بَيْرام خان (حممّد بريام خان) ،خان اخلوانني ،أحد األمراء ،وزراء الساللة التيموريّة* يف
اهلند .من العرق التركماينّ ،من قبيلة هبارلو* إحدى بطون القراقوينلو.كان هلذه العشرية بعد موت
ملكشاه السلجوقيّ (584هـ) نفوذٌ كبريٌ يف ديار بكر .دخلَ جدّه يارعلي بيك بالل يف خدمة بابر
(حك( )239-239 :بابر ،مج  ،1ص  ،)182 ،21كما دخل والده سيف علي بيك ،حاكم
غزنة ،بعد وفاة بابر يف خدمة مهايون (حك263-239 :هـ) (فرشته ،ص .)94
وُلد بَيْرام خان يف بدخشان ،أو على األرجح يف غزنة .فَ َق َد والده وكان ال يزال طفلًا،
فهاجر حينئذ إىل بلخ ،حيث بدأ دراسته .رافق وهو يف السادسة عشرة من عمره هُمايون إىل اهلند؛
وشارك يف معركتَي تشوسا (256هـ) ،وقنوج (259هـ) اللّتني أسفرتا عن هزمية هُمايون املاحقة،
ومبا أنّ العدوّ كان يالحقه جلأ إىل سَنْبْهَل ،الواقعة يف إقطاع مهايون ،حني علم شريشاه ،احلاكمُ
األفغاينّ خرب اختباء بَيْرام خان ،طلب إليه إمّا الدخول يف خدمته ،أو مغادرة سَنْبْهَل .فرَّ بَريام خان إىل
جرات ،ودخل يف خدمته .بعد وقت وجيز تذرّع بريام خان بأداء
بالط السلطان حممود ،ملك غُ َ
فريضة احلجّ  ،وذهب إىل راجبوتانا ،مارًّا من الصحراء السنديّة ،ويف العام 249هـ التحق هبمايون يف
مدينة جون ،وذهب برفقته إىل قندهار.
كان يف محالت مهايون على اهلند قادداا عامًّا للجيش ،وأحرز االنتصار يف عدد كبري من
املعارك .أهم انتصاراته- ،الذي منح مهايون عرش اهلند -انتصارُه على سكندر سور [إسكندر،
السوريّ] يف العام 263هـ.
اعترافًا بفضله ،عيّنه مهايون مربّياا البنه أأكربأ البال من العمر لال عشرة سنة ،ومنحه
لقب أخان باباأ .حني عُيّن أكرب حاكماا على البنجاب ،ذهب إليها برفقة بَيْرام خان .بعد وفاة مهايون
يف العام 265هـ ،أعلن بَيْرام خان أكربَ إمرباطوراا ،وأقام مراسم التتويج .بعد وقت وجيز ،وبعد
هزمية هيمو الذي هاجم دهلي قادداا جليش سور ،دعّم ركادز حكم أكرب شاه .يف ذلك احلني ،كان
بَيْرام خان وهو يف أوْج قوّته حيكم باسم أكرب الذي كان ال يزال حتت وصايته.
زواج بَيْرام خان من سليمة سلطان بيغم ،ابنةِ عمّ ِة أكرب ،منحه املزيدَ من رفعة الشأن
وعظيم الشوكة .كان ابنُه عبد الرحيم خان ،خان اخلوانني [أمري األمراء] ،من زوجته السابقة ،ابنة
مجال خان ،أحدَ خوانني هيوات.
