
 ، صفتان أو لقبان تركيَّان.بيغمبيك و
(. beyاف الفارسّية؛ اليوم "ِبْي" گ)بيك/بك بالفتح والكسر، وأيًضا بالـ البيك( 1

هذه الكلمة هي الصورة النهائّية للقٍب قدمي يف اللغة التركّية العثمانّية، وهـو يف التركمانّيـة   
beg ويف التركّية الشرقّية ،big ويف القوزاقّية ،biy/bi املسالت. هذا اللقب ُيشاهد أيًضا يف 

اعتنـا   األورخونّية، ويف النصوص األويغورّية، وُيستخلص من املصادر الشرقّية والغربّية قبل 
كمـا يـر    اإلسالم، وبعده أيًضا، أنَّه كان متداواًل يف أوساط القبائل واحلكومات التركيَّة، 

 begi  تباًطا من حيث االشـتقا  بلقـب "بغـي"    أنَّ له ار مجيع الباحثني يف اللغة األكتائّية
املنشوئّي. َيّدعي فريٌق من علماء beyle نـّي، و "بيله" االشيشbögin ملغولـّي، و "بوغني" ا

، أنَّه مأخوٌذ من اللقب الصينــّي  2( وحىت كوتويتش21، ص 11)مج 1اللغات من بلوشه
أنَّ هذه اللفظة هـي نفسـها "َبـ "     القدمي "پك"؛ لكْن يف املقابل يرّجح عدٌد من احملّققني

"، اللقب الذي كان bēا"؛ البهلوّية: "يب، گـه"؛ السنسكريتّية: "هباگ)الفارسّية القدمية: "َبـ
(. يف كـّل  112بروكلمـان، ص   ←ُيطلق على امللوك الساسانّيني مبعىن السّيد، والرّب )

لقب، وأخذته عنهم الشـعوب  األحوال، إنَّ األتراك هم على األرجح أّول من استخدم هذا ال
 -اآللتائّية األخر . ميكننا تلخيص املعاين األساسّية هلذه اللفظة يف مرحلة حكـم ال "غـوك  

األتراك" )األتراك القدماء( على النحو التايل: أ( لقب رؤساء القبائل الصـغةة، أو رؤسـاء   
رتبًة من لقب "اخلان"، أو اجملموعات الكرب  املتشّكلة من القبائل الصغةة، وهذا اللقب أدىن م

األتراك، كان قد منَح بـار  بيـك    -"قاغان" ]قاآن/خاقان[، وحنن نعلم أنَّ سلطان الغوك
)َبْرْسباي(، رئيس القرقيزّيني لقَب "قاغان". ب( مفهوم "يب لر" )مجع بيك= البكـوات(، يف  

يقة، اليت ختتلف عن طبقـة  الكتابات احلجرّية اأُلرخونّية، يعّبر عادًة عن الطبقة املمتازة والعر
. هبذا املعىن يندرج حتت لقب "ِبْي" مجيع أمراء العائلة املالكة أيًضـا.  3عاّمة الشعب )بودون(

ج( كّل واحد من ذوي النفوذ وأصحاب املناصب الكبار والصغار، أي املوّظفون، ُيمنح أيًضا 
احلجرّية، منفصلني عن هذا اللقب. هؤالء، على الرغم من ذكرهم يف بعض عبارات الكتابات 
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عاّمة الشعب والبكوات، لكْن يف بعض األماكن ُذكروا مبعىن "املوّظفني الَبَكوات" )نصـوص  
الكتابات احلجرّية وترمجاهتا، اليت ُنشرت جبهود تامسن ورودولف(. توجد هذه الكلمة هبذه 

آخرين(، بنـاء  النصوص املنشورة بفضل مولر، وَبْن  و ←املعاين نفسها لد  األويغورّيني )
، كان هـذا اللقـب   4على ما كتبه ابن فضالن*، وكتابات كونسطنطينو  بورفةوغنتو 

(. كان هذا اللقب على األرجح 111، ص 5ِنِمث غيوال ←يف أوساط اخلزر )أيًضا موجوًدا 
 (.86، ص 6كادلك ←موجوًدا أيًضا يف أوساط البلغارّيني األوائل )البدو( )

