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 ، ناحية )وقضاء( ومدينة تارخيّية يف فارس.(1البيضاء )

. يف حمافظة سبيدان ]الِبيض[، يف الشمال الغريّب من إقليم فارس، يف منطقة ناحية البيضاء( 1
باردة، يف سهل خصب وتضّم أقضية: البيضاء، وباِنش وكوْشْك هزار. حيّدها من الشمال ناحية 

ومن اجلنوب حمافظة شرياز، ومن كامفريوز )يف حمافظة مرودشت(، ومن الشرق حمافظة مرودشت، 
ر، وشش بري ]الشيوخ السّتة[، وكزّية )حمافظة سبيدان(. من جباهلا املهّمة: َغر، وُمالغرب الناحية املر

وِنسا )من سلسلة جبال زاغروس(، ويقع مضيق غوره دان )قوره دان( يف السفح الشمايّل من جبل 
كلم إىل اجلنوب الشرقّي من أردكان(. يروي أراضيها هنر أردكان  62غوره دان )على بعد حواىل 

، وهنر شش بري. جيري هنر ُكر يف اجلهة الشمالّية الشرقّية منها. يف هذه الناحية عّدة سالسل الفصلّي
الينابيع، من بينها َجَوَرك، وتشله غاه بزرك ]الكبري[، وتشله غاه كوتشك ]الصغري[،  قنوات وَوفرة من

هل. من نباتاهتا: وأجنريك، وهفت خوان )مبحاذاة قرية هفت خوان(. تقع قراها بشكل رئيسّي يف الس
أشجار البّلوط، والبطم، والّلوز اجلبلّي، والكثرياء، وأصابع العروس، ولسان الثور؛ ومن احليوانات املاعز 
اجلبلّي، والوعول، والنعاج، والغزالن، والذئاب، واخلنازير الربّية، والثعالب واألرانب، ومن الطيور: 

والعنب، والتّفاح، واخلضراوات. من والبقول، الشعري، احلجل، والدّراج. حماصيلها املهّمة: القمح، و
الشائع فيها تربية احليوانات )احلمالن، واألبقار، واجِلمال(، والنَّحل. ومن صنائعها اليدوّية حياكة 

صدَّر ُبُسُطها املزخرفة بالرسوم ساالري ]األمريّية[ واحملّمدية. الُبُسط القطنّية، وصناعة السّجاد. ُت
شرية َكَرمي من عشائر القبيلة القشقائّية، كما تقيم فيها بطوٌن من العشرية اللُّرّية َممَسين. تستوطُنها ع

كلم إىل احلنوب الشرقّي  45البلدات املهّمة يف ناحية البيضاء: ِهرابال )مركز قضاء البيضاء( على بعد 
مامة( إبراهيم )إيران. وزارة )سليل اإل إمامزادةمن أردكان، فيها مزاران مها مزار ناصر بن عّمار ومزار 

(؛ باِنش )مركز قضاء باِنش(، كوْشْك هزار 534، ص 26الدفاع. املديرّية اجلغرافّية للجيش، مج 
كلم إىل احلنوب الشرقّي من  23تتّمة املقالة( على بعد  ←)مركز قضاء كوْشْك هزار(؛ وتّل البيضاء )

(. بلدات 662من اآلثار القدمية )كيهان، ص (، وفيها الكثري 46-41، ص 7أردكان )رزم آرا، مج 
كلم إىل اجلنوب الشرقّي من أردكان(، فيها آثار  25هي: قرية َمْليان )على بعد  قضاء البيضاء املهّمة

لبضع قالع قدمية، وتّلة قدمية ومزار باسم السيد أمحد شاه )إيران. وزارة الدفاع. املدرّية اجلغرافّية 
ية شيخ َعبود وفيها مزار باسم الشيخ شهاب الدين، وموضع باسم (؛ قر505، ص 26للجيش، مج 

كلم إىل اجلنوب الشرقّي من  42(، وقرية "زياد آباد" )حواىل 106، ص 103الشاه غيب )م.ن، مج 
 (.146-141تتّمة املقالة( )الفسائّي، ص  ←أردكان(، اليت عّدها البعض "قلعة زياد" نفسها )
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 مة النْحوّي )املتوّفى سنةالبيضاء، من بينهم سيبويه* العّلامن هنالك رجاٌل عظماء أصلهم 
اهلل بن هـ( املتصّوف املشهور، وعبد 307ج* )املتوّفى سنة هـ(، واحلسني بن منصور احلّلا125

 هـ( مفّسر القرآن.222سنة عمر البيضاوّي* )املتوّفى 

 

 املؤّسسة الطوبوغرافّية.

