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الحاكم أو اإلمام، أو للنبـّي الطاعة على والمبایعة والمعاهدة المعاقدة الَبْیَعة ،             
بالیِد والمصافحة الَعطاء بمعنى ع، ي ب الجذر من الكلمة هذه الخلیفة.              أو

 الیمنى إلیجاب عقد البیع ( ابن منظور؛ الفراهیدّي؛ الفّیومّي، ماّدة "بیع"؛ شهیدي، ص 125).
والشراء، الَبْیع أثناء في العرب، عاَدة من كان اإلسالم، قبل            االستعمال .
على والتأكید نهائیا، الَبْیع عقد إلتمام الیمنى، بالید والبائع المشتري یتصافح             أْن
أنَّ ومعناه "الّصْفَقة "، أو "الَبْیَعة "، الفعل هذا وُیسّمى علیه، نصَّ بما             االلتزام
القبیلة أو الجماعة أفراد ُیصافح أْن كذلك السائد من كان ُأنجزت. قد              المعاملة
هذا ُسمَّي وقد أوامره. وتنفیذ بطاعته تعهّدهم عن تعبیًرا القبیلة، رئیَس أو              الحاكَم
-221 ص مج1، الكّتانـّي، 209؛ ص خلدون، (ابن الَبْیع عقد في بالَبْیَعة لَشَبِهه َبْیَعًة                الفعل

 222؛ شهیدي، م. ن، ص. ن؛  د. اإلسالمّیة ، الطبعة الثانیة، ماّدة " بیع"؛ الزحیلّي، مج6، ص 684).
لكلمة االصطالحّي المعنى المحّققین من كبیٌر عدٌد عّد األساس هذا            على
تعبیًرا الیمنى بالید الشخص مصافحَة اإلسالمّیة، والمصادر النصوص في           الَبْیَعة
الفراهیدّي، 155؛ ص الشهرستانـّي، ن؛ ص. ن، م. (شهیدي، رئاسته أو لطاعته اإلذعان               عن
الَبْیَعة، مظاهر في والتنّوع التغییر من الكثیر طرأ تدریجیا "بیع") . ماّدة             معلوف،
عنه معبرا الفعل هذا جاء الذي التعّهد أو العقد على تالًیا التسمیة هذه               وُأطلقت
حسبان یجب هنا من الثاني. المعنى بهذا متداوًال وصار وشاع، علیه،             ودلیًال
الكالم، وعلم والتاریخ والسّنة القرآن في للَبْیَعة واالصطالحي الشائع           المعنى
أو اإلمام، مع الـُمبایع ُیبِرُمه الذي العقَد أو المعاهدَة اإلسالمّي، السیاسّي             والفقه
مطلقة، طاعًة یطیعه أْن أو محدَّد، أمٍر في یطیعه أْن على غیره، أو               الحاكم،
معلوف، األثیر؛ ابن منظور؛ (ابن به ویفي التعّهد، علیه ینصُّ بما ویلتزَم له،               ویخضَع
مج4 1412ه، نفسه، 261؛ ص 1985م، السبحانـّي، 517؛ ص مج1، الشیرازّي، مكارم "بیع"؛              ماّدة

 ، ص 63؛ القاسمّي، مج1، ص 273؛ عبد المجید، ص 17- 18؛ عنایت، 1983م، ص 24).
على الموافقة عن تعبیًرا شائًعا، اإلسالم، قبل الَبْیَعة، تقلید كان            تاریخیا .
شهیدي، 1985م؛ (سبحاني، مهّم منصب في ما شخٍص تعیین أو القبیلة، رئیس              سیادة
كنانة وبني قریش مبایعة إلى (256 -255 ص (مج2، الطبرّي أشار ن) . صص. ن،                م.
إخراج قّرر حین وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى للنبـّي األعلى الجدَّ كالب، بَن               ُقَصيَّ
ل وأوُّ االجتماعّیة، العادة هذه أو التقلید، هذا مبدئیا النبـّي أقرَّ مكَّة. من              خزاعة
، النبـيَّ السالم علیهما خدیجة والسّیدة علّي اإلمام َبْیَعُة النبوّیة، السیرة في             َبْیَعة
الحّر 393؛ -392 ص مج65، المجلسّي، ←) اإلسالم على وسّلم، وآله علیه اهللا               صّلى
"َبْیَعَة (24 ،21 ص (مج2، شهرآشوب ابن عّد ذلك، مع .(281 ص مج1،               العاملّي،
یومئذ الدار". "یوم في الثالثة السنة في اإلسالم، تاریخ في َبْیَعة ل أوَّ              العشیرة"
وتنصُّ اإلسالم، على یبایعوه أْن هاشم بني إلى رّبه من بأمٍر النبـّي              طلب

