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بني النهرين :منطقة بني هنرَي دجلة والفرات ،تقع إىل الشمال والشمال الغربـيّ مـ
بغداد ،يُسمّيها العرب اجلزيرةَ ،ويُطلق االسم تو ّسعًا على املنطقة اليت حتدّها جبال زاغرس مـ
الشمال الشرقيّ ،وأطراف شبه اجلزيرة العربيّة م اجلنوب الغربـيّ ،ومتتدّ م اخلليج الفارسيّ
يف اجلنوب الشرقيّ حىت مرتفعات آنيت -طوروس 1يف الشمال الغربـيّ [مسّى اليونانيّون هـه
املنطقة للمرّة األوىل باسم مسوبوتاميا( 2بني النهري )].
فقط بالقرب م بغداد ،يتحوّل دجلة والفرات إىل هنري توأمني ،أي "رافدي " لشـط
العرب ،وكان مسريمها يف حالة تغيري مستمرّ طيلة األلفيَّات املاضية .منطقة بـني النـهري  ،يف
جنوبـيّ الرَماديّ (على بعد حواىل  111كلم غربـيّ بغداد) الواقعة على ضـفة الفـرات
ومنعطف دجلة يف األسفل م سامرّاء (على بعد حواىل  111كلم إىل الشـمال -الشـمال
الغربـيّ م بغداد) أرضٌ مستوية غَرينيّة .يبلغ الفرق يف ارتفاعها ع سطح البحر م بغـداد
حىت فوهة اروندرود [هنر اروند] ،حواىل عشرة أمتار .يف أقصاها ،ناحيةٌ تضـمّ مسـتنقعات
ومقاصِب واسعة تُسمّى "األهوار" .معدّل امليا املوجودة غري منتظم نتيجـة ملعـدّل ااـرارة
املرتفع ،وقلة املتساقطات اجلويّة ،واألراضي سهليّة ،صلبة وجافة ،وغري صااة للزراعة علـى
األقل ملدّة مثانية أشهر سنويًّا .لهلك فإنَّ الزراعة ،اليت كانت قد بدأت على ما يبدو يف األلفيّـة
العاشرة قبل امليالد ،يف املناطق املرتفعة ،واملعرّضة هلطول األمطار ،ويف التالل ما بني النـهري
الطبيعيّة ،بدأت على ما يبدو يف بالد ما بني النهري املركز ااقيقيّ للحضارة ،حيث ابتُكـرت
وسائل اصطناعيّة للرِّيّ ،وجُرّت امليا إىل األراضي الشاسعة م خالل شبكة واسعة م األهنار.
الرِّيّ واستغالل األراضي ،جعال بالد ما بني النهري اجلنوبيّة ديارًا عامرة ،تغهي عددًا كبريًا م
السكان .وتاليًا تلقف سكان جنوبـيّ بالد ما بني النهري ااضارةَ اليت كانت قد انطلقت يف
األلفيّة الرابعة قبل امليالد م مشالـيّ بالد ما بني النهري  ،وأقاموا يف تلك الديار املدن -الدول،
مثل إريدو ،3وأور ،4والرسا ،5والغاس ،6ونيبور ،7وأكاد ،8وبابل.
بالد ما بني النهري غنيّة باملنتجات الزراعيّة واايوانيّة ،والثروة السـمكيّة ،وبسـاتني
النخيل ،والصنائع املرتبطة باملقاصِب؛ أمّا اخلشب وااجارة واملعادن ،فنادرة الوجود ،أو غـري
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موجودة أصال؛ وتاليًا كانت بالد ما بني النهرين اجلنوبيّة منه البدء ،بالدًا جتاريّة .م خصائص
هه البالد ،استخدام الصلصال يف اآلثار املعماريّة والفنيّة ،كما أنَّ الكتابة على األلواح الطينيّة
م العالمات الفارقة يف هه الديار.
احتضنت بالد ما بني النهري لغاتٍ وثقافات وحضارات متنوّعة ،وتعاقبـت عليهـا
العصور ،وكانت تفتقد الوحدةَ اجلغرافيّة ااقيقيّة ،واألهمّ م كل ذلك أنّهـا تكـ ذات
عاصمة دائمة .لقد اشتُهرت حضارة ما بني النهري بالكثرة والتنـوّ؛؛ وقـد أثـرت هـه
ااضارات ببعضها البعض؛ فتأثري ااضارات السومريّة القدمية يف ااضارة األكاديّـة ،ونفـوذ
ملوك الساللة الثالثة يف أور ،الوارثة للحضارة املركبة السومريّة -األكاديّة يف الربع األوّل مـ
األلفيّة الثانية قبل امليالد أمر حمسوس .تغلغلت حضارة ما بني النهري يف عصور ااثيّني ،ابتداء
م العام 171ق .م ،يف مناطق واسعة م األناضول .كان للبابليّني مسامهة عظيمة يف علـم
الرياضيات وعلم الفلك .ازدهرت النظريّات القانونيّة وجتهرت يف العصور األوىل مـ هـه
ااضارة ،ودُوّنت يف عدّة جمموعات م األحكام القانونيّة املسمّاة باسم مدوّنـة القـانون أو
الشريعة ،أشهرها شريعة محّورايب.

مؤسّسة الطوبوغرافيا

خريطة بالد ما بني النهري التارخييّة
ابتداء م عشرة آالف سنة قبل امليالد ،إىل حني ظهور املواط الكربى الدائمة ،ميكننا
تعرّف املراحل التكوينيّة التالية يف بالد ما بني النهري  ،اليت استمرّت بعضها مبوازاة األخـرى:
تغيري منط ااياة البدويّة ،أو العبور م التغيري الدائم أو الفصليّ ملكان السك  ،الهي كان مـ
السمات املميّزة للصيّادي وجلماعات الرعاة األوىل ،إىل العيش يف موضع واحد لعدّة سنوات،
أو حىت على حنو دائم؛ العبور م الزراعة التجريبيّة للنباتات ،إىل الزراعة العمليّـة واملدروسـة
للغالل؛ بناء املساك  ،وتاليًا "نصب" اآلهلة يف املعابد؛ دف األموات يف املقابر؛ ابتكار األوعيـة
الفخّاريّة ،اليت كانت تُصنع أوّال باأليدي ،وبعد ذلك صُنعت بواسطة الدوالب ،مث زُخرفـت؛
تكوي حرف متخصّصة ،وتوزيع العمل؛ إنتاج املعادن.
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املوطنان الزاويّان تشِمي وشَنيدَر املتجاوران الواقعان يف الشمال الغربـيّ م راوندوز،
يعودان إىل املرحلة االنتقاليّة م األلف العاشر إىل األلف التاسع قبل امليالد .على حدود التلـة
الطبيعيّة يف ما بني النهري  ،يف قلعة جَرمو ،الواقعة يف شرقيّ مدينة كركوك ،ميكننا متابعة عصر
ميتدّ تقريبًا إىل ثالثة آالف سنة .م املرجّح أنْ يكون هها املوط قد ظهر إىل الوجـود منـه
حواىل  0771سنة قبل امليالد.
قريتا حَسّونَة (بالقرب م املوصل) وتل الصَوّان (بالقرب م سامرّاء) ،مها أقدم القرى
املكتشفة حىت اآلن يف سهل ما بني النهري  ،وتعودان إىل حواىل ألف سنة بعد ذلك .كانـت
قرية تل الصوّان تقع يف جنوبـيّ حدود الزراعات املرويّة باملطر ،وهي تاليًا ،كانـت تعتمـد
حتمًا على نو؛ م الرِّيّ -تعتمد على جرّ امليا م دجلة -وتزوّدنا بتـاري يصـبح بعـد
اإلسكان يف األجزاء اجلنوبيّة م بالد ما بني النهري اجلنوبيّة أمرًا ممكنًا.
م أكثر املواضع مالءمة لتتّبع التقدّم يف وسائل التجارة وأدواهتا م خـالل الطـرق
املائيّة ،ال سيّما السرعة املتزايدة يف التقدّم املعماريّ يف هه املنطقة ،هي مدينة إريـدو ،الـيت
كانت طيلة العصور التارخييّة مركز أتبا؛ اإللٰه السومريّ إنْكي .1يُحسب معبد إريـدو عـادَة
األمنوذج األوّل للمباين الدينيّة يف العصر البابليّ املتأخّر ،أي الزيقورات .وصل التطوّر املعماريّ
يف بناء املعابد الكربى يف إرك[ 2اوروك/3إرخ ،املدينة السومريّة القدمية] إىل أوجـه تقريبًـا يف
أواخر األلفيّة الرابعة وأوائل األلفيّة الثالثة قبل امليالد.
