعض الجنود 

 الـتـرك: (2)
ولكثرة    ،كان العنصر التركي من العناصر المهمة التي شكلت الجيش البهمني

شاه   محمد  السلطان  اتخذ  حيث  للسلطان،  شخصي  كحرس  استخدامهم  تم  فيهم  الثقة 
عالية درجة  إلى  هؤالء  كبار  وأوصل  تركى،  غالم  ألف  خدمته  في  ومناصب   ،الثالث 

السلطنة في  كاويلفكا،  رفيعة  الملك  منهم عماد  أجنيه  ،ن  الملك  وخداوندخان  ،  ونظام 
  .(97) الذين تولوا قيادات كبيرة في الجيش  ي الهور 

سلحة  وهو من األ  ،كما تم استخدام العناصر التركية في إدارة سالح المدفعية
البهمني الجيش  بصورة حديثة في  دخلت  المجال، حيث   ؛التي  هذا  لخبرتهم في  وذلك 

تركيان المدفع  يدير  فيلق  ،(98)   وفرنجيان   ،كان  هناك  أن  من   ا خاص  اويبدو  تكوينه  تم 
وقد بلغ   ،(99) من سالح الفرسان التركي    5000حيث خرج في إحدى الحروب    كاألترا

الترك   من  غالبيتهم  كان  آالف  عشرة  جوان  محمود  الوزير  وصل  (100) جند  وكما   ،
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 اأدوار وا أد تراك الذين كان هناك كثير من النبالء األ، كبيرةتراك إلى مناصب عسكرية األ
 . (101)مهمة أيضا في الساحة السياسية بأرض الدكن 

  :الـعـرب (3)
أيضا م العربي  العنصر  البهمني  اد و وجكان  الجيش  تشكيل  بداية    ،في  وكانت 

وبسبب ،  الذى لقب بملك التجار  ،كثار منهم منذ ظهور شخصية العربي خلف حسناإل
  ،الدور البطولي الذى قام به من مساندة السلطان أحمد شاه بهمني قبل وصوله للسلطنة

السلطان عليهأ و   ،فقربه  البه   ،غدق  الجيش  داخل  العربي  العنصر  من  يكثر  مني  وبدأ 
(102). 

دائما    العربي  العنصر  نجد  الحين  ذلك  الحروب موجودا  ومنذ  من  كثير   ،في 
البهمنية على أعداء المملكة فشارك العرب مع ملك التجار خلف حسن في ،  والغارات 

سنة   خاندش  حاكم  خان  نصير  هذه 1437ه/  841محاربة  في  معه  كان  حيث  م، 
عربي  7000المعارك   البهمني  ،جندي  الجيش  على  الجدد  الوافدين  من   ، وغيرهم 

  .(103)واستطاع تحقيق النصر بهؤالء الجنود 
ملك التجار على    ،خلف حسن  -كذلك أرسل السلطان عالء الدين بهمن الثاني 

رأس جيش مكون من سبعة آالف من المشاة الدكنيين، وثالثة آالف من سالح الفرسان  
الخاصة،  العربي فرقته  جانب  كوكن،  إلى  قلعة  التي   ، (104)   إلى  الحروب  من  وغيرها 

 شارك فيها العنصر العربي الجيوش البهمنية. 
 :الهنود (4)

األ  البالد  أهل  الجيش    شكلواولذلك    ؛صليينهم  عناصر  من  مهما  عنصرا 
وقد وصل الهنود إلى مناصب    ،(105) الجسد الرئيس للمشاة    معظم  حيث شكلوا،  البهمنى

الدولة الثالث بن همايون حيث  ،  رفيعة في  للسلطان محمد شاه  ستة وعشرون   -  كان 
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من  واحد  كل  مع  عظماء  هنود  وزراء  أربعة  منهم  من    أربعين  يضم  جيش  هموزير ا  ألف ا 
 . وإن كان في هذه األعداد نوع من المبالغة، (106)ومائة ألف من جنود المشاة  ،الفرسان

 :واآلفاقي( ،)الدخنيالصراع بين عناصر الجيش البهمني 
  ،يتألف من عناصر غير متجانسة، من األتراككما ذكرنا  كان الجيش البهمني  

العرب   ،والراجبوت   ،والحبشة  ،والفرس إلى  العناصر،  ،والمغول  ،باإلضافة   وغيرهم من 
دت  أ حيث  كانت هذه الطبيعة غير المتجانسة للجيش مصدر ضعف لمملكة بهمني،  ف

ذلك جليا  ،إلى وجود خالفات  الجيش، وظهر  داخل  دار    وصراعات  الذى  الصراع  في 
أو القادمين    ،األجانب وبين    ،"الدخني"  طلق عليهم أمن أهل المنطقة الذين    بين الديكنيين

 ،يأثر بشكل كبير على كفاءة الجيش البهمن راع  وهذا الص  ،"آفاقي"طلق عليهم  أو   ، الجدد 
الصراع بظهور شخصية خلف حسن    ،(107)  هتنظيمو  هذا  بداية  تم العربي  وكان  الذى 

فقد   ،يويبدأ الموضوع منذ نهاية عصر السلطان فيروز شاه بهمن   ،تلقيبه بملك التجار
يجعل   أن  حسناأراد  علم    ابنه  فعندما  األحق،  هو  خان  أحمد  أخوه  وكان  للعهد،  وليا 
ولكن وصل ،  حتى ال يصلح للحكمأحمد خان    يل عيناسما قرروا    باألمربعض األمراء  

خان ألحمد  الجند    ،الخبر  من  كثير  حوله  و (108) وتجمع  العصيب أ،  الموقف  هذا  ثناء 
بصديق أحمد  األمير  حسن    ه التقى  خلف  الذى  القديم  ليتاجر العربي  نجد  بخيل  وصل 

وتوسل إليه   ،أخبره أحمد عن الخطر الذي يحيط بهوأعوان،    ،وكان صاحب مال  ،فيها
يرجع ذهب  لكنو ،  ويتركه  ،أن  أينما  أحمد  مع  الذهاب  أصر على  حسن  فقال خلف   ،

وموجها   ،عتلى العرش في يوم من األيام سيصبح خلف حسن وزيراا أحمد خان أنه لو  
استطاع    واتباعه وباستخدامه للحيلة،  ،العربيخلف حسن التاجر    وبالفعل وبمساعدةله،  

عالنه سلطانا من ساحة المعركة إ وتم    ، األمير أن يحقق انتصارا كبيرا على قوات أخيه
العاصمةم1422  /ه  825سنة   إلى  اتجه  ثم  منتصرا  ،،  أخيه    ،ودخلها  على  ودخل 
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، له أحمد بأنه كان يدافع عن نفسه  واعتذر  ،المريض فيروز شاه الذى استقبله بترحاب 
 .(109)  أخاه على عرش السلطنة  شاه  جلس فيروزأعندئذ و 
كان هذا الموقف هو بداية ظهور خلف حسن مع السلطان أحمد شاه، وكذلك   

من   مختلفة  وجنود  قوات  ظهور  البحاربداية  أعالي  من  أتوا  الذين  الجدد   ، القادمين 
قليم الدكن موطنهم، كان التدفق مستمر ا منذ عدة سنوات، ولكن للمرة األولى يتم  إوجعلوا  

وهو صديقه القديم    ،تعيين أحدهم من قبل أحمد شاه بهمني في منصب وكيل السلطنة
برتبة ضابط على   لذلك م  ؛فارس  1200خلف حسن،  تاجرا  نحه لقب ملك وألنه كان 

ذلك بعد  اللقب  هذا  واستمر  الدكن    ؛التجار،  في  األلقاب  أعلى  من   (110) ليصبح 
وإلنجازات خلف حسن للدولة رفع السلطان أحمد شاه من رتبته وجعله أميرا على ألفين 

 .(111)وكذلك حاكما على مدينة دولت آباد  ،من الفرسان
من     كثير  تحقيق  التجار  ملك  استطاع  منها؛ وقد  أحمد  للسلطان  االنتصارات 

مهايم1427ه/   830سنة   جزيرة  لتسخير  جيش  رأس  على  السلطان  عينه  حين    ، م 
ويحقق انتصارات كبيرة    ،ن يستولى على هذه المناطقأوبشجاعة ملك التجار استطاع  

قاد جيشا عام  (112) انتصارات عندما  إلى بالد   1430ه/    833، كذلك حقق عدة  م 
المحيط   ساحل  على  هناك  الهنديكوكن  المتمردين  من  ال بعد  و   ،لتطهيرها  حملة هذه 

كوكن  الناجحة   مرصع ا   السلطانمنحه  على  وسيف ا  الخاصة،  مالبسه  من  مالبس 
  .(113)  عاياهوهدايا أخرى لم يسبق أن قدمها إلى أي من ر  ،بالجواهر

  ال شك أن الصعود القوى الذى وصل إليه رجل الدولة  التاجر هو الذى أثار

بالدخني  ،  همجميع  عليهخصومه    حقد  يسمى  ما  بين  الكبير  االنقسام  بداية  وكانت 
بهمني نفسها،    أصبحالذي  ،  يواآلفاق ناقوس خطر على مملكة  النهاية  اختبر  وقد  في 

وكانوا عند حسن    ،فاقي" مرار ا وتكرار ااآل"من الجنود الجدد  أحمد والء حاشيته  السلطان  
، فبعدما حقق  حدى غزواته ضد الهندوسإخاصة  عندما كان محاط ا بالعدو في    ظنه،
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انتصارات   عدة  للصي  بهتربصوا  عليهم  مرة  خرج  فقاموا   ،د حتى  جيشه  عن  وانعزل 
عبد  و مير علي السيستاني،  و الوافدين الجدد مثل سيد حسين بدختشي،    ولكن  ،بمهاجمته