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يف العام 266هـ ،عيَّن بَيْرام خان أالشيخَ غدادي كمبوه 1الدهلويّ الشيعيَّأ يف منصب
أصدر الصدورأ .هذا التعيني أدّى إىل حنق الطورانييّن الذي كانوا سُنّة .فضلًا عن ذلك ،أدّى اختياره
ألشخاص شيعة لألعمال الديوانيّة ،وتضييقه ماليًّا على الشاه وعادلته ،واعتراضات مربّية أكرب شاه ،إىل
سخط هذا األخري وتغيري رأيه به .حني وجد بَريام خان نفسَه يف معرِض اخلطر ،ذهب بذريعة احلجّ إىل
ين باهلزمية يف مواجهة جيش السلطنة ،وأُجرب على
جَلَن ْدهَر ،إنّما كان هدفه احتالهلا ،لكنّه مُ َ
االستسالم .عفا الشاه عنه ،بعد أنْ جُرّدَ من لقبه ومنصبه .يف العام 268هـ ،توجّه بَريام خان إىل
احلجّ ،لكنْ يف السنة نفسها ،يف الرابع عشر من جُمادى األوىل ،يف منتصف الطريق ،قتله مبارك خان
اللوخاينّ ،الذي كان بَيْرام خان قد قتل والدَه يف احلرب ،وهنب معسكره ،فدُِفن حيث قُتل ،ومن مثّ
نُقل جثمانه أوّلًا إىل دهلي ،ودُفن فيها مؤقّتاا ،ومنها إىل مشهد يف العام 291هـ ،ودُفن بناءً على
وصيّته جبوار حرم اإلمام الرضا عليه السالم.
كان بَيْرام خان حم ّققًا وشاعراا ،ومتذوّقًا للفنّ ،ملتزماا مببادئ التشيّع .كان مشجّعاا للعلماء
واألدباء حمترماا للفنّانني والصناعيّني .امتدح فضادله األخالقيّة ومقدراته الفكريّة ،حتّى املخالفني
واملنتقدين له كالبداؤينّ .نُشر ديوانه يف كلكته يف العام 1398هـ1219/م.
عوّض أكرب نكرانه مجيلَ بَيْرام خان ،بتربية ابنه املريزا عبد الرحيم خان ،وبزواجه من سليمة
سلطان بيغم ،زوجته.
املصادر واملراجع :حممّد حسني آزاد ،دربار أكربى [بالط السلطان أكرب] (باألُرديّة)،
الهور 1288م ،ص  149وما بعدها؛ مريغالمعلي بن نوح آزاد البلغراميّ ،خزانهٔ عامره ،كانبور
1299م ،ص 542-548؛ جواهر آفتابتشي ،تذكرة الواقعات ،الترمجة األُرديّة ملعني احلقّ ،كراتشي
1246م ،الفهرس (مصدر قيّم لالطّ الع على إجنازات بَيْرام خان يف عهد مهايون ،ويتضمّن حاالت
تشرّده)؛ حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،دمشق 1232م ،مج  ،15ص 939؛ فريد بن معروف
البكريّ ،ذخرية اخلوانني ،نسخة خطّية يف اجلمعيّة التارخييّة الباكستانيّة ،رقم 1؛ عبد احليّ احلسينّ،
نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر ،مج  ،5حيدر آباد الدكن 1395هــ1245/م ،ص -65
66؛ نور اهلل بن شريف الدين الشوشتريّ ،جمالس املؤمنني ،طهران 1922هـ1889/م ،ص
( 539-531ورد يف مشجّرة األمساء من دون شكّ خ طأ يف ما يتعلّق ببَريام خان)؛ حممّد قاسم بن
غالمعلي فرشته ،گلشن ابراهيمى [الروضة اإلبرامهيّة] ،بومباي 1831م؛ غالم علي شريين عزّت اهلل
-Gadāī Kambōh
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قانع ،تذكرة مقاالت الشعراء ،ط .حسام الدين راشدي ،كراتشي 1249م ،ص 199-28
والفهرس؛
أجنيب......
لالطّالع على الصورة الكاملة للمراجع← د .اإلسالميّة ،الطبعة الثانية أمادّة بَيْرام خانأ.
خصاا من (د .اإلسالميّة)/
/بزمي األنصاريّ ،مل ّ
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