كما أنَّ الـهُويّة القوميّة ألهايل بالد ما بني النهري غري معروفة ،ال تتوافر معلومـات
أيضًا ع التنظيم االجتماعيّ للمواط قبل التاري  .يف دراسة إحدى القرى ،ال ميكننا بأيّ وجه
م الوجو استنتاج أي أمرٍ حول "الدولة" ،أو أيّ عالقة مبا هو فوق الناحية ،والـهي مـ
املمك أنْ يكون حتت سلطة مركزيّة واحدة.
م بني أهايل بالد ما بني النهري  ،فضال ع السومريّني ،فإنَّ أقدم الشعوب اليت ميك
تعيني هُويتها م خالل اآلثار املكتوبة ،أو الكتابات املوجودة يف املباين؛ الشـعوب السـاميّة
(األكاديّني أو أسالفهم) ،والسوباريّني( 4أسالف ،أو أقارب اهلورياثيّني ،الهي ظهروا يف أواخر
األلفيّة الثالثة قبل امليالد يف مشالـيّ ما بني النهري ) ،الهي ال نعرف شيئا ع ماضيهم ،وال ع
مسارات هجراهتم احملتملة.
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يف هناية األلفيّة الرابعة ،وبداية األلفيّة الثالثة قبل امليالد ،تنتهي مرحلة ما قبل التـاري ،
ونصل إىل عتبة املرحلة التارخييّة ،املنعكسة يف اآلثار املكتوبة .يُنسـب أوّل نظـام كتابـة إىل
السومريّني.يرى املؤرّخون عادة أنَّ بداية التاري موازي ٌة لظهور أوىل اآلثار املكتوبة اليت ميكـ
االستفادة منها ،وبناءً عليه ،ال يصح إطالقه إال على قسم م بالد ما بني النهري  ،أي اجلنوب،
ومنطقة ديالة ،وسوزيان ،وقسم الفرات األوسط .ظهور املدينة هو أهمّ تقدّم ،حصـل طيلـة
األلفيّة الرابعة قبل امليالد .املقصود باملدينة ،مكان السك الهي يقوم بدور املركز بالنسـبة إىل
عدة إىل مواضع أخرى ،ويوجد فيه معبد أو أكثر يعود إىل إلٰه أو عدّة آلٰهة رئيسـيّني ،وفيـه
خمازن غالل واسعة ،وأخريًا صناعاته اليدويّة متخصّصة كليًّا.
أقدم املدن املعروفة يف جنوبـيّ ما بني النهري هي :إريدو ،وإرك ،وبَـد -تيـبريا،1
ونيبور ،وكيش .وضّحت الدراسات ،كيفيّة التغيري التدرجييّ يف عـدد املـواط  ،وحجمهـا
النسبـيّ ،بشكل عام قلَّ تعداد الـمَواط الصغرية أو الشديدة الصغر ،وزاد عدد الـمَواط
الكبرية .ميكن مشاهدة أوضح األدلة على تشكل املدن يف أوروك ،والزيادة اليت ال تُصـدّق يف
حجم أبنيتها .م الطبقة السادسة حىت الرابعة يف أوروك مبان مستطيلة أبعادهـا 75 × 38م،
ُعثر فيها على أوانٍ ال تُحصى متماثلة حجمًا ،م غري املستبعد أنَّ إنتاجها الضخم كان هبدف
توزيع املؤن اليوميّة .هها األسلوب أقدم أمنوذج للنظام الهي كان سائدًا لعدّة قرون يف املـدن
اجلنوبيّة م بالد ما بني النهري  :إطعام قسم م السكان م خالل ختصيص الطعام م جانب
ااكومة.
م بني الدول -املدن املتعدّدة يف بالد ما بني النهري  ،أدّت كيش بشكل عـامّ منـه
البداية دورًا رئيسيًّا .بعد العام  5711قبل امليالد كان حكام بالد ما بني النـهري اجلنوبيّـة
يدّعون دائمًا ااكم على مشالـيّ بابل أيضًا ،ويسمّون أنفسهم ملوك كيش.
إنَّ تاري  5871قبل امليالد نقطة حتول يف تاري ما بني النهري لعدّة أسـباب .ألوّل
مرّة تنوجد يف ما بني النهري إمرباطوريّة ،كانت القوّة احملرّكة هلا اإلمرباطوريّة األكاديّة ،نسبة
إىل مدينة أكاد ،اليت اختارها سار ُغ عاصمة له ،وصار اسم "بالد سومر وأكاد" امسًا لبالد ما
بني النهري .
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جورج رو ،بني النهري القدمية ،طهران 1991م ،ختطيط مؤسّسة الطوبوغرافيا

خريطة بالد ما بني النهري الطبيعيّة
يف هناية األلفيّة الثالثة ،كانت بالد ما بني النهري  ،كحاهلا يف العصور السابقة ،متنوّعة
م الناحية العرقيّة .كان العنصر األكاديّ هو الغالب ،كما كان املتكلمون باللغـة األكاديّـة
كهلك أكرب نسبيًّا م أصحاب اللسان السومريّ .يـرى بعـض احملققـني أنَّ اإلشـارة إىل
السومريّني واألكاديّني يف ذلك الزمان بشكل عامّ غري صحيحة ،ألنَّ السومريّني كـانوا علـى
األقل ملدّة ألف سنة يعيشون يف جنوبـيّ ما بني النهري  ،م دون أيّ صلة بالشـعوب الـيت
جتمعها هبم قرابة حمتملة ،يف حني أنَّ السكان الساميّني جتدّدت حياهتم م خالل البدو الـهي
حتضّروا .أمّا اآلموريّني فهم اجملموعة السكانيّة الثالثة ،اليت حظي بعض أفرادها يف عهد الساللة
الثالثة يف أور مبناصب ديوانيّة رفيعة ،أمّا عامّتهم فقد كانوا حييون حياة بدويّة ،على شكل قبائل
خمتلفة ،واهلوريائيّون كانوا يشكلون اجملموعة العرقيّة الرابعة األساسيّة ،وكانت هلم مكانتهم يف
مشالـيّ ما بني النهري  ،ويف ضواحي كركوك اااليّة.
يف تاري ما بني النهري  ،كان أفول ساللة أور الثالثة حدثا ،توجد يف كـل مرحلـة
الحقة أخرى جزئيّات وتفاصيل أكرب حوله :القحط وهجوم العيالميّني وحلفائهم اآلخري م
القبائل اإليرانيّة ،الهي احتلوا أور وهدّموها.

يف العصور البابليّة القدمية ،حني سقطت الساللة الثالثة يف أور ،استقرّ إيشـ أرّا 1يف
إيسني ،2وأسّس فيها ساللة استمرّت م العام  5117حىت العام  1791قبل امليالد؛ وحـها
حهوة أيضًا حكام املدن األخرى احملليّون -مثل دير ،وإشنونّا ،وسيبار ،3وكيش ،والرسـا-
كان هنالك ميلٌ لتقليد أمنوذج اور يف عدد كبري م هه املدن .كانت إيسني م بني العـدد
الكبري للدول -املدن اليت كانت تظهر ببطء ،حتظى بالسلطة األرفع ملدّة قرن تقريبًا.
على العكس م جنوبـيّ ما بني النهري  ،أو منطقة الفرات األوسط (ماري ،)4فـإنَّ
املصادر املكتوبة يف أور ال تبدأ قبل الساللة الثالثة .كانت منطقة أشور تقع يف األراضي املشرفة
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على هنر دجلة مشالـيّ جمرى هها النهر ،بني مرتفعات جَبَل حَمري [با ِرمّا*] وصوال إىل املنطقة
الواقعة مشالـيّ نينوى ،وكهلك الناحية الواقعة بني هنرَي الزاب األصـغر والـزاب األكـرب،
2
واألراضي الشماليّة م هه الناحية .أمّا مدّهتا الرئيسيّة فهي :آشور ،ونينوى ،وأربيلوم( 1أربال
يف ما بعد ،وأربيل حاليًّا) .كان األشوريّون كمعاصريهم يف جنوبـيّ ما بني النهري يعملون يف
التجارة .وكانت آشور ملدّة م الزمان حماذية حدوديًّا لبابل محورايب (حواىل العـام -1795
 1771قبل امليالد) .بعد ذلك انفصلت ماري ع بالد آشور ،ونالت اسـتقالهلا .ويف هنايـة
املطاف فتح محورايب ماري وهدّمها.