، النبـيَّ بایع الذي هو وحده، علیا، أنَّ على والشیعة، السّنة أهل لدى              األحادیث
األخریان الَبْیَعتان .(321 -319 ص مج2، (الطبرّي، سنا الحاضرین أصغر            وكان
من عشرة الثانیة السنة في األولى العقبة َبْیَعة هما: مّكة في ُعِقدتا اللتان               المهّمتان
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كلتاهما والَبْیَعتان البعثة، من عشرة الثالثة السنة في الثانیة العقبة وَبْیَعة             البعثة،
الطریق منتصف في (وهو العقبة المسّمى الموضع في الحّج، موسم في             جرتا
الرسول هجرة عن منهما الثانیة سّیما ال الَبْیَعتان، أسفرت وقد ومنى)، مّكة              بین
مج2، الطبرّي، 26؛ -23 ص مج19، المجلسّي، أیًضا العقبة*، َبْیَعة ←) المدینة إلى مّكة                من

 ص 361- 366؛ القاسمّي، مج1، ص 253- 257).
األكرم للرسول المسلمین َبْیَعة المدینة في جرت التي الَبْیَعات ضمن            من
الهجرة أوائل في بدر إلى التوّجه قّرر حین وسّلم، وآله علیه اهللا              صّلى
حدثت أیًضا الشجرة َبْیَعة أو الرضوان* َبْیَعُة .(395 ص مج65،            (المجلسّي،
مج2، الطبرّي، 377؛ -317 ص مج20، (المجلسّي، الحدیبّیة في للهجرة السادسة السنة              في
سورة من 18 و 10 اآلیتین في الَبْیَعة هذه عن الحدیث ورد .(633 -632                ص
بأنَّها ،10 اآلیة في وسّلم وآله علیه اهللا صّلى الرسول مبایعة ُوصفت وقد               الفتح،
أجره فله والعهود بالَبْیَعة یفي من أّما الَبْیَعة، ینكث من وُذمَّ وجّل، عّز هللا                مبایعٌة
ووعٌد الَبْیَعة، هذه عن اهللا رضا عن إعالن 18 اآلیة في األخرى. الحیاة               في
یرى كما خیبر، فتح بالنصر والمراد ورسوله، اهللا بایعوا الذین للمؤمنین             بالنصر

 معظم المفّسرین، أو فتح مّكة كما یرى البعض.
وآله علیه اهللا صّلى النبـيَّ والنساء الرجال مبایعة هي األخرى            الَبْیَعة
من 12 اآلیة إلیها تشیر والتي للهجرة، 8 السنة في مّكة*) ←) مّكة فتح بعد                 وسّلم
مّكة نساء من الَبْیَعة یأخذ أْن النبـّي إلى ُطلب اآلیة، هذه في الممتَحَنة.               سورة
(َبْیَعة باسم والتاریخ والحدیث التفسیر كتب في الَبْیَعة هذه اشُتهرت . آمنَّ             اللواتي
وال یزنین، وال یسرقَن وال ُیشركن، ال أْن على: النبـيَّ النساُء بایع وقد               النساء)،
وال النبـّي ُیطعن وأْن آبائهم، لغیر بطونهنَّ في ما ینسبن وال أوالدهّن،              یقتلن
62؛ -61 ص مج3، الطبرّي، 153؛ -152 ص مج14، العاملّي، (الحّر الخیر عمِل في                یخالفنه
← النساء َبْیَعة حول أیًضا ،125 ص مج8، البخارّي، 134؛ ،113 ،99 -97 ص مج21،                 المجلسّي،
في جرت َبْیَعة آخر نفسها) . الماّدة القرطبـّي، الزمخشرّي؛ الطباطبائّي؛ 1408ه؛            الطبرسّي،
مج37، المجلسّي، ←) المصادر بعض بحسب وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبـّي              حیاة
السالم علیه علّي لإلمام المسلمین َبْیَعة هي ،(217 ،203 -202 ،142 ،138 ،133               ص
خم؛ غدیر اسمه موضع في للهجرة العاشرة السنة من عشر الثامن الیوم              في

 وكان موضوع هذه الَبْیَعة، والیة اإلمام علّي علیه السالم.
سبب أو األخرى، اآلیات بعض مضمون ُیعّبر اآلیات، هذه عن            فضًال
الّنْحل سورة من 91 اآلیة نزول بشأن المفّسرین بعض قال الَبْیَعة. عن              نزولها،
صّلى النبـّي بایعوا الذین تخاطب اآلیة هذه إّن عاهدتم...)، إذا اهللا بعهِد              (وأْوفوا
اآلیة الزمخشرّي، 1379ه؛ نفسه، 1408ه؛ الطبرسّي، ←) اإلسالم على وسّلم وآله علیه              اهللا
سورة من 15 لآلیة شرًحا التفاسیر بعض في نفسه الرأي هذا ورد              نفسها) .
تفسیر الطباطبائّي، 1408ه؛ (الطبرسّي، قبُل...) من اَهللا عاَهدوا كانوا (ولقد            األحزاب
الطباطبائّي؛ ←) الَبْیَعة نقض بمعنى التوبة سورة من 12 اآلیة في النَّْكث              اآلیة)؛

