
 البیضاء (1)، ناحیة (وقضاء) ومدینة تاریخّیة في فارس.

                                              تر. أ. دالل عباس

إقلیم من الغربّي الشمال في [الِبیض]، سبیدان محافظة في البیضاء . ناحیة (1            
وكوْشْك وباِنش البیضاء، أقضیة: وتضّم خصب سهل في باردة، منطقة في             فارس،
الشرق ومن مرودشت)، محافظة (في كامفیروز ناحیة الشمال من یحّدها            هزار.
المركزّیة الناحیة الغرب ومن شیراز، محافظة الجنوب ومن مرودشت،           محافظة
وِنسا السّتة]، [الشیوخ بیر وشش وُمور، َغر، المهّمة: جبالها من سبیدان).             (محافظة
الشمالّي السفح في دان) (قوره دان غوره مضیق ویقع زاغروس)، جبال سلسلة              (من
أردكان). من الشرقّي الجنوب إلى كلم 26 حوالى بعد (على دان غوره جبل               من
الجهة في ُكر نهر یجري بیر. شش ونهر الفصلّي، أردكان نهر أراضیها              یروي
من الینابیع، من وَوفرة قنوات سالسل عّدة الناحیة هذه في منها. الشرقّیة              الشمالّیة
وأنجیرك، [الصغیر]، كوتشك غاه وتشله [الكبیر]، بزرك غاه وتشله َجَوَرك،            بینها
من السهل. في رئیسّي بشكل قراها تقع خوان). هفت قریة (بمحاذاة خوان              وهفت
ولسان العروس، وأصابع والكثیراء، الجبلّي، والّلوز والبطم، البّلوط، أشجار           نباتاتها:
والذئاب، والغزالن، والنعاج، والوعول، الجبلّي، الماعز الحیوانات ومن          الثور؛
محاصیلها والدّراج. الحجل، الطیور: ومن واألرانب، والثعالب البرّیة،          والخنازیر
فیها الشائع من والخضراوات. والتّفاح، والعنب، والبقول، والشعیر، القمح،           المهّمة:
حیاكة الیدوّیة صنائعها ومن والنَّحل. والِجمال)، واألبقار، (الحمالن، الحیوانات           تربیة
ساالري بالرسوم المزخرفة ُبُسُطها ُتصدَّر السّجاد. وصناعة القطنّیة،          الُبُسط
تقیم كما القشقائّیة، القبیلة عشائر من َكَرمي عشیرة تستوطُنها والمحّمدیة.            [األمیرّیة]
ِهرابال البیضاء: ناحیة في المهّمة البلدات َممَسني. اللُّرّیة العشیرة من بطوٌن             فیها
فیها أردكان، من الشرقّي الحنوب إلى كلم 54 بعد على البیضاء) قضاء              (مركز
(إیران. إبراهیم اإلمامة) (سلیل إمامزادة ومزار عّمار بن ناصر مزار هما             مزاران
قضاء (مركز باِنش 438)؛ ص ،92 مج للجیش، الجغرافّیة المدیرّیة الدفاع.             وزارة
المقالة) تتّمة ←) البیضاء وتّل هزار)؛ كوْشْك قضاء (مركز هزار كوْشْك             باِنش)،
،(52-51 ص ،7 مج آرا، (رزم أردكان من الشرقّي الحنوب إلى كلم 63 بعد                على
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هي: المهّمة البیضاء قضاء بلدات .(226 ص (كیهان، القدیمة اآلثار من الكثیر              وفیها
قالع لبضع آثار فیها أردكان)، من الشرقّي الجنوب إلى كلم 64 بعد (على َمْلیان                قریة
المدرّیة الدفاع. وزارة (إیران. شاه أحمد السید باسم ومزار قدیمة وتّلة             قدیمة،
الشیخ باسم مزار وفیها َعبود شیخ قریة 404)؛ ص ،92 مج للجیش،              الجغرافّیة
"زیاد وقریة ،(102 ص ،103 مج (م.ن، غیب الشاه باسم وموضع الدین،              شهاب
"قلعة البعض عّدها التي أردكان)، من الشرقّي الجنوب إلى كلم 59 (حوالى              آباد"

 زیاد" نفسها ( ← تتّمة المقالة) (الفسائّي، ص 182-181).

