بريانشهر ،حمافظة ومدينة يف إقليم أذربَيجان الغربيّة.
 )1احملافظة (عدد سكّاهنا حبسب إحصاء العام 6002م1162/هـ 101,211 ،نَسَمَة)

(مركز اإلحصاء اإليراينّ ،إقليم أذربَيجان الغربيّة) .تقع يف جنويبّ اإلقليم ،حتدّها من الشمال حمافظة
أشنويه ،ومن الشرق حمافظتا نقده ومهاباد ،ومن اجلنوب حمافظة سردشت ،ومن الغرب احلدود العراقيّة،
وتضمّ ناحية مركزيّة والجان (الهيجان) ،ومخسة أقضية ،ومدين ًة امسُها بريانشهر.
تقع هذه احملافظة يف منطقة جبليّة (جبال زاغرس) ،يُحيط هبا من الشمال الغريبّ سياه كوه [اجلبل
األسود] (ارتفاعه :حواىل  0,1,0مترًا) ،ومن اجلنوب الغريبّ جبل شيخان (ارتفاعه :حواىل 0,0,1
مترًا) (اجلعفريّ ،مج  ،1ص  .)023 ،010جيري فيها هنر كِالس (غِالس) ،أحد روافد الزاب األصغر،
ويف أثناء مسري هذا النهر تَصبّ فيه أهنار احملافظة األخرى مثل جَم الوين ،وجَم أ َوجِر ،وجم حاجي
إبراهيم ،وبادين آباد ،وزِه ،وجَم آخبورد ،وجم زويان (م .ن ،مج  ،6ص .)133 ،033
يعمل أهايل بريانشهر بشكل عامّ يف الزراعة ،والبَستنة ،وتربية املواشي ،وإنتاج الصناعات
الريّ ومياه الشرب من الينابيع واآلبار .ومن حماصيلها :القمح ،والشعري،
اليدويّة .يتمّ تأمني مياه ِّ
واحلمّ ،،والشمندر [البنجر] السكّريّ ،وعبّاد الشمس ،ومثار البساتني كاجلوز واللّوز ،والتفّاح،
والتوت ،والتني ،والعنب ،واملشمش السكّريّ ،والسفرجل؛ ومن أشجارها الربّيّة :البلّوط األسود والبطم.
ومن صنائعها اليدويّة حياكة البُسُط ،واجلاجيم [امللحفة والبساط اخلفيف املصنوع من الصوف امللوّن]
والشاالت .تعيش يف نطاقها القبائل :بريان* ،منغور ،مامش وصوفيانلو (إسكندري نيا ،ص .)106 ،30
يعربها الطريق العامّ مهاباد -أشنويه.
من حيث التقسيمات اإلداريّة والسياسيّة ،فُصلت يف العام 13,3م1013/هـ أقضيةُ بريان
وكهنه الهيجان ومامش عن حمافظة مهاباد ،وأُعطيت االسم خبش خانه [ناحية خانه] ،وتُبّعت حملافظة
نقده ،وجُعلت آبادي خانه مركزًا هلا (دائرة املعارف الفارسيّة ،مادّة "خانة") .يف العام
1323م1031/هـ ،بسبب إقامة قبيلة بريان يف ناحية خانه ،غُيّرَ امسها إىل بريانشهر (توكّلي مقدّم،
مادّة "بريانشهر") .جُعلت هذه الناحية يف العام 1323م1033/هـ حمافظةً (إيران .وزارة الداخليّة.
املعاونيّة السياسيّة واالجتماعيّة ،ص  .),يف التقسيمات اإلداريّة للعام 1312م103,/هـ ،سُجّلت
بريانشهر ،متضمّنةً ناحي ًة باسم احلومة ،وثالثة أقضية .يف القرار الصادر عن جملس الوزراء يف العام
1331م1101/هـ ،شُكّلت حمافظة بريانشهر ،متضمّنةً أربعة أقضية هي :منغور الغريبّ ،بريان،
الهيجان الشرقيّ ،والهيجان الغريبّ ،ويف السنة نفسها ،أُدخل ضمنها قضاءُ الهيجان (م.ن ،ص.ن؛إيران.