 الزمخشرّي، تفسیر اآلیة).
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َوَسم ما لكّن وسّلم. وآله اهللا صّلى النبـّي وفاة بعد أیًضا الَبْیَعة تقلید               استمّر
تبایعه َثـمَّ ومن للمسلمین، وحاكًما للنبـّي خلیفًة شخٍص اختیاُر الَبْیَعات            تلك
البدایة نقطة شكَّل السقیفة في جرى ما جمیًعا. الناُس یبایعه أو خاّصة،              مجموعٌة
من عدٌد قام وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبـّي وفاة یوم ففي التحّول، هذا                في
زعماء وبعض الجّراح، بن عبیدة وأبو الخّطاب بُن ُعَمُر منهم            المسلمین،
خلیفًة بكر أبي بمبایعة ساعدة بني سقیفة ُیسّمى موضع في واألنصار             المهاجرین
التسترّي، ←) بالقّوة آخرین من الَبْیَعة وُأِخذت الناس، من عدٌد بایعه ثمَّ              للرسول،
ما في جرت النحو هذا وعلى .(309 -307 ص مج2، المسعودّي، 289؛ -288 ص                مج6،
وأصبحت (رض)، عّفان بن وعثمان الخّطاب بن عمر للخلیفتین الَبْیَعة            بعد
بعد كذلك .(691 -689 ص مج6، الزحیلّي، 340؛ ،312 ص مج2، (المسعودّي، سیاسیا               تقلیًدا
األمور، زمام توّلي على وافق السالم، علیه علّي اإلمام على الناس أصّر              أْن
358؛ ص مج2، المسعودّي، 195؛ ص مج3، شهرآشوب، (ابن المسجد في المسلمون              فبایعه
لإلمام الَبْیَعة عقدوا استشهاده وبعد ،(427 ص مج4، الطبرّي، 692؛ ص مج6،              الزحیلّي،
158 ص مج5، الطبرّي، 28؛ ص مج4، شهرآشوب، (ابن السالم علیه            الحسن
عدد َبْیَعَة نذكَر أْن بنا یجدر السالم، علیهم الشیعة ألئمة األخرى الَبْیَعات من .(              
السالم علیه الحسین اإلمام عن نیابًة عقیل بن لمسلم الكوفة أهل من              كبیر
خراسان أهل َبْیَعة وكذلك ،(91 ص مج4، شهرآشوب، ابن 64؛ ص مج3،              (المسعودّي،
،144 ص مج49، المجلسّي، ←) العّباسّي المأمون لعهد ولیا السالم علیه الرضا              لإلمام

 146، مج64، ص 184- 186؛ الطبرّي، مج8، ص 554).
تطّرقت قد الشیعیَّة، األحادیث سیَّما ال األحادیث أنَّ ذكره الجدیر            من
أبواًبا أفردت قد الحدیثّیة المجاِمع بعض أنَّ بحیث الَبْیَعات، هذه إلى             بالتفصیل
سبیل (على كالمّیة مباحث أحیاًنا األحادیث هذه وتتضّمن الَبْیَعة، لموضوع            خاّصة
مج بعدها، وما 317 ص مج20، المجلسّي، 126؛ -122 ص مج8، الجعفّي، البخارّي ←               األنموذج

 27، ص 67- 73، مج29، ص 3- 66، 91- 97، مج30، ص 443- 470، مج32، ص 5- 148).
بحرّیة یتعّلق ما منها الَبْیَعة، حول أخرى أحادیث وردت ذلك، عن             فضًال
بمنـزلة األسود الحجر لمس عدَّ اآلخر وبعضها المقالة)، تتّمة ←) الَبْیَعة             نقض

 َبْیَعة النبـّي صّلى اهللا علیه وآله وسّلم  (الحّر العاملّي، مج9، ص 406).
أو بالمصافحة تتّم كانت أّنها للَبْیَعة اللغوّي المعنى من یتبیَّن الَبْیَعة .             أنواع
في أیًضا متداولة الطریقة هذه كانت اللغوّیون، ذكر وكما الیمنى؛ بالید             الضغط
"الیمین" باسم الَقَسم تسمیة سبب كان ذلك إنَّ وقالوا والتعاقد، (الـَحلف)             الَقَسم
ص مج2، (المجلسّي، "الَصْفقة" باسم الَبْیَعة تسمیة سبب كان كما الیمین*)؛ ←)            
َبْیَعة ُوصفت ن) . صص. ن، م. الفّیومّي، الفراهیدّي؛ منظور؛ ابن ← 68؛ ص مج27، ،266               
،367 ص مج20، (المجلسّي، أیًضا النحو هذا على األكرم الرسول سیرة في              الرجال
عدَّ .(229 ،170 ،137 ،8 الخطب البالغة ، نهج 395؛ ،392 ص مج65، ،133 ص                مج37،
إشارًة الفتح سورة من 10 اآلیة في أیدیهم" فوق اهللا "ید عبارة المفّسرین               بعض
في وردت كّله ذلك مع اآلیة) . تفسیر (الطباطبائّي، بالمصافحة الَبْیَعة تحّقق             إلى
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المصادر بین من الَبْیَعة، من األشكال هذه على (لالّطالع الَبْیَعة من أخرى أنواع               األحادیث
أحیاًنا تتّم الَبْیَعة أنَّ كما .(186 -184 ص مج64، ،146 ،144 ص مج49، المجلسّي، ←               
 بإعالن البائع رضاه، ومن دون المصافحة (شهیدي، ص 127؛ عبد المجید، ص 23- 24).
جاء فقد آخر؛ نحو على وسّلم وآله علیه اهللا صّلى للنبـّي النساء َبْیَعة               تّمت
أّول في یده وضع وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبـّي أّن األحادیث بعض               في
مج المجلسّي، 62؛ ص مج3، الطبرّي، ←) مثله النساء وفعلت ماء، فیه وعاء في               األمر
أنَّ أخرى آیات في ورد .(188 ،187 ،184 ص مج64، ،134 ،117 ،113 ،99 ص ،21                
1408ه؛ الطبرسّي، ←) األثواب غّطتها بأیٍد تّمت النساء َبْیَعة في            المصافحة
للنبـّي النساء َبْیَعة أنَّ كذلك األحادیث بعض أوردت .(12 الممتحنة: سورة             الزمخشرّي،
الكّتانـّي، ن؛ صص. ن، م. الطبرّي، (الطبرسّي؛ واللفظّیة الكالمّیة المبایعة على             اقتصرت
ُذكر ذلك، عن فضًال النساء). َبْیَعة باب ،125 ص مج8، الجعفّي، البخارّي 222؛ ص                مج1،
یقول .(63 ص (المفید، النساء لَبْیَعة أخرى أشكاٌل أیًضا األحادیث بعض             في
بایعت التي المعدودة المّرات استثنینا إذا إّننا :(278 -277 ص (مج1،             القاسمّي
وَبْیَعة الثانیة، العقبة َبْیَعة ومنها وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبـّي فیها              النساء
ال .(62 -61 ص مج3، ،633 -632 ،366 -361 ص مج2، (الطبرّي، مّكة وفتح                الرضوان،
أنَّ ویبدو والحّكام، الخلفاء عهود في النساء َبْیَعة عن تحكي روایة ألّي              وجود

