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 من الباكستان.  ، مدينة وناحية يف الشمال الغريّببيشاور
ّفة اليسرى لنهر الغربّية، الباكستانّية، على الضِّ. مركز الوالية احلدودّية الشمالّية مدينة بيشاور( 1

كلم غريّب إسالم آباد، على رأس  171على بعد م، 023د روافد هنر كابول؛ تقع على ارتفاع أح ،بارا
 كلم شرقّي مضيق خيرب*. 23 حواىل على بعداألساسّي من إسالم آباد إىل كابل، والطريق 

يف الربيع، ˚0030بيشاور ذات ُمناخ إقليمّي حار وجاّف، أّما درجات احلرارة فأقصاها 
 (.1شتاًء )>بيْشاور< ˚033صيًفا، وأدناها ˚1131و

بيشاور يف املصادر: برشاور، ، وُسّميت اكانت ناحية بيشاور ُتعرف باسم غنداره/غندهار
؛ 11، ص 2يّن، مج يوبارشاور، وبوروشابورا، وبغرام أيًضا، وكانت ُتحسب من مقاّر السالطني )اجلو

، 2؛ املروّي، مج 551؛ التتوّي وجعفر القزوييّن، ص 153؛ غريمشن، ص 130، ص احلضارة اإليرانّية
-310 :ىل السلطان أكرب )حكللمدينة إ سم احلايّلُنسب اال (.51؛ راجبوت، ص 731ص 

بعض املصادر من  بناًء على مقتبسة، الطبعة الثانية، املاّدة نفسها(، وهي د. اإلسالمّيةهـ( )1311
 (.180لشريوايّن، ص ا) )املدينة) سرحدمبعىن  آور-يشپفظة الفارسّية الّل

ذي األكتاف ملدينة فرشابور  ( إىل إعمار شابور523)ص  ة. ُيشري الثعاليّبأثرّيبيشاور مدينة 
خني القدماء، ومن ضمنهم: كرت بيشاور يف األدب السنسكرييّت الغابر، ومؤّلفات املؤّر)بيشاور(. ُذ

سترابون، وآريان، وبطلميوس العاِلم اجلغرايّف. يف القرن الثاين قبل امليالد، ُتبّعت بيشاور إىل منطقة حكم 
ل امليالدّي، جعلها ، املاّدة نفسها(. يف القرن األّوبريتانيكا) غريقّياإل-اطور اليونايّنرب، اإلم2سيدُأكرات

(. يف القرن اخلامس امليالدّي، حني 203، ص 1مملكته )هنرو، مج  ، ملك الكوشان، عاصمَة3كانيشكا
، 1م.ن، مج  ←الة هذه الناحية، كانت الديانة البوذّية هي الغالبة )الصييّن الرّح الراهُب ،4سنيه-زار فا
 (.031ص 

هـ حارب 032و 013ني ة األوىل يف العصر الغزنوّي. ففي العاَمظهر اإلسالم يف بيشاور للمّر
 َنْنْدبال، ابَنأهـ حارب ابُنه حممود 133، ويف العام يهاكم هندوشاحَجْيباَل يف بيشاور ني كتغسب

لسلطة الغزنوّيني،  (. ومنذ ذلك احلني خضعت بيشاور81-81، ص زَجْيبال، فيها، وهزمه )دوالفو
عاصمة أفغانستان حنو الهور،  ةتصال على الطريق املّتجه من فالوكانت ُتحسب أهّم نقاط اال
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الدين حمّمد سام  هـ احتّل ُمعّز575(. يف العام 101، ص احلضارة اإليرانّية ←اهلند ) في مشايّلالغزنوّيين
مخسني عاًما، هاجم جنكيزخان بيشاور،  ، م.ن، ص.ن(. بعد أقّل مند. اإلسالمّية)الغورّي بيشاور 

(. يف ذلك احلني فقدت بيشاور أمّهيتها، وهلذا السبب، قّلما ُذكرت يف 37وهّدمها )دوالفوز، ص 
هـ اجتاز ظهري الدين بابر معَبَر خيرب، واحتّل بيشاور )د. 311املصادر اهلندّية اإلسالمّية. يف العام 