القوانني واألحكام ،ص  .)113يف العام 1331م1111/هـ شُكّلت ناحية الهيجان (الجان) يف هذه
احملافظة (إيران .وزارة الداخليّة .املعاونيّة السياسيّة واالجتماعيّة ،م.ن ،ص.ن).
بسبب موقع املنطقة االستراتيجيّ اخلاصّ (قرهبا من احلدود) ،استُحدثت يف بريانشهر ثكنا ٌ
ت
عسكريّة مثل ثكنة جلديان ،وثكنة بريانشهر ،والثكنة الكبرية "بسوه" (جغرافية إيران الكاملة ،مج  ،1ص
62,؛ حمبويب ،ص  ،113احلاشية .)1
اآلثار القدمية يف احملافظة هي :تلّة قالت جلديان ،تلّة قالت موت آباد ،وتلّة آشه وان (غرد)،
وقالت شينآباد غرد ،وقرب وقلعة أيضًا وتلّة قدمية تعود كلّها إىل العصر الساساينّ يف بلدة بسوه القدمية،
مركز قضاء الهيجان الشرقيّ ،على بعد حواىل 10,,كلم شرقيّ بريانشهر (كرميي ،ص 601؛ منظّمة
املرياث الثقايفّ .املعاونيّة البحثيّة ،رقم .)211-210
يعدّ البعض اسم بلدة بَسْوَه مشتقًّا من اللّفظة األكاديّة بارسوا( 1اسمُ ديارٍ كانت يف العام
301ق.م تضمّ األراضي الواقع ة يف اجلنوب واجلنوب الغريبّ من حبرية أرومية) ،مبعىن "اخلِطّة" و" احلدّ
واحلاشية" (دياكونوف ،ص 1,,؛ غريمشن ،مج  ،1ص 163؛ بدرام ،ص  .)2,-21يبدو أنّ مدينة
بَسْوَى -اليت وصفها ياقوت احلَمَويّ (مج  ،1ص  ) 262يف القرن السابع اهلجريّ بأنّها مدينة من أعمال
أذربَيجان ،جبانب خان خاصبك ،وذكر محد اهلل املستويف (ص  )32يف القرن الثامن اهلجريّ أنّها إحدى
مدن تومان مراغة األربع -هي نفسها بسوه احلاليّة.
يف العام 1332م1112/هـ ،كان  00,30,نَسَمة من أصل اجملموع العامّ للسكّان ()٪03
يقيمون يف املدن ،و ,6,312نَسَمَة (حواىل  )٪21قروييّن.
 )6املدينة (عدد سكّاهنا حبسب إحصاء العام 6002م1162/هـ,1,230 ،نَسَمة) (مركز

اإلحصاء اإليراينّ ،إقليم أذربَيجان الغربيّة) عاصمة احملافظة ،تقع على ارتفاع حواىل 1,1,,م ،على بعد
132كلم إىل اجلنوب من مدينة أرومية .جيري هنر الون (الوين) شرقيّ املدينة .تتوسّط املدينةُ طريقَ
أسنويه -سردشت ،وطري َق نقده -سردشت ،وغربًا ترتبط بالعراق من خالل طريق مترجني (جغرافية
إيران الكاملة ،م.ن .ص.ن).
يف املدينة منطان معماريّان :قدمي وجديد .اجلزء القدمي من املدينة الواقع على سفح اجلبل ،يضمّ
مباينَ من الطني واللَِّبن  ،واجلزء اجلديد الواقع يف السهل مبانيه حديثة (م.ن ،ص.ن) .احليّان :كونه خانه
(كهنه خانه= البيت القدمي) ،وزرغنت ،ومها يُحسبان من أحياء املدينة القدمية ،كانا يف ما مضى قريتَني.