حافظ األتراك بعد إسالمهم، ودخوهلم حياض احلضارة اإلسالمّية، على هذا اللقـب  
مبعناه ومضمونه السابقني. كان املوّظفون احلكومّيون القراخطـائّيون، ذوو املقـام الرفيـع    
يستخدمون هذا اللقب أيًضا )مثاًل حممود بيك نائب علي تغني حاكم مسرقنـد؛ البيقهـّي،   

األوغوز األوائل، مؤّسسو دولة السـالجقة، ال مملـون يف   ء زعما(. كان 014، ص 1مج
طغرل بيك*(. نر  يف املصادر التارخيّية بشكل واضـح، أنَّ   ←البداية سو  لقب البيك )

زعماء األوغوز والقْرُلق كانوا مملون يف القرنني اخلامس والساد  اهلجرّيني لقب "البيـك"  
لكلمة "بكتش" املتداولة يف أوساط القراخـانّيني  )الشني بيك، طوطي بيك، وأمثاهلما(. كان 

وما بعدها(،  122، ص 1يف القرن اخلامس اهلجرّي أيًضا، كما ذكر حممود الكاشغرّي )مج
صلٌة بكلمة "ِبك"، وهي تصغٌة هلا. كان توَقر )أو َتَقر( بيك الكاشغرّي، الـذي اسـتوزره   

 ، من العر  التركّي األصيل.السلطان سنجر ملّدة وجيزة، كما يّتضح من لقبه )بيك(
منذ عهد السالجقة العظام، نر  بني احلكومات التركّية املختلفة، لقـب "البيـك"   
معاداًل للقب "األمة" العربـّي؛ مثاًل بداًل من أمة اجليوش "جيوش بيكي" ]بيك اجليـوش[؛  

على الـرغم مـن   وبداًل من أمة العطاء "داد بيكي"، وبداًل من أمة األمراء "بيكلربيكي". و
رّية القدمية، على املصطلحات القدميـة  ااحملافظة يف املؤّسسات اإلدارّية، بتأثة من التقاليد اإلد

العربّية والفارسّية، بدأ استخدام األمساء واأللقاب التركّية إىل جانب هذه املصطلحات، وميكننا 
الرمسّية، وحسبانه أحـَد السـمات    عّد ذلك دلياًل على تأثة اللغة احملكّية إىل حّد ما يف اللغة
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اخلاّصة بعصر السالجقة الكبار. تزايدت قّوة هذا التأثة يف عصر اإليلخانّيني وآلتون أردو ]= 
املعسكر الذهبـّي[، وشاع استعمال لقب البيك بداًل من األمة )مثل أولو  بيكي، تـوَمن  

 بيكي، مني بيكي، يوزبيكي، وأون بيكي(.
خاقان*، وخان*، وسلطان* اليت كانت متداولة لد  السالالت األلقاب:  إىل جانب

نَّ عدًدا من احلّكام التـابعني للسـالالت الصـغةة    فإالكبةة مثل القراخانّيني والسالجقة، 
واألمراء، كانوا يستخدمون لقب األمة والبيك؛ ومن املعلوم أنَّ احلّكام العثمانّيني األوائـل،  

وّيني واآل  قوينلوّيني استخدموا هذا اللقب أيًضـا )نعلـم مـن    وأمراء األناضول والقراقوينل
لألنوزي أنَّ آيدين أوغـولالالري ]= بنوآيـدين[، كـانوا    [ مدّونة الدستور] دستورنامهخالل

مينحون قادَتهم الكبار لقَب أولوبيك ]= البيك الكبة[، ويف القرن الثامن اهلجرّي، كان لقب 
كاجلالئرّيني؛ حىت أّننا نالحظ أنَّ فاحًتا كبًةا كتيمـور   البيك متداواًل لد  بعض السالالت

 لقب األمة أو البيك.ب اكتفى]تيمورلنك[، مل يستخدم لقب اخلان اخلاّص بساللة جنكيز، و
يف القرن التاسع اهلجرّي، يف املناطق اليت كان مكمها أوالد تيمور، ويف احلكومـات  

ء القبائل ُيمنحون لقب بيك، أو معادَله العربــّي  التركمانّية، كان األتراك األقحاح، ورؤسا
أي "األمة" أو "املة"؛ مع الفار  أنَّ اللقب التركّي كان يذكر يف آخر االسـم، واللقـَب   
العربـّي يف أّوله مثل "مةعليشة"، أو "عليشةبيك"، لكْن يف احلاالت اليت مل تكْن فيها لفظة 

