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النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

ملخص البحث: 
شهد مرشق الدولة العربية اإلِسالمية يف العرص العبايس وما بعده ظهور دول 
بعضها  وحاول  بغداد،  يف  العباسية   الدولة  بمقر  أَغلبها  ارتبط  عديدة  وإِمارات 
اإلِسالمية  العربية  احلضارة  بناء  يف  مارات   واإلِ الدول  هذه  وأَسهمت  االنفصال، 
مارات االسالمية دولة سالطني اخللجيني يف  إسهاماً فاعالً، ومن هذه الدول واإلِ

اهلند يف عرص السلطنة اإلِسالمية. 
إنَّ أَمهية دراسة تاريخ اهلند يف عرص السلطنة- والسيَّام عىل عهد أُرسة اخللجيني- 
تأيت من خالل كشف اإلنجازات املميزة التي حتققت يف ذلك العهد من اجلوانب 
احلضارية  املتعددة والسيَّام اجلانب املايل؛ ونظراً للدور الكبري الذي أدهتا األموال 
يف قيام دولة سلطنة اخللجيني يف اهلند وبقائها قوية بوجه األَعداء والطامعني، وأنَّ 
هذه املؤسسة املالية قد أسهمت يف بناء جيش نظامي قوي ساهم يف نرش اإلِسالم بني 
ز البحث عىل تبيان النظام املايل  الوثنيني اهلنود يف معظم شبه القارة اهلندية؛ لذا ركَّ

ودوره يف احلياة  العامة عىل عهد سلطنة اخللجيني. 
االستنتاجات  أَهم  فيها  ذكرنا  وخامتة  وحمورين  مقدمة  عىل  البحث  ن  وتضمَّ
يف  وأمهيته،  للموضوع  اختيارنا  سبب  فيها  فذكرنا  املقدمة  ا  أمَّ إليها،  توصلنا  التي 
ل  عىل دراسة األَوضاع السياسية يف اهلند عىل عهد سلطنة  حني اشتمل املحور األَوَّ
لدراسة  الثاين  املحور  صنا  وخصَّ (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)،  اخللجيني 
النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)؛ 

إذ تُعدّ املؤسسة املالية العصب الرئيس ألي نظام سيايس قائم. 
و  واجلزية  النقود،  املايل،  النظام  اهلند،  اخللجيني،  سلطنة   ) املفتاحية  الكلامت 

اخلراج)
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Abstract 
The east Arab Islamic state in the Abbasid era and beyond wit-

nessed the emergence of many countries and emirates, most of 
which were linked to the headquarters of the Abbasid caliphate in 
Baghdad, some of which tried to secede, and these countries and 
the Emirates contributed to building the Arab Islamic civiliza�on 
with important contribu�ons, and from these Islamic states and 
Emirates the state of the Khaljis sultans that appeared in India in 
The era of the Islamic Sultanate.

The importance of studying the history of India in the Sultanate’s 
era - especially during the era of the Khaleeji family - comes through 
revealing and studying the important achievements that were made 
in the era from various civiliza�onal aspects, especially the financial 
aspect. In the face of enemies and greedy, and how this financial in-
s�tu�on has contributed to building a strong regular army that con-
tributed to the spread of Islam among Indian pagans in most of the 
Indian subcon�nent. Therefore, the research focused on clarifying the 
financial system and its role in life during the era of the Khalji ians.

The research included an introduc�on and two sec�ons, then a 
conclusion in which we men�oned the most important findings . As 
for the introduc�on, we men�oned the reason for our selec�on of 
the topic and its importance, while the first topic included a study of 
the poli�cal situa�on in India during the era of the Khaljis Sultanate 
(689-720AH / 1290-1320AD), and we devoted the second topic to a 
study : the financial system in India during the reign of the Sultanate 
of the Khaljis (689-720 AH / 1290-1320 AD), as the financial ins�tu-
�on is the main nerve of any exis�ng poli�cal system.

Keywords:Khaljis sultanate,India , financial system, money, 
tribute,  taxa�on.



٢٤٧

النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

املقدمة: 

الدراسات  من  اإلِسالمية  السلطنة  عرص  يف  اهلند  تاريخ  دراسة  تعدُّ 
من  متتد  التي  املدة  تلك  حول  العلمية  الدراسات  لقلة  وذلك  املميزة؛ 
من  العديد  اهلندية  القارة  شبه  حكمت  إذ  (٦٠٢ــ٨١٥هـ/١٢٠٥ــ١٤١٣م)؛ 
ــــ١٣٢٠م)  ١٢ـ  األرس احلاكمة، ومن أبرزها أرسة اخللجيني ( ٦٨٩ـ٧٢٠هـ/٩٠
إذ تُعدّ مدة حكم هذه األرسة  من العهود املزدهرة يف تاريخ اهلند عامة، وتاريخ 
اإلمارات والدول اإلِسالمية التي أُقيمت عىل األرايض اهلندية خاصة، والسيَّام 
دولة السالطني اخللجيني، نظراً للخدمة الكبرية التي قدمها اخللجيون لإلِسالم 
جذوره   وتثبيت  اهلندية  القارة  شبه  من  جديدة  بيئات  يف  نرشه  يف  املسامهة  عرب 
فيها، فضالً عن التطور يف اجلوانب احلضارية كافة والسيَّام اجلوانب املالية، وعىل 
ا كانت مليئة باألحداث  الرغم من الفرتة القصرية  حلكم أرسة اخللجيني إالَّ أهنَّ
التارخيية وأثرت تأثرياً واضحاً عىل امتداد عرص السلطنة اإلِسالمية يف اهلند التي 

حكمت مدة ثالثامئة وثالثني عاماً.

إنَّ السبب الرئيس الذي دفعنا الختيار(( النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة 
هذا  أن  هذه  لدراستنا  عنواناً   ((  " ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م  اخللجيني"٦٨٩- 
أحد  أَيضاً  وهو  الالزمة،  الباحثني  بعناية  حيظ  مل  وأمهيته  سعته  عىل  املوضوع 
الباحثني،  اهتاممات  من  الصدارة  تشغل  أن  جيب  التي  أمهية  األكثر  املوضوعات 
ف الباحثون وطالب العلم عن كثب النظام املايل لسلطنة اخللجيني التي قامت  ليتعرَّ
يف اهلند يف بقعة بعيدة عن مركز اخلالفة اإلِسالمية، ويف مدة تارخيية تعرضت فيها 
ض اجلناح  األُمة اإلِسالمية إِىل نكبات وهزات كادت تأيت هبا من القواعد؛ إذ تعرَّ
والنتائج  املغويل  بالغزو  متثلت  اخلارجية  اهلجامت  أرشس  إِىل  اإلِسالمي  الرشقي 
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املرتتبة عليه؛ إذ مثَّل ذلك حتدياً جدياً لألمة اإلِسالمية يف عقيدهتا ووطنها؛ ومن هنا 
متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية،  أبعاداً  التحدي اختذت  فإنَّ االستجابة هلذا 
اهلند  تاريخ  يف  احلقب  أهم  من  تُعدّ  حقبة  عىل  الضوء  لتسليط  السعي  عن  فضالً 

اإلِسالمية ومن أهم عصوره أال وهو عرص السلطنة اإلِسالمية. 

بخاصة؛  اخللجيني  سلطنة  عهد  وعىل  بعامة  اهلند  يف  املالية  النظم  دراسة  وعند 
النظم عموماً غري كاملة،  تواجهنا صعوبات غري قليلة منها أنَّ معلوماتنا عن هذه 
أزمنة  من  مقتضبة  معلومات  أو  اسمها  إالَّ  املصادر  تذكرها  ال  النظم  هذه  فبعض 
وأمكنة متباعدة عىل الرغم من أنَّ مقتضيات األَحوال تستلزم وجودها، فضالً عن 
تقديم  الصعب  من  جيعل  ممَّا  البحث،  بمدة  اخلاصة  الرئيسة  التارخيية  املصادر  قلة 
مل  السلطنة،  هلذه  املالية  املؤسسات  جوانب  معظم  أنَّ  والسيَّام  عنها،  كاملة  صورة 

تدرس بصورة دقيقة وشاملة. 

باحلقبة  واملتعلقة  املتخصصة  احلديثة  والبحوث  الدراسات  من   عدد  وهناك 
السلطنة اإلِسالمية يف اهلند، تطرقت إِىل النظم احلضارية  يف اهلند عىل عهد السلطنة 
اإلِسالمية، ومل تتطرق إِىل النظم احلضارية عىل عهد اخللجيني بعامة والنظم املالية 
–كلية  ترسم خريطة شاملة  مل  ا  أهنَّ الدراسات  يميز هذه  ما  أن  بخاصة، فضالً عن 
وتفصيلية–  عن  النظم احلضارية عند اخللجيني بعامة ونظم املالية بخاصة، إِذ إن 
هذه الدراسات تضمنت دراسة  مجيع النظم احلضارية يف اهلند عىل عرص السلطنة، 
اخللجيني،  سالطني  من  معني  سلطان  عهد  عىل  احلضارية  النظم  مجيع  دراسة  أو 
عالوة عن ذلك ان هذه الدراسات قد تناولت جانباً واحداً من جوانب النظم املالية، 
والسيَّام النقود، فجاءت مادهتا مشتتة ومبعثرة. ومن أَشهر الدراسات السابقة هبذا 
بـ:  واملوسومة،  حممد،  عطية  سالمة  عثامن  للباحث:  ماجستري  رسالة  اخلصوص 
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النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

((القيمة التارخيية واحلضارية للنقود اإلِسالمية يف اهلند عىل عهد سلطنة دهيل " منذ 
هناية القرن السادس اهلجري / بداية القرن الثالث عرش امليالدي حتى أواسط القرن 
العارش اهلجري / أوائل القرن السادس عرش امليالدي" ))، التي ناقش فيها النقود 
اإلِسالمية يف اهلند عىل عهد سلطنة دهيل للمدة (٦٠٢-٩٢٣هـ/١٢٠٥-١٥٢٦م) 
لجي وأرسة بني  اي النقود املرضوبة يف دهيل عىل عهد ارسة املامليك ثم ارسة آل خُ
تغلق واخريا النقود املرضوبة  يف اهلند عىل عهد بني خرض خان وآل لودي. . فضالً 
عن اطروحة  دكتوراه للباحث: عادل حممد نجيب امحد رستم، املوسومة بـ: ((مظاهر 
احلضارة اإلِسالمية يف عرص سلطنة دهيل))، التي نرشت كتاباً عام (١٩٨٥م) يف دار 
السويدي للنرش والتوزيع يف أيب ظبي، تناول الباحث مجيع  اجلوانب احلضارية يف 
عرص سلطنة دهيل للمدة(٦٠٢-٩٢٣هـ/١٢٠٥-١٥٢٦م) اي ملدة جتاوزت ثالثة 
النشاط   )) بـ:  واملوسومة،  حممد،  فوزي  مجال  للباحث:  بحث  عن  عالوة  قرون، 
اخللجي  الدين  عالء  السلطان  عهد  عىل  اهلند  يف  للمسلمني  واحلضاري  السيايس  
اجلوانب  بعض  باقتضاب  تناول  الذي   ،((" ١٢٩٥-١٣١٦م  ٦٩٥-٧١٥هـ/  "

احلضارية يف سلطنة اخللجيني عىل عهد السلطان عالء الدين حممد شاه اخللجي. 

