بيوتات السلطنة .مؤسّسات تقدّم اخلدمات املختلفة جلهاا اكماا السلناياا ّ
[امللم ّ] .استُخدمت أحيايًا كلماتٌ أخرى مرادفةً لملمة البيوتات مثل كارخاية [دار العمل]،
وأسباب واثاثه سلننت [جتهيزات السلننة] .كما أنَّ الالحقة خاية [البيت ،الدار] اليت شمّلت
جزءًا من أمساء عدد كبري من املؤسّسات مثل توب خاية [مركز املدفعيّاة] ،وفراشاخايه [دار
الفرش] ،دليل على صلة تلك املؤسّسات بالبيوتات .فضلًا عن ذلك ،ميمن العثور على الماثري
من املرادفات األخرى ،بديلًا من البيوتات أو الالحقة خاية ،مثل اخلزاية يف خزاية الفرش بادلًا
من فراشخاية [دار الفرش] ،وخزاية الشراب بدلًا من شراخبايه [دار الشراب] (املقريزيّ ،مج،1
ص ،)804ولفظة دار يف دار الضرب بدلًا من ضراخباية ،وحىت لفظة اجمللس يف "جملس البنااء
واملرمّة [الترميا]" بدلًا من الا بناخاية*.
تشمل البيوتات مؤسّسات متنوّعة ،مثل آبدارخاية [دار السقاية= املسقاة] ،وفراشخاية
[دار الفرش] ،وخياطخاية [دار اخلياطة] ،وغريها ،اليت هلا كلُّها طابع معيش ّ وخدماتاا ّ
توخباية [مركز املدفعيّة] ،وقورخاية [دار السالح] ،واسلحه خاية [دار األسلحة] ،اليت هلا طابع
عسمريّ .شَعربافخاية [دار حياكة الشَّعر] ،اليت هلا طابع إيتاج ّ وصاناع ّ طشاتخاية [دار
األواي] ،إدارة مهمّتها تنفيذ املراسا االحتفاليّة كذلك لفظة ضراخباية [دار الضرب] ،ولفظاة
اخلزاية ،املرتبنتان بالشؤون املاليّة ،وغري ذلك من املؤسّسات اليت تتولّى تأمني متنلّبات السلنة
اكاكمة .يعود استخدام لفظة البيوتات هبذا التوسّع إىل العصر الصافويّ (1111 -609ه)
(← تتمّة املقالة املري ا مسيعا ،ص 18 -84كمبفر ،ص.)111 -181
ليس واضحًا متامًا ،مىت كان استخدام هذا املصنلح للمرّة األوىل مبعىن املؤسّسة اإلداريّة
[أو املديريّة] .فف املصادر اإلسالميّة استُخدمت عبارة "أهل البيوتات" يف اكديث عن العصر
الساسايا ّ (911 -889م) (البَالذُريّ ،ص 186 ،848الناييّ ،السلسالة الثايياة،
ص ،)1089 ،499 ،490 ،414ويبدو أنَّ املقصود هبا األسر القدمية ،أو العائالت السابع
الميى ،اليت كايت تتولّى يف الدولة الساساييّة رئاسة الدواوين ،أو بعبارة أخرى مديريّات ذلك
الزمن (كريسنت سن ،ص 111 -110أيضًا ← سام  ،ماج ،8ص .)84 -89ورد يف
املصادر كذلك عبارة "بيوت األموال" (البَالذُريّ ،ص 818الناييّ ،السلسالة الثايياة،
ص ،)441واملقصود هبا على األرجح بيت املال .هنالك شواهد على استخدام لفظة البيوتات
وأهل البيوتات مبعىن العوائل المبرية والعريقة يف مصادر القرون اخلامس والسااد والساابع
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اهلجريّة أيضًا (ابن إسفنديار ،مج ،1ص 81ميهين ،ص 116هباء الدين البغداديّ ،ص188
ياصرالدين املنش ّ المرمايا ّ ،ص .)8مع ذلك يبدو من خالل بعض مصادر القرن الساابع
اهلجريّ ،أنَّ لفظة البيوتات قد أُطلقت أيضًا على املؤسّسات اخلدماتيّة يف السلننة [اململماة]