يف اإلمرباطوريّة البابليّة القدمية ،كان محورايب أشهر شخصيّة سيطرت على املدن العديدة
يف بالد ما بني النهري اجلنوبيّة .بعد أنْ خلع ااثيّون آخر ملك بابلي عـ العـر  ،اسـتلم
الكاسيّون يف العام  1797قبل امليالد زمام األمور يف بابل .يف أواخر األلفيّة الثالثة قبل امليالد،
دخل اهلوريائيّون مدار حضارة الشرق األدىن؛ وقد جاؤوا م مشالـيّ أو شرقيّ بالد ما بـني
النهري  .يصل عصر اهلوريائيّني إىل أوج ازدهار قبل أواسط األلفيّة الثانية تقريبًا .يف القـرن
اخلامس عشر قبل امليالد كان اهلوريائيّون يشكلون أرقى وربّما أضخم جمموعـة سـكانيّة يف
اإلمرباطوريّة امليتانيّة .3ظهرت ديار امليتانيّني بعد العام  1711قبل امليالد بقليل بالقرب مـ
منابع هنر اخلابور .وقد اكتُشف عددٌ م مَواطنهم يف بالد ما بني النهري  .يف العام  789قبـل
امليالد احتل قورُ األخامينـيّ بالد ما بني النهري  .وقد ظلت بابل يف هها العصـر ،علـى
العكس م آشور ديارًا غنيّة .يف العام  881قبل امليالد قرّر اإلسكندر املقدونـيّ ،بعد أنْ فَتَح
إيران ،أنْ جيعلَ بابل إحدى عواصمه ،وشر؛ يف إعمارها وإنشاء املباين فيها ،لكنّه سرعان مـا
بىن مدينة سلوقية على ضِفة هنر دجلة ،وجعلها عاصمته اجلديدة.
يف القرن األوّل قبل امليالد توجّه األرم إىل بالد ما بني النهري  ،لك َّ البارثيّني ردّوهم
على أعقاهبم .بعد ذلك سيطر الرومان فالساسانيّون على بالد ما بني النهري  ،وبعـد انتصـار
املسلمني على الساسانيّني دخلت هه املنطقة يف حياض العا اإلسالميّ (لالطال؛ على تاري
املرحلة اإلسالميّة ← العراق*؛ اب عمر ،جزيرة*؛ املوصل*؛ ديابكر*؛ البصرة*؛ الكوفة*).
/مستل م (بريتانيكا)/
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- Urbilum
- Arbela
3
- Mitanni
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بينالود .سلسلة جبال يف الشمال الشرقيّ م إقليم خراسان .متتدّ م الناحية الشماليّة
الغربيّة -اجلنوبيّة الشرقيّة م قضاء وناحية سرواليت يف حمافظة نيسابور ،حىت ناحية جلغه رُخ
يف حمافظة تربت اايدريّة ،بطول  157كلم (رزم آرا ،مج ،9ص 181؛ اجلعفريّ ،مج ،1ص
 .)150تتّصل م الشمال الغربـيّ جببال آالداغ (تتّمة سلسلة جبال ألبُرز) ،وهي يف الواقـع
تتمّة هلا (جغرافية إيران الكاملة ،مج ،1ص  .)015تتوسّط سلسلة جبـال بينـالود ،جبـال
باروباميسوس( 1التابعة هلندوكش) وجبال ألبُرز ،وهلا م هه الناحية أمهيّة خاصّة .هه املنطقة
(سلسلة جبال بينالود وآالداغ وبشت كو ) منطقة زالزل ،معرّضة للهزّات األرضيّة (إيرانيكا،
املادّة نفسها) .على سبيل املثال ،ضربت هزّة أرضيّة يف العام 1507ه منطقة سرواليت بشدّة.
يف العام 1533ه هتدّمت مدينة قوشان بالزلزال ،وكهلك يف العام 1811ه .يف هها الزلـزال
األخري ،تعرّضت ضواحي أَترَك العليا املكتظة بالسكان ،ومنطقة سرواليت إىل أضرار فادحـة،
فسالت القنوات ،وظهرت يف األرض تشققات وصل عمقها م مخسة إىل مثانية أمتار (أمربسز
وملويل ،ص .)197 ،139
ُتعدّ سلسلة جبال بينالود ،اادودَ الطبيعيّة حملافظتَي نيسابور ومشهد ،ويقع يف أطرافها
اجلنوبيّة قضاء بينالود .لسلسلة اجلبال هه عدّة قمم ،أعالها قمّة بينالود ،ذكرت بعض املصادر
أنَّ ارتفاعها حواىل 8511م ،وذكرت مصادر أخرى أنَّه 8871م .تقع قمّة شريباد وارتفاعها
التقريبـيّ 8511م وقمّة زَرغَران حواىل 8111م جنوبـيّ قمّة بينالود (اجلعفريّ ،مـج،1
ص 150؛ اخلريطة الطبيعيّة والسياسيّة للجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة؛ كيهـان ،مـج ،1ص
.)18

قدرت اهلل كسرائيّان ،جبال إيران ،طهران 1870ه.
بينالود (أواخر اخلريف) نيسابور
تصبّ ينابيع جنوبـيّ بينالود بشكل أساسيّ يف هنر كالْ شور ،وينابيع مشالـيّ هـه
اجلبال يف هنر كَشَف (اجلعفريّ ،م .ن ،ص .ن) .دوّن محداهلل املستوفـيّ أيضًا يف القرن الثام
اهلجريّ معلومات ع النهر الفائض امليا الهي ينبع م هه اجلبال ،وأضاف" :على اجلانـب
- Paropamisus
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الشمالـيّ ،على قمّة اجلبل نبعٌ على بعد مخسة فراس  ،يُطلق عليه اسم النبع األخضر ،وخيرج
منه ماء حلو أخضر" (ص .)119 -113
تقع مدينة قدمكا [موطىء القدم] يف جنوبـيّ بينالود ومدينة طرقبه يف مشاليّه ،تعـرب
جادّة طهران -مشهد م سفحه الشمالـيّ (كيهان ،مج ،1ص  ،)10والطريـق ااديـديّ
طهران -نيسابور -مشهد م آخر القسم اجلنوبـيّ الشرقيّ منه ،وجادّة سـبزوار -قوشـان
تعرب مرتفعاته .ذكر اب حوقل أنَّ الناس يف عصر (القرن الرابع اهلجريّ) كانوا يعربون للههاب
م نيسابور إىل طوس مشاة الشِّعب الهي تقع نيسابور يف وسطه ،صعودًا ،فيصلون إىل طوس
(ص  .)171 -178وصف بارتولد هه اجلادّة القدمية أنَّها بني سلسلة جبال بينـالود (ص
 .)181يُستخرج م جبال بينالود ،ال سيّما م قرية معدن (يف قضـاء بارمعـدن) ،حجـر
الفريوز (رزم آرا ،مج ،9ص 111؛ املديريّة اجلغرافيّة للقوّات املسلحة للجمهوريّة اإلسـالميّة
اإليرانيّة ،مج ،85ص  .)117توجد يف هه اجلبال أيضًا مناجم معدن الكروميت (جغرافيـة
إيران الكاملة ،مج ،1ص  .)018وردت يف كتاب حدود العا (يعود تاري تأليفه إىل القرن
الرابع اهلجريّ) معلومات أيضًا ع مناجم الفريوز والنحاس والرصاص يف ناحية طوس ،مطابقة
للموقع اجلغرافـيّ جلبال بينالود (ص .)91
املصادر واملراجع :اب حوقل ،كتاب صورة األرض ،ط .كرامرس ،ليـدن 1907م؛

نيكوالس أمربسز وتشارلز ملويل ،تاري زمني لرزهاى ايران [تاري اهلزّات األرضيّة يف يران]،
ترمجه بالفارسيّة أبو ااس رد  ،طهـران 1991[ 1871م]؛ فاسـيلي فالدميريوفيـتش
بارتولد ،تهكر ء جغرافياى تارخيى ايران [التهكرة اجلغرافيّة التارخييّة إليران] ،ترمجه بالفارسيّة
محزة سردادور ،طهران 1979[ 1873م]؛ عبّاس جعفري ،ﮔـيتاشناسى ايـران ،ج:1
كوهها وكوهنامهء ايران [طوبوغرافية إيران ،مج :1اجلبال اإليرانيّـة وأمساؤهـا] ،طهـران
1939[ 1803م]؛ جغرافياى كامل ايران [جغرافية إيران الكاملـة] ،طهـران :مديريّـة
البحوث والربامج التعليميّة1937[ 1800 ،م]؛ حدود العا م املشرق إىل املغـرب ،ط.