كرد  وحمايته،    ،هللا  السلطان  لها  تعرض  التي  الهجمات  يصدوا  أن  استطاعوا  وغيرهم 
الرماة المغول الذين تدخلوا في   أوكذلك كاف  السلطان،وتضحياتهم كافأهم    ،ولشجاعتهم

وأصدر أوامر لملك التجار خلف حسن بتشكيل فيلق خاص  ،وانقذوه  ،الوقت المناسب 
وتركستان  ،  وما وراء النهر  ،وخراسان،  من ثالثة آالف من الرماة يتألف من أهل العراق

حسن    واالنضمام إلى الجيش الملكي، وعين الوافد الجديد خواجة  ،وشبه الجزيرة العربية
  .(114)لألمراء  أرديستاني لتعليم الرماية

عندما ارتفع شأن ملك التجار وجنوده من القادمين الجدد بدأ الحقد الشديد من  
( يزداد تجاههم، فالكراهية التي أحدثها هذا التقدم الهائل كان لها يالجند الدكنيين )الدخن

ا خالل حملة   الكجرات على مهايم، وكانت هذه أول رد فعل سلبي في وقت مبكر جد 
للكجرات  تابعة  السلطان    ،المدينة  فقرر  البهمنيين،  لصالح  التجار  ملك  عليها  واستولى 

ن أأحمد كجراتى استعادة هذه المدينة فانفذ جيشا بقيادة ابنه ظفر خان الذى استطاع  
السلطان   إلى  األخبار  وصلت  وعندما  التجار،  ملك  على  انتصارات  شاه أيحقق  حمد 

أرسل ابنه عالء الدين لمساعدة ملك التجار، وفي الوقت الذى كانت قوات الدكن  يبهمن
والكجرات تستعد التخاذ قرار الحرب في ساحة المعركة، ذهب قادة الدكنيين إلى األمير 
ا عدم المشاركة في القتال  وألبوه على القادمين الجدد، ليس هذا فحسب، بل قرروا أيض 

فعليه ينهزم  ليتركوا  ،بصورة  التجار  الخالف في صفوف   ،ملك  الكجراتيون  عرف  ربما 
بهمني قوات  للهجوم، فهجموا على  المناسبة  اللحظة  هي  فكانت هذه  لحقوا أو   ،بهمني، 

وشقيقه خميس بن حسن الذى تم أسره مع كثير من    ،هزيمة  كبيرة  بقوات ملك التجار
المعسكر معدات  وسقطت  البهمني،  ذلجميعها  الجيش  في  بما  الخيام،   ،والفيلة  ،ك 
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بين   التعاون  لعدم  حتمية  نتيجة  الهزيمة  وكانت  الكجرات،  قوات  أيدي  في  والخيول 
 .(115) فصائل الجيش البهمني 

السلطان   حكم  فترة  نهاية  مع  أنه  يبدو  ذلك  بهمنأومع  شاه  سطوة  ،  حمد  بدأ 
التام "الدخني" يتعرض لإلهمال  القدامى  بالكامل   ،حزب  حيث أصبحت حاشيته مكونة 

 . (116)من الوافدين الجدد 
بهمن  أحمد شاه  السلطان  وفاة  بنه عالء اوتولية    ،م1435ه/  838سنة    بعد 

المنزلة   وعلو  ،في ارتفاعاستمر القادمون الجدد بقيادة ملك التجار خلف حسن    -  الدين
السلطان،   أنه  عند  ذلك  السلطان عويؤكد  الدينعندما حدث خالف بين  وصهره    ،الء 

برار   والية   بغزو  م قام األخير1437  /ه  841نصير خان الفاروقي حاكم خاندش سنة  
  اجتماعاعقد على الفور    ؛هذه األخبار  بهمنيعالء الدين  السلطان  عندما تلقى  و   ،بقواته

من  سرعان ما ظهر االنقسام بين الطرفين  ولكن    ،للدفاع عن المملكة  اإلعداد من أجل  
حسن   خلف  دفع  ما  وهذا  والقدامى،  الجدد  التجارالمحاربين  أن   ملك  شارحا  للتحدث 

الجيش   في  ال هزيمة  ذكرنا    –  مهايمبهمني  الوافدين    -كما  بين  الخالف  بسبب  كانت 
سمح  ،  والقدامى  ،الجدد  إذا  أنه  قوا  السلطانوادعى  بمحاربة  فقط  الجدد  ت للقادمين 

أمر السلطان القادمين الجدد باإلضافة وبالفعل  ،  فهناك احتمال كبير لنجاحهم  ،خانديش
من  الشخصي  حرسهإلى   لمرافقة    المكون  المغول  من  آالف  التجارثالثة    ، (117)   ملك 

 وبداية االنقسامات الداخلية. ،وهنا يظهر اتساع هوة الخالف بين فصائل الجيش
خرج    حسن  وبالفعل  خانبقواته  خلف  نصير  و لمواجهة  انتهت  ،  معركة  وقعت 

التجار  حقق    مابعد و بهزيمة كاملة لجيش خاندش،   إلى  ملك    بجيشه دكن  الأهدافه عاد 
لمقابل ف  ،المنتصر بنفسه  السلطان  و تقدم  ا  ته،  جد  ا  سعيد  الجدد،  و   ،بهكان  بالوافدين 

على   الجدد  القادمون  يكون  أن  يجب  المستقبل  في  بأنه  قرار ا  الملكوأصدر   ، يمين 
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الملكية   المواكب  نفسه  ها،جميعوالقدامى على يساره في  البالط  فيه  ،  وفي  وهذا األمر 
 . (118)   حدث شرخ إضافي ودائم بين مجموعتي سكان البالد  وحينئذ  رفعة من شأنهم،

التجار مقدرته الكبيرة على تحقيق االنتصارات وحاز مكانة كبيرة   استعاد ملك 
والمغول، فما كان من    ،العرب جانب من  معه من المحاربين األ عند السلطان هو ومن  

بالفعل بدأ الدخنيون و ،  ومن قواته  ،واتخاذ القرار للتخلص منه  ،القادة القدامى إال التفكير
توجه خلف حسن ملك التجار سنة  والتخلص منهم، فعندما    ،في التدبير لإليقاع باآلفاقي

على  ،م1445ه/   849 سنك  للسيطرة  ب يقلعة  بهمن  ر  الدين  عالء  السلطان  من  أمر 
، إلى العرب الثاني مع سبعة آالف من مشاة الدكن، وثالثة آالف من سالح الفرسان  

الخاصة فرقته  قلعة،  جانب  أول  فتح  استطاع  واستولى ،  وتسمى سركه  ،وعندما وصل 
التجار  (119)   راجا  ولكن،  عليها بملك  الغدر  قرر  له  ،  سركه  "فقال  قتلك  إ:  لن   لين 

اتركنى شيء  في  أكون  أو   ،يفيدك  بالغابات   دليلكنا  المليئة  المنطقة  بهذه  الطريق  في 
" فيهف،  الكثيفة  التجار  ملك  التجار ،  وثق  ملك  تضليل  على  الدليل  هذا  عمل  وبالفعل 

لموضع   وجنوده  هو  موحشة  صعب  وقاده  فيها  يصعب بغابة  األعداء ،  الحركة  وكان 
معه هو ومن    ،عياءوصله ملك التجار بعدما أصابه اإل ينتظرون في هذا المكان الذى  

للراحةف األ  ،استسلموا  تلك  وفي  التعب،  كثرة  من  األ والنوم  عليهم  هجم  في ثناء  عداء 
ما يقرب من سبعة آالف معه  وق تل    ،منتصف الليل، وتم قتل خلف حسن ملك التجار

التجار في جالنه،   قامة ملك إالعودة إلى مقر    منهمواستطاع القليل  ،  جندي من جنوده
واأل الدكنيين  الجند  مع  تقابلوا  االنشقاقوعندما  أن  الحظوا  من    ،حباش    الجنودوالجبن 

الذين رفضوا النزول معهم للقتال، كان سببا في الكارثة التي حلت بملك التجار  الدكنيين
ويبدو أن التشيع كان منتشرا في تلك   ،كما ذكروا  -شراف من آل البيت  األ  والسادات 

الدكن إلىالفترة في  المغول حتى وصلوا  التجار من  تحرك جنود ملك  شكون،   قلعة  ، 
 بادرفي الدكن، وهنا  الملكيرساله للبالط إو  ،تفصيلحدث بال بالذيوهددوا بكتابة تقرير  



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                      بقنا              مجلة كلية اآلداب           

 

- 1666 - 

والقادة بعرض الواقعة بصورة قبيحة على السلطان    ،أعداء ملك التجار من وزراء الدكن
 رجعت بعد الهزيمة، بدال    التيوالتهور، وأن القوات الوافدة    ،متهمين ملك التجار بالخيانة 

قا تعيين  يتم  حتى  معهم  البقاء  على  الموافقة  عن  من  وتحدثوا  تصرفوا  لهم،  آخر  ئد 
البهمنية   الدولة  على  الخروج  إلى  ودعوه  الكوكن،  راجا  إلى  وذهبوا  بوقاحة،  السلطان 

(120). 
إلى األمر  وصل  رستم"  الوزيرين  عندما  الملك  ،"رجابي  بنظام  ملقبا  ،  وكان 

على   الموضوع  عرضوا  غوري،  الملك  عماد  بن  الملك  بمشير  الملقب  حمزة"  و"ساالر 
خبيثة بصورة  الدين  عالء  التجار  ،وبتلفيقات   ،السلطان  ملك  عن  كاذبة   ؛ وجنده  ،وتهم 

وطلب من الوزيرين قتل هؤالء الخارجين من الجنود الوافدين،   ،ولذلك غضب السلطان
جالنه  الوزيرانخرج  ف قصبة  إلى  جيش  رأس  حاصروهم  ،على  وصلوا  ومنعوا   ،وعندما 