 الَبْیَعة في ما بعد قد اقتصرت على الرجال.
ص (مج2، شهرآشوب ابن یرى النبـّي عقدها التي للَبْیَعات عامٍّ تصنیف             في
مثل معّینة لمجموعة الخاّصة العاّمة. والَبْیَعة الخاّصة الَبْیَعة نوعان: أّنها (21           
كَبْیَعة فللعموم العاّمة الَبْیَعة أّما العشیرة؛ وَبْیَعة العقبة، في األنصار            َبْیَعَتي

 الشجرة  (أیًضا ← فاكر المبیدي، ص 183- 186).
على تنصُّ صیغٌة والتاریخّیة الحدیثّیة المصادر في جاء كما للَبْیَعة            كان
،26 ص مج19، المجلسّي، ← األنموذج سبیل (على عادة الـُمباِیُع بها ینطق              موضوعها،
على مشروطًة أحیاًنا الَبْیَعة كانت .(395 ،393 -392 ص ومج65، ،113 ،98 ص               مج21،
األساسّي الموضوع كان وأحیاًنا الـُمباِیع. لمصلحة تعهدا تتضّمن أي ما،            نحٍو
هي العشیرة، َبْیَعة أنَّ یبدو ن). ص. ن، م. (الكّتانـّي، بالشرط عنه ُیعبَّر               للَبْیَعة
مشروطًة، كانت التي وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبـّي سیرة في الوحیدة              الَبْیَعُة
مج2، الطبرّي، 25؛ ص مج2، شهرآشوب، (ابن ووصیَُّته الـُمباِیع خالفة فیها اشُترَط              إذ
بكتاب العمل شرط منها شروط، أحیاًنا الخلفاء بعض َبْیَعة في ُیالحظ .(321              ص
ص مج8، الجعفّي، البخارّي 691؛ ص مج6، الزحیلّي، 274؛ ص مج1، (القاسمّي، نبّیه وسّنة                اهللا

.(122 
َبْیَعُة ذلك من نائبه، أو الـُمباَیع وكیِل بواسطة أحیاًنا ُتعقد الَبْیَعة             كانت
في وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبـّي عن نیابًة السالم علیه عليٍّ اإلماَم               النساء
اإلمام عن نیابًة عقیل بن مسلًما الكوفة أهل وَبْیَعُة ن)، ص. ن، م. (المفید،                الحدیبیَّة
وكذلك ،(336 -335 ص مج44، المجلسّي، 64؛ ص مج3، (المسعودّي، السالم علیه              الحسین
وآله علیه اهللا صّلى وكان الحدیبیَّة، في عثمان عن نیابًة األكرم الرسول              َبْیَعة
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مج1، القاسمّي، 367؛ ص مج2، المجلسّي، ←) الَبْیَعة تلك في اآلخر الطرف هو               وسّلم
الدولة لسلطة الخاضعة البلدان رقعة اّتساع بعد كذلك ُطرحت .(289            ص
الخاضعة البلدان أهالي َبْیَعة قضیَُّة للخلفاء الَبْیَعة أخذ تقلید ورواج            اإلسالمّیة،
ُیبایعون الوالیات أو األقالیم تلك أهالي كان فقد األقالیم)؛ =) المركزّیة             للحكومة
ص. ن، م. شهیدي، 290؛ -289 ص مج1، (القاسمّي، الخلیفة عن نیابًة المحلّي الحاكَم                عادة