مرّكب، كانت تأيت يف معظم األحيان يف أّول االسم، مثل البيك لقًبا وإنَّما جزء من اسم علم 
"بيك تكني" و "بيك تيمور". وهذه القاعدة نفسها كانت ُتراعى يف الكلمات اليت ُتسـتخدم  

باي*[. يف اهلنـد   ←فيها كلمة "باي" مبعىن "املقتدر" مثل بايتوز وبايَقرا وباْيَبر  )َبْيَبر ( ]
ملتحّدرون من األرستقراطّية العسكرّية، يضيفون لقب بيك املغول، أي ا -كان أعقاب األتراك

إىل أواخر أمسائهم للداللة على أصالتهم، كما ُتالحظ بكثرة يف بالطات احلّكام األتـراك يف  
بيـك"  گ= ـيم" مؤّنث "بيـگاهلند كلمة "خاُنم" )خانيم(، مؤّنث اخلان، و "بيغيم = بيـ

[. مع ذلك اسُتخدمت كلمة "بيك" كذلك جزًءا من وتتّمة املقالة (تاريخ بابر) بابرنامة ←]
أمساء السيدات مثل "سايت بيك خان" ابنة احلاكم اإليلخانـّي أوجلايتو. الشاهد اآلخر علـى  



لد  أتـراك   هذا النحو من االستعمال، اسم "بيك خان"، الذي كان متداواًل منذ زمن بعيٍد
 األناضول.

ته السابقة، فالسالطني الصفوّيون استخدموا يف العصر الصفوّي فقد لقب "بيك" أمّهّي
لقب "الشاه"، وكانوا مينحون كبار أمرائهم لقب السلطان أو اخلان، يبغون من وراء ذلـك  
احلّط من قدر ألقاب السالطني العثمانّيني وخوانني آسيا الوسطى، الـذين كـانوا ُيعـّدون    

ئل وكبار املوّظفني الذين كـانوا  أعداءهم السياسّيني. حني كان مني وقت ترقية رؤساء القبا
عامل و  أحسن التواريخ ←مملون لقب البيك، ُيمنحون لقَب السلطان، وبعده لقَب اخلان )

وغةمها من مصادر العصر الصفوّي(. يف الدولة العثمانّية كان زعماء القبائـل   آرا  عباسى
وكبار املوّظفني العسكرّيني وغة العسكرّيني، وأبناء الشخصّيات الرمسّية البارزة ُيمنحون لقب 
"بيك". مع ذلك، حافظ لقب بيكلربيكي* ]بيك البكوات= أمة األمراء[ لعّدة قرون، علـى  

كانت له يف عصر سالجقة األناضول واإليلخانّيني؛ واستمرَّ أيًضا بعـد عصـر    األمّهّية اليت
التنظيمات )عصر الدستور= اإلصالحات اإلدارّية والثقافّية واألدبّية يف عصر عبد اجمليـد يف  

م(،رتبًة تأيت بعد "الوزير" وال "باال ]الرفيع["، إىل أنال ُألالغيت املناصب 1622ه/1111العام 
ة. كانت كلمة َبكِلكالجي )بيكليكجي( مبعـىن رئـيس الـديوان موجـودة يف     غة العسكرّي

املؤّسسات اإلدارّية العثمانّية، حىت القرن الثالث عشر اهلجرّي/التاسع عشر امليالدّي، وإىل حدِّ 
علِمنا بقيت ِحرفة "بكلكجيليك" الديوان اهلمايونـّي ]السلطانـّي[ يف إدارة صدارة احلكومة 

 ا من الوظائف الكرب  إىل حني سقوط السلطنة.املركزّية، جزًء
كانت كلمة بيك منذ قرون خلت مستخدمًة لقًبا يف أوساط رؤساء القبائل الكردّية، 

، وتسّربت بعـد  (]تاريخ شرف[ شرفنامةشرف خان البدليسّي،  ←مستوحاًة من األتراك )
(. يف أواسط القـرن  10، ص 7لوكوتش ←قيام الدولة العثمانّية إىل خمتِلف لغات البلقان )

الثالث عشر اهلجرّي، كان يوجد يف املؤّسسة العسكرّية القاجارّية أصحاب مناصب مملون 
، مملون لقب "سلطان" )سرايا( نفر مؤّلفة من مائةقادة جمموعات  والقب "بيك زادة"، كان
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ـ    ب )سروان(. كان أصحاب املناصب هؤالء النتساهبم إىل العائالت الكـبةة، مملـون لق
 (.26"بيكزادة" ]سليل البكوات[ )ُبلن، ص 