دراسة  مرشوعية  غ  يسوّ السابقة  للدراسات  واملوضوعي  الزمني  اإلطار  ولعل 
شاملة عن النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني (٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-
سالطني   اتبعها  التي  الكيفية  اآلتية:  التساؤالت  إىل  تستند  دراسة  ١٣٢٠م)، 
وذلك  عموماً،  اهلندي  املجتمع  بنية  يف  أحدثتها  التي  السلطنة  إدارة  يف  اخللجيني 
أَال وهو اجلانب  السلطنة  إدارة هذه  الضوء عىل أحد أهم اجلوانب يف  عرب تسليط 
املايل؟ وما أَبرز املوارد املالية لسلطنة اخللجيني يف اهلند؟ ما اهلدف الذي كان ينشده 
النظام العسكري؟ هل  إِىل جانب  بناء نظام مايل متكامل  السالطني اخللجيون من 
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أثرت سياستهم املالية يف بسط نفوذهم عىل أَغلب أَرايض شبه القارة اهلند ومن ثم 
نرش اإلِسالم يف بيئات جديدة ؟ وما أَسباب حرص سالطني اخللجيني عىل االشارة 
م كانوا يتمتعون باالستقالل  إِىل احلاكم العبايس يف القاهرة عىل نقودهم، والسيَّام أَهنَّ

الكيل عن أَي جهة سياسية. 

كثرية،  منهجية  حماور  عىل  الدراسة  اعتمدت  التساؤالت؛  هذه  عن  ولإلِجابة 
منها املنهج الوصفي الذي يسعى إِىل وصف احلادثة كام حصلت يف الواقع من أَجل 
املساعدة عىل فهم أَبعادها وأَسباهبا، فضالً عن اعتامد املنهج التارخيي الذي يقوم عىل 
املنهج  التي مرت هبا، فضالً عن  واملراحل  نموها  وطبيعة  التارخيية،  الظاهرة  تتبع 
التحلييل يف بعض اجلوانب التي هبا حاجة إِىل التحليل، الذي هدفه تفكيك الظاهرة 
موضوعة الدراسة من أَجل التعرف إىل أسباهبا والعوامل التي أسهمت يف تكوينها، 
قد ساعدت عىل حتقيق  املناهج جمتمعة  وهذه  معها،  ترافقت  التي  املظاهر  فهم  ثم 

ته هذه الدراسة.  اهلدف الذي قصدَ

بالدراسة  وتغطيته  جوانبه  بكل  واإلحاطة  البحث  شمولية  حتقيق  أجل  ومن 
مضمون  وكان  وخامتة،  وحمورين  مقدمة  عىل   م  قُسّ فقد  املستطاع،  قدر  والتحليل 
كلّ منها عىل النحو اآليت: املقدمة تضمنت أَمهية املوضوع، وأَسباب اختياره، وأَهم 
املوضوع،  وإِشكالية  بالبحث،  املتعلّقة  السابقة  والدراسات  البحث،  صعوبات 
ل  املقدمات التارخيية  واملنهج املتبع يف البحث، ثم خطة البحث، وقد عالج املحور األَوَّ
فتناولت  للسلطة،  تسنمهم  قبل  اخللجيني  هوية  إِىل  أشارت  إِذ  اخللجيني؛  لظهور 
السيايس  والظهور  اإلِسالم  العتناقهم  عرضت  ثم  ونسبهم،  وأَصلهم  موطنهم، 
هلم، وكل هذا عرب دراسة قيام سلطنة اخللجيني  يف اهلند (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-
سلطنة  عهد  عىل  اهلند  يف  املايل  النظام  إِىل  ق  فتطرَّ الثاين  املحور  ا  وأمَّ ١٣٢٠م)، 
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القسم  أقسام،  ثالثة  تضمن  وقد  (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)،  اخللجيني 
القسم  ا  وأَمَّ بالرضائب واجلزية واخلراج؛  واملتمثلة:  املال  بيت  موارد  تناول  ل  األَوَّ
الثاين فقد تطرق إِىل نفقات بيت املال وأوجه الرصف يف جوانبها املتعددة، يف حني 
والنحاسية،  والفضية  الذهبية  املتعددة  وأَصنافها  للنقود  الثالث  القسم  خصصنا 

وأَخرياً فقد ضمت اخلامتة أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

املحور االول: قيام سلطنة اخللجيني يف اهلند (٦٨٩-٧٢٠هـ/ ١٢٩٠ـــ١٣٢٠م): 

اخللجيون هم: قبيلة تركية األَصل لكنها ابتعدت عن األَتراك واستوطنت البالد 
(١)، وتعددت  أفغانستان  يف  غزنه  قرب  خلج  منطقة  وبالتحديد  األَفغانية  واملناطق 
م من أصل تركي قد وردوا أصالً  اآلراء حول أصل اخللجيني، فهناك من يقول: أهنَّ
م من أصل أفغاين (٣)، بينام هناك رأي آخر يقول: إهنَّ من سهوب آسيا الوسطى (٢)،

وهناك من ير أهنم ينسبون إِىل ( قليج خان) أو (قالج خان) وهو عند العامة(قلج 
خان) أَحد أصهار جنكيزخان (ت: ٦٢٣هـ/ ١٢٢٧م) نزل بجبال الغور(بني هراة 
رف  وغزنة) بعد هزيمة الدولة اخلوارزمية (٤٩٠-٦٢٨هـ/ ١٠٩٦- ١٠٣٠م) وحُ
يف  اإلِسالم  واعتنقوا  األفغانية  احلياة  يف  اندجموا  (٤)، وقد  لج  خُ إِىل  ذلك  بعد  اسمه 
مارة الغزنوية ( ٣٥٠-٥٨٢هـ/ ٩٦١-١١٨٦م)، وضم اجليش  عهد سالطني اإلِ
إِالَّ أَنَّ الرأي املسلم به أَن اخلُلْج ينسبون  الغزنوي فرقا منهم سامهت يف فتح اهلند (٥)،

إِىل مجاعات معينة من البدو الرعاة يف رشق أفغانستان وذكروا باسم الرتك اخلُلْج. 

وملا اغتيل عز الدين كيقباد، معز الدين كيقباد (٦٨٦-٦٨٩هـ/١٢٨٦-١٢٨٩م) 
أَحد أَكرب من تولَّوا سلطنة دهيل يف عهد املامليك (٦٠٢-٦٨٩هـ/ ١٢٠٦-١٢٨٩م) 
استقل جالل الدين فريوز شاه اخللجي (٦٨٩-٦٩٦هـ/١٣ حزيران ١٢٩٠- ١٩
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متوز ١٢٩٦) بامللك (٦)، إِذ سار جالل الدين فريوز شاه بجيش جرار، ونزل قرب 
دهيل وحكم عدة أيام نيابة عن السلطان شمس الدين كيومرث (٦٨٩هـ/١٢٨٩م) 
أَقل من سنة واحدة   آخر سالطني أُرسة املامليك يف اهلند الذي مل يدم حكمه سو
فقط، ويف أواخر سنة ( ٦٨٩ هـ /١٢٨٩م) جلس جالل الدين فريوز شاه عىل عرش 

السلطنة وبايع األُمراء مجيعاً املؤيدون واملعارضون طوعاً وكرهاً (٧). 

إدارة  أُسس  أن يضع  أن صار سلطاناً،  بعد  الدين فريوز شاه،  وقد رأ جالل 
والواليات  األقاليم  فسلب   يديه،  بني  كلها  السلطة  بحرص  وذلك  للبالد،  جديدة 
السلبي عىل  أثره  احلكم  من  النوع  هلذا  استقالل، وكان  به من شبه  تتمتع  كانت  ما 
الدكن،  بالد  أو  اهلند  إِىل جنوب  الدين فريوز شاه  أطامع جالل  وامتدت  البالد(٨)، 
وسار إليها وضم أجزاء منها إِىل السلطة املركزية، وكان ذلك أول حدث من نوعه يف 

تاريخ اهلند، إِذ كان اجلنوب يف منأ عن كل ما جيري يف شامل البالد(٩). 

بابنته  زوجه  الدين  عالء  اسمه  أخ  ابن  شاه  فريوز  الدين  جالل  للسلطان  كان 
ره ) جنوب دهيل، وكانت زوجة عالء الدين تؤذيه، فال يزال  وواله مدينة (كره أو غَ
يشكوها إِىل عمه، حتى وقع اخلالف بينهام بسببها (١٠)، األمر الذي  أد إِىل تآمر عالء 
وكان ذلك سنة  الدين عىل عمه  السلطان جالل الدين فريوز شاه، ومتكن من قتله 
(٦٩٦هـ/ ١٢٩٦م)(١١)، عىل أن قتل السلطان جالل الدين فريوز شاه مل يكن يعني 
تويل عالء الدين العرش بسهولة ويرس، فقد اعرتضته عقبة كبرية، ذلك أن العاصمة 

دهيل مازالت يف أيدي أبناء جالل الدين فريوز شاه(١٢). 

الدين فريوز شاه،  السلطان جالل  ( جهان) بمرصع زوجها  امللكة  وملا علمت 
أعدت العدة، وعقدت العزم عىل عدم ضياع العرش من ابنها (قدر خان)، فأعلنته 

سلطاناً بعد أبيه، ولقبته ركن الدين إبراهيم شاه(١٣). 
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شاه  فريوز  الدين  جالل  أبناء  بني  حدث  الذي  االنقسام  الدين  عالء  واستغل 
السلطان  أنصار  بني  من  جانبه  إِىل  املؤيدين  كسب  فحاول  عموماً  دهيل  وسكان 
إِىل حد كبري، وجتىل ذلك يف مترد  الدين فريوز شاه، ونجح يف ذلك  السابق جالل 
الكثري من أنصار السلطان جالل الدين فريوز شاه عىل امللكة جهان وانضاممهم إِىل  
جيش عالء الدين، وحينام اندلع القتال بني جيش السلطان  ركن الدين  ابراهيم شاه 
وجيش عالء الدين انحاز العسكر إِىل جانب عالء الدين وحلت اهلزيمة بالسلطان 

ركن الدين إبراهيم شاه(١٤). 

نفسه  العاصمة دهيل سنة(  ٦٩٦هـ / ١٢٩٦م)، وأَعلن  الدين  ودخل عالء 
(٦٩٦-٧١٦هـ/١٩ اخللجي  شاه  حممد  الدين  عالء  السلطان   باسم  سلطاناً 
الدنيا  السلطان عالء  املظفر  بـ(أبو  ولُقب  الثاين ١٣١٦)  كانون   ٤ متوز ١٢٩٦- 
والدين)، وقبض عىل السلطان ركن الدين إبراهيم شاه، وسمل عينيه، وزجَّ أمه 
امللكة جهان، وإخوته يف السجن، وبذلك يكون قد تربع فعالً عىل عرش السلطنة 

بعد أن ختلَّص من عمه وأَبنائه(١٥).

