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* يف تيمورّيةال وزراء الساللة ،اخلوانني، أحد األمراء)حمّمد بريام خان(، خان  َبْيرام خان
لو.كان هلذه العشرية بعد موت يناهلند. من العرق التركمايّن، من قبيلة هبارلو* إحدى بطون القراقو

 ابرب خدمة يارعلي بيك بالل يف هجّد نفوٌذ كبرٌي يف ديار بكر. دخَل هـ(584) ّيملكشاه السلجوق
(، كما دخل والده سيف علي بيك، حاكم 182، 21، ص 1( )بابر، مج 239-239)حك: 

 (.94هـ( )فرشته، ص 263-239غزنة، بعد وفاة بابر يف خدمة مهايون )حك: 
، ًلاوالده وكان ال يزال طف َدَق. َفةزنغُولد َبْيرام خان يف بدخشان، أو على األرجح يف 

من عمره ُهمايون إىل اهلند؛  ةسة عشراسته. رافق وهو يف السادث بدأ درفهاجر حينئذ إىل بلخ، حي
ن املاحقة، وتني أسفرتا عن هزمية ُهمايهـ( الّل259هـ(، وقنوج )256ي تشوسا )وشارك يف معركَت

 ومبا أّن العدّو كان يالحقه جلأ إىل َسْنْبَهل، الواقعة يف إقطاع مهايون، حني علم شريشاه، احلاكُم
. فرَّ َبريام خان إىل ، طلب إليه إّما الدخول يف خدمته، أو مغادرة َسْنْبَهلختباء َبْيرام خاناخرب  األفغايّن

بأداء  بريام خانرات، ودخل يف خدمته. بعد وقت وجيز تذّرع َجبالط السلطان حممود، ملك ُغ
ـ التحق هبمايون يف ه249، وذهب إىل راجبوتانا، مارًّا من الصحراء السندّية، ويف العام فريضة احلّج

 . مدينة جون، وذهب برفقته إىل قندهار
، وأحرز االنتصار يف عدد كبري من جيشا للت مهايون على اهلند قادداا عامًّكان يف محال

ه على  سكندر سور ]إسكندر، انتصاُر -الذي منح مهايون عرش اهلند-املعارك. أهم انتصاراته، 
 هـ. 263[ يف العام السورّي

سنة، ومنحه  ةبنه أأكربأ البال  من العمر لال  عشرال اعّينه مهايون مرّبيابفضله، اعتراًفا 
َبْيرام خان. بعد وفاة مهايون  ةليها برفقإا على البنجاب، ذهب لقب أخان باباأ. حني ُعّين أكرب حاكما

يز، وبعد إمرباطوراا، وأقام مراسم التتويج. بعد وقت وج هـ، أعلن َبْيرام خان أكرَب265يف العام 
، كان هزمية هيمو الذي هاجم دهلي قادداا جليش سور، دّعم ركادز حكم أكرب شاه. يف ذلك احلني

 ه.وصايتته حيكم باسم أكرب الذي كان ال يزال حتت ج قّوَبْيرام خان وهو يف أْو
من رفعة الشأن  منحه املزيَد ،أكرب ِةعّم يغم، ابنِةبزواج َبْيرام خان من سليمة سلطان 

 ةألمراء[، من زوجته السابقة، ابناخان اخلوانني ]أمري ه عبد الرحيم خان، ابُنكان م الشوكة. وعظي
 خوانني هيوات. مجال خان، أحَد
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أ يف منصب الدهلوّي الشيعيَّ 1وهبغدادي كم ن َبْيرام خان أالشيَخهـ، عي266َّيف العام 
ى اختياره عن ذلك، أّد ًلاّنة. فضانوا ُسك ورانيّين الذيطنق الحأّدى إىل هذا التعيني . أصدر الصدورأ