رسال رسائل  إء الجنود للسلطان، واستمروا في  والرسل أن تصل من قبل هؤال  ،الرسائل
السلطان عالء الدين فما كان من  واتصالهم بسلطان الكجرات،    ،للسلطان عن خيانتهم

الكاذبة   الرسائل  تلك  االبعد  المتمردين  ارستمر إال  لمعاقبة  توجيهه  عبرة    ؛في  ليكونوا 
خبر    لغيرهم، أي  تسرب  من  الدكنيين  خاف  الحصار  طول  حقيقة  ومع  عن  للسلطان 

منهم  ،األمر للتخلص  الحيلة  إلى  الجنود  أف،  فلجأوا  ألفين  منوا  نحو  عددهم  البالغ 
وغيرهم من    ،مع ألف غريب   ،من السادات األشراف  ألف ومائتين وخمسمائة، من بينهم  

تأمينهم  المغول،   بعد  جميعا  و قتلولكن  يدعى  باستثناء    ،(121) هم   ، بك قاسم  شخص 
، فأرسل ورجاله من الهرب   ،قاسم بك  تمكن، ينخدعوا بهذه الحيلةوبعض رجاله الذين لم 

واستطاع قاسم ثم انضم إليهم بنفسه،    ،مشير الملك على الفور ألفي فارس لمالحقتهم
السلطان  ،بك إلى  الوصول  أن و   ،واتباعه  وبعد  الدين شاه،  قابلهم عالء  عند وصولهم 

من  أورد   ،راألم  تحقق  ما  وزراوأن  باآلفاقيؤ ه  لإليقاع  زورا  كان  من  ه  غاضب ا  كان   ،
في حكومة   كنفسه بسبب ثقته الكبيرة فيهم، وعي ن قاسم ب  والم سلوك وزرائه الخائنين،  
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إلى   همجميعورفع أتباعه  ،دولت آباد، ومنحه األوسمة التي تمتع بها الراحل ملك التجار
أمر   همجميعونظام الملك مع المعتدين اآلخرين    ،رتبة عسكرية كبيرة، أما مشير الملك

 .(122)   محملين بسالسل ثقيلة، بأن يتم اقتيادهم إلى العاصمة، مشي ا على األقدام
الحزبين  بين  الصراع  ينته  التي   ،بل ظل مستمرا  ،لم  المؤامرة  وكان من صوره 

المشهور محمود جوان وزير محمد شاه    تمت من قبل الحزب القديم الدخني تجاه الوزير
الثالث  سنة    ،بهمنى  المؤامرة  بهذه  استطاعوا  حيث  اآلفاقي،  الحزب  يمثل  الذى 

م  تأليب السلطان ضده والذى أمر بقتل الوزير محمود جوان صاحب   1482/ ه887
لة للسلطنة وهنا كانت بداية النهاية للدولة البهمنية فبدأ يحل بها الضعف الخدمات الجلي

في  سببا  البهمني  الجيش  عناصر  بين  الصراع  هذا  كان  قلنا  وكما  الحادثة،  تلك  بعد 
 .(123)  ضعف الدولة وانهيارها  

    :الجيش وتجهيزاته أسلحة ،الثالثالمحور 
كبيرة  اهتم بصورة  بالجيش  من    ؛البهمنيون  له  تعرضوا  ما  كثرة  بسبب  وذلك 

وما أحاط بهم من أعداء، باإلضافة إلى زيادة تطلعاتهم التوسعية، وال تقتصر   ،هجمات 
 ، والتجهيزات  ،ا على األسلحة المستخدمةولكن أيض   ،قوة أي جيش على كثرة أعداده فقط

 ؛شياء عامال مهما من عوامل قوة أي جيشهذه األ  د ومدى تطورها، حيث تع  ،وتنوعها
البهمني   الجيش  امتلك  متعددةألذلك  الفردية  :منها  ،ومتنوعة  ،سلحة    ، االسلحة 

غير    ،والجماعية لألسلحة  هي ال باإلضافة  للهجوم  الرئيسة  األسلحة  كانت  تقليدية، 
 . (124)الرماح، والصولجانات، والفؤوس، والسيوف، والخناجر، واألقواس 

  :األسلحة ( أ)
 اآلتي: تنوعت أسلحة الجيش البهمني التي يمكن رصدها على النحو 

    :األسلحة الفردية -1
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الواحد   الجندي  يستخدمها  التي  األسلحة  هي  الفردية  القتالأاألسلحة   ،ثناء 
السيف  ،والرمح  ،السيف  :ومنها عن  أما  للجميع  ،والقوس،  مشهورة  الهندية    ، فالسيوف 

قوتها كثير من    ؛ومعروف مدى  ذكرها في  وتم  البلدان،  لكثير من  تصدر  كانت  لذلك 
الهند، أو في  المصنوعة  بالسيوف    ن أشعار العرب، وكانوا في الجزيرة العربية يتفاخرو 

أو    المصنوعة هندي،  حديد  الهند   المصممةمن  سيوف  طراز  وللسيف (125)   على   ،
يه اعتمادا كبيرا في حروبهم، وكان السيف أهميته في الجيش البهمني حيث اعتمدوا عل 

الجنود  سالح  مالوه   ،والقادة  ،هو  سلطان  بين  دارت  التي  المعركة  ففي  والسالطين، 
يستخدم   للبهمنيين  الميسرة  جيش  قائد  الملك  نظام  كان  البهمني  شاه  نظام  والسلطان 

فاستخدم مقبض السيف الذى وجهه في   ،السيف في القتال حتى تفتت من كثرة القتال
بعنف خصمه  عينه  ؛وجه  في  بشدة  جرحه  إلى  أدى  مقابض سيوفهم    ؛مما  ألن  وذلك 

صنعت من الفوالذ الصلب، وكانت ثقيلة من أجل موازنة وزن نصل السيوف السميكة  
بهمنى (126)  شاه  محمد  السلطان  أن  البهمنية  الهندية  السيوف  قوة  مدى  يؤكد  ومما   ،

وخرج عليه    ،محاصرته من الجنود الهندوس  ت تم  ،حدى غزواتهإدما كان في  الثاني عن
بأقصى   واندفع  التحدي،  سبيل  على  بسيفه  ويلوح  فرسه،  صهوة  يمتطي  ضخم  مقاتل 

ووجه ضربة قوية له، تصدى لها السلطان، وبضربه واحدة من    ،سرعة نحو السلطان
  .(127) سيف السلطان شق الرجل إلى نصفين 

كان   الهداياولما  ضمن  يقدم  كان  أهميته  هذه  ،  والمكافآت   ،للسيف  وكانت 
ول لملك هداه السلطان أحمد شاه بهمنى األأ ومنها ما  ،  السيوف تزين بالجواهر والحلى

السلط فمنحه  االنتصارات  بعض  لتحقيقه  له  كمكافأة  من  التجار  كان  كثيرة  عطايا  ان 
   .(128)بالجواهر  بينها سيف مرصع

، (129) هناك الرماح التي كانت تستخدم للقتال عن بعد    ت السيوف كانوبجانب   

طويلة رؤوس  ذات  خفيفة  طويلة  رماحهم  مربعة  ،وكانت  جدًا  ،وذراع   ، (130)   وقوية 
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وكان جنود الجيش البهمني متفوقين في الرمي بالرمح، وكان للرماة الفضل الكبير في 
تحقيق النصر في بعض المعارك، ولدورهم الفعال استخدمهم الوزير محمود جوان في 
المعركة التي دارت بين السلطان همايون شاه بهمني وبين اسكندر خان الخارج على 

وبالفعل استطاعوا   ،من رماة الرمح في مركز الجيش  الدولة فقام الوزير بوضع خمسمائة
ومنهم    ،، كذلك استخدم القادة الرماح(131) بفضل رماحهم المساعدة في تحقيق النصر  

حدى إالقائد خان زمان قائد عالء الدين شاه بهمنى الثاني الذى قتل ابن الراى ديو في  
برمح خان زمان    لرأياوكان مقتل ابن    ،المعارك برمحه مما أصاب الهندوس بالرعب 

البهمنيين   المعركة لصالح   التيا األقواس  يض  أ كان هناك    ،(132) سببا في قلب موازين 
 (133)والدفاع    ،سلحة ذات القيمة في الهجومالسهام، وهي من األ  أويستخدم فيها القسي  

األ البهمنيين  وكانت  الجند  يستخدمها  التي  التركية  األقواس    :منها،  تركية  ا أقواسقواس 
 .(134)  الصغيرة لسالح الفرسان، واألقواس الطويلة للمشاة

    :سلحة الجماعيةاأل -2
الذى  كسالح المنجنيق    إلدارتها  جنديكثر من  أإلى  تحتاج    التيسلحة  وهى األ

من قلعة "بيلم بتن"    حصارفي  ، حيث ا ستخدم  (135) كان يستخدم في الجيش البهمني  
السلطان بهمن  قبل  شاه  األ(136)   األول  يمحمد  ومن  سالح ،  أيضا  الجماعية  سلحة 

سلحة التي دخلت بصورة حديثة في الجيش البهمني، وكان يتطلب المدفعية وهو من األ
، وسوف نتحدث (137)   رنجيانإفو   تركيانكثر من جندي، حيث كان يدير المدفع  أعملها  

 تقليدية. السلحة غير بالتفصيل في األ  عنها
   :سلحة الدفاعيةاأل -3

للوقاية   الجنود  يستخدمها  التي  الدروع  في  فتتمثل  الدفاعية  االسلحة  عن  أما 
 .(138) واستخدم الجيش البهمني الدروع المستديرة ، والحماية من أسلحة العدو

  :سلحة غير التقليديةاأل -4
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البهمنية  عند الحديث عن األسلحة غير التقليدية في تلك الفترة في عهد الدولة  
قبل  نجد  من  بالدكن  موجودة  تكن  لم  للحرب  جديدة  آلة  المدفعية    ،دخول  سالح  وهى 