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من صنائع بريانشهر املهمّة معمل القند [مكعّبات السكر] (م.ن ،ص.ن) .جُعلت بريانشهر يف العام
1320م1013/هـ مدينةً (إيران .وزارة الداخليّه .املعاونيّة السياسيّة واالجتماعيّة ،م.ن ،ص.ن).
تارخييًّا  .كانت بريانشهر تُسمّى يف ما مضى "خانه" .يرى البعضُ أنّ امسَها القدمي هذا مشتقٌّ من

االسم خان (السيّد) ،والبعضُ اآلخر يرى أنّه مبعىن الرّباط (بسبب قرهبا من احلدود) (عبدي ،ص .)01
يبدو أنّ املوضع الذي ضبطه ياقوت احلَمَويّ (م.ن ،ص .ن) باسم "خاخناصبك" ،حبِذاء بَسْوَى ،ميكن أنْ
يكون إشارةً إىل "خانة" (بريانشهر احلاليّة).
من األحداث املهمّة اليت شهدهتا املدينة ،متركزُ وحدات من جيش رضائية (أرومية) فيها ،بعد
أيلول 1311م10,3/هـ يف أثناء مهامجة اجليش السوفيايتّ [السابق] إليران (دهقان ،ص .)226
املصادر واملراجع :إبراهيم إسكندرينيا ،ساختار سازمان ايالت وشيوه معيشت عشاير
آذربيجانغرىب [بنية النظام القبليّ ،ومنط حياة عشائر أذبَيجان الغربيّة] ،أرومية 1022ش [1331م]؛
إيران .القوانني واألحكام ،جمموعهٔ قوانني ومقررات مربوط به وزارت كشور :از آغاز بريوزى انقالب
اسالمى تا پايان سال 1023ش [جمموعة القوانني والقرارات املتعلّقة بوزارة الداخليّة :من بداية انتصار
الثورة اإلسالميّة حتّى هناية العام 1330م] ،طهران 1010ش [1331م]؛ إيران ،وزارةالداخليّة،
تقسيمات كشور شاهنشاهى ايران [التقسيمات اإلداريّة للمملكة اإليرانيّة] ،طهران 10,,ش
[ 1312م]؛ إيران .وزارة الداخليّة .املعاونيّة السياسيّة واالجتماعيّة .دفتر التقسيمات اإلداريّة ،نشريهٔ
تاريخ تأسيس دار [نشرة التأريخ التأسيسيّ][ :التقسيمات اإلداريّة 1333م] ،طهران 1013ش
[1333م]؛ مركز آما ر ايران ،سرمشاى عمومى نفوس ومسكن :نتائج تفصيلى كل كشور103, ،
[مركز اإلحصاء اإليراينّ ،اإلحصاء العام للنفوس واملساكن 6002م :النتائج التفصيليّة يف مجيع أحناء
البالد؛ حممود بدرام ،متّدن مهاباد :جمموعهٔ آثار باستاىن از قلعهٔ دم دم تاختت سليمان [حضارة
مهاباد :جمموعة اآلثار القدمية من قلعة دم دم حتّى عرش سليمان] طهران 1010ش [1331م]؛
غالحمسني توكّلي مقدّم ،وجه تسميهٔ شهرهاى ايران [عِلل تسمية املدن اإليرانيّة] مج  ،1طهران
101,ش [1332م]؛ عبّاس جعفري ،گيتاشناسى ايران[طوبوغرافية إيران] ،مج  :1كوهها
وكوهنامهٔ ايران [اجلبال اإليرانيّة وتسمياهتا] ،مج  ،6رودها ورود نامهٔ ايران [األهنار اإليرانيّة