وحاول السلطان عالء الدين جاهداً وبكل الوسائل فرض سيطرته عىل السلطنة 
وما يتبعها من االقاليم والواليات، وقبض عىل زمام األُمور بيد من حديد، وبذل 
التي وقعت فيها،  إِىل سلطنته، وإنقاذها من اهلوة  الوحدة  قصار جهده يف إعادة 
ودرء اخلطر اخلارجي عنها  والسيَّام اخلطر املغويل بعد أن حصار املغول العاصمة 
دهيل سنة (٦٩٧هـ/١٢٩٧م)، ومتكن السلطان عالء الدين من هزيمة املغول رش 
هزيمة بعد أن كانوا قاب قوسني وأدنى من احتالل العاصمة دهيل(١٦)، فضالً عن 
مصادرة ممتلكات أُمراء السلطان جالل الدين فريوز شاه (١٧)، وكان ال يطمئن إِىل 
والئهم، وحرص عىل التنكيل بكل من حامت حوله الشبهات بعدم الوالء والطاعة 
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له، وذلك باملصادرة والسجن، وهبذا عادت البالد إِىل الطاعة والوالء له، ومجع من 
املصادرات أمواالً طائلة مكنته من توسيع رقعة سلطنته، وذلك عرب بسط نفوذه عىل 
املناطق الشاملية كلّها كام تغلغل يف املناطق اجلنوبية من البالد، والتصدي للحركات 
االنفصالية (١٨)، وهلذا يُعدّ السلطان عالء الدين حممد شاه اخللجي املؤسس الفعيل 
اهلند،  يف  اخللجية  للسلطنة  احلقيقية  النشأة  بداية  جميئه  عدَّ  بل  اخللجيني  لسلطنة 
الدول  تعهده  مل  اتساعاً  أيامه  السلطنة يف  السلطة ومتكن من توسع رقعة  توىل  فقد 
اإلِسالمية يف اهلند من قبل، وذلك بفضل اجتاهه نحو بناء اجليش اخللجي بناءً قوياً، 
السلطان عالء  أن  هذا  من  ونفهم   ،(١٩) اإلدارية  السلطنة  تنظيم شؤون  فضالً عن 
الدين اخللجي يُعدّ أول سلطان مسلم باهلند جعل من إرادته املطلقة وحدها دستور 
احلكم؛ إِذ صار السلطان عالء الدين حاكامً مطلقاً يف سلطنته مصدر لكل سلطاهتا، 

فهو القائد األعىل للجيش، ورأس اهلرم اإلداري للسلطنة. 

األوالد وهم: خرض(ت:  من  الدين حممد شاه عدد  للسلطان عالء  كان  ولقد 
عمر(ت:  الدين  وشهاب  ٧١٧هـ/١٣١٧م)،  (ت:  وشادي   ٧١٧هـ/١٣١٧م)، 
عرف  الذي  خان  ومبارك  ٧١٧هـ/١٣١٧م)،  بكر(ت:  وأبو   ،(١٣١٦ ٧١٦هـ/ 

باسم قطب الدين( ت: ٧٢٠هـ/١٣٢٠م)(٢٠). 

وعندما مرض السلطان عالء الدين حممد شاه، أرادت أم ولده خرض أن متلك 
ابنها فاتفقت مع أَخيها (سنجر) عىل ذلك، وملا علم السلطان عالء الدين حممد شاه 

بام تم، غضب لذلك غضباً شديداً وقتل سنجر وحرم ابنه خرض من املُلك  (٢١). 

وكان كافور من املقربني إِىل السلطان عالء الدين وصاحب حظوة عنده وكان 
فانتهز  سيده،  وفاة  عقب  البالد  يف  األمور  مقاليد  عىل  السيطرة  إِىل  يتطلع  طموحاً 



٢٥٥

النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

(شهاب  الطفل  ابنه  بتويلّ  وصية  كتابة  عىل  ومحله  السلطان،  مرض  اشتداد  فرصة 
ابنه  عىل  بالوصاية  كافور  إِىل  السلطنة  وعهد  الست،  السنوات  ذي   ( عمر  الدين 
يصبو  كان  ما  الدين،  عالء  السلطان  سيده  يد  عىل  كافور  حقق  وبذلك  الصغري، 
ويتطلع إليه من االستئثار بالسلطة والنفوذ يف سلطنة دهيل(٢٢)، وملا توىف  السلطان 
عالء الدين حممد شاه اخللجي اقعد نائبه كافور ولده األَصغر شهاب الدين عمر شاه 
١٣ نيسان ١٣١٦م)  عىل كريس السلطنة، وبايعه الناس،  (٧١٦هـ/٥ كانون الثاين –
وتغلب النائب  كافور عليه وسمل أعني أيب بكر خان، وشادي خان، وبعث هبام إِىل 
وسجن  هناك،  املسجون  خان  خرض  أخيهام  عيني  بسمل  وأمر    (٢٣) كواليار  مدينة 
مبارك خان قطب الدين لكنه مل يسمل عينيه، ويذكر أنَّه كان لعالء الدين حممد شاه 
 مملوكان من خواصه، أحدمها بشري واآلخر مبرش(٢٤)، فبعثت إليهام اخلاتون الكرب
يف  فعل  قد  كافور  النائب   إن  وقالت  موالمها  بنعمة  فذكرهتام  الدين،  عالء  زوجة 
أوالدي ما تعلامنه(٢٥)، وبذلك أغرهتام يف قتل نائب السلطان كافور، فقتاله وأَخرجا 
قطب الدين مبارك خان من السجن، الذي قام بحبس اخيه  السلطان شهاب الدين 
أيار ١٣٢٠)  ١ نيسان ١٣١٦-  مدة (٧١٦-٧٢٠هـ/١٤  احلكم  عمر شاه وتوىل 
(٢٦)، ومن ثم قام  السلطان قطب الدين مبارك شاه بقتل مجيع إخوته وبذلك يكون 

قد قىض عىل كل من ينازعه احلكم (٢٧)، إال أن هذا مل يوقف حماوالت قتله أو اغتياله، 
الذي  فتعددت املحاوالت للتخلص منه، وكان آخرها مؤامرة وزيره خرسو خان
العديد  إليه  وانضم  والتأييد،  بالنرص  وعاهدوه  إليه،  االمراء  بعض  ضم  يف  نجح 
ممن حلق هبم الضيم عىل يدي السلطان قطب الدين مبارك شاه(٢٨)، واستغل فرصة 
وجود السلطان يف دهيل ليحيك له مؤامرة تودي بعرشه وبرأسه، ولقد نجحت هذه 
املؤامرة، ودخل خرسو خان القرص مع مجاعته وقتل السلطان قطب الدين مبارك 
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شاه، وناد بنفسه سلطاناً عىل البالد باسم نارص الدين خرسو شاه سنة (٧٢٠هـ/١
رسة اخللجية قد تم استئصاهلا، وحني  أيار -  ٨ ايلول ١٣٢٠م)(٢٩)، ويظهر أنَّ األُ
ايلول ١٣٢٠-٨ شباط ١٣٢٥م)  الدين تغلق شاه(٧٢٠-٧٢٥هـ/٨  بادر غياث 
ملك تغلق أحد كبار قادة السلطان قطب الدين مبارك شاه اخللجي، زاعامً أنه عازم 
إِىل دهيل، ومتكن من اإلطاحة  الزحف  نعمته، قرر  لورثة سيده وويل  االنتقام  عىل 
احلاكمة  العائلة  العثور عىل أي عضو من أعضاء  باإلمكان  بخرسو شاه، ومل يكن 
ليتوىل العرش، ومن ثم فقد نودي به سلطاناً عىل اهلند يف دهيل حتت اسم السلطان 
السلطنة  اهلند يف عرص  تاريخ  من  ليعلن طي صفحة  (٣٠)؛  تغلق شاه  الدين  غياث 
احلكم يف ظل  من  جديدة  وبداية حقبة  اخللجيني،  اإلِسالمية يف ظل سلطنة أرسة 

حكم أُرسة التغلقيني التي استمرت( ٧٢٠-٨١٣هـ/١٣٢٠-١٤١٣م). 

املحور الثاين: النظام املايل يف اهلند عىل عهد اخللجيني(٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-
١٣٢٠م): 

وجبايته،  اخلراج  وديوان  ومصارفه،  املال  بيت  موارد  يف  املايل  النظام  يبحث 
ويتناول  والفيء،  والزكاة  واجلزية  اإلقطاع  أو  االلتزام،  ونظام  املقاسمة،  ونظام 
أيضاً نظام الرضائب وطرائق جبايتها ومقدار اجلباية، واألَوجه التي ترصف فيها 

موارد بيت املال (٣١). 

ار الدولة اإلِسالمية، إدارهتا اخلاصة هبا منذ عهد  صَ أَمْ رصْ من  لقد كان لكل مِ
اخللفاء الراشدين إالَّ أنَّ النظام اإلداري الالمركزي الذي طبق يف العرص األُموي 
أُمراء الواليات سلطاناً واسعاً، ليس يف شؤون اإلدارة فحسب بل يف  تطلب منح 
شؤون اإلدارة املالية أَيضاً، وحاول بعض اخللفاء واألُمراء فيام بعد فصل الشؤون 
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اإلدارية عن املالية بغية دعم سلطاهنم عىل الواليات، إِالَّ أنَّ حتول بعض الواليات 
إِىل قواعد للفتح اقتىض ضم الشؤون املالية يف الوالية إِىل األَمري أو تفويضه مهمة 

تعيني عامل اخلراج من قبله(٣٢). 

وازدادت نفقات السلطنة يف اهلند بسبب حروهبا الكثرية، وحاجتها إِىل تكوين 
إِىل  البلدان  من  العديد  وضم  الكافية،  واملعدات  باألسلحة  وجتهيزه  قوي  جيش 
لذا  املغويل؛  الغزو  وخصوصاً  اخلارجية  األخطار  ضد  عنها  والدفاع  دهيل  سلطنة 
السلطنة،  نفقات  لتغطية  الكافية،  املالية  املوارد  ضامن  دهيل  سلطان  عىل  وجب 

والسيام النفقات العسكرية (٣٣)

القسم االول: موارد بيت املال: 

١- الرضائب: 

الرضائب هو حق رشعي واجب للفقراء عىل األَغنياء يقصد به التقرب إِىل اهللا  تعاىل 
بامل أوجبه الشارع وكلَّف به املسلمني ال يزيد وال ينقص حتديداً للتحكامت وإيقافها 
عند حدها، وقيل إهنا فريضة مالية(عيناً أو نقداً) تفرضها الدولة يتحملها امللزم بصيغة 
االقتصادية  التنمية  الدولة واملسامهة يف  نفقات  لتغطية  مقابل؛  إجبارية وهنائية ودون 
واالجتامعية واملالية(٣٤)، مع أنَّه ليس يف دين اهللا يشء اسمه الرضيبة؛ فقد حكم اهللا أن 
الزكاة تكفي إلغناء الفقراء إِذا مجعت من املكلفني ورصفت عىل املستحقني، فهي جزء 

من السياسة الرشعية التي يرجع األمر يف فرضها وتقديرها لويل األمر. 