تمالبارود    واستخدام المدافع  حيث  أ  ،استخدام  حصار  في  عام و والبنادق  ه  767دني 
ضد قوات بيجانكر،   األسلحة النارية من قبل جيوش بهمني هذه  استخدام   م، وتم1366/

األ المرة  كانت  الحملة  هذه  واألسلحة وفي  المدافع  البهمنيون  فيها  استخدم  التي  ولى 
و  يديره  النارية،  كان  المدفع  أن  األولى وأيض    " والفرنجة  ،األتراك"يذكر  المرة  هي  هذه  ا 

وذلك ألنهم كانوا أصحاب   ؛التي يذكر فيها األوروبيون الذين يخدمون على أرض الدكن
مقرب  يدعى  شخص  قيادة  تحت  بأكمله  السالح  وضع  تم  وقد  المجال،  هذا  في   خبرة 

 .(139)  خان ابن سفدور خان سيستاني

أما عن سبب المعركة بين البهمنيين وحاكم بيجانكر، فيرجع إلى أن السلطان  
األول   بهمني  المال، وكان راجا  أمحمد شاه  ببعض  يطالبه  بيجانكر  لراجا  رسل رسول 

وأنه ال سلطة ألحد عليه، فقام بإهانة    ،ويفتخر باستقالليته  ، بيجانكر بطبيعته متغطرس
مها قرر  ثم  شاه،  محمد  السلطان  حصن  رسول  تجاه  تحرك  وبالفعل  البهمنيين،  جمة 

حاصره الذى  بهمن  لسلطان  التابع  و   ،مودكول  عنوة  والنساء أودخله  الرجال  يقتل  خذ 
شديدا غضبا  غضب  الكارثة،  بهذه  شاه  محمد  سمع  عندما  بوحشية،  وقام   ،واألطفال 

لقتلى   ،م 1366ه /  767بتجميع جيشه في شهر جماد األول   ينتقم  أنه سوف  وأقسم 
الهندوس معسكر  إلى  شاه  محمد  وبالفعل سار  ينتصر عليهم    ،الحصن،  أن  واستطاع 

لقتلى الحصن من المسلمين، واستولى على كثير من الغنائم التي تركتها قوات   وينتقم 
وكباش، وسبعمائة حصان عربي   ،ثمائة عربة مدفعفيل، وثال  اوكان منها ألف  ،بيجانكر

 المدافع في حروبهم.  ن وهذا دليل على أن الهندوس أيضا كانوا يستخدمو  (140)
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ن زاد محمد شاه من استعداداته تقدم  أهربت قوات بيجانكر إلى أودني، وبعد    
على في الدكن    المسلمون   ايستخدمه  التي لمفع  امن المد   سلسلة  وكان معه  ،نحو أودني

 خان بن سفدور خان سيستاني مقرب  القائد حتى ذلك الحين، وأصدر أمر إلى  طالقاإل
  بوضع  المدفعية  أصحاب الخبرة في إدارةواألوروبيين    األتراكمن    ا ألحق به عدد الذى  

، وتخصيص دوريات مستمرة تدور وسالسل  ،المدفعية حول المخيم موصولة بحبال قوية
 المعسكراتنظر ا ألنه كان من الشائع أن تسرق اللصوص  وذلك    ؛اطوال الليل لحمايته

بشتى  ليال   حمايته  ومحاولة  الحروب  في  المدفعية  سالح  أهمية  مدى  يظهر  وهنا   ،
وبالفعل ،  بيجانكرإقليم  ثم قرر السلطان محمد شاه ترك أودني واالتجاه نحو    -ق  ائالطر 

قائ وضع  بذلك  الراي  علم  وعندما  قصير،  وقت  في  لجيشهوصله  لقتال    ،دا  ووجهه 
من  وخمسمائة ألف    ،فارسمحمد شاه بأربعين ألف    لمواجهة  قائد الراي  ، سارالبهمنيين

المشاة، عندما وصل محمد شاه أمر قائده خان محمد بحشد القوات المكونة من خمسة 
لقى   البداية  المدفعية، في  إلى جانب  المشاة،  ألف ا من  الفرسان وخمسين  ألف ا من  عشر 

 -اللذان قادا الجناحين األيمن واأليسر لجيش خان محمد -وعيسي خان    ،موسى خان
، وهي محنة كادت أن توجه ضربة قاتلة لجيش البهمنيين،  مصرعهما وكسرت قواتهما

لخان  و  المعنوية  الروح  فأعاد  فارس  آالف  ثالثة  مع  شاه  محمد  ظهر  اللحظة  هذه  في 
المدفعية عندما وضع  وجنوده، كذلك استطاع مقرب خان إربا  ،محمد  العدو بسالح  ك 

الجيش  استطاع  النهاية  العدو، وفي  وبدأ في قصف  المواجهة  مقدمة خط  المدافع في 
وكان لسالح المدفعية    ،البهمنى الحاق هزيمة كبيرة بجيش بيجانكر وكان نصرا عظيما

  .(141) دور مهم في تلك المعركة 
خالف   وقع  عندما  المدفعية  سالح  ذكر  تم  أحمد  كما  وأخية  شاه  فيروز  بين 

العاصمة  إلى  اتجه  السلطان  أخية  على  االنتصار  خان  أحمد  استطاع  فبعدما  خان، 
وهناك تجهز فيروز شاه الستقباله بقواته التي كان من بينها بعض المدفعية، التي تم  
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درك فيروز شاه مدى الهزيمة التي  أوغيرها من األسلحة بعدما  ،تسليمها ألحمد خان هي
و   لحقت  هناك  به،  الحروب  أيضا  كان  في  للمدفعية  السلطان عالء   التيدور  خاضها 

البهمنيين،   يضد را  الثانيالدين بهمن شاه   بيجانكر عندما أغار األخير على أمالك 
وكان    ،وأخذ يتفقد القوات   ،فعندئذ جمع السلطان قواته كلها في أحمد آباد بيدر عاصمته

بينها   المدفعية  فرقةمن  للسلطان كليم هللا بهمن شاه آخر    ،(142)  كبيرة من  كذلك كان 
 .(143)سالطين البهمنيين مجموعة من المدافع 

 

 :التجهيزات (ب)
 ومنها:  ،وهي األدوات التي يستخدمها الجيش في القتال بجانب األسلحة

 

  :الخيل -1
 

لفضلها،  العظيم  كتابه  في  بالخيل  تعالى  هللا  سبحانه  أقسم  وتعالى    فقال 
كان للخيل ، فقد  قال المفسرون: العاديات هي الخيل،  (1  :العاديات )"  َضْبحا"والعادياِت  

الجاهلية في  العرب  غيرهاواإلسالم    عند  بها  َتْعِدل  تكن  فلم  كبيرة،  و مكانة  هتم  ا ، 
ولذلك كانت   ؛قوة وتحمال  وأشدها  ،أنها َأصبر البهائم  هامن فضائلالمسلمون بها كثيرا، و 

القوة الضاربة والتشريف   ،بهااالعتناء    والسالح الفعال في المعارك؛ فكثر  ،الخيل هي 
 . (144) حروب اللها، والثقة بها، والتعويل عليها في 

ساس الذى تقوم عليه فرقة الفرسان، كان من الطبيعي  األ  ولما كانت الخيل هي
الجيش في  بها  الجيوش   ،االهتمام  أعداد  كثرة  مع  خاصة  منها  كبيرة  أعداد  وتوفير 

توفير هذه األ  ت البهمنية، ولكن كان الخيل  هناك مشكلة في  المطلوبة من  الكثيرة  عداد 
أن (  145)  ي الهندية، حيث إن البيئة الهندية لم تكن مالئمة لتربية الخيل، إذ يذكر العمر 

انحلت   بالهند  الخيل  مكث  طال  الخيل  متى  أن  عراب  وذكر  نوعين:  على  الهند  في 
ما   ،(146)وبراذين   الهند من جميع  إلى  الخيل  تجلب  ولذلك  فعله،  يحمد  ما ال  وأكثرها 
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والعراق، وإن كان في   ،وبالد اليمن  ،جاوره من بالد الت رك، وتقاد له العراب من البحرين
 .(147)  داخل الهند خيل عراب يتغالى في أثمانها

ماكن كثيرة  أوفي ظل هذه الظروف انتعشت تجارة الخيل التي كانت تجلب من   
بجانب وجود خيل  (149)حساء ومن األ ،(148) للبهمنيين من الجزيرة العربية من بالد نجد 

خراسان    من  كبيرة    ،وأيضا   (150) فارسية  بأعداد  الترك  بالد  من  الخيل  تجلب  كانت 
األ اوبذلك    (151)  الخيل  من  كبيرا  عددا  البهمنيون  القويةمتلك  أنه    ،صيلة  ذلك  ويؤكد 

عندما وجد ديو راى بيجانكير التفوق الكبير للجيش البهمني على جيوش المنطقة؛ عقد  
ا من قا فكانت اإلجابة أن تفوق البهمنيين لسببين: أولهما، أن ،  دته لمعرفة السبب مجلس 

أقوى  كانت  والسبب   ،خيولهم  الضعيفة،  حيواناتهم  من  أكثر  التعب  تحمل  على  وقادرة 
وهنا يتضح مدى تفوق الخيول البهمنية على غيرها من   ،(152) الثاني تم ذكره من قبل  

المنطقة في  الموجودة  أصالتها  ؛الخيول  بسبب  من    ، وذلك  بها  والعناية  االهتمام  وكثرة 
 قبل البهمنيين. 