 ن).
لحقتها إّنما والعّباسّي، األموّي العصرین في للخلیفة الَبْیَعة عاّدة           استمّرت
إكراه من الَبْیَعة أخَذ صاحَب مّما غم الرَّ على والمضمون. الشكل في             تغییرات
عناصر في تغییر للحكم معاویة استالم منذ بدأ األوائل، الخلفاء عهد في              أحیاًنا
كان معاویة أنَّ السّنة أهل كّتاب من كبیر عدٌد ویعتقد ومضموًنا؛ شكًال              الَبْیَعة
سلطة وتثبیت خالفته، تدعیم على تساعده التي األسالیب مختِلف إلى            یلجأ
والتهدید والنفوذ، السلطة كاستغالل یزید، والبنه لنفسه الَبْیَعة وأخذ           عائلته،
الخالف وبّث بالحكم، كاإلغراء المختلفة، واإلغراءات والوعود         والوعید،
المجید، عبد 287؛ -281 ص مج1، القاسمّي، ←) المؤامرات وحبك الناس، بین              والفرقة
الواقع في ُطرح وما الَبْیَعة، ماهیَّة واإلجبار اإلكراه خالط بالتدریج .(61 -60              ص
ومشیئته الـُمباِیع إرادة من النابعة أو الحّرة، المبایعة ولیس الَبْیَعة أخَذ             كان
كذلك لیزید") ؛ عبیٌد أنَّهم على الناُس "وبایَع :79 ص مج3، المسعودّي، 223؛ ص مج1،                (الكّتانـّي،
علیه الحسین على یقبض أْن عتبة، بَن الولیَد المدینة، على عامله أمَر یزید               فإنَّ
إلیه یرسَل أو لُیبایعوا، آخرین أشخاص وبضعة الُزبیر بن اهللا وعبید             السالم
منحًى العصر هذا في الَبْیَعة َنَحِت لقد .(338 ص مج5، (الطبرّي، یرفض من               رأس
بدایة في الجدید للخلیفة الَبْیَعة تؤخَذ أْن أیًضا العادة وجرت كمالیا؛             تشریفیا
311 ص مج7، الطبرّي، ← األنموذج سبیل (على له واإلخالص الطاعة عن تعبیًرا              حكمه
أو عهده، لولـّي الخلیفة حیاة في أیًضا تؤخذ الَبْیَعة وكانت ،(423 ص مج6، ،471 ،               
مج4، المسعودّي، 532؛ -531 ص مج6، ،301 ص مج5، ،295 ص مج7، ن، (م. عهده                 ألولیاء
الكثیر مقابل حكمه بدایة في للخلیفة تؤخذ الَبْیَعة كانت ما وكثیًرا .(211 -210               ص
مالیین ثالثة العّباسّي المقتدر َبْیَعة نفقات بلغت فقد واألعطیات، الوعود            من
مبالغ الَبْیَعة مقابل یوّزع حكمه یستقّر أْن بعد الخلیفة كان ذلك، عن فضًال               دینار.
الراغب أنَّ ویبدو .(286 ص مج1، القاسمّي، ←) الَبْیَعة" "رزق باسم للجند المال               من
"بذل إّنها قال حین المفهوم هذا خالل من الَبْیَعة فّسر "بیع") (ماّدة              اإلصفهانـّي
بالقادة المختّصة الَبْیَعة أخبار وردت العطاء". من القلیل مقابل           الطاعة
والمهدي المنصور عهد منذ العّباسّي العصر في الخلیفة وبجند           العسكرّیین
ینقض الذي هو أحیاًنا نفسه الخلیفة كان .(291 -290 ص مج1، (القاسمّي،              وعیسى
 الَبْیَعة المأخوذة لولـّي عهده، وُیعّین آخَر مكانه ولیا للعهد  (← الطبرّي، مج8، ص 9).
تقلید أنَّ من الّرغم فعلى الَبْیَعة. على تغییرات طرأت أیًضا            شكلیا
العصر في الَبْیَعة كانت طویلة، لمّدة به معموًال ظلَّ قد باألیدي             المصافحة
سّماها ة خاصَّ أْیماًنا الحّجاج أقرَّ وقد العهد، على "االستحالف" تتضّمن            األموّي
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الَقَسم عبارات من عدًدا وتتضّمن الـُمبایعة أثناء في ر ُتقرَّ كانت الَبْیَعة"،             "َأْیمان
خلدون ابن یقول ن). ص. ن، م. الكّتانـّي، 209؛ ص خلدون، ابن 330؛ ص مج11، قدامة، ابن ←)                  
تقبیل من الكسروّیة الملوك تحّیة فهي لذلك المشهودة الَبْیَعة "أّما ن): ص. ن،               (م.
العهد هي التي الَبْیَعة اسُم علیها ُأطلق الذَّیل، أو جل، الرِّ أو الید أو               األرض
الطاعة لوازم من اآلداب والتزام التحّیة في الخضوع هذا كان ِلما             مجاًزا،
مصافحة عن بها واستغنى ُعرفّیة، حقیقة صارت حتى فیه وغلب            وتوابعها،
التنـّزل من أحٍد لكلِّ المصافحة في كما األصل، في الحقیقة هي التي الناس               أیدي
یقصد مـمَّن األقّل، في إّال الملوكّي المنصب وصوِن للرئاسة الـُمنافَیْین            واالبتذال
رعّیته" من الدین أهل ومشاهیر خواّصه مع نفَسه به فیأخذ الملوك من              التواضع
الذي العمل هذا أّن ن) ، ص. ن، (م. خلدون ابن یرى إًذا ن)، ص. ن، م. الكّتانـّي، ←)                  
(م. الكّتانـّي یحكي مجاًزا. الَبْیَعة باسم ُسمَّي عصره، في عرًفا یبدو ما على               كان
كان عصره، في متداولًة كانت التي المكتوبة الَبْیَعة من نوٍع عن ن) ص.               ن،
في اعترافه ُیدرج أو الحاكم، بسلطة اإلقرار ُیضّمنه ا نص یكتب فیها             الـُمباِیع
مج1 القاسمّي، 20؛ الفائدة ،26 ص (السیوطّي، التاریخّیة النصوص تدّل شهود. علیه             نّص
خاّصة واحتفاالت مراسم تتضّمن كانت والحّكام الخلفاء َبْیَعة أنَّ (292 -291 ص ،             
بدایة منذ یبدو ما على راجت التي التقالید بین من البلدان، باختالف              تختلف
مجددا الَبْیَعة یأخذ كان الخلیفة أنَّ أْي الَبْیَعة"، "تجدید تقلید األموّي،             العصر
الطبعة اإلسالمّیة ، (د. وإطاعتهم الناس إلخالص ترسیًخا عهده، لولـّي أو            لنفسه،