، 1شته، مج فرهـ أصدر أمًرا بإعادة إعمار قلعة املدينة )325(، ويف العام 131، ص 5، مج ةردّيأُلا
(. كانت بيشاور يف عصر السالطني: مهايون، وأكرب، وجهانغري، مثَّ شاه جهان، يف أيدي 231ص 

اه هـ، هاجم أورنغ زيب، ابن ش1377األفغان عمليًّا، وتّبعوها، كما يبدو، ملدينة دهلي. يف العام 
(. وخضعت املدينة الحتالل 013، ص 1جهان، بيشاور لتأديب عشرية يوسف زائي )خبتاورخان، مج 

 ←الهور ) ملدينةمّث نادرشاه هلا، تاريخ احتالل ـه1151ى العام ني منذ ذلك احلني وحّتالغوركانّي
اجتاه هـ، تقّدم جيش نادرشاه بعد معركة خيرب ب1151(. يف العام 183، 101، ص2، مج املروّي

(. يف العام 100-102تّلها. وتوّقف نادرشاه يف بيشاور أربعة أسابيع )قدّوسي، ص حبيشاور، وا
سالم بني حمّمد شاه الغوركايّن ونادرشاه، ُتّبعت مبوجبها مجيع املناطق  ةهـ، ُعقدت معاهد1152

 (.171الواقعة غريّب هنر السند ومن ضمنها بيشاور، إليران )أوتر، ص 
 
 

 منّظمة الثقافة والعالقات اإلسالمّية
 صورة ملسجد مهابت خان يف بيشاور.

(. يف القرن الثالث 111ه، ص ناتهـ )غلس1113ّرايّن بيشاور يف العام احتلَّ أمحد شاه الدُّ
م، احتّلتها بريطانيا، وظّلت جزًءا من 1813هـ/1215عشر اهلجرّي، احتّلها سيخ البنجاب، ويف العام 

 (.135، ص 5 ج، ماأُلردّيةد.الغربّية ) والية سرحّد الشمالّية حني تأسيس البنجاب إىل
حولّية السّكان، >َنَسمة  3803833هـ حواىل 1118م/1338العام ر يف عدد سّكان بيشاو

الربّية  وتّتصل من خالل الطرقحديد،  سّكةمطار، و املدينة . يف(071ص  1هـ<1127م/2331
، املالحظات(. ُيحسب خّط السّكة 2الدليل، بيشاور< وأفغانستان )>اخلريطة بسائر مناطق الباكستان

 أقصى النقاط مشايّل البالدكراتشي من اخلطوط احلديدّية الرئيسّية يف الباكستان، يصل -احلديدّي بيشاور
 (. يف7َورَسك الكبري )فرزين نيا، ص  املدينة ُأنشئ سّد(. بالقرب من 33بأقصاها جنوًبا )صايف، ص 
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املدينة معامل للنسيج، وتكرير السّكر، وصناعة املرّبيات، واألحذية، واملنتَجات اجللدّية، والسرياميك، 
واألواين النحاسّية، واملطّرزات، والُبُسط، والصنائع اليدوّية )العاجّيات(، والصنائع اخلشبّية، والسكاكني، 

ّيني ار احملّلبني التّج فيها التبادل التجارّي ّمواألسلحة. يف املدينة سوق قدمية، هي سوق احلكواتّية، يت
واملنتوجات الصوفّية، والسّجاد والُبُسط، واملعاطف اجللدّية والقّبعات  ،كّسراتب، وُتباع فيها املواألجان

الشمالّية الوالية احلدودّية بيشاور: مركز )>"والثياب القطنّية ]الشيت[ املصنوعة من صوف احلمالن، 
(. عثر علماء اآلثار يف بيشاور وضواحيها على 153-113، ص 1، مج 2<مدن العامل>؛1"<الغربّية

اآلثار أنفس آثار لتماثيل حجرّية، وحجارة منحوتة، ومسكوكات. يف متحف بيشاور مناذج من 
 (.57)راجبوت، ص  ّيةذيونانّية والبوالصناعّية والفّنّية ال

غة الفارسّية )صايف، ص خدم بعضهم أيًضا الّلمعظم أهايل املدينة يتكّلمون لغة البشتو*، ويست
في املدينة (؛ وتعيش بينهم11(. سّكان املدينة يف معظمهم من البتهانّيني املسلمني )النغ، ص 130