الخيل اقتناء  على  بهمن  سالطين  حرص  كبيرة  ،وقد  بأعداد  وكانوا    ،وتربيتها 
ول في حفل زواج يقدموا بعضها هدايا لرجال الدولة كما فعل عالء الدين بهمن شاه األ

، ولم يقتصر اقتناء (153)دايا لألمراء  ابنه حين قدم ألف من الخيل العربي والفارسي ه
فالوزير باقتناء الخيل،  كبار رجال الدولة    هتم ا ولكن    ، السالطين فقط  على الخيل العربي  

تلك وكانت    ،(154) خواجه جهان كان يمتلك عشرة آالف من الخيل العربية  جوان  محمود  
 . (155)  بأغطية رأس فوالذية لحمايتها أثناء القتال وقات الحروب تغطى جيداأالخيول في 

   :فيالاأل -2
 

وذلك   ؛األفيال من أهم الوسائل التي استخدمت في الحروب في بالد الهند   د تع
هناك   األ (156) لكثرتها  المحاربين  قلوب  في  والرعب  الفزع  تثير  األفيال  وكانت  جانب  ، 
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تأثيرها النفسي على األ بتأثير الظهور األول للدبابات في الحروب عداء  ويمكن تشبيه 
سيالن  ،(157)   العظمى جزيرة  من  للبهمنيين  األفيال  ت ْجلب  المدن   ، وكانت  من  وغيرها 

 .( 158)بأعداد كبيرة عن طريق التجار الهندوس 
وإلظهار   ،شاركت األفيال بقوة في الحروب البهمنية إلحداث الرعب في قلوب أعدائهم

المن في  القوة  يصطحب  ؛طقةواستعراض  كانوا  أعداد   ون لذلك  من  امعهم  في   ها كبيرة 
 .(159)فيل في بعض المعارك   500حروبهم التي تجاوزت 

وألهمية األفيال في الحروب كانت من أهم الغنائم التي يمكن الحصول عليها، 
حين  بيجانكر  في معركة مع جيوش    السلطان محمد شاه بهمن األولومنها ما اغتنمه  

وألهميتها أيضا حرص   ،(160)فيل    2000فروا تاركين خلفهم غنائم كثيرة كان من بينها  
بها االحتفاظ واالعتناء  بهمن على  بهمني    ،سالطين  السلطان محمد شاه  أن  ذ ِكر  فقد 

يمتلك   كان  تم  ،فيل  3000األول  إذا  كبير  عدد  من    ت وهو  غيره  بأمالك  مقارنته 
 ؛ جدا  اوكان اقتناء الفيلة مكلف  ،(161)   فيل  2000ره  حيث لم يتجاوز غي   ،سالطين بهمن

فقد ذكر أن ما يحتاجه الفيل الواحد ،  نظرا لما تحتاجه من تغذية خاصة بكميات كبيرة
اليوم هو  من األرز، وستون رطال من شعير، وعشرون رطال من  ربعون رطال  أ  :في 

 .(163) وكانت تعيش الفيلة في اسطبالت خاصة بها  ،(162)سمن، ونصف ِحْمل حشيش 
للسالطين كهدايا  األفيال  تقديم  على  بهمن  سالطين  حرص  والملوك،   ،كذلك 

من   كان التي  فقدم السلطان محمود شاه بهمني الثاني هدايا للسلطان محمود الكجراتي  
 .(164) بينها خمسة أفيال 

فقط الحروب  على  البهمنية  األفيال  استخدام  يقتصر  أحيانا    ،لم  كانت  بل 
 . (165)والمخالفين لهم بدهسهم تحت أقدامها  ،تستخدم لعقاب الخارجين
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  : واألبواق ،والطبول ،الرايات -3
خلدون   ابن  من    (166) ذكر  األلويةأن  نشر  من  األلة  اتخاذ  الملك    ، شارات 

أن السر في ذلك إرهاب العدو ، و والقرون   ،والنفخ في األبواق  ،وقرع الطبول  ،والرايات 
النفوس  تأثير في  لها  الهائلة  الحرب، فإن األصوات   وتلوينها  ،الرايات   تكثير  ، وأمافي 

وإن  ال  التهويل  به  فالقصد   وإطالتها  هذه  اتخاذ   في   يختلفون   والدول  ،الملوك  أكثر، 
  فإنها   الرايات   فأما  وعظمها،  ،الدولة  اتساع  بحسب   ،مقل  ومنهم  ،مكثر  فمنهم  الشارات،

 قرع   وأما  الخلفاء،  من  بعده  ومن  -وسلم   عليه  هللا   صلى-  النبي  عهد   من  الحروب   شعار
في البداية ال يستخدمونه، ولكن مع اتساع    المسلمون   فكان  األبواق  في   والنفخ  ،الطبول

 الخالفة تم استخدامه تأثرا باألمم األخرى . 
، ولكن لم  (167)  وخضراء  ،حمراءوكانت    ،استخدم البهمنيون الرايات في حروبهم 

كان ألمير  أو استخدام الطبول، فقد   ،للرتب العسكرية الصغيرة حمل الرايات   يسمحيكن  
السلطان  ف،  )168 )   هتوالطبول كشارات ألمر   ،الرايات   حمل   اامتياز كثر  األو   ،األلف سمح 

األ شاه  على    ولأحمد  حصلوا  ألفلمن  أمير  راياتهم    ،منصب  باستخدام  فوق  وما 
 .(170) كذلك قاموا باستخدام األبواق في حروبهم  ،(169) هم توقالد  ،وطبولهم ،الخاصة

   :الدفاعية التحصينات
الجيش   تحدثنا عن  إل  ،البهمنيبعد أن  نتطرق اآلن  جزئية مهمة    ىوتنظيماته 

  وهي أال    ،التي ال تقل أهمية عن إعداد الجيوش  ،خاصة بالتنظيمات العسكرية للبهمنيين
في  التحصينات  وتتمثل  المدن،  عن  والدفاع  للحماية  اعدادها  يتم  التي  التحصينات 

، هاجميع  من الجهات   باألعداءلمـا كانت الدولة محاطة  و   والقالع.  ،والحصون   ،األسوار
 . خاص باهتماٍم والقالع  ،والحصون  ،األسوارفقد حظيت 

 



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                      بقنا              مجلة كلية اآلداب           

 

- 1676 - 

مع التطور الكبير الذى شهدته األسلحة في تلك الحقبة التاريخية من استخدام  
واستخدام البارود، تطلب ذلك اتخاذ تجهيزات دفاعية    ،وبنادق  ،سلحة حديثة من مدافعأ

فقد   التطور،  هذا  لمواكبة  في خاصة  ثورة  النارية  واألسلحة  البارود  اكتشاف  أحدث 
للدفاع الكامل  وجدران  ف،  المفهوم  للغاية،  سميكة  بجدران  كبيرة  حصون    ةستاريظهرت 
البوابات،   أمام  فتحات  أو قوية  ذات  و لتثبيت  سوار  فتحات براأالبنادق،  ذات  لتثبيت   ج 

تم  يالطلقة التي    ويحجب   ،يحمى الموقع  هاجدران مزدوجة أحد كان للحصن  و ،  المدافع
المناسبة للظروف الجديدةالدفاعية  إطالقها من الخارج، والعديد من األجهزة    ،األخرى 

ب نيت في ذلك الوقت في الدكن تشبه إلى حد كبير    أن القالع التيمن الالفت للنظر  
وربما يرجع ذلك إلى أن العديد من  ،  تقريب ا  نفسهالقالع التي بنيت في أوروبا في الوقت  

خدمة  "  نج  والفر   ،األتراك" في  القالع  كانوا  هذه  ومن  البهمنية،  المسماةاألسرة   القلعة 
Panah-i  Islam  ،  بهيانجار    فيبنيت  التيBhingar  في م1375/ه776  سنة  ،

 .(171)  من أجل إبقاء الزعماء المحليين تحت المراقبةوذلك   ؛محمد األولالسلطان عهد 
قلعة من الحجر، مقسمة    قام بهاأو   ،قام فيروز شاه ببناء بلدة سماها فيروز آباد 

عن بعضها بعض   الرائعة، منفصلة  الفناءات  عدد من  تحصينات   أما عن   ،(172)  اإلى 
والحصن كالهما محاط بسور كامل، ويعود   ،المدينةالعاصمة ف"  مدينة أحمد آباد بيدر

بهمني   شاه  أحمد  زمن  إلى  في األولتاريخهما  القديم  الهندوسي  الحصن  دمج  الذي   ،
الفترة في    ، مهندسين  استخدام تم  و   م،1432-1429/ ه835-832  من  مبانيه 

البناء، وفي عام    وأتراك  ،فرسومعماريين   بناء 1433/ه  836في  م  تم االنتهاء من 
حصن أو قلعة أحمد آباد بيدر المبنية بالحجر، وبهذه المناسبة أمر السلطان باحتفاالت 

سلطان   في غزو محمود خلجيالمدينة  تدمير كثير من دفاعات    ولكن بعد   ،(173) عامة  
تم إجراء   في الحروب   إدخال البارود بعد  و   ،(174) خرى  أالبناء مرة    نظام شاه  أعاد مالوه  

بواسطة علي بريد شاه،   وتحسينات أكثر شموال  ،  تحسينات طفيفة من قبل محمود شاه
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معظمها كان  ،  عدد كبير من الحصون هناك  كان  ،  بما في ذلك تركيب البنادق الكبيرة
وسبع بوابات باإلضافة إلى البوابات الثالثة المتتالية    ،، والعديد منها مزود بمدافعاضخم

 . (175)   والحصن ،بين المدينة
  :األسـطول

سطوال قويا أأما إذا تطرقنا إلى الحديث عن األسطول البهمني نجد أنهم امتلكوا  
فقد  بها،  قاموا  التي  والفتوحات  االنتصارات  بعض  تحقيق  في  الكبير  الفضل  له  كان 

البهمني  شارات عن األإوردت    ماوه  ،ثناء الحديث عن فتح جزيرة جوا الهنديةأ سطول 
ن لراي بيجانكر، تقع جزيرة جوا على الساحل الجنوب ا جزيرة وميناء في بيجانكر تابع