 التارخيّيةاملوقع اجلغرايّف ملدينة البيضاء 

. إحدى مدن إيران التارخيّية القدمية، تقع يف ناحية البيضاء يف مدينة البيضاء التارخيّية( 6
(، وال تزال أطالهلا ماثلًة بالقرب من بلدة َمْليان 153املنطقة الباردة من فارس )اإلصطخرّي، ص 

يّن: اسم البيضاء معّرب (. يقول ياقوت احَلَموي نقًلا عن محزة اإلصفها332)فرصت الشريازّي، ص 
(. كان امُسها الفارسّي َنسا، 721، ص 1)مج  احتماًلا دج سپيد=القلعة البيضاء["َدر إْسفيد" ]

(. ُينسب بناء مدينة البيضاء 641؛ ابن َحوَقل، ص 162نساَيك/َنساَتك/َنشانك )اإلصطخرّي، ص 
(. يف العصر الساسايّن، كما ذكر 157 ، صاملستويفاهلل الكيايّن )محد  غشتاسب، ابن ُلهراسبإىل 

(، حني بلغ أردشري السابعة من عمره، اصطحبه أبوه إىل َنسا )البيضاء( لدى 34، ص 6الطربّي )مج 
أباه أن يتمّرد على جوِزهر الذي كانت  حني َكُبر أردشري نصحُجوِزْهر )أو ُجِزهر/كوِزْهر( شاه. 

نولدكه، ص ←أيًضاجوِزْهر واستوىل على العرش ) َلَتَق. ففعل األب ذلك؛ البيضاء ]َنسا[ مقّر عرشه
ساللة بازرنغي زوجة ساسان وابنة ملك  ،، مقّر عرش رام هبشتأيًضا(. كانت َنسايك 56-53

لفتح كورة  عثماَن بن أيب العاصاخلّطاب )رض(  أرسل عمر بنهـ 17السنة  (. يف163)هوار، ص 
ة، وجّنب أهايل البيضاء خوض غمار احلرب على دفع اجلزي إصطخر، لكّن وايل إصطخر وافق

هـ، هاجم عامر بن كريز ديار باِرز وقالع 64(. يف العام 174-173، ص 1، مج الفسائّي)
(. يف العام 52-54، ص 4، وفتَحها )ابن سعد، مج -البيضاء اليت كانت خاضعة ألهايل-فارس
هـ، يف أثناء خالفة علّي بن أيب طالب عليه السالم، امتنع أهايل فارس عن تأدية اخلراج لسهل بن 32

وجعل مدينة إصطخر مقّر حنيف. فأرسل اإلمام عليه السالم إليهم زياًدا بن أبيه، فعاملهم باحلسىن 
، 4يضاء وإصطخر قلعًة، ُسمّيت "قلعة زياد"، ومحل إليها األموال )الطربّي، مج البحكمه، وشّيد بني 

البيضاء ساحة املعركة اليت جرت بني عامر بن ُضبارة  هـ، كانت162(. يف العام 134-137ص 
(. حسَب 346، ص 7مبعوث اخلليفة األموّي مروان الثاين، وبني عبد اهلل بن معاوية )م.ن، مج 
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الثالث اهلجرّي البيضاَء من مدن كورة إصطخر؛ وذكروا أّن املسافة بينها وبني شرياز جغرافّيو القرن 
(. يف هذه 57-52، ص هسبعة فراسخ )ابن خرداذب( أو 603-606سّتة فراسخ )ابن الفقيه، ص 