، ط. سعيد نفيسي، طهران تاريخ البيهقّي: حمّمد بن احلسن البيهقّي، املصادر واملراجع
 م[؛1224ش ]1242

 ...أجنيب
 (/د. أ. التركّية) حمّمد فؤاد كوبريلي/

 
 
ـم ]ِبغم[، يف فارسـّية شـبه القـاّرة اهلندّيـة:     گـم، خمّففها بـگ)بيـ بيغم( 1

]البيك[(، لقٌب فخـرّي،  گ ـِم ]بيِغم[، مونث بيـگـَم ]بيغم[، ويف التركّية بيـگبيـ
، ابنة شاه *خاصٌّ حصًرا باألمةات، يف احلقبة املغولّية من تاريخ اهلند. كانت جهان آرا بيَغم

العازبة، يف أثناء ه[ 1482 -1426ساللة تيمورّيي اهلند، حك: جهان ]امللك املعروف يف 
، واحتفظت هبذا اللقب، حىت بعد اعتقال ـَم"گاللقب الرمسّي "پادشاه بيـ حكم أبيها، حتمل

ـم صـاحبه" ]صـاحبة   گشاه جهان وسجنه )كانت ُتدعى أيًضا "بيغم صاحب" أو "بيـ
، ه[1410 -282يمورّيني يف اهلند: حك اجلاللة[. يف عهد السلطان أكرب ]ثالث امللوك الت

روبّية راتًبـا   1‘814و  1‘416كانت البيغمات )امللكات واألمةات( يتقاَضْين سنويًّا بني 
، جعل خليفتـه  ه[1422 -1410دائًما. بعد موت جهانغة ]ملك اهلند املغولـّي، حك: 

كانت ممتاز حمّل زوجة  روبّية. 144‘444شاه جهان، ألرملته جهان نور راتًبا سنويًّا قدره 
روبّية من اخلزانة امللكّية، يف حني أنَّ ابنة شـاه   1‘444‘444شاه جهان، تتقاضى سنويًّا 

روبّية، نصفها نقًدا ونصفها أمالًكـا.   844‘444جهان پادشاه بيغم كانت تتقاضى سنويًّا 
لكـة  ، هلذه امله[1116 -1486جعل أورن  زيب ]ساد  ملوك اهلند التيمورّيني، حك: 

 روبّية. 1‘144‘444راتًبا سنويًّا مقداره 



، كانت الواحدة مـن السـّيدات   (م1202ه/1288)قبل تشكيل دولة الباكستان 
املنتميات إىل عائالت األشراف واألكابر املسلمني ُتدعى بيغم؛ أّما اآلن ففي الباكستان مجيع 

لواحدة منهّن بيَغم، مبعىن السّيدة. السّيدات املتزّوجات، باستثناء نساء الطبقة املعدمة، ُتدعى ا
هذه الكلمة غة متداولة هبذا املعىن يف الدول العربّية أو الفارسّية اللغة. من العادات والتقاليـد  
يف الباكستان أنال خياطب األزواج زوجاهتم على املأل، أو يف اخللوة بصفة بيَغم، ويلتزمون بعدم 

دي اخلدم رّبة املنـزل بيَغم. وُتضاف هذه الكلمـة  ذكر أمسائهن، ويف اهلند والباكستان، ينا
 كالحقة إىل أمساء الوليدات حديًثا، لكنَّ هذه العادة سرعان ما ُنسخت.

]املعجم اآلصـفّي[، الهـور    آصفّيهگ فرهنـ: أمحد الدهلوّي، املصادر واملراجع
امللك[ ]تاريخ  پادشاه نامهـم"؛ عبد احلميد الالهورّي، گ، ماّدة "بيـهـ1048/م1268

آصف ، الفهر ؛ أمحد عبد العزيز بن حمّمد النائطّي، 28، ص 1)جمموعة اآلثار اهلندّية(، مج
 ـم"؛  گ، ماّدة "بيـم1211-1214/ه1204 -1212، حيدر آباد الدكن اللغات

 ....أجنيب
 (/د. اإلسالمّية) بزمي األنصارّي/

 