ع أما  للهند،  السلطان  الغربي  قائد  جوان  محمود  خواجة  التجار  ملك  قام  فقد  الفتح  ن 
من   مكون  أسطول  بإرسال  شاه  همايون  بن  شاه  ممتلئة    124محمد  حربية  سفينة 

وفي مدة ،  ابر    نحوهبينما سار مع جيشه  بالمقاتلين عن طريق البحر إلى الميناء الكبير،  
ه/م دون وقوع خسائر في جيشه    876وذلك عام    ،قصيرة استطاع أن يستولى عليه

(176). 
لكنهم حاولوا دائم ا  ،  لم يقم البهمنيون بتطوير أي ميناء على الساحل الشرقي  

امتلكوا بعض  الغربية، وقد  الموانئ  السيطرة على  أكبر قدر ممكن من  الحصول على 
له أهميته الخاصة   ت ودابول، لكن سيطرتهم على ميناء جوا كان  ،غول  :مثل  ،الموانئ

 . (177) بفضل األسطول البهمني  
كانت موجودة في الدكن في تلك الفترة فقد ذكر   التيأما عن أوصاف السفن   

اإلأ السفن  من  بكثير  أكبر  كانت  أشرعةنها  خمسة  يحمل  منها  كل  وكان    ،يطالية، 
حمل قوة  تتم بناء الجزء السفلي من هذه السفن بألواح ثالثية لتو والعديد من الصواري،  

لها   تتعرض  التي  إذا أالعواصف  أنه  بطريقة  بناؤه  تم  وبعضها  الموسمية،  الرياح  ثناء 
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العاصفة بسبب  منها  جزء  الميناء    ،تحطم  إلى  الرحلة  سينجز  المتبقي  الجزء  فإن 
 .)178( بأمان

استعراض كل هذه األمور المتعلقة بتنظيم الجيش البهمني يتضح لنا مدى  وبعد   
البهمنية التي اكتسبتها من التنظيم الجيد  لها،   ،القوة التي تمتعت بها الجيوش  والدقيق 

حيث   من  أنفسهم  البهمنيين  السالطين  قبل  من  الفائقة  العناية  إلى  شرافهم إباإلضافة 
با المتعلقة  تحقيق كثير من االنتصارات الدائم على كل األمور  ذلك  لجيش؛ ونتج عن 

 وتغلبها على كثير من القوى المجاورة لها.  ،وقوتها ،لتلك المملكة التي تميزت باستقرارها

 :  الخاتمة 
 التالية:النقاط  فيلقد توصل البحث لمجموعة من النتائج يمكن حصرها 

والسـيطرة علـى  ،لهـم فيهـا السـيادةامتد تاريخ األسرة البهمنية لفترة زمنيـة طويلـة كـان  •
ويرجع ذلك المتالكهم لجيوش قوية ساعدت على فرض وجودهم بـالقوة   ؛إقليم الدكن
  نفوذهم.في منطقة 

كان الجيش البهمني يتكون من مجموعة من الفرق المختلفـة التـي تشـكل قوامـه مثـل  •
وكــان  ،وهــذه الفــرق كانــت مدربــة بدرجــة كبيــرة والفيلــة،فــرق الفرســان والمشــاة والرمــاة 

  االنتصارات.بينها نوع من التناغم والتكامل مما ساعد على تحقيق كثير من 

كـــان الســـلطان يخــرج بنفســـه علـــى رأس ف للســلطان،كانــت قيـــادة الجــيش فـــي الغالـــب  •
واألمـور التـي يمكـن أن تهـدد  المهمـة،الجيش في كثير من المعارك خاصة المعارك 

 .واستقرارها السلطنةأمن 

 والجماعيــة، ،ســلحة الفرديـةومتنوعــة منهـا األ ،امتلـك الجــيش البهمنـي أســلحة متعـددة •
والســـــيوف، والخنـــــاجر، واألقـــــواس، هـــــذا  والفـــــؤوس، والصـــــولجانات، الرمـــــاح، :مثـــــل

ذلــك . باإلضـافة إلـى اســتخدام االسـلحة الحديثــة فـي تلـك الفتــرة مثـل المــدافع والبنـادق
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مـن السـمات المميـزة  وهـي ،بخالف التجهيـزات األخـرى التـي كـان مـن أهمهـا األفيـال
حيـث  وجـه الخصـوص للجيوش الهندية على العموم والمميزة للجيوش البهمنيـة علـى 

كبيــرة جــدا مــن األفيــال التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي  الــك الجــيش البهمنــي أعــداد امت
 المختلفة.المعارك  

شـــهدته األســـلحة فـــي تلـــك الحقبـــة التاريخيـــة مـــن اســـتخدام  الـــذيمـــع التطـــور الكبيـــر  •
تطلــب ذلــك اتخــاذ تجهيــزات  البــارود،واســتخدام  ،وبنــادق ،ســلحة حديثــة مــن مــدافعأ

والقـــالع  ،والحصـــون  ،األســـوارحظيـــت  لـــذلك ؛التطـــوردفاعيـــة خاصـــة لمواكبـــة هـــذا 
وعملـــوا  عـــدوان،وممتلكـــاتهم مـــن أي  ،مـــن البهمنيـــين لحمايـــة مـــدنهم باهتمـــاٍم خـــاص 

 مستمرة.دائما على تطويرها بصورة 

 ،والفـــرس ،األتـــراك مـــن متجانســـة،عناصـــر غيـــر  كانـــت جيـــوش بهمنـــي تتكـــون مـــن •
مصــدر ضــعف كانــت هــذه الطبيعــة غيــر المتجانســة للجــيش ، و والراجبــوت  ،والحبشــة

 ،وصـراعات بـين عناصـره المختلفـة  ،حيث عملت على وجود خالفات   لمملكة بهمني
واآلفــاقي، وتلــك الصــراعات هــي التــي أدت فــي النهايــة  ،أو بــين مــن ســموا بالــدخني

 .وسقوطها لضعف تلك الدولة
 

 الهوامش 

ناصر الدين سبكتكين الغازي ملك غزنة وبلخ وغيرها، كان من غلمان ألبتكين صاحب :  سبكتكين )1(
جيش غزنة للسامانية، اتفق الناس عليه بعد ما توفي أبو إسحاق ابن ألبتكين سنة ست وستين 

  ودام حكمه،  هو مؤسس الدولة الغزنوية، وخاض حروب وانتصارات كثيرة في الهند  دويع،  وثالثمائة
م، الذهبي: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد 997ه/  387توفي سنة  ،  نحو عشرين سنة

ت:   الذهبي،  َقايماز  بن  عثمان  شعيب   1347هـ/748بن  تحقيق:  النبالء"،  أعالم  "سير  م، 
:  الندوي ، 16/500م،  1985هـ /   1405بيروت، الطبعة: الثالثة،  –األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

الندوي  الحسني  الدين  فخر  بن  الحي  بـ ،  عبد  المسمى  األعالم  من  الهند  تاريخ  في  بمن  "العالم 
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والنواظر المسامع  وبهجة  الخواطر  حزم  (  )نزهة  بن  دار   ,"–    , األولى  الطبعة   , بيروت 
 .  1/60م , 1999ه/1420

م "   1372ه/    774:  ت،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصرى ثم الدمشقي:  ابن كثير  (2) 
تحقيق  ،" والنهاية  شيري :  البداية  العربي  ،  علي  التراث  إحياء  االولى    -دار  ه/   1408الطبعة 

الشيال،  11/324،  م  1988 الدين  ":  جمال  الهند  في  السالمية  المغول  أباطرة  دولة  تاريخ   " ،
 . 16 – 14ص ، م2001ه/1421، الطبعة األولى، سكندريةال –ثقافة الدينية مكتبة ال

الجنوب:  الدكن  (3)  معناها  للقسم ،  كلمة هندية  المقابل  الجنوبي  الهند  قسم  اسم يطلق على  فهو 
بالهندوستان  المعروف  نهر ،  الشمالي  إلى جنوبي  الواقعة  الجهة  قديما على  يطلق  كان  اسم  وهو 

الهند ولكن بعد أن فتحها المسلمون انحصر االسم في البالد الواقعة بين نهرى نربدا نربدا من بالد  
ت ،  نظام الدين أحمد بخشي الهروي :  ممتدة من بحر العرب إلى خليخ بنكاله . الهروي ،  وكرشنا

"    "،  م1593ه/  1002: أكبرى  االستعمار ) طبقات  إلى  العربي  الفتح  من  الهند  في  المسلمون 
الشاذلي:  جمةتر ،  (البريطاني القادر  عبد  للكتاب  ،  أحمد  العامة  المصرية  ، القاهرة  –الهيئة 

" معجم األمكنة التى لها ذكر في نزهة الخواطر " :  معين الدين الندوى ،  1/10م ،  1995ه/1415
العثمانية   المعارف  دائرة  آباد    –مطبعة  /    1353،  الدكن  –حيدر  ، 25ص    ،    م1934ه 

لوبون  ال:  غوستاف  "" حضارات  زعيتر:  ترجمة،  هند  العربي  ،  عادل  العالم  الطبعة  ،  القاهرة  –دار 
 . 73ص ، م 2009ه/ 1430األولى 

م استولى ابنه محمد على 1325هـ /  725عندما توفى السلطان تغلق سنة  :  محمد بن تغلق  (4) 
واكتنى بأبي وكان اسمه جونه. فلما ملك تسمى بمحمد  ،  الملك من غير منازع له وال مخالف عليه

المجاهد وكان هذا الملك أحب الناس في إسداء العطايا وإراقة الدماء. فال يخلو بابه عن فقير ُيْغنى 
وقد ُشهرت في الناس حكاياته في الكرم والشجاعة وحكاياته في الفتك والبطش بذوي    ،أو حي ُيْقتل