الشاه وعادلته، واعتراضات مرّبية أكرب شاه، إىل ألشخاص شيعة لألعمال الديوانّية، وتضييقه ماليًّا على 
إىل  ه يف معِرض اخلطر، ذهب بذريعة احلّجريام خان نفَسسخط هذا األخري وتغيري رأيه به. حني وجد َب

باهلزمية يف مواجهة جيش السلطنة، وُأجرب على  يَنهدفه احتالهلا، لكّنه ُم ما كانَجَلنْدَهر، إّن
إىل  خانريام هـ، توّجه َب268الم. عفا الشاه عنه، بعد أْن ُجّرَد من لقبه ومنصبه. يف العام ساالست
 مادى األوىل، يف منتصف الطريق، قتله مبارك خانيف الرابع عشر من ُجيف السنة نفسها،  ، لكْناحلّج

ن حيث ُقتل، ومن مّث ِففُد ،ه يف احلرب، وهنب معسكرهاللوخايّن، الذي كان َبْيرام خان قد قتل والَد
على  هـ، وُدفن بناًء291ا، ومنها إىل مشهد يف العام إىل دهلي، وُدفن فيها مؤّقتا ًلاّوُنقل جثمانه أ

 وصّيته جبوار حرم اإلمام الرضا عليه السالم. 
عاا للعلماء ّجش، ملتزماا مببادئ التشّيع. كان ما وشاعراا، ومتذّوًقا للفّنكان َبْيرام خان حمّقًق

ى املخالفني فضادله األخالقّية ومقدراته الفكرّية، حّت انني والصناعّيني. امتدحواألدباء حمترماا للفّن
 م.1219هـ/1398. ُنشر ديوانه يف كلكته يف العام واملنتقدين له كالبداؤيّن

زواجه من سليمة ببتربية ابنه املريزا عبد الرحيم خان، و ،َبْيرام خان ه مجيَلعّوض أكرب نكران
 سلطان بيغم، زوجته.

(، ةردّيباأُل)]بالط السلطان أكرب[  أكربى رابدرحسني آزاد، حمّمد  :املصادر واملراجع
بور ن، كاعامره ٔ  خزانه، بلغرامّيال غالمعلي بن نوح آزادوما بعدها؛ مري 149م، ص 1288 الهور

، الترمجة اأُلردّية ملعني احلّق، كراتشي تذكرة الواقعات؛ جواهر آفتابتشي، 542-548م، ص 1299
الع على إجنازات َبْيرام خان يف عهد مهايون، ويتضّمن حاالت الفهرس )مصدر قّيم لالّط م،1246
؛ فريد بن معروف 939، ص 15م، مج 1232، دمشق أعيان الشيعة، (؛ حمسن األمنيتشّرده

، يّن؛ عبد احلّي احلس1الباكستانّية، رقم  ةة يف اجلمعّية التارخيّية خّطينسخ ذخرية اخلوانني، لبكرّي،ا
-65م، ص 1245هــ/1395ن ، حيدر آباد الدك5، مج نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر

م، ص 1889هـ/1922، طهران جمالس املؤمنني؛ نور اهلل بن شريف الدين الشوشترّي، 66
طأ يف ما يتعّلق بَبريام خان(؛ حمّمد قاسم بن خ شّجرة األمساء من دون شّكمورد يف ) 531-539

عّزت اهلل  م؛ غالم علي شريين1831[، بومباي ]الروضة اإلبرامهّية لشن ابراهيمىگغالمعلي فرشته، 
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 -Gadāī Kambōh 
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 199-28م، ص 1249، ط. حسام الدين راشدي، كراتشي تذكرة مقاالت الشعراءقانع، 
 والفهرس؛ 

 ......أجنيب
 .، الطبعة الثانية أماّدة َبْيرام خانأاإلسالمّيةد.  ←الع على الصورة الكاملة للمراجعّطلال

 (/اإلسالمّية د.من )ا ، ملّخصاي األنصارّيم/بز                             
 

 