األَرايض  وانقسمت  الزراعية،  األرايض  رضائب  اهلند  يف  الرضائب  أبرز  ومن 
الزراعية يف سلطنة دهيل إِىل قسمني: قسم  يتبع سلطنة دهيل مبارشة، ويتبع ديوان 
الرضائب  بجمع  املاليني  العاملني  من  مساعديه  بواسطة  الوزير  ويقوم  الوزارة 
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الوالة  تتبع  التي  اإلقطاع  أرض  هو  الثاين:  والقسم  األَرض،  هذه  عىل  املفروضة 
ويتوىل الوايل مجع ريعها وأخذ نصيبه من األرض لنفسه ويرسل الباقي إِىل اخلزانة 
املركزية يف دهيل(٣٥)، وهؤالء الوالة أقطعهم السلطان بنفسه هذه الواليات، ويعتمد 
هذا النظام عىل أن يدفع املقطع له جزءاً من ريع األرض إِىل املقطع وهي عادة ثلث 
ويقوم  املقاسمة)،  نظام   ) ى  تسمَّ الرضائب  مجع  يف  الطريقة  وهذه  األرض،  إنتاج 
بجمع حصة احلكومة من املحصول أحد العاملني، عيناً أو نقداً، وتودع الكميات 
التي جتمع يف خزينة السلطنة املركزية( بيت املال)، وحيصل عىل براءة بذلك، وأَلغى 
اعتاد  التي  الوقف  أرض  حكمه  خالل  اخللجي  شاه  حممد  الدين  عالء  السلطان 
األمراء واألرشاف ومن يف  من  الدولة  لكبار رجال  وامللوك  السالطني  يوقفها  أن 
حكمهم، وكانت هذه األَرض معفاة من الرضائب واعتمد هؤالء عىل هذه األَرض 

يف حياهتم املعيشية، وانتعشوا فارتفع شأهنم(٣٦). 

٢- اخلراج: 

تعمل السياسة املالية لكل دولة عىل حتقيق التوازن بني مواردها ومصارفها، وقد 
بيتاً للامل يقوم  سارت الدولة اإلِسالمية منذ ظهورها عىل هذه السياسة، فأنشأت 
عىل صيانته وحفظه والترصف فيه لصالح الدولة، وأَهم موارد بيت املال: اخلراج، 

واجلزية، والزكاة، والفيء، والغنيمة، والعشور(٣٧). 

واخلراج: هو مقدار معني من املال فرضه املسلمون عىل األَرايض التي فتحوها عنوة 
وأُبقيت بأيدي أصحاهبا، وأوقفت عىل مصالح املسلمني، ويؤخذ أَيضاً من األرايض 
التي فتحوها صلحاً وتُركت بيد أهلها (٣٨)، وال جيوز  أن حتول أرض اخلراج إِىل أرض 

رش، وال أرض العُرش إِىل أرض اخلراج(٣٩)، وجيب أن ال تباع أرايض اخلراج (٤٠) عُ
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وكان تقدير قيمة اخلراج من صالحيات احلاكم والسلطان والقضاة والفقهاء، فله أن 
ينقص أو يزيد فيام حيددونه من خراج عىل االرايض(٤١)، مع األخذ بنظر االعتبار خصوبة 

الرتبة، ونوع املحاصيل، وطريقة الري وقرب األرض أو بعدها عن االسواق(٤٢). 

فكان  مشكالته،  يف  والنظر  وجبايته  اخلراج،  تنظيم  يتوىلَّ  اخلراج  ديوان  وكان 
يسجل يف ديوان اخلراج حدود كل بلد ونواحيه، وكذلك أحكام الضياع اذا اختلفت 
يف كل ناحية، ويسجل يف الديوان حال البلد هل فتح عنوة أو صلحاً ؟ وما استقر 
عليه حكم أرضه من عرش أو خراج (٤٣)، فإِن كان عرشاً أُحلق بديوان العرش، وإِن 

كان خراجاً أُحلق بديوان اخلراج (٤٤). 

الدين حممد شاه اخللجي  دت رضيبة اخلراج  عىل عهد السلطان عالء  لقد حدّ
قبل،  به من  الذي كان معموالً  النظام  بدالً من  املحصول  باملئة عىل  بنسبة  مخسني 
التقدير بالنسبة لألرايض الزراعية التي  وهو نظام الرضيبة بنسبة املحصول، وهذا 
م  يمتلكها األغنياء والفقراء عىل السواء، وأرضَّ هذا النظام كثريا بأغنياء اهلنود؛ ألهنَّ
يقدمون نصف املحصول للخزينة املركزية، ومن النصف اآلخر يؤدون الرضائب 
املتنوعة األُخر، وال يبقى إالّ قدراً ضئيالً من املال ال يكاد يكفيهم؛ وهلذا باعوا ما 
يف بيوهتم من ذهب وفضه، وعاشوا يف شظف من العيش، وهذا القدر من الرضائب 
اهلند،  يف  املامليك  سلطنة  عهد  والسيَّام  السابقة,  بالعهود  قورن  ما  إِذا  جداً  مرتفع 
ففي عهد السلطان اململوكي غياث الدين بلبن (٦٦٤-٦٨٦هـ/١٢٦٦-١٢٨٦م) 
عالء  السلطان  عهد   عىل  ولكن  باملائة،  ثالثني  إِىل  واحد  من  الرضيبة  نسبة  كانت 
الدين حممد شاه اخللجي ارتفعت إِىل النصف كام أسلفنا، وهذه الرضيبة مرتفعة جداً 
اخللجيون  السالطني  هبا  قام  التي  احلمالت  وتُعدّ  واملزارعني(٤٥)،  للمالك  بالنسبة 

جزءاً من عملية مجع اخلراج وضامن دفعه من كل أنحاء السلطنة (٤٦). 
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والرضائب عىل األَرض كانت تؤخذ عيناً ونقداً، ويف حالة نقص حمصول القمح، 
كانت الرضيبة تؤخذ عيناً يف حالة قلة الغالل يف السلطنة، ومل يكتف السلطان عالء 

الدين بذلك بل فرض رضائب عىل املنازل والكأل، وكل منتجات احليوان(٤٧). 

ديوان  أسس  الرضائب،  من  الناس  هترب  عدم  عىل  السلطان  من  وحرصاً 
وتأجيل  املقررة،  الرضائب  يف  النظر  الديوان  هذا  ومهمة  االستيفاء،  أو  املستخرج 
الرضائب،  من  املتهربني  ومعاقبة  يراه،  ما  إعفاء  أو  خفض  أو  ورفع  منها،  يراه  ما 
بحيث  الرضائب  نظام  يف  التعديالت  بعض  حممد  الدين  عالء  السلطان  وأحدث 
تؤدي إِىل حتقيق سياسته الرامية إِىل زيادة موارد السلطنة، وأمر برفع مرتبات موظفي 
الرضائب حتى ال يتقاضون رشوة مقابل التغايض عن مجع الرضائب، ويف الوقت 
كل   عقاب  سبيل  يف  جهداً  اخللجي  شاه  حممد  الدين  عالء  السلطان  يأل  مل  نفسه 

موظف يتالعب يف مجع الرضائب (٤٨). 

ويظهر أن العقوبات كانت قاسية جداً حتى أَنَّ السلطان عالء الدين حممد طلب 
تَبة وجامعي الرضائب عن أَعامهلم نتيجة  من نائبه (غازي مغيث ) طرد أَلف من الكَ
تقاعسهم يف مجع الرضائب وتقاضيهم رشاو من املزارعني، فجردهم من أمواهلم 
بأمانة  واجبهم  تأدية  عىل  الرضائب  جامعو  حرص  وبذلك  شديداً،  عذاباً  وعذهبم 
من  مخسامئة  أودع  أنَّه  ويذكر  السلطان،  لبطش  يتعرضوا  ال  حتى  وإخالص  ونزاهة 
الدين  عالء  السلطان  ضمن  وبذلك   ،(٤٩) خمتلفة  بتهم  السجون  يف  الرضائب  عامل 
اخللجي نقاوة عامل الرضائب، وعاش هؤالء العامل يف رعب وخوف من عقوبات 
يتعرضون  قد  ملَّا  الوظائف  مثل هذه  يقبلون عىل  الناس  يعد  ومل  الصارمة،  السلطان 
له من عقاب، بل وصل األمر إِىل أن أحداً مل يعد يرغب بزواج ابنته ألحد من هؤالء 
م معرضون خلطر العقاب والبد لنا أن نذكر هنا أن السلطان" عالء الدين  العامل؛ ألَهنَّ
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اخللجي ألغى امتيازات مالك األرايض، وأثقل كاهلهم هبا حتى حتولوا إِىل طبقة فقرية 
احلال؛ إِذ كان الفالح يدفع نصف حمصول األَرض والنصف املتبقي يدفع منه اجلزية 

وهذه تفرض عىل غري املسلمني، فضالً عن الرضيبة عىل املنزل ورضيبة الكأل (٥٠).

واحلقيقة أن سياسة السلطان عالء الدين حممد شاه اخللجي نحو الفالح اتسمت 
باملرارة ممَّا رصفه  الفالح، وأوجدت عنده شعوراً  بالقسوة والظلم واجلور، وأرهقت 
القدر  وهذا  اليسري،  النزر  إالَّ  منه  إليه  يعود  ال  الذي  وإِنتاجها  باألرض  االهتامم  عن 
املعيشية  احلياة  تضييق  أسلوب  فشل  وبذلك  املعيشية،  متطلباته  لسد  يكفي  ال  القليل 
اخللجي  الدين  عالء  السلطان  سياسة  تفرس  أن  ويمكن  دهيل(٥١)،  سلطنة  سكان  عىل 
هذا، بالعمل عىل إفقار مالك األرايض، حتى ال حيدث أحدهم نفسه بالتمرد عىل النظام 

القائم، وملواجهة مشكلة دفع الرواتب، أو الكيفية التي سيدفع هبا الرواتب للجند. 

ومل يعد الفالحون قادرين عىل دفع ما عليهم من رضائب، وصارت دهيل خالية 
من األغنياء الذين كانوا يمدون يد املعونة إِىل احلكومات يف األَزمات؛ إِذ رحلوا إِىل 
الدكن يف اجلنوب(٥٢)، وسار عىل هذا النهج السالطني اخللجيون الذين جاءوا بعد 

السلطان عالء الدين حممد شاه اخللجي (٥٣). 

٣- اجلزية: 

 اجلزية مقدار معني من املال يؤخذ عىل رؤوس أهل الذمة من اليهود والنصار
من  البالغني  األحرار  العقالء  من  السنة  يف  واحدة  مرة  جتبى  والصابئة،  واملجوس 

الذكور، وكانت اجلزية تسقط عن أهل الذمة إِذا دخلوا اإلِسالم(٥٤). 