إنه كان يقرب المشتغلين بالعلوم واآلداب بل كان هو   :محمد تغلقوقال المؤرخون عن  ،  الجنايات
أديًبا، وله عدد من المنثورات والمنظومات الفارسية، في سنة ) توفى   (  م1351هـ /  752نفسه 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن :  . ابن بطوطة   بالد السندأثناء إحدى حمالته على   محمد تغلق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
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رحلة ابن بطوطة المسماة ، م 1377هـ/779ت: ، إبراهيم اللواتي الطنجي أبو عبد هللا، ابن بطوطة
األسفار االمصار وعجائب  النظار في غرائب  العريان:  تحقيق،  تحفة  احياء ،  محمد عبدالمنعم  دار 

 . 453، 2/452، ، م1987ه / 1407، الطبعة االولى، بيروت –العلوم 

وذكرها أبو الفداء " دلي" ,   النطق القديم لها "دهلي" , ولكن النجليز حرفوه إلي "دلهي ":  دهلي (5) 
الهند بالد  مشهورة،  قاعدة  الشأن  مدينة عظيمة  جمنا ،  وهى  نهر  من  الغربية  الضفة  واقعة على 

واتخذها قطب الدين ،  وفتحها السلطان شهاب الدين الغورى ،  اختطها دهلو،وهى مدينة قديمة قيل  
هـ 732ت :، عماد الدين إسماعيل بن محمد المعروف بأبي الفداء: يبك عاصمة ملكه . أبو الفداءأ
بيروت:  م1331  /  , دار صادر   ,  " البلدان  تقويم  , ص  -"  الندوى ،  359لبنان  الدين  "  :  معين 

 .  27ص ، معجم األمكنة

الحاكمة في التاريخ السالمي , ترجمة:  بوزورث  (6)  أ. بوزورث األسرات  حسين علي  :  كليفورد. 
،  الكويت , الطبعة الثانية  –سليمان إبراهيم العسكري , مؤسسة الشراع العربي  :  اللبودي , مراجعة

 .  278ص ، م1995 ه/1416

الجيش حملها كبار الضباط ممن كان تحت أمير المائة مرتبة عسكرية من مراتب  :  أمراء المائة (7) 
" ،  م  1740ه /    1153:  محمد بن عيسى بن كنان ت:  ابن كنان  قيادتهم مائة من الفرسان .

" والسالطين  الخلفاء  قوانين  ذكر  في  الياسمين  صباغ:  تحقيق،  حدائق  النفائس  ،  عباس    –دار 
" معجم ،  عبدالكريم الخطيب، مصطفى  107ص  ،  م  1991ه /    1412،  الطبعة األولى،  بيروت

 1996ه /  1416،  الطبعة األولى،  بيروت  –مؤسسة الرسالة  ،  المصطلحات واأللقاب التاريخية "
   . 46ص ، م

الغني , وتضم :  الكجرات  (8)  الهند بعد دهلي , وكانت تضاهيها في  إمارات  تعد هذه المارة ثاني 
وكومباى  , وسورات   , سومنات  منها  ا،  بالد  باب  الغربيوكانت  الهندية  الركن ،  لتجارة  في  وتقع 

الهند في غرب  الشرقي  الندوى ،  الشمال  الدين  ":  معين  األمكنة  معجم  محمود ،  45ص  ،  "  أحمد 
":  الساداتى وحضارتهم  الهندية  القارة  شبه  في  المسلمين  تاريخ  اآلداب  ،  "  ، القاهرة  -مكتبة 
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،  الطبعة األولى،  القاهرة  –لإلعالم العربي  الزهراء  ،  أطلس تاريخ السالم:  حسين مؤنس،  1/210
 . 256, ص م 1987ه / 1407

آباد  (9)  ديوكيرى :  دولت  باسم  تعرف  سنة  ،  كانت  الخلجى  الدين  عالء  السلطان  ه/ 693فتحها 
عاصمة  ،  م1294 تغلق  محمد  السلطان  اتخذها  المسلمون  وطئها  الدكن  بالد  من  بلدة  أول  وهى 

آباد   دولت  الهند وسماها  الندوى ،  م  1339ه/    740سنة  لبالد  الدين  األمكنة:  معين  معجم   "  ،
 . 26ص

ثم اتخذها عالء الدين  ، مدينة قديمة في إقليم الدكن فتحها السلطان محمد بن تغلق: ُكْلَبرْكهَ  (10) 
   . 46ص ، " معجم األمكنة: مملكته . معين الدين الندوى حسن شاه البهمني عاصمة 

طبقات  ،  الهروي   (11)  "" اآلصفي  :  اآلصفي،  8،  7/  3،  أكبرى  المكي  عمر  بن  محمد  هللا  عبد 
إى . :  نشره،  " ظفر الواله بمظفر وآله في تاريخ الكجرات "،  م1611ه /    1020:  ت،  الغخاني

" الهند في العهد السالمي " ,  :  الندوي ،  159،  158/  1م ،1910ه/1328  –لندن  ،  دنسن رس
, ص   م2001ه /  1422الهند ,    –الندوي , دار عرفات    أبو الحسن علي الحسني: راجعه وقدمه

،  الطبعة الخامسة،  المكتب السالمي،  " التاريخ السالمي العهد المملوكي ":  محمود شاكر  ،  201
  245/ 7، م 2000ه / 1421

 1936ه /  1355، در مطبع جامعة دهلى طبع كرديد، " برهان مآثر ": سيد على طباطبا (12) 
   . 15، 14ص ، م

الهند في العهد ،  الندوى ،  59  /1،  ظفر الواله:  اآلصفي،  8،  7/  3الهروي , طبقات أكبري ،  (13) 
   201ص ، السالمي

(14)-Briggs, John ," History of The rise of the Mahomedan Power in India 

,London , 1829, vol I I , p 292  

 . 159 /1، ظفر الواله: اآلصفي، 12 /3، الهروي , طبقات أكبري  (15) 
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ومليبار:  بيجانكر  (16)  المعبر  سلطان  يسكنها  كان  قديمة  كبيرة  مدينة  أسواق ،  كانت  ذات  وكانت 
أغار عليها  ،  وكان السلطان يسكن في الحصن السابع،  بنية فاخرة بها سبعة حصون من الحجارةأو 

تخريبها على يد نظام شاه وعادل  ولكن تم  ،  محمد شاه بهمني ومجاهد شاه بهمني أكثر من مرة
     . 15ص ، " معجم األمكنة:  معين الدين الندوى ، م 1565ه/  972شاه وبريد شاه سنة 

أكبري   (17)  طبقات   , سنة  ،  14  -12/  3،  الهروي  توفى  أنه  مآثر  برهان  في  /   775ذكر  هـ 
 . 203، 202ص ، الهند في العهد السالمي، الندوى ، 34ص ، م1373

معجم األنساب واألسرات الحاكمة  :  زامباور،  35،  34ص  ،  " برهان مآثر ":  سيد على طباطبا  (18) 
السالمي التاريخ  بك:  ترجمة،  في  حسن  محمد  محمود،  زكى  أحمد  العربي  ،  حسن  الرائد   –دار 

 . 437ص ، م 1980ه /  1400، لبنان –بيروت 

  1/160، الوالهظفر : اآلصفي، 15 /3، الهروي , طبقات أكبري  (19) 

في طبقات أكبري   فعند الهروى ،  في الروايات حول من تولى الحكم بعد داود شاه  هناك اختالف (20) 
محمد "    36وسيد على طباطبا في " برهان مآثر " ص  ،  1/160واآلصفي في ظفر الواله ،،  3/12

أنه "محمود بن عالء ذكر  ،  في تاريخ فرشته،  ، أما عند محمد قاسم هندوشاهشاه بن محمود شاه "
ن وفاته سنة  أ" وذكر ، م1623ه / 1033بعد عام : ت محمد قاسم هندوشاهنظر ا، الدين حسن "

الثاني،  م1614/  1023 الجزء  فرشته  آثار ومفاخر  ،  محمد رضا نصيري :  تحقيق،  تاريخ  انجمن 
 .   305/ 2، م 1968ه /  1388، إيران –فرهنگى، تهران 

 .   53 – 39ص ، " برهان مآثر ": سيد على طباطبا، 163 – 1/161، الوالهظفر : اآلصفي (21) 

وقد وصفها عبد الحى الحسني ،  أو " ورنكل " من أهم المدن الموجودة بإقليم الدكن:  ورنكال  (22) 
 . 192/ 2، ، نزهة الخواطر، الندوى بأنها كرسي بالد الدكن . الندوي 

وفتحها السلطان محمد ،  ملك ورنكل في القرن الثالث عشر الميالدىيقال بناها كثيا  :  بيدر  ( 23) )
م    1430ه /833  واتخذها أحمد شاه بهمني قاعدة ملكه سنة ،  م  1321ه /  721بن تغلق سنة  

 . 15ص ،  " معجم األمكنة: معين الدين الندوى وهى ذات قلعة حصينة . 
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في وسط  :  خاندش  (24)  خاندش  إقليم  الدكنيقع  من  الغربي  الشمال  إلى  الهند  من ،  غرب  يحده 

برار إقليم  "،  الشرق  جالنه   " الجنوب  ومن   ،" مالوه   " الشمال  الكجرات،  ومن  الغرب  ويقع ،  ومن 
 208/  1،  طبقات أكبري ،  وأشهر مدن خاندش " برهانبور " . الهروي ،  القليم في وادى نهر التابتى

الع:  الندوي ،  3/186،  210  – في  الهند   ",  " السالمي  تاريخ :  الساداتى،  182ص    هد   "
 .  255ص ، أطلس تاريخ السالم: حسين مؤنس، 209ص ، المسلمين في شبه القارة الهندية 