النْحوّي العّالمة سیبویه* بینهم من البیضاء، من أصلهم عظماء رجاٌل            هنالك
307هـ) سنة (المتوّفى الحّالج* منصور بن والحسین 194هـ)، سنة           (المتوّفى
مفّسر 696هـ) سنة (المتوّفى البیضاوّي* عمر بن اهللا وعبد المشهور،            المتصّوف

 القرآن.

 

 المؤّسسة الطوبوغرافّیة.

 الموقع الجغرافّي لمدینة البیضاء التاریخّیة

في تقع القدیمة، التاریخّیة إیران مدن إحدى التاریخّیة . البیضاء مدینة (2           
تزال وال ،(143 ص (اإلصطخرّي، فارس من الباردة المنطقة في البیضاء             ناحیة
یاقوت یقول .(336 ص الشیرازّي، (فرصت َمْلیان بلدة من بالقرب ماثلًة             أطاللها
دج [احتماًال إْسفید" "َدر معّرب البیضاء اسم اإلصفهانّي: حمزة عن نقًال             الَحَموي
َنسا، الفارسّي اسُمها كان .(791 ص ،1 (مج البیضاء]           سپید=القلعة
بناء ُینسب .(281 ص َحوَقل، ابن 126؛ ص (اإلصطخرّي،           نساَیك/َنساَتك/َنشانك
.(147 ص المستوفي، اهللا (حمد الكیانّي ُلهراسب ابن غشتاسب، إلى البیضاء             مدینة
السابعة أردشیر بلغ حین ،(38 ص ،2 (مج الطبرّي ذكر كما الساسانّي، العصر               في
شاه. ُجِزهر/كوِزْهر) (أو ُجوِزْهر لدى (البیضاء) َنسا إلى أبوه اصطحبه عمره،             من
مقّر [َنسا] البیضاء كانت الذي جوِزهر على یتمّرد أن أباه نصح أردشیر َكُبر               حین
ص (أیًضا ←نولدكه، العرش على واستولى جوِزْهر َقَتَل ذلك؛ األب ففعل            عرشه.
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ساللة ملك وابنة ساسان زوجة بهشت، رام عرش مقّر أیًضا، َنسایك كانت .(43-42             
عثماَن (رض) الخّطاب بن عمر أرسل 17هـ السنة في .(123 ص (هوار،              بازرنغي
الجزیة، دفع على وافق إصطخر والي لكّن إصطخر، كورة لفتح العاص أبي              بن
في .(175-173 ص ،1 مج (الفسائّي، الحرب غمار خوض البیضاء أهالي             وجّنب
ألهالي خاضعة كانت فارس-التي وقالع باِرز دیار كریز بن عامر هاجم 28هـ،              العام
خالفة أثناء في 39هـ، العام في .(46-45 ص ،5 مج سعد، (ابن وفتَحها               البیضاء-،
بن لسهل الخراج تأدیة عن فارس أهالي امتنع السالم، علیه طالب أبي بن               علّي
مدینة وجعل بالحسنى فعاملهم أبیه، بن زیاًدا إلیهم السالم علیه اإلمام فأرسل              حنیف.
وحمل زیاد"، "قلعة ُسمّیت قلعًة، وإصطخر البیضاء بین وشّید حكمه، مقّر             إصطخر
البیضاء كانت 129هـ، العام في .(138-137 ص ،5 مج (الطبرّي، األموال             إلیها
مروان األموّي الخلیفة مبعوث ُضبارة بن عامر بین جرت التي المعركة             ساحة
القرن جغرافّیو حسَب .(352 ص ،7 مج (م.ن، معاویة بن اهللا عبد وبین               الثاني،
وبین بینها المسافة أّن وذكروا إصطخر؛ كورة مدن من البیضاَء الهجرّي             الثالث
ص خرداذبه، (ابن فراسخ سبعة أو (203-202 ص الفقیه، (ابن فراسخ سّتة              شیراز
الّلیث بن یعقوب السلطان سرادق ُأقیم (261هـ)، نفسها المرحلة هذه في .(47-46            
معركة وجرت ،(210 ص ،1 مج (الفسائّي، واسع مرج فیها كان التي البیضاء،               في
مروست/مرودشت)، أو (مروستان مروسدان ناحیة في واصل بن محّمد وبین            بینه
كانت الهجرّي الرابع القرن في .(143 ص (اإلصطخرّي، البیضاء نواحي            من
كانت وَرباًطا. وبرًجا وسوًرا قلعًة تضّم إصطخر، كورة مدن أكبر من ُتعّد              البیضاء
وافرة كانت نفسها] و[المدینة رطب ومناخها متقنة، وعماراتها الطین، من            مبانیها
،266 ص َحوَقل، ابن 126-127؛ ص (م.ن، شیراز إلى غاللها تصّدر             الخیرات،