منوتشهر ستودة ،طهران 1901[ 1811م]؛ محداهلل ب أيب بكر محـداهلل املستوفــيّ،
كتاب نزهة القلوب ،ط .غي لسترنج ،ليـدن 1917م؛ ط .أوفسـت طهـران 1805
[1938م]؛ حسينعلي رزم آرا ،فرهنـﮓ جغرافيائى ايران (آباديهـا) ،ج ،9اسـتان هنـم
(خراسان) [معجم إيران اجلغرافـيّ (البلدات) ،مج ،9اإلقليم التاسع (خراسـان)] ،طهـران
ـلحة يف
ـة للق ـوّات املسـ
ـة اجلغرافيّـ
1970[ 1877م]1971[ 1859 ،م]؛ املديريّـ
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اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،فرهنـﮓ جغرافيائى آباديها كشور مجهورى اسالمى ايـران،
ج :85مشهد [املعجم اجلغرافـيّ ملدن وبلدات اجلمهوريّة اإلسـالميّة اإليرانيّـة ،مـج:85
مشهد] ،طهران 1939[ 1803م]؛ مسعود كيهان ،جغرافياى مفصّل ايـران [جغرافيـة
إيران املفصّلة] ،طهران 1985 -1981[ 1811 -1811م]؛ مشهد [خريطة] ،طهران:
املديريّة اجلغرافيّة للقوّات املسلحة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّـة1991[ 1871 ،م]؛
نقشهء ژئومرفولژى مجهورى اسالمى ايران [خريطة جيومورفولوجيّة [على شـكالة األرض]
للجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة] ،طهران :املديريّة اجلغرافيّـة للقـوّات املسـلحة1871 ،
[1991م]؛ نقشهء طبيعى وسياسى مجهورى اسالمى ايران [اخلريطة الطبيعيّـة والسياسـيّة
للجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة] ،طهران :املديريّة اجلغرافيّـة للقـوّات املسـلحة1871 ،
[1991م]؛
أجنيب...

/معصومة بادنج/
بيهق ،بلدة ،وناحية ،ووالية قدمية يف نيسابور (أَبَرشهر) ،وهي اليوم أحد أقضية حمافظة
سبزوار .حظيت بيهق بأمهيّة فائقة لقرون متمادية ألسباب عدّة ،منها موقعها على رأس الطريق
الرئيسيّ الرَّيّ -نيسابور (اب رستة ،ص 171 -109؛ اب خرداذبة ،ص  ،)51 -55وألنّها
أخرجت م ال يُحصى م الفضالء والعلماء واألدباء ،وألنّها كانت مركزًا م مراكز التشيّع
يف إيران (ياقوت الـحَمَويّ ،مج ،1ص .)311
نقل مؤلف تاري بيهق يف شرحه لالسم بيهق عدّة وجهات نظر ،منها أنَّ البعض عدّها
مبعىن "أجود ناحية" م نواحي نيسابور ،وقال آخرون إنَّ االسم مشتقٌّ م اسم شخص يُدعى
بَيْهَه ،بىن قرية بَيْهَه يف عصر هبم امللك ،وقد بقيت آثار هه القريـة وسـورها إىل (القـرن
السادس اهلجريّ) عصر املؤلف (علي البيهقيّ ،ص  .)88هها التوضيح مشكوك يف صـحّته،
وقد تبنّى اجلغرافيّون واملؤلفون الالحقون الرأيَ األوّل ،وذكرو يف آثارهم (م بينهم يـاقوت
الـحَمَويّ ،م .ن ،ص .ن؛ حافظ أبرو ،ص 71؛ وم املؤلفني املعاصري ← توماشك ،1ص
.)080

- Tomaschek
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على الرَّغم م أنَّ بيهق تقع يف منطقة أَبَرشهر القدمية ،اليت كانت عامرة ،على األقـل
منه عصر البارثيّني (← ماركوارت ،ص  ،)171ال تتوافر معلومات حـول تارخيهـا قبـل
اإلسالم على حنوٍ حمدّد .ينسب حافظ أبرو يف رواية له (م .ن ،ص .ن) بناءَ قلعة خسـروجرد
(اليت كانت يف عصر قرية م قرى بيهق) إىل كيخسرو.
اق بيهق على مرّ العصور تغيري م حيث مساحتُها وحدودُها .ففي أوائل القرن الثالث
اهلجريّ يف عهد عبداهلل ب طاهر (581 -518ه) ،كانت ناحية بيهق تضمّ اثنَي عشر قسمًا
(ربعًا) :أعلى الرستاق (يضمَّ قرية بيهق) ،وقصبة سبزوار ،وطبس ،وزميج ،وخواشد ،ووريان،
وخسروجرد ،وباشتني ،وديور  ،وكا  ،ومزينان ،وفريومد ،وبشاكو (علـي البيهقـيّ ،ص
 .)89 -81كانت بيهق يف ذلك ااني تضمّ  897قرية ،كان م بينها  851قرية ،اخلـراجُ
الهي تؤدّيه كعشريّة (ضريبة) يبلغ  173‘ 790درمها ،و  71قريـة خراجهـا 77‘ 311
درهم (م .ن ،ص  .)81يف القرن السابع اهلجريّ اخنفض عدد القرى إىل  851قرية (ياقوت
الـحَمَويّ ،م .ن ،ص .ن) ،ويف القرن الثام اهلجـريّ اخنفـض إىل  11قريـة (محـداهلل
املستوفـيّ ،ص  ،)171وكانت قصبَتها (مركزَها) خسروجرد (أبو الفداء ،ص  .)115آنئهٍ
كانت بيهق معتدلة الـمُناخ ،واسعة األسواق ،وافرة الغالل ،قليلة الثمار (محداهلل املستوفـيّ،
ص  .)171 -119يف العام 111ه ،ضرب بيهق زلزال قويّ أاق هبا أضرارًا فادحة (علـي
ُددَ بناء حص املدينة بأمرٍ م اخلواجة نظـام امللـك
البيهقيّ ،ص  .)75يف العام 101ه ،ج ِّ
(وزير السالجقة) ،ويف العام 191ه ،هُدّم م جديد بأمرٍ م إرسالن أرغون ب ألب إرسالن
(م .ن ،ص .)78
يبدو أنَّ أوّل م وصف بيهق بأنّها والية هو محداهلل املستوفـيّ (ص  )119يف القرن
الثام اهلجريّ .ويف القرن نفسه ضرب السربداران السكة اخلاصّة هبم يف سبزوار (مسيت ،ص
.)77
تقول الرواية التارخييّة األقدم املتعلقة ببيهق ،أنَّ يزدجرد آخر امللوك الساسـانيّني ،قـد
توقف فيها يف العام 53ه (علي البيهقيّ ،ص  .)50يف العام  81أو 81ه فتح املسلمون بيهق
(البَالذُريّ ،ص 111 -118؛ الطربيّ ،مج ،1ص 815؛ اب األثري ،مج ،8ص 151؛ علي
البيهقيّ ،ص .)50 -57
تكوّنت عائلة سادات بيهق ،يف القرن الثالث اهلجريّ ،بعد أنْ هاجر إليها عددٌ كبريٌ م
السادات العلويّني ،الهي تربطهم صلة نسب بالطاهريّني ،م ناحية األمّ (علي البيهقـيّ ،ص
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 ،)70 -71وحتوّلت بيهق تاليًا إىل مركز م مراكز التشيّع ،وقـد وصـف عبـد اجلليـل
القزوينـيّ يف القرن السادس اهلجريّ مدينةَ سبزوار ،بأنّها م املـدن الشـيعيّة (ص ،)515
وكانت كهلك يف القرون الالحقة (← محداهلل املستوفـيّ ،ص 171؛ حافظ أبرو؛ يـاقوت
الـحَمَويّ ،م .ن ،صص .ن) .يف الوقت عينه ،ينسب إليها الكثري مـ العلمـاء ،ال سـيّما
الشافعيّني (األسنويّ ،مج ،1ص 151 ،117 ،99؛ وتتمّة املقالة).