قيم سرادق السلطان يعقوب بن الّليث يف البيضاء، اليت كان فيها مرج هـ(، ُأ621نفسها )املرحلة 
(، وجرت معركة بينه وبني حمّمد بن واصل يف ناحية مروسدان 610، ص 1فسائّي، مج واسع )ال

(. يف القرن الرابع 153)مروستان أو مروست/مرودشت(، من نواحي البيضاء )اإلصطخرّي، ص 
 ، تضّم قلعًة وسوًرا وبرًجا وَرباًطا. كانتكورة إصطخرُتعّد من أكرب مدن  اهلجرّي كانت البيضاء

نفسها[ كانت وافرة اخلريات، تصّدر  و]املدينةالطني، وعماراهتا متقنة، ومناخها رطب مبانيها من 
 (.641، 676، 622؛ ابن َحوَقل، ص 167-162غالهلا إىل شرياز )م.ن، ص 

يف أواخر القرن نفسه، حسبها املقدسّي من ضمن مدن شرياز، مضيًفا: إّن َنسا اليت ُتسّمى أيًضا 
. يف (536، 565-563)ص يلة، حسنُة املناخ، وفيها مسجد  جامع ومزار البيضاء، مدينٌة نظيفة، مج

هـ( املشهور 512هـ جرت معركة حامية الوطيس بني قوام الدولة الديلمّي )املتوىّف سنة 514العام 
هـ(، بني مدينة البيضاء 514بقوام الدولة أيب الفوارس وبني أخيه سلطان الدولة الديلمّي )املتوىف سنة 

هـ، 556(. يف العام 314، ص 7طخر، أسفرت عن هزمية أيب الفوارس )ابن األثري، مج إصومدينة 
توّجه طغرل بيك على رأس جيشه إىل ]ناحية[ البيضاء، وهنب قراها، وعاد منها بالغنائم الكثرية )م.ن، 

د، القائد الديلمّي الذي كان قد احتّل قلعة توّجه فوالهـ، 557(. يف العام 26، 45، ص 4مج 
بيك. رأى أبو  لوألغى اخلطبة باسم طغرل بيك، وقرأها باسم أيب سعد، أخي طغرخر، إىل شرياز، إصط

إىل ضواحي  دسعد يف ذلك خديعًة، وحاصر شرياز، اليت مات عدد كبري  من أهلها جوًعا. جلأ فوال
القرن  (. يف أوائل22، ص 4)م.ن، مج  أيًضاأيب سعد احتّلها  البيضاء وقلعة إصطخر، لكّن جيَش

صغرية، إّنما مجيلة، فيها مرج  مساحته عشرة فراسخ بعشرة  السادس اهلجرّي، كانت البيضاء مدينًة
( وظّلت لقلعة 162-64)ابن البلخّي، ص فراسخ، ونواٍح عديدة، ومسجد جامع ومنرب، وكانت عامرًة

ُقر فارس، توّجه األتابك قراُسْناألمري قراُسْنُقر على مدن هـ حني استوىل 433ففي العام  البضاء أمّهّيتها،
(.  324، ص 4إىل قلعة البيضاء )ابن األثري، مج  ااألمري بوَزبه ]= بوزآبه[، فلجأ هذا األخري خوًف حملاربة

الشيخ  ، ورباطهـ( ُبيَن يف البيضاء رباط باسم املظّفرّي207ى سنة وّفيف عصر األتابك أيب بكر )املت
السابع اهلجرّي، كانت قلعة (. يف القرن 20الشريازّي، ص  مجال الدين حسني الدزكّي )زركوب

سعد زنغي  ، فحني توّفَي األتاِبك"سپيد ]القلعة البيضاء[ ٔ  هالبيضاء موجودًة وكان ُيطلق عليها اسم "قلع
هـ[، أرسل وزيُره اخلواجة غياث الدين اليزدّي خامَته إىل "القلعة البيضاء" 266يف البيضاء ]يف العام 
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(. كان ينمو يف البيضاء كما نقلوا، عنب  كّل حّبة من حّباته 242، ص 1دين فضل اهلل، مج )رشيد ال
كان فيها كذلك حّيات  وعقارُب وغريها من  كّل واحدة منه َوجبان. حميطوتّفاح عشرة مثاقيل، 