 الثانیة، ماّدة "بیع").
التي الحكومات جمیع في راج الَبْیَعة تقلید أنَّ ن) ص. ن، (م. شهیدي               یرى
وحتى األندلس، وأموّیي والفاطمّیین، كالخوارج اإلسالمّیة، الخالفة دعوة          حملت
فیها خاضعًة كانت التي المّدة طیلة إیران في متداولًة وظّلت            العثمانّیین،
الخالفة انهیار بعد انقرضت أّنها ویبدو اإلسالمّیة؛ للخالفة تابعة           لحكومات
أعداء لدى أیًضا موجوًدا الَبْیَعة تقلید كانت الحكومات، إلى باإلضافة            العّباسّیة.
مج3، (المسعودّي، الُزبیر بن اهللا لعبد العراق أهل كَبْیَعة لهم، والمعارضین             الخلفاء
171)؛ ،167 ص مج7، (الطبرّي، أصحابه من الحسین بن علّي بن لزید الَبْیَعة 83)؛                ص
العصر أواخر في الزكّیة النفس اهللا عبد بن لمحّمد الناس من جماعة              َبْیَعة
أخذها التي الَبْیَعة 306)؛ ،294 ص مج3، (المسعودّي، المنصور عهد وفي             األموّي،

 أبو مسلم من أهل خراسان إلبراهیم اإلمام  (الطبرّي، مج7، ص 379- 380).
اهللا صّلى النبـّي وفاة بعد الَبْیَعة لفظة اّتخذت والفقهّیة . الكالمّیة            المباحث
السّنة أهل من البعض أنَّ حتى سیاسّیین، وطابًعا مفهوًما وسّلم وآله             علیه
257 ص مج1، (القاسمّي، سیاسّي مصطلح إلى السقیفة َبْیَعة بعد تحّولت أّنها             یقّررون
آثاًرا عّددت والفقهّیة الكالمّیة السّنة أهل مصادر أنَّ من غم الرَّ على .(258 -             

 مهّمة لمبایعة الحاكم، قلیًال ما أخضعت ماهّیة الَبْیَعة للبحث والتحلیل.
سواء، حدٍّ على والشیعة السّنة أهل لدى المتأّخرة الفقهّیة المصادر            في
انطالًقا الَبْیَعة عّد منها كثیٌر للَبْیَعة. الحقوقّیة الماهّیة حول مختلفة آراء             ظهرت
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طرفین، من تعهدا یتضّمن عقًدا الَبْیع، بعقد ولَشَبِهها اللغوّي، معناها            من
بأمور الَبْیَعة عقد في یتعّهد الـُمباِیع أنَّ أي معاوضة، عقد الفقهّي             وبالمصطلح
الـُماَیع ویتعّهد له، واإلخالص بأوامره، وااللتزام وإطاعته، الـُمباَیع اّتباع           مثل
بأمانة شؤونه ویدیر الـُمباِیَع، یحمي وأْن والسّنة، بالكتاب یحُكم أْن            له،
1985م، السبحانـّي، 517؛ ص مج1، الشیرازّي، (مكارم األمور من ذلك وغیر             وإخالص،
مج1 القاسمّي، 263؛ ص بغا، 523؛ ص مج1، منتظري، 62؛ ص مج4، 1412ه، نفسه، 260؛                ص
العلماء بعض یرى .(684 -683 ص مج6، الزحیلّي، 18؛ ص المجید، عبد 274؛ -273 ص ،                
واألنفس األرواح َبْیُع هو الفتح، سورة من 10 اآلیة في ورد كما الَبْیَعة معنى                أنَّ