مؤسّسة الطوبوغرافيا

خريطة بيهق التارخييّة
تبق بيهق مبنأى ع االضطرابات املههبيّة اليت حدثت يف خراسان .ففي فتنة اخلوارج
يف العام 518ه ،بقيادة محزة ب آذرك قتلت أعداد غفرية يف خمتلِف أحناء بيهق ،ال سـيّما يف
شِشْتمَد وسبزوار ،وتعرّضت املنطقة للكثري م اخلراب (علي البيهقيّ ،ص  .)17 -11كهلك
يف العام 139ه ،يف أثناء املعارك اليت دارت بني أهايل بيهق والكرّاميّني ،تعرّض أهايل املنطقـة
ألضرار فادحة (م .ن ،ص  .)509ومنه أواخر القرن اخلامس اهلجريّ حتوّلت بيهق إىل ساحة
هلجوم اإلمساعيليّني النـزاريّني (اب األثري ،مـج ،11ص  .)895يف العـام 751ه أرسـل
السلطان سنجر جيشًا إىل بيهق للقضاء على اإلمساعيليّني (م .ن ،مج ،11ص  .)081يف القرن
السادس اهلجريّ يف املعارك اليت دارت بني السالجقة والغزنويّني تعرّضت بيهق مـرّات عـدّة
لالجتياح واخلراب (م .ن ،مج ،11ص 585 ،33؛ علي البيهقـيّ ،ص  .)575 -571يف
أثناء االجتياح املغولـيّ أصاب بيهق ما أصاب غريها م القصبات واملدن يف خراسـان مـ
تدمري وخراب (اجلوينـي ،مج ،1ص 113؛ وصّاف ااضرة ،ص  .)858كانت والية بيهق
يف النصف الثاين م القرن الثام اهلجريّ ضم منطقة حكم السربداران ،وملا استعان آخـر
األمراء السربداريّني ،عليّ ب املؤيّد (733 -700ه) ،باألمري تيمور ،ضُمَّت هه الوالية إىل
منطقة حكم تيمور؛ إىل أنْ تعرّضت مبدينة سبزوار يف فتنة العام 737ه إىل الكثري م الـدمار
واجملازر الرهيبة اليت أوقعها هبا تيمور (بطروشفسكي ،ص 90 -97 ،98؛ مريخواند ،القسم
 ،0ص 1111 -1187؛ أيضًا ← سبزوار*).
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يف العصر الصفويُّ ،أعيد إعمار مدينة سبزوار أكرب مدن ناحية بيهق وأمهها ،و ُرمّمت
وازدهرت ازدهارًا كبريًا (دائرة املعارف الفارسيّة ،مادّة "سبزوار") ،ويبدو أنَّ اسـم سـبزوار
ُأطلق على ناحية بيهق القدمية منه ذلك ااني (← سبزوار*).
م علماء بيهق وأدبائها املعروفني اجلديري بالهكر ،أبو ااس حممّد ب شعيب البيهقيّ
(املتوفى سنة 851ه) الفقيه واملفيت الشافعيّ؛ وأبو بكر أمحد ب ااسـني البيهقـيّ (-831
173ه) الفقيه الشافعيّ؛ وأبو عبداهلل حممّد ب حيىي (املقتوىل حواىل العـام 185ه) ،الفقيـه
اإلماميّ ،جدّ اب الشجريّ ألمّه؛ وأبو الفضل حممّد ب ااسني البيهقـيّ (171 -837ه)،
املؤرّخ ،مؤلف تاري البيهقيّ؛ وأمحد ب عليّ البيهقيّ املعروف بلقب بـو جعفـرك (-171
711ه) ،اللغويّ ،مؤلف تاج املصادر؛ وأبو ااس (ظهري الدي ) عليّ البيهقيّ املعروف باسم
اب فندق (707 -198ه) ،مؤلف كتاب تاري بيهق ،الهي دوّن فيه تفاصيل كثرية حـول
تارخيها (اآلغا بزرك الطهرانـيّ ،الطبقات :النابس ،ص  ،83الثقات العيون ،ص  ،80األنوار
الساطعة ،ص 107 -100؛ السمعانـيّ ،مج ،1ص 189 -183؛ لالطال؛ على فهـرس
مفصّل ← علي البيهقيّ ،أماك متعدّدة).
هنالك آثار باقية م عصر ازدهار بيهق ،ال تزال موجودة يف سبزوار والقرى والبلدات
اليت كانت م قبل ضم منطقة بيهق (← حممود البيهقيّ ،أماك خمتلفة؛ جغرافيـة إيـران
الكاملة ،مج ،1ص .)053
اليوم يُطلق اسم بيهق على قضاء مركز شِشْتَمَد يف ناحية شِشْتَمَد م حمافظة سبزوار.
املصادر واملراجع :حممّد حمس اآلغا بزرك الطهرانـيّ ،طبقات أعالم الشيعة :النابس

يف القرن اخلامس ،ط .علي نقي املنـزوي ،بريوت 1891ه1971/م؛ م .ن :الثقات العيون
يف سادس القرون ،ط .علي نقي املنــزوي ،بـريوت 1895ه1975/م؛ م .ن :األنـوار
الساطعة يف املائة السابعة ،ط .علي نقي املنـزوي ،بريوت 1975م؛ اب األثري ،الكامـل يف
التاري  ،بريوت 1115 -1899ه1935 -1979/م؛ اب خرداذبـة ،كتـاب املسـالك
واملمالك ،ط .دخويه ،ليدن 1907م؛ اب رسته ،كتاب األعالق النفيسة ،ط .دخويه ،ليـدن
1907م؛ إمساعيل ب عليّ أبو الفداء ،كتاب تقومي البلدان ،ط .رينود وديسـالن ،بـاريس
1311م؛ جان مس مسيت ،خروج وعروج سربداران ،ترمجه بالفارسيّة يعقـوب آجنـد،
طهران 1935[ 1801م]؛ عبد الرحيم ب ااس األسنويّ ،طبقات الشافعيّة ،ط .كمال
يوسف ااوت ،بريوت 1117ه1937/م؛ إيران .وزارة الداخليّـة .املعاونيّـة السياسـيّة
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واالجتماعيّة .مكتب التقسيمات اإلداريّة ،سازمان تقسيمات كشورى مجهورى اسالمى ايران
[مديريّة التقسيمات اإلداريّة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة] ،طهران 1993[ 1877م]؛
أمحد ب حيىي البَالذُريّ ،كتاب فتوح البلدان ،ط .دخويه ،يف اجلغرافيا اإلسـالميّة ،مـج،15
فرانكفورت 1118ه1995/م؛ عليّ ب زيد البيهقيّ ،تاري بيهق ،ط .أمحد هبمنيار ،طهران
1900[ 1817م] ،ط .أوفست طهران 1935[ 1801م]؛ حممود البيهقيّ ،سـبزوار
شهر ديرينه هاى پايدار [سبزوار مدينة املاضي العريق] ،مشهد 1991[ 1871م]؛ إيليّـا
بافلوفيتش بطروشفسكي ،هنضت سربداران خراسان [انتفاضة السربداران يف خراسان] ،ترمجه
بالفارسيّة كرمي كشاورز ،طهران 1975[ 1871م]؛ جغرافياى كامل ايـران [جغرافيـة
إيران الكاملة] ،طهران :مديريّة البحوث والربامج التعليميّة1937[ 1800 ،م]؛ عطاءامللك
ب حممّد اجلوينـيّ ،كتاب تاري جهانـﮕشاى [تاري فتح العا ] ،ط .حممّد ب عبد الوهّاب
القزوينـيّ ،ليدن 1987 -1911م ،ط .أوفست طهران [ال تا].؛ عبداهلل بـ لطـف اهلل
حافظ أبرو ،جغرافياى تارخيى خراسان در تاري حافظ أبرو [جغرافية خراسان التارخييّـة يف
تاري حافظ أبرو] ،ط .غالمرضا ورهرام ،طهران 1991[ 1871م]؛ محداهلل ب أيب بكر
محداهلل املستوفـيّ ،كتاب نزهة القلوب ،ط .غي لسترنج ،ليـدن 1917م ،ط .أوفسـت
طهران 1938[ 1805م]؛ دائرة املعارف الفارسيّة ،بإشراف غالحمسني مصاحب ،طهران
1937 -1900[ 1871 -1817م]؛ عبد الكرمي ب حممّد السمعانـيّ ،األنساب ،ط.
عبداهلل عمر الباروديّ ،بريوت 1113ه1933/م؛ حممّد ب جرير الطربيّ ،تاري الطـربيّ:
تاري األمم وامللوك ،ط .حممّد أبو الفضل إبراهيم ،بـريوت [1837 -1835ه-1905/
1907م]؛ عبد اجلليل القزوينـيّ ،النقض ،ط .جالل الدي احملـدّث األرمـويّ ،طهـران
1979[ 1873م]؛ جوزيف ماركوارت ،إيرانشهر :برمبناى جغرافياى موسى خـورىن
[إيرانشهر :على أساس جغرافية موسى خورين] ،ترمجه بالفارسيّة مرمي مري أمحـدي ،طهـران
1991[ 1878م]؛ حممّد ب خاوندشا مريخواند ،روضة الصفاء ،التنقـيح والتلخـيص
لعبّاس زرياب ،طهران 1991[ 1878م]؛ عبداهلل ب فضل اهلل وصّاف ااضرة ،حتريـر
تاري وصّاف ،بقلم عبد احملمّد آييت ،طهران 1907[ 1810م]؛ يـاقوت الــحَمَويّ،
معجم البلدان ،ط .فرديناند ووستنفلد ،اليبزيغ 1378 -1300م ،ط .أوفسـت ،طهـران
 1907؛
أجنيب...