وتُعدّ اجلزية من موارد الدخل الرضورية يف السلطنة اخللجية؛ إِذ كانت هناك رضيبة 
جزية تفرض عىل األمراء الراجبوتيني املعروفني  بـ( أَبناء امللوك)، وهم أُمراء إمارات 
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غري إِسالمية تابعني لسلطنة دهيل، ومن الطبيعي واملنتظر أَيضاً أن يكون دخل اجلزية 
كثرياً مادام عدد غري املسلمني كبرياً، وتأخذ يف النقصان بتزايد دخول غري املسلمني يف 
اإلِسالم، وتؤثر بذلك يف ميزانية السلطنة(٥٥)، وذلك حينام  شجع سالطني اخللجيني 
اهلندوس عىل اعتناق اإلِسالم وأعلنوا إعفاء كل من يدخل اإلِسالم من الرضائب، 
وال يبقى عليه سو الرضائب الرشعية فقط، وحرصوا عىل هداية الناس إِىل اإلِسالم 

عىل الرغم من أَنَّ ذلك يؤدي إِىل نقص يف ميزانية السلطنة من رضيبة اجلزية (٥٦). 

القسم الثاين: نفقات بيت املال: 

وقد  السلطنة،  خزينة  وهو   ( املال  (بيت  يف  تودع  السلطنة  واردات  كانت  لقد 
يف  املركزي  املال  بيت  عن  فضالً  هبا،  خاص  مال  بيت  والية  كل  مركز  يف  صار 
للوالة  يدفع  وما  اجلنود،  أعطيات  تشمل  الرئيسة  النفقات  وكانت  السلطنة،  مقر 
بقرص  اخلاصة  النفقات  عن  فضالً  وغريها،  واملنح  واهلبات  والكتاب،  واملوظفني 
وتسيري  اجليوش  وإِعداد  احلصون  بناء  نفقات  وكذلك  البالط  ورجال  السلطان، 
كان  بل  اخلدمات  كل  عىل  تنفق  السلطنة  تكن  ومل  األمور،  من  ذلك  وغري  الربيد 
عىل  اإلنفاق  وأحياناً  اجلسور،  إصالح  عىل  ينفقون  اإلِسالمية  األوقاف  اصحاب 
يكافؤون  (القلب)  املركز  يف  املقاتلون  الفرسان  وكان  الثغور،  أماكن  يف  اجلهاد 

بإعطائهم قر يف املناطق املحيطة بدهيل (٥٧). 

واجهته  ولكن  النظام(٥٨)،  هذا  عن  شاه  حممد  الدين  عالء  السلطان  ختىل  ولقد 
مشكلة وهي كيفية معاجلة العجز يف امليزانية بسبب احلمالت العسكرية، فضالً عن 
مشكلة رواتب اجلند، التي ظهرت يف وقت مبكر من حكمه ومن اإلجراءات التي 
جالل  السلطان  عمه  أمراء  من  الساحقة  األكثرية  ممتلكات  مصادرة  هي  اختذها، 
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الدين فريوز شاه وأعاد أقطاعاهتم إِىل اخلالصة (بيت املال) وسار السلطان قدما عىل 
األَوقاف  بام يف ذلك  املمنوحة،  اهلبات  اخلاصة وكل  اسرتداد مجيع األمالك  طريق 
(الوقوف) تلك املخصصة للمؤسسات الدينية واخلريية، وهبات اإلنعام التي كانت 

مستثناة من أي التزام باخلدمة(٥٩). 

يف  والنقدية  منها  العينية  والرسوم  الرضائب  مجع  لفرض  املعتمدة  الرشوط  إن 
السلطنة اخللجيية، تبدو غامضة مثلام هي كثرية ومتعددة، ومن ثم فإِنَّ اخلراج الذي 
عادة،  عليها  يدل  التي  األرض  رضيبة  الفرتة  تلك  يف  يكن  مل  املصادر  عنه  تتحدث 
وقد قيل إِنَّ تلك الرضيبة ربام كانت جتبى يف األقاليم الغزنوية السابقة يف البنجاب 
الغريب، فجر توسيع دائرة تطبيقها لتشمل األماكن القريبة من دهيل مع حلول آخر 
القرن السابع اهلجري/ الثالث عرش امليالدي(٦٠)، فضالً عن اخلراج املقدر عىل وفق 
إِذ قام السلطان عالء الدين حممد شاه بفرض رضيبتني أخريني عىل  أساس جديد، 
الفالحني مها: الرشائي وهي رضيبة الرعي، والسكونت غري أو غرهي، التي كانت 
تفرض عىل املساكن(٦١)، وتتألف رضيبة الرعي من أربعة ثريان (سوتور) وجاموسني 
الغنم(٦٢)، وكانت رضيبة  (غاوي ميس)، وبقرتني (ماداغاو) واثني عرش رأساً من 
السكن تفرض عىل الفالحني يف األرياف (٦٣)، وهذه الرضائب مل تكن حتظى، خالفاً 

حلال اخلراج، بمباركة الرشيعة اإلِسالمية أي إهنا تعد رضائب غري رشعية.

ضد  ضامناً  احلبوب  خمزونات  بجمع  شاه  حممد  الدين  عالء  السلطان  وقام 
من  جوهرياً  عنرصاً  نفسه  الوقت  ويف  جزئية  إالّ  املعاجلة  تلك  تكن  ومل  املجاعة، 
عامل  جيش  عىل  فلإلبقاء  األسعار،  يف  التحكم  عىل  القائمة  سياسته  عنارص 
برواتب متدنية نسبياً، كان البد من تامني أسعار منخفضة للمواد األساسية، ومن 
ثم بادر السلطان عالء الدين إِىل حتديد احلدود العليا ألسعار عدد من السلع التي 
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اشتملت عىل املواد الغذائية األساسية، مثل: القمح (كاناكا) والشعري (اجلاو) والرز 
األقمشة  عن  فضالً  (املوث)؛  والبشارة  النوخوذ)  واحلمص(املاسن،  (الشايل)، 
والسكر وقصب السكر (النبات)، والفاكهة والشحوم احليوانية (راوغاين سوتور)، 
بقاء  (٦٤)، ولإلرشاف عىل  العبيد واخليل واملاشية  والدهون (راوغاين شرياغ)؛ مع 
الغ خاين" مراقباً للسوق (شحنة)  قبل  "ملك  تعيني  تم  أسعار احلبوب منخفضة، 
يساعده خمرب من ديوان بريد، وأُخضع مجيع التجار(الكاروانيان) إلدارته (٦٥)، إِذ كان 
كبار التجار حيصلون عىل سلف نقدية من اخلزينة، ومن جهة أُخر كانوا ملزمني 
بتقديم كفاالت، فضالً عن إجبارهم هم وأزواجهم وأفراد عائالهتم عىل السكن يف 
القر، كذلك كانت أعامهلم خاضعة لإلرشاف؛ إِذ كان ختزين احلبوب (احتكارها) 
وعرضها من جديد من جانب املزارع أو التاجر أو الوسيط (البقال) عىل حد سواء 
حتكم  إنَّ  املصادرة(٦٦)،  فيها  بام  شديدة  لعقوبات  واخلاضعة  املحظورة  األمور  من 
معارصيه،  إِىل  بالنسبة  أعجاب  مبعث  كان  باألَسعار  حممد  الدين  عالء  السلطان 
وبالفعل فإِنَّ تلك السياسة القائمة عىل فرض حدود قصو ألسعار عدد كبري من 
ا كانت تعبرياً  السلع، واإلجهاز عىل الوسطاء والسامرسة يف بعض احلاالت تبدو أهنَّ
عن قدر غري قليل من نزعة التدخل احلكومية، وبصورة مثرية أكثر، خالل العقود 

األوىل من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عرش للميالد(٦٧). 

القسم الثالث: النقود: 

سارت اهلند عىل  النظام  نفسه التي كانت عليه الدولة اإلِسالمية يف املجاالت 
السياسية واإلدارية العسكرية واملالية موضوع بحثنا هذا. 

وكان اهلنود يتعاملون بالنقود املرضوبة يف اخلارج، ومن هذه النقود السندية التي 
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كانت حتمل إليهم من السند، فكان يباع الدينار السندي باهلند بثالثة دنانري هندية(٦٨)، 
وكانوا أَيضاً يتعاملون بالذهب وقد أشار ابن رستة إِىل ذلك قائالً: (( ومعامالهتم 
امللك،  صورة  متثال  عليها  الطاطري،  هلا  يقال  التي  والدراهم  القطع  بالذهب  هلم 
اهلند بشكل  الطاطرية تستعمل يف ممالك  الدراهم  وزهنا مثقال))(٦٩)، وكانت هذه 
كبري فقد أشار إِىل ذلك السريايف يف رحلته عن أَحد ملوك اهلند الذي يدعى بلهرا، 
كان يستعمل هذه الدراهم قائالً: ((ومائة درهم وتدعى الطاطرية وزن كل درهم 
ونصف بسكة امللك وتارخيه يف سنة من مملكته "ووفاة" من كان قبله))(٧٠). أي أنَّ 

نقودهم كانت تؤرخ حسب سني حكم ملوكهم. 

مروان  بن  امللك  عبد  رضهبا  التي  املروانيَّة   الدنانري  اهلند  بالد  يف  واستخدمت 
سنة(٧٤هـ/٦٩٣م) التي كان مكتوب عىل سكتها "اهللا أَحد" فقد محلها التجار يف أكياس 
إِىل جزيرة بناحية سفالة اهلند فكانوا يتعاملون هبا مقابل القرنفل(٧١)، واستخدمت يف 

بالد اهلند أَيضاً الدراهم والدنانري التي رضبت يف مدة حكم العباسيني(٧٢). 
من النقود التي كانت رائجة أيام اخللجيني يف اهلند، وكانت عىل ثالثة أقسام: 

١ـ الذهبية، ويسموهنا "تنكة" وزهنا "تولة واحدة " غالباً (٧٣). 
٢ـ الفضية ويسموهنا أَيضاً "تنكة" ووزهنا أَيضاً كان "تولة واحدة"(٧٤). 

تولة  "تولة واحدة"، وقيل  (٧٥). ووزهنا  " يتل  "جِ النحاسية: ويسموهنا  ٣ـ 
جيتال(٧٦)،  مخسني  تعادل  واحدة  الفضية"  "التنكة  وكانت  منها,  أرباع  وثالثة 
والتنكة  مثاقيل،  ثالثة  احلمراء  والتنكة   " "التنكة  النقدية  وحدهتم  كانت  أي: 
"الشنكانة"، وهو وزن الدرهم النقرة معاملة  النقرة وهي الفضة ثامنية دراهم 

مرص والشام ويعادل أربعة دراهم سلطانية(٧٧). 
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بالدراهم  وتعاملوا  ونحاس  فضة  املنصورة  دراهم  هي:  العمالت   أهم  ومن 
الطاطرية اهلندية وكام أسلفنا(٧٨)، ووزهنا مثقال وعليها صورة امللك(٧٩)، وتعاملوا 
بالدنانري والدراهم التي سميت بالقاهريات (٨٠)، فضالً عن التعامل بالقطع الذهبية
(٨١)، عالوةً عن الودع (٨٢) الذي استخرج من الصدف يف السواحل اهلندية، ويذكر 

أنَّ اجلزر اهلندية البالغة عددها نحو أَلف وتسعامئة جزيرة كانت تتخذ من "الودع"
عملة نقدية هلا، وحتكمهم ملكة وبيوت أموال هذه امللكة الودع؛ ألَنَّ هذا الودع فيه 
نوع احليوان فيجمع ويطرح عىل الساحل فتحرق الشمس ما فيه من احليوان ويبقى 

الودع خالياً مما كان فيه، فتمأل من ذلك بيوت األموال(٨٣). 