ات من اهلندوس، والسيخ، والغجراتّيني، والربامهانّيني، والكشمريّيني، وغريهم. عشرية أقّلّي وضواحيها
 (.”Peshawur“ور، ماّدة ف، العشرية األكثر أصالًة من القبيلة البتهانّية )باليوسف زائي

بّوابة.  ةعشر سّتات من القرن العشرين، حماطة باألسوار وبى اخلمسينّيكانت مدينة بيشاور حّت
منها اليوم سوى امسها. كانت  بّوابات املدينة القدمية، بّوابة كابول، اليت مل يبَق من ضمناألشهر البّوابة 

طينّية خشبّية اهليكل،  جه إىل خيرب ومنها إىل كابول. يف املدينة مباٍني إىل الطريق املّتابة تؤّدهذه البّو
 ذات نقوش مجيلة )م.ن، املالحظات(. وأبواٌب

، وفيها عدد من الكّلّيات واملعاهد، هـ1013/م1353تأّسست جامعة بيشاور يف العام 
بيشاور: مركز الوالية )>"والفارسّية ردّية، والبشتو، واإلجنليزّية، والعربّية، غات اأُلفيها بالّلالتدريس 
ن املباين التارخيّية يف بيشاور أطالل (. تتضّم211، ص 2؛ أسعدي، مج "<الشمالّية الغربّية احلدودّية

(، سوق (2) *باالحصار←)وباالحصار (، يعود إىل القرن الثاين امليالدّي، )معبد بوذي 3أكرب ُأْسُطبة
هـ، وهو املسجد الوحيد العائد إىل 1381مهابت خان. ُشّيد هذا املسجد يف العام  ومسجداحلكواتّية، 

يف بيشاور، الذي جنا من اعتدءات السيخ. مدخل املسجد  (العصر املغويّل يف حمّلة أندرشهر )أنِدرشهر
ي باسم حاكم املنطقة، املسجد مغولّية الطراز، وقد ُسمِّ. عمارة هذا ابة ضّيقة داخل سوق الصاغةبّو

التابع لشاه جهان وأورنغ زيب. يف وسط باحة املسجد الواسعة حوض كبري، وعلى جوانبها ُشّيدت 
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املسجد  حرمن، داخل ان مرتفعتامئَذنتيه املسجد يف اجلهة الغربّية، وعلى جانَب حرماحلجرات. يقع 
، مزخرفة بأشكال الورود واألشكال اهلندسّية، ذات األلوان اجلميلة قصرية اب مضّلعةمسقوف بثالث قب
 )>"بيشاور"<(.

سوق احلكواتّية من املراكز التجارّية العامرة قدمًيا وحديًثا. يف املاضي كان التّجار، واجلنود، 
، والباعة اجلّوالون، يتجّمعون دائًما يف مقاهيها التقليدّية، لتبادل اآلراء، واألمراء، والشعراء، والصنائعّيون

ى اليوم على مسات العصور الغابرة حّت ومساع األخبار اليومّية والشائعات. التزال هذه السوق حمافظًة
 )راجبوت، م.ن، ص.ن(.

،أراضيها سهوٌل خصبة، هي جزء من 2كلم 1332تبلغ مساحة هذه الناحية  .ناحية بيشاور(2
م.ن،  ،بريتانيكارتفاع )املنطقة الواسعة اليت يعربها ويرويها هنر كابول. وهي حماطة بتالل قليلة اال

 .ن(.ص
بال اليت تصل سفيد كوه ]اجلبل األبيض[ نهندوكش، اجلهذه الناحيَة من الشمال سلسلُة  حتّد

تالل  اجلبال، ومن الشرق هنر السند ومن الشمال الشرقّي اُت هذهدمتدااومن الغرب واجلنوب الغريّب 
وقصب  ة،)بالفور، م.ن، ص.ن(. احملاصيل الزراعّية الرئيسّية للناحية: القمح، والذر 2، وسوات1بونر