(تاريخ القراخنائيّني امللم ّ ،ص.)141 ،14
ميمن العثور على أوّل استخدام لملمة البيوتات مبعىن املؤسّسات اخلدماتيّاة يف جهاا
السلننة اكموم ّ ،يف مصادر العصار السالجوق ّ (160 -886ه) ،وبااألخّّ العصار
 ،ص .)41 ،18 ،10يف أواخار عصار
السلجوق ّ الثااي (400 -840ه) (ابان
اخلوار مشاهيّني (984 -860ه) ،استُخدمت لفظة البيوتات هبذا املعىن أيضًاا (النساويّ،
ص .)818لمنْ يف عصر اإليلخاييّني املغول (418 -918ه) ،استُخدمت لفظة "كارخاياة"
[دار العمل] بدلًا من بيوتات (رشيد الدين فضل اهلل ،ماج ،8ص،1111 ،1111 ،1086
 1111مشس املنش ّ ،مج ،8ص ،)44 ،41 ،44ويبدو أنَّ لفظاة كارخاااات [ اع
كارخاية بالفارسيّة= دور العمل] كايت تُنلق على البيوتات اليت هلا طابع إيتاج ّ .عدَّ مشاس
املنش ّ الا "كارخايه" [دار العمل] ديوايًا من الدواوين (مج ،8ص ،)44وهلذا السبب ربّماا
عدّ بعض املؤلّفني البيوتات مديريّة من مديريّات ديوان السلننة وفرعًا من فروعاه ،وذكاروا
مؤسّسات البيوتات مثل طشتخاية [دار األواي] ،وفراشخاية [دار الفرش] كمؤسّسات موا يه
للبيوتات ،وليس كمؤسّسات تابعة هلا (بياي ،ص .)144مع ذلك ،ال ميمن عدّ مؤسّساات
كنشتخاية وفراشخاية مؤسّسات موا ية للبيوتات ،وإيّما فروع منها .يعتقد هوفمان أنَّ كلمة
"أردوبا ار" اليت استُعملت منذ عصر املغول امسًا لبالط املغول املتنقّل ،كايت مبنازلة البيوتات،
وظلّ ذلك ساريًا يف عصور التيموريّني واآلق قوينلو والقراقوينلو أيضًا (إيراييما ،املادّة يفسها).
يف عصر التيموريّني (618 -441ه) كايت اللفظة الشائعة هبذا املعاىن ها لفظاة
كارخاية [دار العمل] (تيمور الغوركاياا ّ ،ص ،)819 ،810 ،800 ،169ويصااد
للمرّة األوىل لقب "و ير كارخايه هاى سلننت" [و ير دور العمل السلناييّة] ،لقابَ راباع
الو راء يف جها اكما التيموريّ ،واملشر على املوارد والنفقات ،واجلها املالا ّ ،واخلزاية،
واإلصنبل امللم ّ (م .ن ،ص.)108
يقول هوفمان ،إنَّ الا "أردوبا ار" فقد أمهّيّته يف العصر الصفويّ ،وأُسِّست البيوتاات
(إيراييما ،م .ن ،ص .ن) .لمنْ على أسا الشواهد املتوافرة ،ال يبدو هذا المالم صاحيحًا.
فف تلك اآلوية كايت مؤسّسة الا "أردوبا ار" [البالط السيّار] تؤدّي غالبًا خدمات للجيش.
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توسّعت البيوتات جدًّا يف عصر الشاه عبّا األوّل (1014 -669ه) ،وباتت يف ذلك العصر
تضاّ العديد من املؤسّسات ،وأعدادها املذكورة يف املصادر متفاوتاة ،فها  11كارخاياة
(يصريي ،ص 81مينورسم  ،ص )181و 10كارخاية (كمبفر ،ص )181و 18كارخاية
(شاردن ،مج ،8ص .)1880يرى شاردن (م.ن ،ص.ن) أنَّ متوسّط عدد العاملني يف كلّ دار
من هذه الدور كان  110عاملًا .ويقول إنَّ يفقات دور العمل امللميّة الا  18قد جتااو ت
اخلمسة ماليني إكو ( 110‘000تومان) (م .ن ،مج ،8ص 1881إيراييما ،م.ن ،ص.ن).