وكان للهند عىل عهد سلطنة اخللجيني أربعة دراهم وهي: الدرهم اهلشتكاين (أَي 
الششتكاين (أي الثامين)، والدرهم السلطاين، وهو أقل وزناً من اهلشتكاين، والدرهم
السدايس)، وهو نصف درهم هشتكاين، كام كان تقديره بالدرهم السلطاين هي ثالثة 
ى "تنكة" الدوازدهكاين (أي: اثناعرشي)؛ ألَنَّ كل ثامنية دراهم تسمَّ دراهم، والدرهم
وهي إحد العمالت املستعملة يف التعامالت التجارية كام أسلفنا سابقاً واستخدمت 
الفتوحات  النقود يف متويل احلمالت العسكرية (٨٤)، وهذا االستعامل دليل عىل  هذه 
وإعالن الواليات التابعة للسلطنة عن تبعيتها، فضالً عن الواليات التي مل تكن تابعة 
للسلطنة أَو تلك التي فُتحت وجلب خراجها وفرض عليها جزية إِىل اخلزينة يف دهيل. 

عهود  كل  يف  خطرها  ازداد  كبرية  اقتصادية  ملشاكل  دهيل  سلطنة  وتعرضت 
السطح  عىل  طفحت  املشاكل  تلك  ولكن  السالطني،  من  حكمها  ومن  السلطنة 
بشكل بارز يف عهد السلطان عالء الدين حممد شاه اخللجي، وترجع هذه املشكلة 
ويف  املتكررة،  املغول  غزوات  بسبب  السلطنة  عاتق  عىل  امللقاة  النفقات  كثرة  إِىل 
احلقيقة كانت جيوش السلطنة دائامً تصدهم، وتردهم عىل أعقاهبم خارسين، إالَّ أَنَّ 
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ذلك كان يكلف ميزانية السلطنة أمواالً طائلة، فضالً عن احلروب التي كان يشنها 
إِذ كانت  السلطان عالء الدين حممد شاه من وقت إِىل آخر لتوسيع رقعة سلطنته؛ 
باهظة التكاليف، عالوةً عن النفقات املدنية والعسكرية، وعىل الرغم من أن دخل 
التي  الطرائق  أَهم  الكبرية، وكان من  األَعباء  يكفي  أَنَّه ال  إالَّ  السلطنة كان كبريا، 
قطع  صب  عرب  املشاكل  تلك  مثل  ملواجهة  شاه  حممد  الدين  عالء  السلطان  اتبعها 

نقدية من الذهب والفضة عملةً للسلطنة ملواجهة تلك املشكلة االقتصادية(٨٥). 

وأصدر سالطني اخللجيني العمالت النقدية لتمويل احلمالت العسكرية وذلك 
لدفع رواتب اجلند، ويف الوقت نفسه لتجهيز تلك احلمالت وما حتتاجه من مؤن 
وجتهيزات، وكانت خطة حكيمة وسديدة (٨٦)، إِذ قام سالطني البيت اخللجي بسك 
النقود بأسامئهم، وكانت أوىل املحاوالت عىل عهد السلطان عالء الدين حممد شاه 
ا  اخللجي؛ إِذ أمر بسك النقود يف دار الرضب يف مدينة دهيل، وما يميز هذه النقود أهنَّ
كانت مصنوعة من النحاس، وتضمنت أَيضاً اسم السلطان مع اإلشارة إِىل احلاكم 
العبايس يف القاهرة احلاكم بأمر اهللا (٦٦١-٧٠١هـ/١٢٦٢-١٣٠٢م) الذي توىلَّ 
سنة(٦٦١هـ/١٢٦٣م)،  القاهرة  يف  العباسية  الدولة  إحياء  بعد  العباسية  الدولة 
كتبت  وقد  النحاس  من  مصنوعة  ومجيعها  الرضب  وتاريخ  الرضب  دار  وذكر 
بخط النسخ، ومل تشمل عىل أي اقتباس من القرآن الكريم مثل النقود اإلِسالمية، 
(السلطان األعظم)  الدين اخللجي كلقب  السلطان عالء  ألقاب  باملقابل تضمنت 
(٨٧)، ولقب( عالء الدنيا والدين) ولقب ( أبو املظفر) ولقب (شاه) (٨٨)، وظهرت 

ويبدو أن السبب يف هذا اللقب هو  أَيضاً عىل هذه النقود  لقب اسكندر الثاين(٨٩). 
تتابع انتصارات السلطان عالء الدين اخللجي وفتحه للكثري من البلدان وضمها إِىل 
حوزته، وحالفه التوفيق يف دفع الغزو املغويل املدمر عن الديار اإلِسالمية يف اهلند، 
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فأخذه الغرور وتوهم أن باستطاعته فتح الدنيا بأرسها عىل غرار ما فعله اإلسكندر 
حتت  الدنيا  البلدان  كل  وقهر  ذلك  حماولة  أو  قبل  من  م)  ق.   ٣٢٣ املقدوين(ت: 

سلطنه، وهيَّأ السلطان عالء الدين اخللجي لنفسه أَن صار االسكندر الثاين. 

ن عىل هذه النقود القاب دينية مرتبطة بالدولة العباسية بالقاهرة (٩٠)، وكام  ودوِّ
اخلالفة  عن  االستقالل  متام  مستقلني  كانوا  املسلمني  اهلند  سالطني  أن  معلوم  هو 
العباسية، فلم يكن ما سعى إليه فريق منهم من خطب ود احلاكم العبايس إالّ من 
هناك  كان  أنَّه  والسيَّام  قومهم،  بني  النفوذ  من  للمزيد  طلباً  الديني  الترشيف  باب 

انسجام بني الدين والدولة يف املجتمع اهلندي يف تلك املدة. 

ومل تقترص عملية رضب النقود عىل السلطان عالء الدين اخللجي وإنَّام سار 
عىل هنجه  السلطان قطب الدين مبارك شاه اخللجي يف رضب النقود التي متيزت 
ا كانت مصنوعة من النحاس، ومل تشمل عىل أي اقتباس من القرآن الكريم،  بأهنَّ
الرضب  تاريخ  النقود  يذكر عىل هذه  ومل  العاملني)،  (ربّ  لفظ  استخدم  أنَّه  إالّ 
واسم دار الرضب، وإِن كان من املؤكد أهنا سكت مجيعها يف دهيل مقر السلطنة، 
 ) كلقب  شاه  مبارك  الدين  قطب  السلطان  ألقاب  عىل  النقود  هذه  نت  وتضمَّ
السلطان(  الدين والدنيا )، فضالً عن اسم  السلطان األعظم )، ولقب( قطب 
مبارك شاه) الذي متت كتابته ككلمة واحدة(٩١)، عالوة عن لقب ( خليفة ربّ 
العاملني)، ولقب ( الواثق باهللا)، ولقب ( أبو املظفر)، واللقب األَخري هو نسخة 
السلطان  بوالده  اعتزازه  عىل  يدل  ا  وممَّ  ،(٩٢) الدين  عالء  السلطان  والده  للقب 

القوي عالء الدين اخللجي. فقد تلقب بـ (السلطان بن السلطان)(٩٣).

برضب  اهلند  يف  اخللجيية  األُرسة  سالطني  آخر  شاه  خرسو  السلطان  وقام 
ا كتب اسم السلطان خرسو شاه عىل ظهرها داخل  النقود، وما يميز هذه النقود أهنَّ
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دائرة إلضفاء األمهية عىل االسم، كام أَنَّه مل يرش إِىل تاريخ الرضب ومكانه، وكانت 
مصنوعة هي األُخر من النحاس، وال تشتمل عىل أي اقتباس من القرآن الكريم، 
وتضمنت عدة ألقاب للسلطان خرسو شاه هي(السلطان األعظم)، ولقب (نارص 
الدنيا والدين)، وغريها من االلقاب(٩٤). وهبذا يكون السلطان خرسو شاه قد عاد 

مرة أُخر لالعرتاف بالوالء للحاكم العبايس. 

لية كان سالطني اخللجيني  وأخرياً البدّ من اإلشارة إِىل أنَّه نتيجة لنقص املواد األَوَّ
يف بعض األحيان يرضبون النقود بطريقة تبدو غريبة بعض اليشء، وذلك باستخدام 
مواد أخر غري الذهب والفضة  والنحاس أال وهو استخدام احلديد واجللد (٩٥). 
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اخلامتة( النتائج): 

يرجعون  الذين  (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٨٩-١٣٢٠م)،  اخللجيني  أُرسة  تُعدّ   -
حسب ما ذكرته أغلب املصادر التارخيية إِىل أصل تركي يف حني أرجعهم آخرون إِىل 
أصل أفغاين، من أَبرز األُرس احلاكمة يف عرص السلطنة يف اهلند، ويرجع الفضل هلذه 
األُرسة يف تثبيت أَقدام اإلِسالم يف جنوب اهلند ونرش اإلِسالم واحلضارة اإلِسالمية 
هبا، وأوىل املحاوالت لضم جنوب اهلند أو بالد الدكن، كانت عىل عهد السلطان 

جالل الدين فريوز شاه الذي سار إليها وضمها إِىل السلطة املركزية. 

واملؤسس  اخللجيني  دولة  بناء  مهندس  اخللجي  الدين حممد شاه  يُعدّ عالء    -
إِذ اتسعت رقعة السلطنة اإلِسالمية يف أيامه اتساعاً  احلقيقي لسلطنة هذه األُرسة؛ 
مل تعهده الدول اإلِسالمية يف اهلند من قبل؛ إِذ استطاع أَن يبسط نفوذه عىل أَغلب 

أَرايض بالد اهلند ويؤسس حكومة مركزية قوية. 

- اجتهت جهود سالطني اخللجيني والسيَّام عالء الدين حممد شاه نحو بناء جيش 
قوي واجته يف الوقت نفسه إِىل تنظيم شؤون السلطنة السياسية واملالية، والسعي إِىل 
حتقيق  وراءه  من  يقصد  قوي  إداري  جهاز  وإِقامة  موحدة،  مركزية  حكومة  إقامة 

السيطرة عىل أرجاء شبه القارة اهلندية كافة. 

-عنيت األُرسة اخللجيية بتنظيم مواردها املالية التي كانت تأيت من عدة أَبواب 
دِ  هْ نْدِ عىل عَ ُّ يف اهلِ منها اجلزية واخلراج وغريها من الرضائب وهلذا بلغ النَّظَامُ املَايلِ
نَةِ اخلُلجيني مرحلة الكامل والنضج، لكن ما يؤخذ عىل سالطني اخللجيني يف  لْطَ سَ
هذا اجلانب استعامل الشدة والتعسف يف جباية الرضائب وبأسلوب بعيد عن تعاليم 
م أي السالطني اخللجيني حديثو العهد  اإلِسالم السمحة، وربام يعود السبب إِىل أَهنَّ

يف اإلِسالم وهلذا اضطهدوا الفالحني. 
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- مل يقترص استخدام الشدة والعنف عىل الفالحني بل إنَّ السلطان عالء الدين 
مجع   عملية  يف  يتهاون  أَو  يتالعب  عامل  كل  من  القصاص  يف  يتوانَ  مل  شاه  حممد 

الرضائب، ممَّا دفع هبؤالء العامل إِىل تأدية واجبهم بتفانٍ وإِخالص. 