وتسمياهتا] ،طهران 1012 -1023ش [1331 -1333م]؛ جغرافياى كامل ايران [جغرافية إيران
الكاملة] ،طهران ،مديريّة البحوث والربامج التعليميّة1022 ،ش [1331م]؛ محد اهلل بن أيب بكر محد
اهلل املستويف ،كتاب نزهة القلوب ،ط .غي لسترنج ،ليدن 131,م1000/هـ ،ط .أوفست طهران

1026ش [1330م]؛ دائرة املعارف الفارسيّة ،بإشراف غالحمسني مصاحب ،طهران -101,
1011ش [133, -1322م]؛ علي دهقان ،سرزمني زردشت (رضائيه) :اوضاع طبيعى ،سياسى،
اقتصادى ،فرهنگى ،اجتماعى ،تارخيى [ديار زرادشت (رضائية) :األوضاع الطبيعيّة ،والسياسيّة
واالقتصاديّة والثقافيّة واالجتماعيّة والتارخييّة] ،طهران 1013ش [1323م]؛ إيغور ميخائيلوفيتش
دياكونوف ،تاريخ ماد ،ترمجه بالفارسيّة كرمي كشاورز ،طهران 10,1ش [1313م]؛ حسينعلي رزم
آرا ،فرهنگ جغرافيائى ايران (آباديها) ،ج  :1استان سوم وجهارم (آذرباجيان) [معجم إيران اجلغرايفّ
(القرى والبلدات) ،مج  :1اإلقليمان الثالث والرابع (أذربَيجان) ،طهران 1000ش [13,1م]،
10,,ش [1312م] ،مادّة "بريان" و مادّة "خانه"؛ منظّمة املرياث الثقايفّ .املعاونيّة البحثيّة" ،تقرير
فهرس تسجيل اآلثار الوطنيّة اإليرانيّة"1011 ،ش [1333م] (غري منشور)؛ سعيد عبدي" ،ميژووى
بريانشار [تاريخ بريانشهر]" ،جملة سروه ،السنة  ،11العددان ( 111 -110آذر ودى 1011ش [ك-1
ديسمرب 133,م وك -6يناير 1332م])؛ هبمن كرميي ،راههاى باستاىن ويايتختهاى قدميى غرب ايران
[الطرق القدمية ،وعواصم غريبّ إيران القدمية] ،طهران 1063ش [13,0م]؛ رومن غريمشن ،هنر ايران،
ج  ،1در دوران ماد وهخامنشى [الفنون اإليرانيّة ،مج  ،1يف عصر حكومة ماد واإلمرباطوريّة
األخامينيّة] ،ترمجه بالفارسيّة عيسى هبنام ،طهران 1012ش [1321م]؛ مجشيد حمبويب ،نگاهى به
تاريخ وجغرافياى مياندوآب وتكاب وشاهني دژ [مياندوآب وتكاب وشاهني قلعة :حملة تارخييّة
وجغرافيّة] ،طهران 1010ش [1331م]؛ مركز اإلحصاء اإليراينّ ،سرمشارى عمومى نفوس ومسكن
 :101,نتائج تفصيلى كل كشور [اإلحصاء العامّ للنفوس واملساكن يف العام 1332م :النتائج
التفصيليّة يف مجيع أحناء البالد] ،طهران 1012ش [1331م]؛ نقشهٔ تقسيمات كشورى ايران
[خريطة التقسيمات اإلداريّة إليران] ،طهران :املؤسّسة الطوبوغرافيّة (گيتاشناسى)1011 ،ش
[1333م]؛ ياقوت احلَمَويّ ،معجم البلدان ،ط .فرديناند ووستنفلد ،اليبزيغ -1322
1310م1633-1636/هـ ،ط .أوفست طهران 132,م؛ مركز آمار ايران ،استان آذرباجيان غرىب
[مركز اإلحصاء اإليراينّ ،إقليم أذربَيجان الغربيّة].
/نادر كرمييان سردشيت/