.(281 ،272 

َنسا إّن مضیًفا: شیراز، مدن ضمن من المقدسّي حسبها نفسه، القرن أواخر              في
جامع مسجٌد وفیها المناخ، حسنُة جمیلة، نظیفة، مدینٌة البیضاء، أیًضا ُتسّمى             التي
بین الوطیس حامیة معركة جرت 415هـ العام في .(432 ،424-423 (ص             ومزار
وبین الفوارس أبي الدولة بقوام المشهور 419هـ) سنة (المتوفّى الدیلمّي الدولة             قوام
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ومدینة البیضاء مدینة بین 415هـ)، سنة (المتوفى الدیلمّي الدولة سلطان            أخیه
العام في .(318 ص ،7 مج األثیر، (ابن الفوارس أبي هزیمة عن أسفرت               إصطخر،
وعاد قراها، ونهب البیضاء، [ناحیة] إلى جیشه رأس على بیك طغرل توّجه              442هـ،
فوالد، توّجه 447هـ، العام في .(62 ،54 ص ،8 مج (م.ن، الكثیرة بالغنائم               منها
طغرل باسم الخطبة وألغى شیراز، إلى إصطخر، قلعة احتّل قد كان الذي الدیلمّي               القائد
وحاصر خدیعًة، ذلك في سعد أبو رأى بیك. طغرل أخي سعد، أبي باسم وقرأها                بیك،
وقلعة البیضاء ضواحي إلى فوالد لجأ جوًعا. أهلها من كبیٌر عدد مات التي               شیراز،
القرن أوائل في .(69 ص ،8 مج (م.ن، أیًضا احتّلها سعد أبي جیَش لكّن                إصطخر،
عشرة مساحته مرٌج فیها جمیلة، إّنما صغیرة، مدینًة البیضاء كانت الهجرّي،             السادس
البلخّي، (ابن عامرًة وكانت ومنبر، جامع ومسجد عدیدة، ونواٍح فراسخ، بعشرة             فراسخ
األمیر استولى حین 533هـ العام ففي أهّمّیتها، البضاء لقلعة وظّلت            ص129-28)
بوزآبه]، =] بوَزبه األمیر لمحاربة قراُسْنُقر األتابك توّجه فارس، مدن على             قراُسْنُقر
عصر في .( 365 ص ،8 مج األثیر، (ابن البیضاء قلعة إلى خوًفا األخیر هذا                 فلجأ
ورباط المظّفرّي، باسم رباط البیضاء في ُبنَي 607هـ) سنة (المتوّفى بكر أبي              األتابك
السابع القرن في .(60 ص الشیرازّي، (زركوب الدزكّي حسین الدین جمال             الشیخ
[القلعة سپید "قلعهٔ اسم علیها ُیطلق وكان موجودًة البیضاء قلعة كانت             الهجرّي،
أرسل 622هـ]، العام [في البیضاء في زنغي سعد األتاِبك توفَّي فحین             البیضاء]"،
اهللا، فضل الدین (رشید البیضاء" "القلعة إلى خاتَمه الیزدّي الدین غیاث الخواجة              وزیُره
عشرة حّباته من حّبة كّل عنٌب نقلوا، كما البیضاء في ینمو كان .(659 ص ،1                 مج
من وغیرها وعقارُب حیٌّات كذلك فیها كان َوجبان. منه واحدة كّل محیط وتّفاح               مثاقیل،
الهجرّي، الثامن القرن أوائل في .(110 ص (القزوینّي، المؤذیة والهوام            الحشرات
إلى ُیِشر لم لكّنه البیضاء، مدینة عن البلخّي ابن كتبه قد كان ما المستوفي اهللا حمد                  كّرر
بسبب المغولّي، االجتیاح بعد أثر أّي له یعد لم یبدو كما ألّنه ومنبرها؛ الجامع                مسجدها
بین الحرب ساحَة كذلك البیضاء سهل كان التیمورّي، العصر في المتتالیة.             المعارك
واألمیر سلطان، إبراهیم األمیر بین فیه معركة جرت 818هـ، العام ففي             األمراء،