مل تمن أجور العمّال ثابتة ،وكلّ ثالث سنوات يتقاضون يادة على رواتباها (ملزياد مان
التوضيح ← شاردن ،مج ،8ص 1888 -1881إيراييما ،م .ن ،ص .ن) .يقول هوفمان
إنَّ عدد العاملني يف البيوتات السلناييّة كان مخسة آال شخّ (إيراييماا ،م .ن ،ص .ن)،
يتلقّون رواتبها بواسنة اكوالة (برات) (شاردن ،مج ،1ص.)1101
يف ذلك العصر كايت هنالك مناصب عديدة يتوالّها القيّمون على أماور البيوتاات،
أرفعها كما يبدو منصب يظارة البيوتات ،الذي كان صاحبه حيمل لقب عايل اجلااه املقارّب
اخلاقايا ّ ،وكما ذكر يصريي كان "عمله خنريًا جدًّا" .وكان موضع ثقاة الشااه وكاا
أسراره ،يقوم يوميًّا بدراسة برامج عمل البيوتات املقدّمة إىل اكمومة ،وميهره باخلا  ،ويتحقّق
من التقارير املتعلّقة بدور العمل ،كما يراقب عمل صاحب الاجَمْع (← تتمّاة املقالاة) يف
ديوان املاليّات ،ويدفع املستحقّات ،ويوظّف العاملني يف البيوتاات (يصاريي ،ص،88 ،80
 89 ،88أيضًا ← املري ا مسيعا ،ص.)18 -6
كان ياظر البيوتات يتقاضى راتبًا ومداخيل أخرى جمموعها سنويًّا ستة آال توماان
(يصريي ،ص .)81يأيت من بعده يف األمهّيّة منصب و ارة البيوتات .كايات مهمّاة و يار
البيوتات دراسة بريامج عمل البيوتات يوميًّا ،وتوقيعه ،ومن مث حتويله إىل ياظر البيوتات ليمهره
باخلا  .وكان كذلك يقوم مبراقبة حسابات كلّ أصحاب الاجَمْع ،والعاملني يف البيوتاات،
ويفقات دور العمل امللميّة (م .ن ،ص .)91وكان يتولّى تسجيل يع النفقات الايت يالات
موافقة الناظر ،ويضبنها ،ويدقّق بأمثان بعض السلع اليت كايت تُشترى للبالط (املري ا مسيعاا،
ص .)11 -18كان يتقاضى مثايني تومايًا راتبًا ،وحصّة غذائيّة يوميّة مقدارها ألاف ديناار،
وتعويضًا سنويًّا يبلغ  19تومايًا فضلًا عن ذلك كايت تعود إليه مبالغ أخرى تُخرَّج من يفقات
البيوتات (يصريي ،م .ن ،ص .ن).
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صاحب املنصب اآلخر املهاّ ،هو صاحب جَمْع البيوتات .فف جها اكما الصفويّ،
كان لملّ واحد من البيوتات صاحب جَمْع خاصّ به ،يتولّى شؤون ماليّة دار العمال هاذا،
وكان بعض أصحاب هذا املنصب حيملون لقب املقرّب اخلاقايا ّ .كان أصحاب اجلماوع
حيملون إىل ياظر البيوتات اكاجات املاليّة لدور العمل ممتوبة -بعد أنْ تمون قد يالت موافقة
املشرفني .-تُحوّل هذه الوثيقة اخلنّيّة بعد أنْ يدرسها و ير البيوتات ويسجّل مالحظاته عليها،
ليوقّعها و ير الديوان األعلى ،وكان صاحب الاجَ ْمع على أسا هذا السند ،يمتب إيصالًا،
ويتلقّى املبلغ املنلوب (مري ا مسيعا ،ص .)18 -84يف ذلك اكني كان املمتب املالا ّ يتألّف
من ثالثة أقسام ،أحدها متعلّق بالبيوتات (بوسه ،ص .)116كان يتوجّب على املشر علاى
البيوتات أيضًا ،أنْ يسجّل يوميًّا إضبارات ومستندات دور العمل امللميّة ،وينلاب الوثاائق
الال مة من أصحاب اجلموع وجامع الضرائب ،ويوصل املساتندات هاذه إىل املساؤولني
األصليّني لتوقيعها (مري ا مسيعا ،ص.)11
يف عصر يادرشاه (1190 -1184ه) ،ذُكرت أحيايًا أمساء البيوتات أيضًا (املرويّ،
مج ،1ص ،)118إيّما يبدو أنَّ لفظة كارخاية ه الايت كايات متداولاة (م .ن ،ماج،1