َلُه ملك   (25)  َوُيَقال  قاوان  َأْحمد  َأُخو الشَهاب  الكيالني  اْلَكَمال  الخواجا  َأْحمد  َمْحُمود بن ُمَحمَّد بن 
واختص ِبَصاِحب كلبركة وغيرها همايون شاه بن  ،  م تقريًبا  1410ه /    813التجار. ولد في سنة  

بخواجا   ُدِعي  رقاه حتى  ثم  التجار  ملك  َأن جعله  ِإَلى  ورقاه  أشرف على أحمد شاه  لما  ثم  جهان 
الموت أوصاه بأوالده فاستولى على المملكة وعلى ولده نظام شاه وكان صغيرا في السن فلم يلبث 

السن أخاُه محمد شاه وكان أيضا صغيرا في  فأقر  أتم ،  َأن مات  الخواجا األمور وقام بها  وساس 
محمد بن عبد الرحمن  :  يها، السخاوى قيام َوَثبت قواعد َمْمَلَكته وأدخل فيها أماكن لم تكن مضافة ِإل

،  " الضوء الالمع ألهل القرن التاسع "،  م   1497ه /    902:  ت،  بن محمد شمس الدين السخاوى 
زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس :  الملطي،  145،  144/  10،  بيروت  –دار الجيل  

" نيل األمل  ،  م  1514ه /    920:  ت،  الدين خليل بن شاهين الظاهرّي الملطّي ثم القاهري الحنفيّ 
" الدول  تدمري :  تحقيق،  في ذيل  السالم  بيروت  ،  عمر عبد  للطباعة والنشر،  العصرية   –المكتبة 

 . 7/422، م 2002 -هـ  1422الطبعة: األولى، ، لبنان

الهند في ،  الندوى ،  165  / 1،  ظفر الواله:  اآلصفي،  33  -20  /3،  الهروي , طبقات أكبري   (26) 
 . 205ص ، السالميالعهد 

الندوى :  مالوه  (27)   , وأكرا  والدكن  الكجرات  بين  الهند  وسط  تقع  فسحيه  العهد :  والية  في  الهند 
الجامعية    85ص      السالمي، المؤسسة   ,  " الهند  في  السالم  تاريخ   "  , النمر  عبدالمنعم   ,

 . 216م ،, ص 1981ه/ 1401: الطبعة األولى، بيروت –للدراسات والنشر 

، اسمه " بهريو " وحرف إلى " بحرى "،  وثنيا من براهمة بيجانكر:  نظام الملك حسن البحري   (28) 
فما زال يترقى حتى لقبه محمد  ،  وأسلم على يده فسماه الحسن،  أسر في عهد أحمد شاه البهمني
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شاه صار وكيل السلطنة فلما مات محمد  ،  ثم استوزره وجعله أمير األمراء،  شاه البهمني " الملك "
 .230ص ، الهند في العهد السالمي ، الندوى ، 49، 48/ 3، طبقات أكبري : الهروي . 

سيد على ،  168  –  1/165،  ظفر الواله:  اآلصفي،  40  –  34/  3،  الهروي , طبقات أكبري   (29) 
 206،  205ص  ،  الهند في العهد السالمي ،  الندوى ،  118  –  114ص  ،  " برهان مآثر ":  طباطبا

 . 

Briggs, John ," History of The rise of the Mahomedan Power in India , 

vol I I ,p 491 ,492  

، 49،  48/  3،  طبقات أكبري :  بلدة فيما بين " جنير " و " دولة آباد " . الهروي :  أحمد نكر (30) 
 .230ص ، الهند في العهد السالمي، الندوى 

يحدها من الشرق نهر " وردا" ومن الغرب خاندش ومن الجنوب ،  الدكنمنطقة في شمال  :  برار (31) 
الندوي   .  " إيلجبور   " مدنها  " وأشهر  تابتي   " نهر  الشمال  " ومن  كنكا  العهد :  " وان  في  الهند   "

 .  7/252، " التاريخ السالمي العهد المملوكى ": محمود شاكر، 110السالمي " , ص 

، وجنوبا ميسور وغربا بونا ، الهند الجنوبية يحدها شماال ناكبور وخاندشكورة كبيرة من : تلنك (32) 
 الندوى: وكان من أشهر بلدانها ورنكل . معين الدين ، وملوكها كانوا يعدون من أكبر ملوك الهند

 . 19ص  األمكنة،معجم 

 . 169/ 1، ظفر الواله: اآلصفي، 41، 40/ 3، الهروي , طبقات أكبري  (33) 

الهروى اختالف في االسم ف هناك    (34)  الدين بن محمود شاه"  ذكره  أكبري " عالء  / 3  في طبقات 
وكذلك محمد ،  169/  1أما اآلصفي في ظفر الواله ذكره باسم " عالء الدين بن احمد شاه "  ،  47

 . 2/505، قاسم هندوشاه في تاريخ فرشته

 . 508 – 505/ 2، هندوشاه محمد قاسم ، 48، 47/ 3، الهروي , طبقات أكبري  (35) 

   278ص ، األسرات الحاكمة في التاريخ السالمي: بوزورث (36) 
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 35، 34، 24، 23/ 3، الهروي , طبقات أكبري  (37) 

 66، 65ص ، " برهان مآثر ": سيد على طباطبا (38) 

"    الثالث تاريخ فرشته الجزء  ،  محمد قاسم هندوشاه أستربادي،  53  /1،  ظفر الواله:  اآلصفي  (39) 
 . 318 – 317/ 3، ه 1385 كتابخانة مجلس شوارى اسالمى 

( 40  )  Jogindra Nath chowdhury: The Indian Historical Quarterly " 

Administration of the Bahmani Kingdom " , Delhi – India – 1926 , vol I I 

,p 696 

(41 )Briggs, John ," History of The rise of the Mahomedan Power in India 

, vol I I ,p 299 

(42 )Briggs, John ," History of The rise of the Mahomedan Power in India 

, vol I I ,p 398  

" ملوك بهمنى نخستين حاكمان ،  خديجه عالمى،  16ص  ،  " برهان مآثر ":  سيد على طباطبا  (43) 
مؤسسة انتشارات امير كبير (،    م    1528  –  1347هـ/    934  –  748)مستقل مسلمان در دكن  

   92ص ، تهران –
Dr. S. A. Q. Husaini," BAHMAN SHAH, The Founder of the Bahmani 

Kingdom ", British Indian Street, Calcutta , India 1960 , p146   

الملك عصامى  (44)  اوشا:  عبد  السالطين، تصحيح  /    1367،  مدرس ،  فتوح  ص ،  م  1948ه 
556 

  34  /3، الهروي , طبقات أكبري (45) 

(46 )Duarte Barbosa ," The Book of Duarte Barbosa " , Edited By, Mansel 

Longworth Dames , Printed At The Bedford Press, London , 1918 , vol I , 

p 179  

 (47)  : العمري ت  ،  العمرى  العدوي  القرشي  بن فضل هللا  يحيى  بن  أحمد  الدين  هـ/ 749)شهاب 
دار الكتب ،  كامل سلمان الجبوري :  تحقيق،  " مسالك األبصار في ممالك األمصار"  (     م    1349

https://www.routledge.com/search?author=Mansel%20Longworth%20Dames
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 : الهند السالمية في عصر دول الطوائف ( 2ملحق )
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 م.1985ه/ 1405الطبعة الثانية، 
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 م،  1038ه/  429ت:  الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل،   •
 .م 1867لطائف المعارف"، تحقيق: هورث دانى، مطبعة بريل،  "
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، تحقيق خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار "مقدمة ابن خلدون "م،  1406ه /  
 م.  2001ه/   1421بيروت،  –الفكر 
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"مسالك األبصار في ممالك األمصار"، تحقيق: كامل سلمان    (  م1349هـ/  749)

 بيروت. –دار الكتب العلمية  الجبوري،
الفداء  الفداء:أبو    • بأبي  المعروف  محمد  بن  إسماعيل  الدين  :عماد  ت  هـ/ 732، 

 .لبنان -بيروت  ،صادر دار، "تقويم البلدان: "م1331
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 . م 1991ه/  1412الطبعة األولى، 

شاهين الملطي:   • بن  خليل  الدين  غرس  الصفاء  أبي  بن  الباسط  عبد  الدين  زين 
الحنفي   القاهري  ثم  الملطي   ت:  الظاهري    ،920    / "  1514ه  األمل في م،  نيل 
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Abstract:  

When the authority of Muhammad bin Tughluq weakened in the 

Sultanate of Dehli, the newly opened parts of the Deccan region 

began to secede from his rule, and a group of independent states 

was formed, including the Bahmani state, where Alauddin Hassan 

Kanku was able to establish his state in the Deccan in the year 748 

AH / 1347 AD, dangers surrounded With regard to the Bahmanis 

from multiple fronts, some of them are related to the Indian 

kingdoms, and some are related to the Islamic kingdoms in the 

region, where the Bahmani kings entered into continuous wars 

with their neighbors, and therefore the army was an absolute 

necessity for them to face all these dangers, in addition to the 

importance of the army in achieving their expansion projects, The 

Bahmani sultans have taken great care in organizing the army 

since the era of Alaeddin Hassan Bahman and then his successors 

from the sultans. The Bahmani army had a specific system in 

terms of dividing the forces into multiple military divisions, as 

well as arranging military ranks according to their position in 

order to distribute tasks to them, methods of assessing soldiers, 

and paying salaries , and other tasks 
Through the study, it became clear to us the extent of the 

strength of the Bahmani armies, which they gained from the good 



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                      بقنا              مجلة كلية اآلداب           

 

- 1708 - 

 

organization in addition to the great care of the Bahmani sultans 

and their constant supervision of all matters related to the army. 

As a result, many victories were achieved for that kingdom. 
 

Keywords: Bahmani, India, Deccan, the army. 
 