 .ن(. م.ن، ص ،بريتانيكاالسّكر، والشعري، والقطن، والفاكهة )
ردّية[، باللغة اأُل ]دائرة املعارف اإلسالمّية همعارف اسالمّي ٔ  اردو دائره: املصادر واملراجع

ر احلّق(؛ مرتضى أسعدي، ام، مادّة "بيشاور" )للسّيد أنو1383-1311هـ/1113-1081الهور 
م[؛ جان أوتر، 1333-1387ش ]1013-1011]العاَلم اإلسالمّي[، طهران  جهان اسالم

ترمجه بالفارسّية علي إقبايل،  نادرشاه[]مدّونة رحلة جان أوتر: عصر  ان اوتر: عصر نادرشاهژٔ  سفرنامه
، ط. ساجدة س. مرآة العامل: تاريخ أورنغ زيب؛ حمّمد خبتاورخان، م[1381ش ]1010طهران 

يران اتاريخ نصر اهلل التتوّي وجعفر القزوييّن، تاريخ الفى: بن ؛ أمحد هـ1033/م1373علوي، الهور 
يران ودول اجلوار يف إاأللفّي: تاريخ ]التاريخ  هـ381-853وكشورهاى مهسايه در سال هاى 

 متدن ايراىنم[؛ 1333ش ]1078آل داود، طهران  يهـ[، ط. عل381إىل  853األعوام من 
ش 1011عيسى نهنام، طهران  ه بالفارسّية]احلضارة اإليرانّية[، لعدد من املستشرقني الفرنسّيني، ترمج

ر: املعروف بكتاب غرر أخبار ملوك الفرس َيالسِّتاريخ غرر ، م[؛ عبد امللك بن حمّمد الثعاليّب1317]
؛ عطا هـ1082/م1310، ط. أوفست طهران هـ1113/م1333ربغ، باريس تن، ط. زووِسَيرهم
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-1311، ط. حمّمد بن عبد الوّهاب القزوييّن، ليدن تاريخ جهانگشاى، كتاب امللك بن حمّمد اجلوييّن
، الترمجة الفارسّية حملّمد تقي تاريخ اهلندفوز، [؛ كلود فريزر دوال.م، ط. أوفست طهران ]التا1307

 الباكستانم[؛ اهلل خبش راجبوت، "بيشاور"، يف 1307ش ]1011فخرداعي الكياليّن، ]طهران[ 
بستان السياحة، أو سياحت سكندر الشريوايّن، إبن ]جمموعة مقاالت[، كراتشي ]التا.[؛ زين العابدين 

 ٔ  سفرنامهقاسم صايف،  هـ، ط. أوفست ]التا.[؛1015]مدّونة السياحة[، ط. حجرّية طهران  نامه
ش 1011مدّونة رحلة الباكستان: حملة تارخيّية وثقافّية[؛ طهران ] گهنفروپاكستان: نگرشى به تاريخ 

ش 1071طهران: مكتب الدراسات السياسّية والدولّية،  ،پاكستانم[؛ زيبافرزين نيا، 1387]
]الروضة اإلبراهيمّية[،  ابراهيمى نگلش، أو، تاريخ فرشتهفرشته،  يم[؛ حمّمد قاسم بن غالمعل1337]

م[؛ 1313ش ]1003]تاريخ نادر شاه[، مشهد  نادرنامه، هـ؛ حمّمد حسني القّدوسّي1281لكهنو 
م[؛ 1377ش ]1051طهران  ، ط. مدّرس الرضوّي،جممل التواريخأبو احلسن بن حمّمد أمني غلستانه، 

بالفارسّية حمّمد معني،  هى اإلسالم[، ترمج]إيران منذ البداية حّت تا اسالم زايران از آغان، رومن غريمش
شعًبا[، ]الباكستان أرًضا و ني ومردمباكستانمسرزم[؛ روبرت برغرين النغ، 1373ش ]1013طهران 

، عامل آراى نادرى، حمّمد كاظم املروّي م[؛1330ش ]1072د حامتي، طهران داوبالفارسّية  iترجم
، الترمجة الفارسّية كشف هندالل هنرو،  رم[؛ جواه1385ش ]1011ط. حمّمد أمني رياحي، طهران 

 م[؛1382ش ]1011حملمود تفّضلي، طهران 
 ...............أجنيب....  
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