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/وحيد رياحي/
بيوتات السلطنة .مؤسّسات تقدّم اخلدمات جلهاز ااكـم السلطانــيّ [امللكـيّ].
استُخدمت أحيانًا كلماتٌ أخرى مرادفة لكلمة البيوتات مثل كارخانة [دار العمل] ،وأسباب
واثاثه سلطنت [جتهيزات السلطنة] .كما أنَّ الالحقة خانة اليت شكلت جزءًا م أمساء عـدد
كبري م املؤسّسات مثل توب خانة [مركز املدفعيّة] ،وفراشخانه [دار الفر ] ،دليل على صلة
تلك املؤسّسات بالبيوتات .فضال ع ذلك ،ميك العثور على الكثري م املرادفات األخـرى،
بديال م البيوتات أو الالحقة خانة [البيت ،الدار] ،مثل اخلزانة يف خزانة الفر بـدال مـ
فراشخانة [دار الفر ] ،وخزانة الشراب بدال م شراخبانه [دار الشراب] (املقريزيّ ،مـج،1
ص  ،)113ولفظة دار يف دار الضرب بدال م ضراخبانة ،وحىت لفظة اجمللس يف "جملس البناء
واملرمّة [الترميم]" بدال م بناخانة*.
تشمل البيوتات مؤسّسات متنوّعة ،مثل آبدارخانة [دار السقاية= املسقاة] ،وفراشخانة
[دار الفر ] ،وخياطخانة [دار اخلياطة] ،وغريها ،اليت هلا كلُّها طابع معيشيّ وخدماتــيّ؛
توخبانة [مركز املدفعيّة] ،وقورخانة [دار السالح] ،واسلحه خانة [دار األسلحة] ،اليت هلا طابع
عسكريّ .شَعربافخانة [دار حياكة الشَّعر] ،اليت هلا طابع صناعيّ؛ طشتخانة [دار اآلنيّة] ،إدارة
مهمّتها تنفيه املراسم االحتفاليّة؛ كهلك لفظة ضراخبانة [دار الضـرب] ،ولفظـة اخلزانـة،
املرتبطتان بالشؤون املاليّة ،وغري ذلك م املؤسّسات اليت تتولى تـأمني متطلبـات السـلطة
اااكمة .يعود استخدام لفظة البيوتات هبها التوسّع إىل العصر الصـفويّ (1187 -910ه)
(← تتمّة املقالة؛ املريزا مسيعا ،ص 81 -53؛ كمبفر ،ص .)177 -117
ليس واضحًا كما جيب ،مىت كان استخدام هها املصطلح للمرّة األوىل مبعىن املؤسّسـة
اإلداريّة [أو املديريّة] .ففي املصادر اإلسالميّة أنَّ عبارة "أهل البيوتات" يف احملاورة ،استُخدمت
منه العصر الساسانـيّ (071 -550م) (البَالذُريّ ،ص 719 -531؛ الطربيّ ،السلسـلة
الثانية ،ص  ،)1110 ،300 ،301 ،373ويبدو أنَّ املقصود هبا السـالالت القدميـة ،أو
العائالت السبع ،اليت كانت تتولى يف الدولة الساسانيّة رئاسة الـدواوي  ،أو بعبـارة أخـرى
مديريات ذلك الزم (كريسنت س  ،ص 181 -181؛ أيضًا ← سامي ،مج ،5ص -10
 .)17ورد يف املصادر كهلك عبارة "بيوت األموال" (البَالذُريّ ،ص 111؛ الطربيّ ،السلسلة
الثانية ،ص  ،)378واملقصود هبا على األرجح بيت املال .هنالك شواهد على استخدام لفظـة
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البيوتات وأهل البيوتات مبعىن العوائل الكبرية والعريقة يف مصادر القرون اخلـامس والسـادس
والسابع اهلجريّة أيضًا (اب إسفنديار ،مج ،1ص 58؛ ميهين ،ص 119؛ هباء الدي البغداديّ،
ص 155؛ ناصرالدي املنشيّ الكرمانـيّ ،ص  .)1مع ذلك يبدو م خالل مصادر القـرن
السابع اهلجريّ ،أنَّ لفظة البيوتات قد أُطلقت أيضًا على املؤسّسات اخلدماتيّـة يف السـلطنة
[اململكة] (تاري شاهي قراختائيان [تاري القراخطائيّني امللكيّ] ،ص .)137 ،73
ميك العثور على أوّل استخدام لكلمة البيوتات مبعىن املؤسّسات اخلدماتيّـة يف جهـاز
السلطنة ااكوميّ ،يف مصادر العصـر السـلجوقيّ (791 -159ه) ،وبـاألخصّ العصـر
السلجوقيّ الثاين (711 -171ه) (ابـ يب يب ،ص  .)71 ،15 ،11يف أواخـر عصـر
اخلوازمشاهيّني (053 -191ه) ،استُخدمت لفظة البيوتات هبها املعىن أيضًا (النسـويّ ،ص
 .)571لك ْ يف عصر اإليلخانيّني املغول (771 -071ه) ،استُخدمت لفظة "كارخانة" [دار
العمل] بدال م بيوتات (رشـيدالدي فضـل اهلل ،مـج ،5ص ،1871 ،1187 ،1119
1711؛ مشس املنشيّ ،مج ،5ص  ،)33 ،38 ،77ويبدو أنَّ لفظـة كارخااـات [مجـع
كارخانة بالفارسيّة= دور العمل] كانت تُطلق على البيوتات اليت هلا طابع إنتـاجيّ .حسـب
مشس املنشيّ ال "كارخانة" [دار العمل] ديوانًا م الدواوي (مج ،5ص  ،)77وهلها السـبب
ربّما عدّ بعض املؤلفني البيوتات مديريّة م مديريّات ديوان السلطنة وفرعًا م فروعه ،وذكروا
مؤسّسات البيوتات مثل طشتخانة [دار األواين] ،وفراشخانة [دار الفـر أو دار األثـاث]
وغريها كمؤسّسات موازيه للبيوتات ،وليس كمؤسّسات تابعة هلا (بيـاين ،ص  .)173مـع
ذلك ،ال ميك عدّ مؤسّساتٍ كطشتخانة وفراشخانة مؤسّسات موازية للبيوتات ،وإنّما فرو؛
منها .يعتقد هوفمان أنَّ كلمة "أردوبازار" اليت استُعملت منه عصر املغول امسًا لبالط املغـول
املتنقل ،كانت مبنـزلة البيوتات ،وظل ذلك سـاريًا يف عصـور التيمـوريّني واآلق قوينلـو
والقراقوينلو أيضًا (إيرانيكا ،املادّة نفسها).
يف عصر التيموريّني (915 -771ه) كانت اللفظة الشائعة هبها املعـىن هـي لفظـة
كارخانة [دار العمل] (تيمور الغوركانـيّ ،ص  ،)510 ،511 ،511 ،190ونصـادف
للمرّة األوىل لقب "وزير كارخانه هاى سلطنت" [وزير دور العمل السلطانيّة] ،لقـبَ رابـع
الوزراء يف جهاز ااكم التيموريّ ،ومراقب املداخيل والنفقات ،واجلهاز املالـيّ ،واخلزانـة،
واإلصطبل امللكيّ (م .ن ،ص .)811
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يقول هوفمان ،إنَّ ال "أردوبازار" قد فقد أمهيّته منه العصـر الصـفويّ ،وأسِّسـت
البيوتات (إيرانيكا ،م .ن ،ص .ن) .لك ْ على أساس الشواهد املتوافرة ،هها الكالم ال يبـدو
صحيحًا .ففي تلك اآلونة كانت مؤسّسة ال "أردوبازار" [البالط السيّار] تؤدّي غالبًا خدماتٍ
للجيش .توسّعت البيوتات جدًّا يف عصر الشا عبّاس األوّل (1183 -990ه) ،وباتـت يف
ذلك العصر تضمّ العديد م املؤسّسات ،وأعدادها املهكورة يف املصادر متفاوتـة ،فهـي 88
كارخانة (نصريي ،ص 51؛ مينورسكي ،ص  )158و 71كارخانة (كمبفـر ،ص )117
و 85كارخانة (شاردن ،مج ،1ص  .)1151يرى شاردن أنَّ متوسّط عدد العاملني يف كـل
دار م هه الدور كان  171عامال .ويقول إنَّ نفقات دور العمل امللكيّة ال  85قد جتاوزت
اخلمسة ماليني إكو ( 871‘111تومان) (م .ن ،مج ،1ص 1151؛ إيرانيكا ،م.ن ،ص.ن).