 ابتغاء الجّنة  (ابن شهرآشوب، مج2، ص 22؛ الطبرسّي، 1408ه، تفسیر اآلیة).
وآله علیه اهللا صّلى النبـّي زمن في ُعقدت التي الَبْیعات في التأّمل              إنَّ
جمیًعا أّنها على أخرى ناحیة من یدّل كما للَبْیَعة، العْقدّیة الماهّیة یؤّكد              وسّلم،
بااللتزام خالًصا تعهدا الـُمباِیع عاتق على تضع الَبْیَعة عقد بموجب            كانت
في تضع ولم أشبه، وما الكّفار، وجهاد وطاعته، النبـّي، وبنصرة            باإلسالم،
على للكالم تطّرق قد األحادیث أحد أنَّ علًما النبـّي. عاتق على تعّهد أّي               المقابْل
بحقوق والـُمراد ،(26 ص مج19، (المجلسّي، والـُمباَیع للـُمباِیع المتقابلة           الحقوق
والثواُب النصُر القرآنّیة اآلیات وإلى نفسه، الحدیث هذا إلى استناًدا            الـُمباِیع
مفاد على بناًء الـُمباِیعین، لعمل وثمرًة نتیجة الواقع في هما اللذان             اإللهیَّان،
علیه المؤمنین أمیر كالم في الَبْیَعة. عقد في االتفاقّیة عن عوًضا ولیس              تعّهدهم،
حقوق عداد في فقط بالَبْیَعة العمل أیًضا ُذكر ،(34 (الخطبة البالغة نهج في               السالم
أساس على عّدوا قد المحّققین من كبیًرا عدًدا أنَّ والظاهر الناس. على              الحاكم
ن، م. خلدون، (ابن الطاعة" "بذل أو الطاعة" على "عهًدا الَبْیَعَة نفسه التحلیل               هذا
،80 ص آصفي، 82؛ ص معرفت، 261؛ ص 1985م، سبحاني، ،222 ص مج1، الكّتانـّي، ن؛                 ص.
10؛ الفتح: ماّدة الطباطبائّي، 155؛ ص الشهرستانـّي، 519؛ ص مج1، الشیرازّي، مكارم              86؛
وُیشبه معّوض، غیر عقٌد الَبْیَعة إنَّ البعض وقال ن)؛ ص. ن، م. اإلصفهانـّي،               الراغب
(مكارم اإلیقاع مقولة من عّدها البعَض أنَّ حتى ،(22 ص المجید، (عبد الهبة               عقد
ُأحاديَّ تعهدا تتضّمن الَبْیَعة أنَّ المؤّلفین بعض یرى .(517 ص مج1،             الشیرازّي،
من أكثر تطّرق قد الحدیث إنَّ قوله الجدیر .(276 ص مج1، القاسمّي، ←)               الجانب
تلك أهّمّیة وعن الحاكم، على الناس حقوق عن السالم علیه علّي أقوال في               مّرة
الحقوق هذه عّد ُیمكن ال لكْن 53)؛ ،45 ،26 والرسائل 216 ،34 الخطبتان ←)                الحقوق

 ناجمًة عن الَبْیَعة.
الـُمباِیع أساسّیة: أركان ثالثة الَعْقدّیة ماهّیتها على بناًء الَبْیَعة           تتضّمن
یتحّلى أْن یجب الَعْقدّیة، ماهیَّتها وبموجب الَبْیَعة. وموضوع له،           والـُمباَیع
والعقل والرشد البلوغ، مثل الالزمة بالشروط الفقهّي، الرأي على بناًء            الطرفان،
بعض أجازت لقد الصغیر) . َبْیَعة باب ،124 ص مج8، الجعفّي، البخارّي 85؛ ص               (اآلصفّي،
بعض في اشُتِرط كما ن). ص. ن، م. الكّتانـّي، ←) الصغیر َبْیَعَة السّنة أهل                أحادیث
من ن) . ص. ن، م. اآلصفّي، 122؛ ص مج8، الجعفّي، (البخارّي الـُمباِیع استطاَعة               األحادیث
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وعدم اإلرادة الفقهّیة، المصادر في علیها التأكید جرى التي الشروط            ضمن
ص مج1، القاسمّي، 138؛ -133 ص المجید، (عبد كلیهما الطرفین إلى بالنسبة              اإلكراه،
الَبْیَعَة السّنة أهل مصادر عّدت .(86 ص اآلصفّي، 157؛ ص الشهرستانـّي،             275؛
قانونّیة ُعّدت عینه، الوقت وفي شرًعا، فاسدًة اإلكراه أو باإلجبار            المصحوبة