- شاع التعامل يف خمتلف انحاء السلطنة بالنقود النحاسية التي رضهبا سالطني 
اخللجيني يف العاصمة دهيل إِىل جانب الدنانري الذهبية والدراهم الفضية التي كانت 

معمولة هبا سابقاً. 

- كانت النقود إحد شارات اعرتاف سالطني اخللجيني بسيادة احلاكم العبايس 
حلكمه  تقليد  عىل  للحصول  سلطان  كل  سعى  إِذ  اإلِسالمي،  العامل  عىل  الروحية 
السالطني  الرشعية، عرب حرص هؤالء  الصفة  يكسب حكمه  لسلطنة دهيل حتى 
شارة إِىل احلاكم العبايس عىل نقودهم، وان كان السلطان  قطب الدين مبارك  عىل اإلِ
، واختذ لقباً  شاه قد شذ عن االعرتاف باحلاكم العبايس بالقاهرة؛ إِذ عدّ نفسه حاكامً

للحكم هو الواثق باهللا. 
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هوامش البحث
       THE HISTORY of ISLAM, p 9 .؛the Islamic, Dynas�es, p186-193 ( ١

 ،( اإلِسالمي (ق١١- ق١٣  والفتح  اململوكية  الدولة  اهلندي، سالطني  العامل  تكوين  اهلند   (٢
ج٢، ص٥٧.  

٣) تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، ص١٤٨؛ بالد اهلند يف العرص اإلِسالمي، 
ص٧٢.  

لكتاب طبقات  الكاملة  الرتمجة  الربيطاين،  اىل االستعامر  العريب  الفتح  اهلند من  املسلمون يف   (٤
آكربي، ج١، ص١٠٨.  

سالمي، ص٧٢.  ٥) اهلند يف العهد اإلِ
٦)اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية، ص٣٠.  

طبقات  لكتاب  الكاملة  الرتمجة  الربيطاين،  االستعامر  اىل  العريب  الفتح  من  اهلند  يف  ٧)املسلمون 
آكربي، ج١، ص١٠٨؛ املسلمون اهلنود وقضية فلسطني، ص٤٦.  

٨)  تاريخ شبه اجلزيرة الباكستانية، ص١٠٢.  
٩) تاريخ شبه اجلزيرة الباكستانية، ص٨٨.  

سالمي، ص١٨٦.   ١٠) اهلند يف العهد اإلِ
١١)  باكستان ماضيها وحارضها، ص٧٤؛ احلياة السياسية يف بالد اهلند يف عهد امللوك واملامليك، 

ص٢٨٢-٢٨٣.  
  .Advanced History  of India. p289 ١٢) أعيان القرن السابع، مج٣، ص٨٨؛
  .Discovery of India, p 289 سالمية املستقلة يف املرشق، ص٣٨٤؛ ١٣) الدول اإلِ

سالمي- العهد اململوكي، ج٧، ص٢٢١.   سالمي، ص١٨٧؛ التاريخ اإلِ ١٤) اهلند يف العهد اإلِ
the Muhammdan dy nas�es, p93 (١٥

١٦) املسلمون يف اهلند من الفتح العريب اىل االستعامر الربيطاين، الرتمجة الكاملة لكتاب طبقات 
سالمي، ص٨٣.   آكربي، ج١، ص١٢٧؛ بالد اهلند يف العرص اإلِ

١٧) الرتاث اهلندي، ص٢٩.  
سالمي، ص٨٣.    ١٨) بالد اهلند يف العرص اإلِ

١٩) باكستان، ص٢٧؛ اهلند يف ظل السيادة ( دراسة تارخيية)، ص٦٢.  
سالمي، ص٤٢٤.    ٢٠) معجم األنساب واألرسات احلاكمة يف التاريخ اإلِ

سالمي- العهد اململوكي، ج٧، ص٢٢١، ٢٢٢.    ٢١) التاريخ اإلِ
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سالمي،  ٢٢) تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، ص٣٧؛ بالد اهلند يف العرص اإلِ
ص٨٧، ٨٨.  

الكبرية ذات حصن منيع تقع  اهلندية  املدن   أو كولري  وهي احد ٢٣) كواليار: وتلفظ كاليور 
عىل راس جبل شاهق. للمزيد، ينظر، حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، ج١، 

ص٤٥٣.  
ج٧،  اململوكي،  العهد  سالمي-  اإلِ التاريخ  ١٩١؛  ص١٩٠،  سالمي،  اإلِ العهد  يف  اهلند    (٢٤

ص٢٢٢.  
سالمي، ص ١٩١.    ٢٥)  اهلند يف العهد اإلِ

سالمي، ص١٩١.   ٢٦) اهلند يف العهد اإلِ
سالمية املستقلة  يف املرشق، ص٣٩٧.   ٢٧) الدول اإلِ
سالمية املستقلة يف املرشق، ص٣٩٧.   ٢٨) الدول اإلِ

٢٩)  تاريخ شبه اجلزيرة الباكستانية، ص٩٧.  
٣٠)  سلطنة دهلي، ص٢٨٤.  
٣١) سلطنة دهلي، ص٣٤٩.  
٣٢) سلطنة دهلي، ص٣٥٠.  

سالمي، ص٢١٢.   ٣٣)بالد اهلند يف العرص اإلِ
الرضائب  تاريخ  Administra�on  of thesultanate Of Delhi. p. 103؛    (٣٤

سالم إىل أواخر العهد العثامين )، ص٤. .   العراقية (من صدر اإلِ
سالم إىل أواخر العهد العثامين )، ص٢١٣.   ٣٥) تاريخ الرضائب العراقية(من صدر اإلِ

سالم إىل أواخر العهد العثامين )، ، ص٢١٣.   ٣٦) تاريخ الرضائب العراقية (من صدر اإلِ
٣٧)  كتاب األموال، ص٧٥؛ صفوة التفاسري، ص٣١٥

ر املختار، ص٦٦٩.   ٣٨)  األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص١٦٦؛ الدُ
٣٩) اخلراج، ص١٤٣.  

٤٠) األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص٢٣٧.  
٤١) كتاب اخلراج، ص٨٥-٨٦.  

٤٢) األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص٢٣٤-٢٣٥.  
٤٣) اخلراج، ص١٤٣.  

٤٤)األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص٢٠٧ــــ ٢٠٨.  
Administra�on  of thesultanate Of Delhi, P182. 45 (٤٥



أ.م.د. حسين إِبراهيم محمد

٢٧٤

٤٦) تاريخ شبه اجلزيرة الباكستانية، ص١٠٢.  
٤٧)األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص٢٠٧ــــ ٢٠٨.  

سالمي، ص٢١٦ـ ٢١٧.   ٤٨) بالد اهلند يف العرص اإلِ
سالمي، ص٢١٦ـ ٢١٧.   ٤٩) بالد اهلند يف العرص اإلِ

سالمي، ص ٢١٧.   ٥٠) بالد اهلند يف العرص اإلِ
سالمي، ص ٢١٧.   ٥١)  بالد اهلند يف العرص اإلِ
٥٢)  تاريخ شبه اجلزيرة الباكستانية، ص١٠٢.  

  .cultural  Hist. of India, p٥٣) ٢٨٥
سالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي، ج٤، ص٣٤٩.   ٥٤) تاريخ اإلِ

سالمي، ص٢١٦.   ٥٥) بالد اهلند يف العرص اإلِ
٥٦) سلطنة دهلي، ص٤٢٥.  
٥٧)  سلطنة دهلي، ص٤٢٥.  
٥٨)  سلطنة دهلي، ص٤٢٥.  
٥٩) سلطنة دهلي، ص٤٢٦.  

٦٠) اهلند يف العصور الوسطى، ص٦٠-٦١.  
٦١) سلطنة دهلي، ص٤٢٨.  
٦٢) سلطنة دهلي، ص٤٢٨.  
٦٣)  سلطنة دهلي، ص٤٢٨.  

سالمي، ص٢٠٢.   ٦٤) بالد اهلند يف العرص اإلِ
سالمي، ص٢٠٣.   ٦٥) بالد اهلند يف العرص اإلِ

سالمي، ص٢٠٣؛ سلطنة دهلي، ص٤٣٠-٤٣١.   ٦٦) بالد اهلند يف العرص اإلِ
٦٧) سلطنة دهلي، ص٤٣٣- ٤٣٤.  

٦٨) رحلة السريايف، ص١٠٧.  
٦٩) األعالق النفيسة، ص١٣٥.  

٧٠) رحلة السريايف، ص٣٤.  
٧١) هناية األرب يف فنون األدب، ج١٢، ص٤٧.  

٧٢) هناية االرب يف الفنون واالدب، ج١٢، ص٤٧.  
٧٣) تنكه من الذهب وزهنا = ١ توله يعني ١١ غرام و٦٦٤ميل غرام، وتنكه من الفضة وزهنا= ١

سالمي، ص٣٨١.   توله يعني ١١ غرام و٦٦٤ميل غرام. للمزيد، ينظر، اهلند يف العهد اإلِ
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سالمي، ص٣٨١.   ٧٤)، اهلند يف العهد اإلِ
٧٥) جيتل من النحاس وزنه= ١ توله يعني ١١ غرام و٦٦٤ميل غرام، ومخسون جيتال يعادل تنكا 

سالمي، ص٣٨١.   فضيا واحدا. للمزيد، ينظر، اهلند يف العهد اإلِ
  .Inscrip�ons of the Khalji, p 67(٧٦

الثقافة العربية، صورة  ٧٧)  مسالك األبصار يف ممالك األمصار، ج٣، ص٨٣ــ ٨٥؛ االخر يف 
شعوب الرشق األقىص يف الثقافة العربية الوسيطة (الصني واهلند وجرياهنا )، ص٢٤٣.  

سالمي، ص٣٧٨.   ٧٨)   اهلند يف العهد اإلِ
٧٩) االعالق النفيسة، ص١٣٥.  

٨٠) مسالك املاملك، ص١٠٣؛ أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص٤٨٢.  
٨١) االعالق النفيسة، ص١٣٥.  

يَ  هِ وَ  ، ثاكِيلُ العَ ا  هبَِ يَّنُ  زَ تُ رِ  بَحْ الْ نَ  مِ جُ  رَ ختُْ غارٌ  مناقِيفُ صِ  : دَعاتُ والوَ عُ  دَ والوَ عُ  دْ الوَ ٨٢) ودع: 
يفِ  وفٌ  جُ يَ  هِ  : قِيلَ وَ  ، ِ الْكِربَ وَ رِ  غَ الصِّ يفِ  تُ  اوَ تَفَ تَ النواةِ  قِّ  شَ كَ قٌّ  شَ َا  بُطُوهنِ يفِ  وفٌ  جُ بيضٌ  زٌ  رَ خَ

. للمزيد ينظر، لسان العرب، ج٨، ص٣٨٠ لَمةِ بّةٌ كاحلَ يْ وَ فها دُ وْ جَ
٨٣) طبائع احليوان، ص٣٥

٨٤) سلطنة دهلي، ص٢٥٠.  
٨٥)  سلطنة دهلي، ص٤٢٥.  