تك أجور العمّال ثابتة ،وكل ثالث سنوات يتقاضون زيادة على رواتبـهم (ملزيـد مـ
التوضيح ← شاردن ،مج ،1ص 1155 -1151؛ إيرانيكا ،م .ن ،ص .ن) .يقول هوفمان
إنَّ عدد العاملني يف البيوتات السلطانيّة كان مخسة آالف (إيرانيكا ،م .ن ،ص .ن) ،يتلقـون
رواتبهم بواسطة ااوالة (برات) (شاردن ،مج ،8ص .)1817
يف ذلك العصر كانت هنالك مناصب عديدة يتوالها القيّمون على أمـور البيوتـات،
أرفعها كما يبدو منصب نظارة البيوتات ،الهي كان صاحبه حيمل لقب عايل اجلـا املقـرّب
اخلاقانـيّ ،وكما ذكر نصريي كان "عمله خطريًا جدًّا" .وكان موضع ثقـة الشـا وكـا
أسرار  ،يقوم يوميًّا بدراسة برامج عمل البيوتات املقدّمة إىل ااكومة ،وميهر باخلا  ،ويتحقق
م التقارير املتعلقة بدور العمل ،كما يراقب عمل صاحب الـجَمْع (← تتمّـة املقالـة) يف
ديوان الضرائب ،ويدفع املستحقات ،ويوظف العاملني يف البيوتات (نصـريي ،ص ،55 ،51
50 ،51؛ أيضًا ← املريزا مسيعا ،ص .)15 -9
كان ناظر البيوتات يتقاضى راتبًا ومداخيل أخرى جمموعها سنويًّا ستة آالف تومـان
(نصريي ،ص  .)51يأيت م بعد يف األمهيّة منصب وزارة البيوتات .كانـت مهمّـة وزيـر
البيوتات دراسة برنامج عمل البيوتات يوميًّا ،وتوقيعه ،وم مث حتويله إىل ناظر البيوتات ليمهر
باخلا  .وكان كهلك يقوم مبراقبة حسابات كل أصحاب الـجَمْع ،والعاملني يف البيوتـات،
ونفقات دور العمل امللكيّة (م .ن ،ص  .)07وكان يتولى تسجيل مجيع النفقات اليت نالـت
موافقة الناظر ،ويضبطها ،ويدقق بأمثان بعض السلع اليت كانت تُشترى للبالط (املريزا مسيعـا،
ص  .)87 -81كان يتقاضى مثانني تومانًا راتبًا ،وحصّة غهائيّة يوميّة مقدارها ألف دينـار،
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وتعويضًا سنويًّا يبلغ  80تومانًا؛ فضال ع ذلك كانت تعود إليه مبالغ أخرى تُخـرَّج مـ
نفقات البيوتات (نصريي ،م .ن ،ص .ن).
صاحب املنصب اآلخر املهمّ ،هو صاحب جَمْع البيوتات .ففي جهاز ااكم الصفويّ،
كان لكل واحد م البيوتات صاحب جَمْع خاصّ به ،يتولى شؤون دار العمل هها ،وكـان
بعض أصحاب هها املنصب حيملون لقب املقرّب اخلاقانـيّ .كان أصحاب اجلمو؛ حيملـون
إىل ناظر البيوتات اااجات املاليّة لدور العمل مكتوبة -بعد أنْ تكون قـد نالـت موافقـة
املشرفني .-تُحوّل هه الوثيقة اخلطيّة بعد أنْ يدرسها وزير البيوتات ويسجّل مالحظاته عليها،
ليوقعها وزير الديوان األعلى ،وكان صاحب الـجَ ْمع على أساس هها السند ،يكتب قُـِبضَ،
ويتلقى املبلغ املطلوب (مريزا مسيعا ،ص  .)81 -53يف ذلك ااني كان املكتـب املالــيّ
يتألف م ثالثة أقسام ،أحدها متعلق بالبيوتات (بوسه ،ص  .)189كان يتوجّب على املشرف
على البيوتات أيضًا ،أنْ يسجّل يوميًّا إضبارات ومستندات دور العمل امللكيّة ،ويطلب الوثائق
الالزمة م أصحاب اجلمو؛ وجامعي الضرائب ،ويوصل املستندات هه إىل املسؤولني األرفع
لتوقيعها (مريزا مسيعا ،ص .)87
يف عصر نادرشا (1101 -1113ه) ،ذُكرت أحيانًا أمساء البيوتات أيضًا (املرويّ،
مج ،1ص  ،)115إنّما يبدو أنَّ لفظة كارخانة هي اليت كانت متداولـة (م .ن ،مـج ،1ص
 ،117مج ،5ص  ،)300 ،789 ،177و تك البيوتات باالتّسا؛ الهي كانت عليه م
قبل ،ألنَّ نادر ألغى بعض املناصب (م .ن ،مج ،5ص  .)177يف عصر الزنديّـة (-1108
1519ه) استُخدمت لفظة كارخانة على حنو أوسع (نامي اإلصفهانــيّ ،ص 170 ،11؛
غلستانة ،ص .)71 ،11 -83 ،88 ،51 ،10
يف العصر القاجاريّ (1811 -1519ه) كانت توجد مؤسّسة امسها وزارة البيوتات،
والالفت أنَّ هه الوزارة ،كانت تُحسب م ضم الوزارات واملديريّات ااكوميّة ،وليسـت
مؤسّسة ملكيّة (سبهر ،ص  ،)17وبعض املؤسّسات اليت كانت م قبل جزءًا م البيوتـات،
ُذكرت منفصلة يف فهرس املديريّات السلطانيّة اخلاصّة (م .ن ،ص  .)17 -11مع ذلك ،مسّى
املستويف (مج ،1ص  )151 -831عددًا كبريًا م هه املؤسّسات حتت عنوان البيوتـات،
وشرح كل ما يتعلق هبا .يقول إنَّ مديريّات الشؤون الشخصيّة للشا  ،الـيت كانـت تنتـهي
بالالحقة خانة ،كانت مبصطلح البالط القدمي ،تُسمّى بيوتات ،علمًا أنَّ بعض هه البيوتـات
كان حكوميًّا ،وبعضها نصف حكوميّ ونصف شخصيّ (م .ن ،مج ،1ص  .)831يقـول
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كهلك إنَّ مركز مجيع البيوتات كان "خلوة" الشا  ،وكان رؤساء البيوتات والعاملني فيهـا،
وخدم اخللوات والفرّاشني يُحسبون جزءًا منها ،وكان وزير البالط (وزير ااضور) يف ذلـك
ااني يُعدّ ،إىل حدٍّ ما ،رئيس كل بيوت السلطنة (املستوفـيّ ،مـج ،1ص ،)891 -839
وعمليًّا رئاسة العاملني يف "اخللوة" كانت يف عهدة الشا .
تدل شواهد استخدام لفظة البيوتات يف مصر والشام واهلند ،كفراشخاناة [دور األثاث]
وتشتخانا [دور األواين] ،على أنَّ إنشاء هه املؤسّسات متأثر بإيران .الالفت أنَّ اب املمـايت
(القرنان السادس والسابع اهلجريَّان) عدّ البيوت هي نفسها ااواجيخانة [دار ااـوائج] (ص
 .)871كانت تستخدم يف مصر والشام مصـطلحات مثـل شـراخباناة [دور الشـراب]،
وفراشخاناة [دور األثاث] ،وتشتخاناة [دور األواين] يف القرن الثام اهلجريّ ،وذُكر أستادار
[األسطادار] بصفته رئيس هه املؤسّسات (العمريّ ،ص  .)187 -181تطرّق اب شـاهني
أيضًا إىل شرح البيوتات ،ومسّى الشراخبانة ،والتشتخانة ،فراشخانة كمؤسّسات مسـتقلة (ص
 .)151يبدو أنَّ منصب "نظر البيوت واااشية" (اب كنّان ،ص  )177هو نفسـه "نـاظر
البيوت واااشية" الهي أشار إليه القلقشنديّ (القلقشنديّ ،الفهرس ،ص  .)181يقول البقليّ
(ص  ،)815إنَّ هها املنصب كان يُحسب م ضم الوظائف الديوانيّة ،وكان صاحبه يتولى
إدارة بيوتات السلطان ،واملطب ودار الشراب ،والغلمان .يف املتناول شواهد علـى اسـتخدام
مصطلح البيوتات يف الشام يف القرنني ااادي عشر والثاين عشر اهلجريَّني (ابـ كنّـان ،ص
 ،)151وكان املتصدّي هلها العمل يُسمّى أستادار[األسطادار (م .ن ،ص  ،151اااشية .)1
يف اهلند يف عصر الغوركانيّني (1571 -985ه) استُخدم أيضًا مصطلح البيوتـات،
وأحيانًا مصطلح كارخانة باملعىن نفسه (برين ،ص 187؛ خبتاورخـان ،مـج ،1ص ،158
 .)110 ،115يف املعاجم األُرديّة ،استُخدمت لفظة البيوتات مبعـىن الـبالط (الرضـويّ؛
الدهلويّ ،مادّة "بيوتات").