 بایقرا (الفسائّي، مج 1، ص 335).
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أّنه یبدو الذي البیضاء، تل اسم المصادر في ورد تاله، وما الزندّي العصر               منذ
والقاجارّیة، الزندّیة الجیوش تعبره الذي المكان وكان البیضاء، لمدینة القدیم            الموضع
أثناء ففي زراعیا، األوضاع جّیدة الحین ذلك في البیضاء ناحیة كانت رّبما فیه.               وتتوّقف
(حك: الزندّي خان لطفعلي عصر أواخر فارس على القاجارّي خان محّمد اآلغا              هجوم
ناحیة مصدرها خان لطفعلي جیش مؤن كانت         1203-1209هـ/1789-1795م)،
طوُل كان 1311هـ/1893م العام في .(93 ،72 ص الشیرازّي، (شهاوري            البیضاء
أردكان) من الشرقّي الجنوب إلى كیلومتًرا ثالثین (حوالى بوزنجان من البیضاء             ناحیة
فراسخ، ثمانیة زرقان) من الشرقّي الشمال إلى كلم 21 بعد (على كوْشْك              حّتى
أكثر أردكان) من الشرقّي الحنوب إلى كلم 73 بعد (على خیاره تنغ قریة من                وعرُضها
أردكان، الغرب ومن وكامفیروز، رامجرد الشمال من یحّدها كان فراسخ. ثالثة             من
فراسخ ثالثة البیضاء" "قرق مرجها مساحة وكانت شیراز، ضاحیة الجنوب            ومن
اسم كان شیراز. مدفعّیة منّصات وموضع الملكّیة، الخیول مرعى وكانت واحد،             بفرسخ
ص ،2 مج (الفسائّي، البیضاء" "تّل العصر، ذلك في البیضاء ناحیة [=مركز]              قصبة
القدیم المركَز أطاللها) بجانب الحالّیة َمْلیان قریة (تقع َمْلیون مدینة كانت .(1270            
وفي المدّمرة، الكبیرة العمارات من كثیرة آثار ُتشاهد المكان هذا ففي البیضاء،              لناحیة
البیضاء ناحیة وجود ُیثبت مّما ص.ن)، (م.ن، القدیم القلعة برج آثار منه              مواضع

 الكبیرة والتاریخّیة في القرون الماضیة.