 املستويف ما (. يف أوائل القرن الثامن اهلجرّي، كّرر محد اهلل110احلشرات واهلوام املؤذية )القزوييّن، ص 
كان قد كتبه ابن البلخّي عن مدينة البيضاء، لكّنه مل ُيِشر إىل مسجدها اجلامع ومنربها؛ ألّنه كما يبدو مل 
يعد له أّي أثر بعد االجتياح املغويّل، بسبب املعارك املتتالية. يف العصر التيمورّي، كان سهل البيضاء 

هـ، جرت معركة فيه بني األمري إبراهيم سلطان، 414كذلك ساحَة احلرب بني األمراء، ففي العام 
 (.334، ص 1واألمري بايقرا )الفسائّي، مج 

منذ العصر الزندّي وما تاله، ورد يف املصادر اسم تل البيضاء، الذي يبدو أّنه املوضع القدمي 
ما كانت ناحية ملدينة البيضاء، وكان املكان الذي تعربه اجليوش الزندّية والقاجارّية، وتتوّقف فيه. رّب

البيضاء يف ذلك احلني جّيدة األوضاع زراعيًّا، ففي أثناء هجوم اآلغا حمّمد خان القاجارّي على فارس 
م(، كانت مؤن جيش 1724-1742هـ/1602-1603أواخر عصر لطفعلي خان الزندّي )حك: 

(. يف العام 23، 76لطفعلي خان مصدرها ناحية البيضاء )شهاوري الشريازّي، ص 
م كان طوُل ناحية البيضاء من بوزجنان )حواىل ثالثني كيلومتًرا إىل اجلنوب الشرقّي 1423هـ/1311

كلم إىل الشمال الشرقّي من زرقان( مثانية فراسخ، وعرُضها  61من أردكان( حّتى كوْشْك )على بعد 
راسخ. كان كلم إىل احلنوب الشرقّي من أردكان( أكثر من ثالثة ف 73من قرية تنغ خياره )على بعد 

حيّدها من الشمال راجمرد وكامفريوز، ومن الغرب أردكان، ومن اجلنوب ضاحية شرياز، وكانت مساحة 
مرجها "قرق البيضاء" ثالثة فراسخ بفرسخ واحد، وكانت مرعى اخليول امللكّية، وموضع منّصات مدفعّية 

، ص 6يضاء" )الفسائّي، مج شرياز. كان اسم قصبة ]=مركز[ ناحية البيضاء يف ذلك العصر، "تّل الب
(. كانت مدينة َمْليون )تقع قرية َمْليان احلالّية جبانب أطالهلا( املركَز القدمي لناحية البيضاء، ففي 1670

هذا املكان ُتشاهد آثار كثرية من العمارات الكبرية املدّمرة، ويف مواضع منه آثار برج القلعة القدمي )م.ن، 
 ة البيضاء الكبرية والتارخيّية يف القرون املاضية.ص.ن(، مّما ُيثبت وجود ناحي
م؛ ابن البلخّي، 1244هـ/1504، بريوت الكامل يف التاريخ: ابن األثري، املصادر واملراجع

هـ، ط. 1332م/1261]تاريخ فارس[، ط. غي لسترنج ورينولد آلن نيكلسون، لندن  فارس نامه
، ط. كرامرس، ليدن صورة األرضكتاب م[؛ ابن َحوَقل، 1245ش ]1323أوفست طهران 

هـ؛ 1342م/1227، ط. دخويه، ليدن كتاب املسالك واملمالكهـ؛ ابن خرداذبه، 1342م/1227
، ط. خمتصر كتاب البلدانم؛ ابن الفقيه، 1244هـ/1504، بريوت الطبقات الكربىابن سعد، 
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، ط. دخويه، مالككتاب مسالك امل اإلصطخرّي،هـ؛ إبراهيم بن حممَّد 1342م/1227دخويه، ليدن 
جغرافيائى آباديهاى  گهنفرهـ؛ إيران، وزارة الدفاع. املديرّية اجلغرافّية للجيش، 1342م/1227ليدن 