املصادر واملراجع :اب إسفنديار ،تاري طربستان ،ط .عباس إقبال ،طهران [تـاري

املقدّمة 1911[ 1851م]]؛ اب يب يب ،أخبار سالجقة الروم ،ط .حممّد جواد مشـكور،
طهران 1971[ 1871م]؛ اب شاهني ،كتاب زبدة كشف املمالك ،ط .فؤاد سزغني ،يف
اجلغرافيا اإلسالميّة ،مج ،79فرانكفورت 1118ه1998/م؛ اب كنّان ،حدائق اليـامسني يف
ذكر قوانني اخللفاء والسالطني ،ط .عبّاس صبّاغ ،بريوت 1115ه1991/م؛ ابـ ممـايت،
كتاب قوانني الدواوي  ،ط .عزيز سـوريال عطيّـة ،القـاهرة 1111ه1991/م؛ حممّـد
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خبتاورخان ،مرآة العا  :تاري اونغ زيب ،ط .ساجدة س .العلويّ ،الهور 1979م؛ ضـياء
الدي الربنـيّ ،فتاواى جهاندارى [فتاوى سلطان العا ] ،ط .أفسر سـليم خـان ،الهـور
1975م؛ حممّد قنديل البقليّ ،التعريف مبصطلحات صبح األعشى ،مصر 1931م؛ أمحد بـ
حيىي البَالذُريّ ،فتوح البلدان ،ط .عبداهلل أنيس الطبّـا؛ وعمـر أنـيس الطبّـا؛ ،بـريوت
1117ه1937/م؛ هريربت بوسه ،پژوهشى در تشكيالت ديوان اسالمى :برمبناى اسـناد
دوران آق قوينلو وقراقوينلوا وصفوى [دراسة حول املؤسّسة الديوانيّة اإلسالميّة :على أساس
وثائق عصور اآلق قوينلو والقراقوينلو والصفويّ] ،ترمجه بالفارسيّة غالمرضا ورهرام ،طهران
1933[ 1807م]؛ حممّد ب املؤيّد هباءالدي البغداديّ ،التوسّل إىل الترسّـل ،ط .أمحـد
هبمنيار ،طهران 1980[ 1817م]؛ شريي البيانـيّ ،تاري آل جالير ،طهران 1817
[1900م]؛ تاري شاهي قراختائيان [تاري القراخطائيّني امللكيّ] ملؤلف جمهـول يف القـرن
السابع اهلجريّ ،ط .حممّد إبراهيم الباستانـيّ البـاريزيّ ،طهـران 1970[ 1877م]؛
تيمورغوركان ،تزوكات تيمورى [القوانني التيموريّة] ،حترير أبـو طالـب حسـيين تـربيت
بالفارسيّة ،ط .أوفست طهران 1908[ 1815م]؛ غياث الدي ب مهام الدي خواندمري،
قانون مهايوين (مهايون نامة) ،ط .حممّد هدايت حسني ،كلكتـه 1879ه1911/م؛ أمحـد
الدهلويّ ،فرهنـﮓ آصفيه [املعجم اآلصفيّ] ،الهور 1930م؛ رشيد الدي فضل اهلل ،جامع
التواري  ،ط .حممّد روش ومصطفى املوسويّ ،طهران 1991[ 1878م]؛ تصدّق حسني
رضوي ،لغات كشورى اردو [األلفاظ اإلداريّة األُرديّة] ،كراتشي 1939م؛ علـي سـامي،
متدن ساساىن [ااضـارة الساسـانيّة] ،شـرياز 1907 -1908[ 1811 -1815م]؛
عبدااسني ب هدايت اهلل سبهر ،مرآت الوقايع مظفرى ،و ،يادداشتهاى ملك املورخني [مرآة
ااوادث املظفريّة ،و ،مهكرات ملك املؤرّخني] ،ط .عبدااسني نوائي ،طهـران 1803
[1939م]؛ جان شاردن ،سفرنامهء شاردن [مدوّنة رحلة شاردن] ،الترمجة الفارسيّة إلقبـال
يغمائي ،طهران 1990 -1998[ 1877 -1875م]؛ حممّد ب هندوشا مشس املنشيّ،
دستور الكاتب يف تعيني املراتب ،ط .عبد الكرمي علي أوغلي علي زادة ،موسـكو -1901
1970م؛ حممّد ب جرير الطربيّ ،تاري الرسل وامللـوك ،ط .دخويـه ،ليـدن -1379
1911م؛ أمحد ب حيىي العمريّ ،التعريف باملصطلح الشريف ،ط .حممّد حسني مشس الدي ،
بريوت 1113ه1933/م؛ أمحد ب عليّ القلقشنديّ ،صبح األعشى ،القاهرة [تاري املقدّمة
1891 -1838ه1971 -1908/م]؛ آرتور امانوئيل كريسنت سـ  ،ايـران در زمـان
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ساسانيان [إيران يف عصر الساسانيّني] ،ترمجه بالفارسيّة رشيد يـامسي ،طهـران 1871

[1975م]؛ انغلربت كمبفر ،سفرنامهء كمبفر [مدوّنة رحلة كمبفـر] ،ترمجـه بالفارسـية
كيكاووس جهانداري ،طهران 1931[ 1801م]؛ أبو ااس ب حممّد أمـني غلسـتانة،
جممل التواري  ،ط .مدرّس الرضويّ ،طهران 1977[ 1870م]؛ حممّد كاظم املرويّ ،عا
آراى نادرى [صورة العا يف عصر نادر شا ] ،ط .حممّد أمني الرياحيّ ،طهـران 1801
ء
[1937م]؛ عبداهلل املستوفـيّ ،شرح زندﮔـاىن م  ،يا ،تـاري اجتمـاعى وادارى دور
قاجاريه [سرييت الهاتيّة ،أو ،التاري االجتماعيّ واإلداريّ يف العصـر القاجـاريّ] ،طهـران
1931[ 1801م]؛ أمحد ب عليّ املقريزيّ ،كتاب املواعظ واالعتبار بهكر اخلطط واآلثار،
املعروف باخلطط املقريزيّة ،بوالق 1571ه ،ط .أوفست القاهرة [التا].؛ مريزا مسيعا ،تهكرة
امللوك ،ط .حممّد دبري سياقي ،طهران 1939[ 1803م]؛ فالدميريوفيـتش مينورسـكي،
سازمان ادارى حكومت صفوى ،يا ،حتقيقات وحواشى تعليقات استاد مينورسكى بر تهكرة
امللوك [التنظيم اإلداريّ للدولة الصفويّة ،أو ،حتقيقات األستاذ مينورسكي وحواشي تعليقاتـه
على تهكرة امللوك] ،ترمجه بالفارسيّة مسعود رجب نيا ،طهران 1939[ 1803م]؛ حممّد
ب عبد اخلالق امليهنـيّ ،دستور دبريى :متىن از قرن ششم هجرى [القانون اإلداريّ :نصّ م
القرن السادس اهلجريّ] ،ط .علي الرضويّ البهاباديّ ،بزد 1990[ 1877م]؛ ناصرالدي
منشي الكرمانـيّ ،مسط العلى للحضـرة العليـا ،ط .عبـاس إقبـال ،طهـران 1853
[1919م]؛ حممّد صادق نامي اإلصفهانـيّ ،تاري ﮔـيىت ﮔـشا [تاري فتح العا ] ،ط.
سعيد نفيسي ،طهران 1937[ 1800م]؛ حممّد ب أمحد النسويّ ،سرية جالل الدي  ،أو،
التاري اجلاللـيّ ،ترمجه م العربيّة بالفارسيّة حممّد علي ناصح ،طهـران [تـاري املقدّمـة
1917[ 1851م]]؛ علي نقي نصريي ،القاب ومواجب دور ء سالطني صفويه [األلقاب
والرواتب يف عصر امللوك الصفويّني] ،ط .يوسف رحيم لو ،مشهد 1998[ 1875م]؛
 ...أجنيب...

/ناديا برغ نيسي/