ص ،804مج ،8ص ،)499 ،416 ،814ومل تمن البيوتات باالتّساع الذي كايت عليه من
قبل ،ألنَّ يادر ألغى بعض املناصب (م .ن ،مج ،8ص .)814يف عصار الزيديّاة (-1191
1806ه) استُخدمت لفظة كارخاية على حنو أوسع (يام اإلصفهاياا ّ ،ص119 ،11
غلستاية ،ص.)18 ،81 -14 ،11 ،81 ،19
يف العصر القاجاريّ (1188 -1806ه) كايت توجد مؤسّسة امسها و ارة البيوتات،
والالفت أنَّ هذه الو ارة ،كايت تُحسب من ضمن الو ارات واملديريّات اكموميّة ،وليسات
مؤسّسة ملميّة (سبهر ،ص ،)81وبعض املؤسّسات اليت كايت من قبل جزءًا من البيوتاات،
ُذكرت منفصلة يف فهر املديريّات السلناييّة اخلاصّة (م .ن ،ص .)81 -88مع ذلك ،مسّى
املستويف (مج ،1ص )881 -140عددًا كبريًا من هذه املؤسّسات حتت عناوان البيوتاات،
وشرح كلّ ما يتعلّق هبا .يقول إنَّ مديريّات الشؤون الشخصيّة للشاه ،الايت كايات تنتاه
بالالحقة خاية ،كايت مبصنلح البالط القدمي ،تُسمّى بيوتات ،علمًا أنَّ عمال بعاض هاذه
البيوتات كان حموميًّا ،وبعضها يصف حموم ّ ويصف شخص ّ (م .ن ،مج ،1ص.)140
يقول كذلك إنَّ مركز يع البيوتات كان "خلوة" الشاه ،وكان رؤساء البيوتات والعااملني
فيها ،وخدم اخللوات والفرّاشني يُحسبون جزءًا منها ،وكان و ير البالط (و ير اكضاور) يف
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ذلك اكني يُعدّ ،إىل حدٍّ ما ،رئيس كلّ بيوتات السلننة (املستوفاا ّ ،ماج ،1ص-146
 ،)160وعمليًّا كايت رئاسة العاملني يف "خلوة" الشاه يف عهدته.
تدلّ شواهد استخدام لفظة البيوتات يف مصر والشاام واهلناد ،كفراشاخاياة [دور
الفراش] وتشتخاياه [دور األواي] ،على أنَّ إيشاء هذه املؤسّسات متأثّر بإيران .الالفت أنَّ ابن
املمايت (القريان الساد والسابع اهلجريَّان) عدّ البيوت ه يفسها اكواجيخاية [دار اكاوائج]
(ص  .)118كايت تستخدم يف مصر والشام مصنلحات مثل شاراخباياة [دور الشاراب]،
وفراشخاياة [دور الفراش] ،وتشتخاياة [دور األواي] يف القرن الثامن اهلجريّ ،وذُكر أستادار
[األسنادار] بصفته رئيس هذه املؤسّسات (العمريّ ،ص .)111 -118تنرّق ابن شااهني
أيضًا إىل شرح البيوتات ،ومسّى الشراخباية ،والتشتخاية ،فراشخاية كمؤسّسات مساتقلّة (ص
 .)188يبدو أنَّ منصب "يظر البيوت واكاشية" (ابن كنّان ،ص )141هو يفسه "ياظر البيوت
واكاشية" الذي أشار إليه القلقشنديّ (القلقشنديّ ،الفهر  ،ص .)818يقاول البقلا ّ (ص
 ،)188إنَّ هذا املنصب كان يُحسب من ضمن الوظائف الديواييّة ،وكان صاحبه يتولّى إدارة
بيوتات السلنان ،واملنبخ ودار الشراب ،والغلمان .يف املتناول شواهد على استخدام مصنلح
البيوتات يف الشام يف القريني اكادي عشر والثاي عشر اهلجريَّني (ابن كنّان ،ص ،)181وكان
املتصدّي هلذا العمل يُسمّى أستادار [األسنادار] (م .ن ،ص ،180اكاشية.)1
يف اهلند يف عصر الغوركاييّني (1848 -618ه) استُخدم أيضًا مصنلح البيوتاات،
(خوايدمري ،ص  )46 ،86وأحيايًا مصنلح كارخاياة بااملعىن يفساه (باري ،ص111
خبتاورخان ،مج ،1ص .)188 ،41كما ذُكرت مؤسّسة باسا ديوان البيوتات (خبتاورخان،
مج ،1ص .)189 ،188 ،181يف املعاجا األُرديّة ،استُخدمت لفظة البيوتات مبعىن الابالط
(الرضويّ الدهلويّ ،مادّة "بيوتات").