1405هـ/1985 بیروت التاریخ ، في الكامل األثیر، ابن والمراجع :         المصادر
لندن نیكلسون، آلن ورینولد لسترنج غي ط. فارس]، [تاریخ نامه فارس البلخّي، ابن               م؛
صورة كتاب َحوَقل، ابن [1984م]؛ 1363ش طهران أوفست ط.           1921م/1339هـ،
المسالك كتاب خرداذبه، ابن 1967م/1386هـ؛ لیدن كرامرس، ط.          األرض ،
بیروت الكبرى ، الطبقات سعد، ابن 1967م/1386هـ؛ لیدن دخویه، ط.           والممالك ،
1967م/ لیدن دخویه، ط. البلدان ، كتاب مختصر الفقیه، ابن          1405هـ/1985م؛
لیدن دخویه، ط. الممالك ، مسالك كتاب اإلصطخرّي، محمَّد بن إبراهیم            1386هـ؛
فرهنگ للجیش، الجغرافّیة المدیرّیة الدفاع. وزارة إیران،         1967م/1386هـ؛
شیراز :103 ج اردكان، :92 ج ایران، اسالمى جمهورى كشور آبادیهاى             جغرافیائى
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مج أردكان، :92 مج اإلیرانّیة، اإلسالمّیة الجمهورّیة وبلدات لمدن الجغرافّي            [المعجم
وتقسیمات راهها نقشهٔ جدیدترین [1983م]؛ 1362ش طهران شیراز]، :103         
في اإلدارّیة والتقسیمات للطرق األكثرجدَّة [الخریطة ایران اسالمى جمهورى           كشورى
1998] 1377ش ماهوان، نشر ودار مؤّسسة مشهد: اإلیرانّیة]، اإلسالمّیة          الجمهورّیة
[طوبوغرافیة ایران وكوهنامهٔ كوهها :1 ج ایران: گیتاشناسى الجعفري، عّباس            م]؛
بن اهللا حمد [1989م]؛ 1368ش طهران وتسمیاتها]، اإلیرانّیة الجبال ،1 مج             إیران،
] 1336ش طهران سیاقي، دبیر محّمد ط. القلوب ، نزهة المستوفي، اهللا حمد بكر              أبي
هفتم استان :7 ج (آبادیها)، ایران جغرافیائى فرهنگ آرا، رزم حسینعلي             1957م]؛
(فارس)]، السابع اإلقلیم :7 مج والبلدات)، (القرى الجغرافّي إیران [معجم            (فارس)
روشن محّمد ط. التواریخ ، جامع اهللا، فضل الدین رشید [1976م]؛ 1355ش             طهران
زركوب الخیر أبي بن أحمد [1994م]؛ 1373ش طهران الموسوّي،           ومصطفى
1931] 1310ش طهران كریمي، بهمن ط. شیراز]، [تاریخ نامه ٔ شیراز           الشیرازّي،
خان كریم جانشینان زندیه: تاریخ الشیرازّي، الشهاورّي رضا علّي بن الكریم عبد              م]؛
] 1365ش طهران بئیر، أرنست ط. الزندّي]، خان كریم خلفاء الزندّیة: [تاریخ             زند
محّمد ط. والملوك ، األمم تاریخ الطبرّي: تاریخ الطبرّي، جریر بن محّمد             1986م]؛
بن نصیر محّمد [1382-1387هـ/1962-1967م]؛ بیروت إبراهیم، الفضل         أبو
واماكن بالد مشروح وجغرافیاى تاریخ در العجم: آثار الشیرازّي، فرصت            جعفر
حجرّیة ط. وأماكنها]، فارس لبالد المفّصلین والجغرافیا التاریخ في العجم: [آثار             فارس
حسن [1983م]؛ 1362ش طهران أوفست ط. الدهباشّي، علي ط. 1314هـ،            بومباي
1367 طهران الفسائّي، رستغار منصور ط. ناصرى ، فارسنامهٔ الفسائّي، الحسن           بن
ط. العباد ، وأخبار البالد آثار كتاب القزوینّي، محّمد بن زكرّیا [1988م]؛             ش
إیران [جغرافیة ایران مفصل جغرافیاى كیهان، مسعود 1967م؛ فیسبادن           ووستنفلد،
المقدسّي، أحمد بن محّمد [1931-1932م]؛ 1310-1311ش طهران         المفّصلة]،
نولدكه، تیودور 1967م؛ لیدن دخویه، ط. األقالیم ، معرفة في التقاسیم أحسن             كتاب
العصر في والعرب اإلیرانّیین [تاریخ ساسانیان زمان در وعربها ایرانیان            تاریخ
1979] 1358ش المقّدمة [تاریخ طهران زریاب، عّباس بالفارسّیة ترجمه          الساسانّي]،
بالفارسّیة ترجمه اإلیرانّیة]، والحضارة [إیران ایرانى وتمدن ایران هوار، كلمان            م]]؛
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فردیناند ط. البلدان ، معجم الَحَموّي، یاقوت [1984م]، 1363ش طهران أنوشه،            حسن
1965م/ طهران أوفست ط. 1866-1873م/1282-1289هـ، الیبریغ       ووستنفلد،

 1384هـ.

 /معصومة بادنج/           
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