]املعجم اجلغرايّف ملدن وبلدات  : شرياز103: اردكان، ج 26اسالمى ايران، ج  كشور مجهورى
م[؛ 1243ش ]1326طهران  : شرياز[،103: أردكان، مج 26اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، مج 

 األكثرجدَّة للطرق]اخلريطة  راهها وتقسيمات كشورى مجهورى اسالمى ايران ٔ  ترين نقشهجديد
ش 1377والتقسيمات اإلدارّية يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية[، مشهد: مؤّسسة ودار نشر ماهوان، 

]طوبوغرافية إيران،  ايران ٔ  نامه: كوهها وكوه1يتاشناسى ايران: ج گم[؛ عّباس اجلعفري، 1224]
م[؛ محد اهلل بن أيب بكر محد اهلل املستويف، 1242ش ]1324، اجلبال اإليرانّية وتسمياهتا[، طهران 1مج 

 گفرهنم[؛ حسينعلي رزم آرا، 1247ش ]1332، ط. حمّمد دبري سياقي، طهران نزهة القلوب
: 7]معجم إيران اجلغرايّف )القرى والبلدات(، مج  : استان هفتم )فارس(7جغرافيائى ايران )آباديها(، ج 

، ط. جامع التواريخم[؛ رشيد الدين فضل اهلل، 1272ش ]1344اإلقليم السابع )فارس([، طهران 
، م[؛ أمحد بن أيب اخلري زركوب الشريازّي1225ش ]1373حمّمد روشن ومصطفى املوسوّي، طهران 

م[؛ عبد الكرمي بن علّي رضا 1231ش ]1310طهران  ]تاريخ شرياز[، ط. هبمن كرميي، ٔ  شرياز نامه
]تاريخ الزندّية: خلفاء كرمي خان الزندّي[،  تاريخ زنديه: جانشينان كرمي خان زندرّي الشريازّي، الشهاو

تاريخ الطربّي: تاريخ األمم م[؛ حمّمد بن جرير الطربّي، 1242ش ]1324ط. أرنست بئري، طهران 
م[؛ حمّمد نصري 1227-1226هـ/1347-1346إبراهيم، بريوت ] الفضل، ط. حمّمد أبو وامللوك

]آثار العجم:  : در تاريخ وجغرافياى مشروح بالد واماكن فارسآثار العجمبن جعفر فرصت الشريازّي، 
هـ، ط. علي 1315يف التاريخ واجلغرافيا املفّصلني لبالد فارس وأماكنها[، ط. حجرّية بومباي 

، ناصرى ٔ  فارسنامهم[؛ حسن بن احلسن الفسائّي، 1243ش ]1326الدهباشّي، ط. أوفست طهران 
تاب آثار البالد كم[؛ زكرّيا بن حمّمد القزوييّن، 1244ش ]1327ط. منصور رستغار الفسائّي، طهران 

]جغرافية إيران  جغرافياى مفصل ايرانم؛ مسعود كيهان، 1227، ط. ووستنفلد، فيسبادن وأخبار العباد
أحسن م[؛ حمّمد بن أمحد املقدسّي، كتاب 1236-1231ش ]1311-1310املفّصلة[، طهران 

رانيان وعرهبا در زمان تاريخ ايم؛ تيودور نولدكه، 1227، ط. دخويه، ليدن التقاسيم يف معرفة األقاليم
]تاريخ اإليرانّيني والعرب يف العصر الساسايّن[، ترمجه بالفارسّية عّباس زرياب، طهران ]تاريخ  ساسانيان
]إيران واحلضارة اإليرانّية[، ترمجه  ايران ومتدن ايراىن، م[[؛ كلمان هوار1272ش ]1344املقّدمة 

، ط. فرديناند معجم البلداناقوت احَلَموّي، م[، ي1245ش ]1323بالفارسّية حسن أنوشه، طهران 
 هـ.1345م/1224هـ، ط. أوفست طهران 1642-1646م/1473-1422ووستنفلد، اليربيغ 
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