املصادر واملراجع :ابن إسفنديار ،تاريخ طيستان ،ط .عبا إقبال ،طهران [تااريخ

 ،أخبار سالجقة الروم ،ط .حممّد جواد مشامور،
املقدّمة 1180ش [1681م]] ابن
طهران 1110ش [1641م] ابن شاهني ،كتاب بدة كشف املمالك ،ط .فؤاد سزغني ،يف
اجلغرافيا اإلسالميّة ،مج ،46فرايمفورت 1811ه1661/م ابن كنّان ،حدائق الياامسني يف
ذكر قوايني اخللفاء والسالطني ،ط .عبّا صبّاغ ،بريوت 1818ه1661/م ابان ااايت،
كتاب قوايني الدواوين ،ط .عزيز ساوريال عنيّاة ،القااهرة 1811ه1661/م حممّاد
خبتاورخان ،مرآة العاامل :تااريخ أورياغ ياب ،ط .سااجدة  .العلاويّ ،الهاور
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1646م1166/ها ضياء الدين الييا ّ ،فتاواى جهايدارى ،ط .أفسر سليا خان ،الهور
1648م1161/ها حممّد قنديل البقل ّ ،التعريف مبصنلحات صابح األعشاى ،مصار
1648م1808/ها أمحد بن حيىي البَالذُريّ ،فتوح البلدان ،ط .عبداهلل أييس النبّاع وعمر
أييس النبّاع ،بريوت 1804ه1644/م هرييت بوسه ،پژوهشى در تشاميالت دياوان
اسالمى :برمبناى اسناد دوران آق قوينلو وقراقوينلو وصفوى [دراسة حول املؤسّسة الديواييّة
اإلسالميّة :على أسا وثائق عصور اآلق قوينلو والقراقوينلو والصفويّ] ،تر اه بالفارسايّة
غالمرضا ورهرام ،طهران 1194ش [1644م] حممّد بن املؤيّد هباءالدين البغداديّ ،التوسّل
إىل الترسّل ،ط .أمحد هبمنيار ،طهران 1111ش [1619م] شريين البياياا ّ ،تااريخ آل
جالير ،طهران 1181ش [1699م] تاريخ شاه قراختائيان [تاريخ القراخنائيّني امللم ّ]
ملؤلّف جمهول يف القرن السابع اهلجريّ ،ط .حممّد إبراهيا الباستاياا ّ البااريزيّ ،طهاران
1111ش [1649م] تيمورغوركان ،تزوكات تيمورى [القوايني التيموريّة] ،حتريار أباو
طالب حسيين تربيت بالفارسيّة ،ط .أوفست طهران 1188ش [1691م] غياث الدين بان
مهام الدين خوايدمري ،قايون مهايوي (مهايون يامة) ،ط .حممّاد هادايت حساني ،كلمتاه
1116ه1680/م أمحد الدهلويّ ،فرهناﮓ آصفيه [املعجا اآلصف ّ] ،الهاور 1649م
رشيد الدين فضل اهلل ،جامع التواريخ ،ط .حممّد روشان ومصانفى املوساويّ ،طهاران
1141ش [1668م] تصدّق حسني رضوي ،لغات كشاورى اردو [األلفاا اإلداريّاة
األُرديّة] ،كراتش 1646م1806/ها عل سام  ،متدن ساساىن [اكضارة الساسااييّة]،
شريا 1188 -1188ش [1691 -1691م] عبداكسني بن هدايت اهلل سبهر ،مارآت
الوقايع مظفرى ،و ،يادداشتهاى ملك املورخني [مرآة اكوادث املظفّريّة ،و ،مذكرات ملاك
ء
املؤرّخني] ،ط .عبداكسني يوائ  ،طهران 1194ش [1646م] جان شااردن ،سافريامه
شاردن [مدوّية رحلة شاردن] ،التر ة الفارسيّة إلقبال يغمائ  ،طهاران 1141 -1148ش
[1669 -1661م] حممّد بن هندوشاه مشس املنش ّ ،دستور الماتب يف تعيني املراتب ،ط.