  .HISTORY, TAMILAND. p 183 .(٨٦
سالمية يف التاريخ والوثائق واالثار، ، ص٣٢٣-٣٣٩.   ٨٧) االلقاب اإلِ
سالمية يف التاريخ والوثائق واالثار، ص ٣٥٢-٣٥٣.   ٨٨) االلقاب اإلِ

٨٩) املسلمون يف اهلند من الفتح العريب اىل االستعامر الربيطاين، الرتمجة الكاملة لكتاب طبقات 
آكربي، ج١، ص١٢٨.  

سالمية يف التاريخ والوثائق واالثار، ص٥٢٥-٥٣٠ ٩٠) االلقاب اإلِ
٩١) تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، ص١٤٦.  

سالمي، ص٩٢ ٩٢) بالد اهلند يف العرص اإلِ
٩٣) تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، ص١٤٦.  

سالمي، ص٩٣ ٩٤) بالد اهلند يف العرص اإلِ
٩٥)  سلطنة دهلي، ص١٧١. 
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املصادر واملراجع: 
اوالً: القران الكريم. 

ثانياً: املصادر الرئيسة. 
(ت: * سليامن.  بن  آدم  بن  حييى  القريش،   

اخلراج:   .(١٣٨٤ (د-م،  ٢٠٣هـ/٨١٨مـ) 
املطبعة السلفية ومكتبتها، : ط٢. 

حممد * بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  االصطخري، 
ليدن،   ) ٣٤١هـ/٩٥٢م).  (ت  الفاريس. 

١٩٢٧م). مسالك املاملك: مطبعة بريل، . 
اهللا * عبد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  بطوطة،  ابن 

١٤١٧ ٧٧٩هـ/١٣٧٧م).  (ت:  حممد  بن 
غرائب  يف  النظار  (حتفة  بطوطة  ابن  رحلة  هـ. 
األمصار وعجائب األسفار)، أكاديمية اململكة 

املغربية، : الرباط. 
ت: * حممد(  بن  عيل  بن  حممد  احلصفكي،   

املختار:  ر  الدُ  .٢٠٠٢ .( ١٦٧٧م  ١٠٨٨هـ/ 
دار الكتب العلمية: بريوت. 

عمر * بن  أمحد  عيل  أبو  رستة،  ابن 
األعالق  ١٨٩١م.  (ت٢٩٠هـ/٩٠٢م). 
ميخائيل جان روغية. مطبعة  النفيسة: حتقيق: 

بريل، . ليدن. 
بن * سالّم  بن  القاسم  بيد  عُ أبو  سالم،  ابن   

عبد اهللا (ت ٢٢٤هـ/٨٣٩ م ). د-ت. كتاب 
دار  هراس.  حممد  خليل  حتقيق:  األموال: 

الفكر: بريوت. 
يزيد * بن  حسن  زيد  أبو  السريايف، 

(ت٣٦٩هـ/٩٨٠م). ١٩٩٩. رحلة السريايف: 
املجمع الثقايف أبو ظبي. بو ظبي. 

الصابوين، حممد بن عيل(ت٦٨٠هـ/١٢٨١م). *

الكريم.  القرآن  دار  التفاسري:  صفوة   .١٩٨١
بريوت. 

أمحد * الدين  شهاب  العمري،  اهللا  فضل  ابن 
٢٠١٠م.  ٧٤٩هـ/١٣٤٨م).  حييى(ت  بن 
حتقيق:  األمصار:  ممالك  يف  األبصار  مسالك 
دار  نجم.  ومهدي  اجلبوري  سليامن  كامل 

الكتب العلمية: بريوت. 
حبيب(ت * بن  حممد  بن  عيل  املاوردي،   

١٩٧٨. األحكام  ٤٥٠هـ/١٠٥٨م ). د. م –
حممد  مراجعة:  الدينية:  والواليات  السلطانية 

فهمي الرس جاين. دار التوفيقية للطباعة
املروزي، رشف الزمان طاهر(جمهول الوفاة). *

١٩٤٢م. طبائع احليوان: نرش مينورسكي. لندن
حممد * اهللا  عبد  ايب  الدين  شمس  املقديس، 

٣٨٠هـ/٩٩٠م).  بكر(ت  أيب  بن  أمحد  بن 
األقاليم:  معرفة  التقاسيم يف  أحسن  ٢٠٠٣م. 
أمني  حممد  حواشيه  ووضع  عليه  علق 

الضناوي. دار الكتب العلمية. بريوت. 
ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل *

٧١١هـ/١٣١١م).  (ت  األنصاري  أمحد  بن 
١٤١٤هـ. لسان العرب: دار صادر. بريوت. 

النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب *
هناية  ٢٠٠٤م.  ٧٣٣هـ/١٣٣٢م).  (ت 
املجيد  عبد  حتقيق:  األدب:  فنون  يف  األرب 

ترحيني. دار الكتب العلمية: بريوت. 
جمهول * بخيش(  امحد  الدين  نظام  اهلروي،   

الوفاة). ١٩٩٥م. املسلمون يف اهلند من الفتح 
العريب اىل االستعامر الربيطاين: الرتمجة الكاملة 
الفارسية،  عن  ترمجه  آكربي.  طبقات  لكتاب 
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النظام املايل يف اهلند عىل عهد سلطنة اخللجيني(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

اهليئة  الشاوي.  عبدالقادر  امحد  الدكتور: 
املرصية للنرش: القاهرة. 

حبيب * بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو 
كتاب  ١٩٧٩م.  ١٨٣هـ/٧٩٩م).  (ت 
اخلراج: صححه ورشحه ووضع فهارسه: أبو 
األشبال أمحد حممد شاكر. دار املعرفة: بريوت. 

ثالثاً: املراجع. 
العربية يف شبه * اآلداب  زبيد. ١٩٧٨م.  امحد، 

القارة اهلندية: ترمجة عبد املقصود حممد شلقامي. 
منشورات وزارة الثقافة والفنون: بغداد. 

* .٢٠١١ عبدالكريم.  سالم  سميسم،  آل 
االقتصادي  التاريخ  يف  املالية  السياسة 

اإلِسالمي: دار جمدالوي للنرش: عامن. 
العامل * تكوين  اهلند   .٢٠١٢ وينك.  اندريه   

والفتح  اململوكية  الدولة  سالطني  اهلندي، 
عبداالله  ترمجة:   :( ق١٣  (ق١١-  اإلِسالمي 
دار  والثقافة.  للسياحة  ظبي  ابو  هيئة  املالح. 

الكتب الوطنية: ابو ظبي. 
اإلِسالمية * االلقاب   .١٩٨٩ حسن.  الباشا، 

للنرش  الفنية  دار  واالثار:  والوثائق  التاريخ  يف 
والتوزيع: القاهرة. 

مجال * الذويب.  و  رمضان  بشري  التلييس، 
العربية  احلضارة  تاريخ  ٢٠٠٤م.  هاشم. 
اإلِسالمية: دار املدار اإلِسالمي: بنغازي. ط٢. 

دهلي: * سلطنة  ٢٠٠٣م.  بيرت.  جاكسون، 
تعريب: فاضل جكرت. مكتبة العبيكان. الرياض. 

اهلنود * املسلمون  ١٩٩٧م.  تيسري.  جباره، 
وقضية فلسطني: تقديم سعيد عبد اهللا جربيل. 

دار الرشوق للنرش والتوزيع: عامن. 

 اجلوارنة، امحد حممد. ٢٠٠٦م. اهلند يف ظل *
السيادة ( دراسة تارخيية): مؤسسة محادة للنرش 

والتوزيع: ربد. 
حممد * الليل.  أبو  و  حممد  حسن  جوهر، 

املعارف  دار  باكستان.  م:   ١٩٦٥ مريس. 
بمرص: القاهرة. 

العصور * يف  اهلند   .٢٠١٤ عرفان.  حبيب، 
الوسطى: دار الثقافة والسياحة. ابو ظبي. دار 

الكتب: بو ظبي. 
تاريخ * ١٩٩٦م.  إبراهيم.  حسن  حسن، 

والثقايف  والديني  السيايس  اإلِسالم 
النهضة  ومكتبة  اجليل  دار  واالجتامعي: 

املرصية: القاهرة. ط١٤. 
يف * اهلند  د-ت.  احلي.  عبد  السيد  احلسني، 

العثامنية:  املعارف  دائرة  اإلِسالمي:  العهد 
حيدر اباد. 

حقي، إحسان. ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م. باكستان *
ماضيها وحارضها: دار النفائس: بريوت. 

الباكستانية: * اجلزيرة  شبه  تاريخ  ١٩٧٨م. 
مؤسسة الرسالة: بريوت. 

معجم * ١٩٨٠م.  فون.  ادوارد  زامباور، 
التاريخ  يف  احلاكمة  واألرسات  األنساب 

اإلِسالمي: دار الرائد العريب. بريوت. 
تاريخ *  .١٩٥٧ حممد.  أمحد  السادايت، 

وحضارهتم:  اهلندية  القارة  شبه  يف  املسلمني 
مكتبة االدب: القاهرة. 

اإلِسالمي. * التاريخ   .٢٠٠٠ حممود.  شاكر، 
العهد اململوكي: املكتب اإلِسالمي: ط٥. 

العزاوي، عباس. ١٩٥٨م. تاريخ الرضائب *
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٢٧٨

العهد  أواخر  إىل  اإلِسالم  صدر  العراقية(من 
العثامين ): رشكة التجارة والطباعة. بغداد. 

الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف. ١٩٨٠. *
الكتب.  عامل  اإلِسالمي:  العرص  يف  اهلند  بالد 

القاهرة. 
يف * املستقلة  اإلِسالمية  الدول  ١٩٨٧م. 

املرشق: دار الفكر العريب: القاهرة. 
اهلندي: * الرتاث  ١٩٥٥م.  مهايون.  كبري، 

دائرة املعارف العثامنية. بمباي. 
يف * الخر  ٢٠٠٩م.  الدين.  شمس  الكيالين، 

الثقافة العربية، صورة شعوب الرشق األقىص 
واهلند  (الصني  الوسيطة  العربية  الثقافة  يف 
السورية  العامة  اهليئة  منشورات   :( وجرياهنا 

للكتاب. دمشق. 
رابعاً: الدوريات. 

أعيان *  .١٩٥٢ احلي.  عبد  السيد  احلسني، 
القرن السابع، جملة ثقافة اهلند: يصدرها جملس 
اهلند للروابط الثقافية. املجلد(٣)، العدد(٣)، 

(د-م، ). 
الرؤوف. د، ت. * الدين عبد  الفقي، عصام   

امللوك  عهد  يف  اهلند  بالد  يف  السياسية  احلياة 
واملامليك، : جملة املؤرخ العريب. جملة تصدرها 
العدد  العرب.  املؤرخني  الحتاد  العامة  األمانة 

الثامن: بغداد. 
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