عبد المرمي عل أوغل عل ادة ،موسمو 1649 -1698م1161-1141/ها حممّاد
بن جرير النييّ ،تاريخ الرسل وامللوك ،ط .دخوياه ،ليادن 1601 -1446م-1869/
1114ها أمحد بن حيىي العمريّ ،التعريف باملصنلح الشريف ،ط .حممّد حساني مشاس
الدين ،بريوت 1804ه1644/م أمحد بن عل ّ القلقشنديّ ،صبح األعشى ،القاهرة [تاريخ
املقدّمة 1160 -1141ه1640 -1691/م] آرتور امايوئيل كريسنت سن ،ايران در مان
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ساساييان [إيران يف عصر الساساييّني] ،تر ه بالفارسيّة رشيد ياامس  ،طهاران 1111ش
[1648م] ايغليت كمبفر ،سفريامهء كمبفر [مدوّية رحلة كمبفار] ،تر اه بالفارساية
كيماوو جهايداري ،طهران 1190ش [1641م] أبو اكسن بن حممّد أماني غلساتاية،
جممل التواريخ ،ط .مدرّ الرضويّ ،طهران 1119ش [1644م] حممّد كاظا املرويّ ،عامل
آراى يادرى ،ط .حممّد أمني الرياح ّ ،طهران 1198ش [1641م] عبداهلل املستوفاا ّ،
شرح يدﮔااىن من ،يا ،تاريخ اجتماعى وادارى دورهء قاجاريه [سرييت الذاتيّة ،أو ،التااريخ
االجتماع ّ واإلداريّ يف العصر القاجاريّ] ،طهران 1190ش [1641م] أمحد بان علا ّ
املقريزيّ ،كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلنط واآلثار ،املعرو باخلنط املقريزيّة ،باوالق
1840ه1418/م ،ط .أوفست القاهرة [التا ].مري ا مسيعا ،تذكرة امللوك ،ط .حممّد دباري
سياق  ،طهران 1194ش [1646م] فالدميري فادروفيتش مينورسام  ،ساا مان ادارى
حمومت صفوى ،يا ،حتقيقات وحواشى تعليقات استاد مينورسمى بر تذكرة امللوك [التنظيا
اإلداريّ للدولة الصفويّة ،أو ،حتقيقات األستاذ مينورسم وحواش تعليقاته علاى تاذكرة
امللوك] ،تر ه بالفارسيّة مسعود رجب ييا ،طهران 1194ش [1646م] حممّد بان عباد
اخلالق امليهنا ّ ،دستور دبريى :متىن ا قرن ششا هجرى [القايون اإلداريّ :يّّ من القارن
الساد اهلجريّ] ،ط .عل الرضويّ البهاباديّ ،يزد 1141ش [1669م] ياصرالدين منش
المرمايا ّ ،مسط العلى للحضرة العليا ،ط .عبا إقبال ،طهران 1184ش [1686م] حممّد
صادق يام اإلصفهايا ّ ،تاريخ ﮔايىت ﮔاشا [تاريخ فتح العامل] ،ط .ساعيد يفيسا ،
طهران 1199ش [1644م] حممّد بن أمحد النسويّ ،سرية جاالل الادين ،أو ،التااريخ
اجلاللا ّ ،تر ه بالفارسيّة حممّد عل ياصح ،طهران [تاريخ املقدّمة 1188ش [1681م]]
عل يق يصريي ،القاب ومواجب دورهء سالطني صفويه [األلقاب والرواتب يف عصر امللوك
الصفويّني] ،ط .يوسف رحيا لو ،مشهد 1148ش [1661م]
 ...أجنيب...
/ناديا برغ نيسي/
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