 ونافذًة إْن توافرت فیها الشروط  (عبد المجید، ص 139- 140).
الخالف حولها یدور التي األساسّیة المسألة هو الَبْیَعة عقد موضوع            إنَّ
األولى للمّرة وجرت السقیفة، في حدث ما حدث أْن بعد السّنة. وأهل الشیعة               بین
العصور في السّنة أهل متكّلمو تصّدى األّمة، وقیادة الخالفة على            الـُمبایعة
طرحت هنا، من المذكورة. للحادثة الكالمّیة واألسس المباني لتوضیح           الالحقة،
إرادة على بناء تحصل أْن یمكن اإلمامة أنَّ مفاُدها نظریة الكالمّیة             مصادرهم
لتحّقق الوحیدة الوسیلة هي الَبْیَعة أنَّ أو الَبْیَعة، بواسطة وذلك واختیارهم،             الناس
بعد تطّرق .(279 ص البغدادّي، 178؛ ص (الباقّالنـّي، األشخاص من لشخص             اإلمامة
نظًرا الفّراء یعلى وأبي كالماوردّي السّنة أهل من السیاسّي الفقه كّتاب             ذلك
← الصدد (بهذا األصول من بدًال الدین فروع من فرٌع اإلمامة بأنَّ              العتقادهم
الَبْیَعة شروط في مؤّلفاتهم في البحث إلى ،(12 -9 ص مج4، 1412ه،              سبحاني،
بعدها؛ وما 7 ص الماوردّي، ←) الكالمّیة النظرّیة هذه أساس على الحقوقّیة              وآثارها

 عبد المجید، ص 21- 22، 73 وما بعدها).
الحّل "أهَل المسّماة المجموعة َبْیَعة السّنة أهل فقهاء من كبیر عدٌد             عّد
االختیار، أهل مثل: المجموعة لهذه األخرى التسمیات (حول الخالفة النعقاد موجًبا             والربط*"
الماوردّي، 686؛ -685 ص مج6، الزحیلّي، ← المختلفة التعریفات من ذلك وغیر االجتهاد،               وأهل
ومن البعض رأى .(270 -266 ص مج1، القاسمّي، 101؛ -91 ص المجید، عبد 33؛ -31                 ص
رجٌل اإلمامة لتحّقق الالزم الـُمباِیعین عدد من األدنى الحّد أنَّ األشعرّي،             بینهم
قالوا: وآخرون خمسة، وأخرى ثالثة، قالت وجماعة اثنان، قال: والبعض            واحد،
"أهل أكثرّیة مبایعة ضرورَة معّین عدد تحدید دون من البعض رأى             أربعون.
باإلجماع ُیسّمى ما أو كلِّهم، مبایعتهم ضرورة آخرون ورأى والربط"،            الحّل
القاسمّي، 93؛ ،91 ص المجید، عبد 34؛ -33 ص الماوردّي، 687؛ -685 ص مج6، الزحیلّي، ←)                
أهل بعض یرى ن) . ص. ن، م. الباقّالنـّي، ← الرأي هذا نقد حول أیًضا 269؛ -267 ص                   مج1،
مج1، (القاسمّي، كافیة والربط الحّل أهل من مجموعة َبْیَعة أنَّ ُمبهم نحٍو على               السّنة
الخالفة انعقاد أنَّ السّنة أهل فقهاء بعض یرى .(687 ص مج6، الزحیلّي، 268؛               ص
ن، م. البغدادّي، 78؛ -74 ص المجید، عبد 35؛ -33 ص الماوردّي، ←) بالَبْیَعة إّال ممكن                  غیر
والمعاصرین، المتأّخرین الفقهاء من عدٌد َعدَّ .(684 -683 ص مج6، الزحیلّي، ن؛              ص.
والَبْیَعة الخالفة، لثبوت أصلیا ركًنا الناس عاّمة َبْیَعة المذكورة، الَبْیَعة عن             فضًال
ثم الصغرى، أو الخاّصة فالَبْیَعة للخالفة، شخص ترشیح مراحل: ثالث على             تتّم
105؛ -73 ص المجید، عبد 692؛ ،687 ص مج6، (الزحیلّي، الكبرى أو العاّمة               الَبْیَعة
من بالكثیر ومراحلها الَبْیَعة مقّدمات الماوردّي شرح .(260 -259 ص مج1،             القاسمّي،
وشروط والـُمباَیعین، الـُمباِیعین شروط حول وكذلك الموضوع، هذا حول 37؛ -33 (ص              التفصیل
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جرى كذلك .(311 -308 ،148 -142 ص المجید، عبد ← السّنة أهل فقه بمنظار الَبْیَعة، ة                 ِصحَّ
ص الماوردّي، ←) نفسه الوقت في لشخصین الَبْیَعة آثار حول المصادر في              البحث

 37- 38؛ اآلصفّي، ص 108- 113).
وعلى األمور، من أمٍر لكّل الَبْیَعة عقد الممكن غیر من الشیعّي             بالمنظار
وجائًزا. مشروًعا الَبْیَعة َعقد موضوع یكون أْن یجب عقًدا، الَبْیَعة نعدُّ أّننا              َفَرض
اهللا صّلى النبـّي وخالفة اإلمامة مسألة الشیعة متكّلمو یرى المثال، سبیل             فعلى
َبْیَعة خالل من تثبت أْن ُیمكن ال التي الموضوعات من وسّلم، وآله              علیه
والنقلّیة العقلّیة األدّلة خالل من وإنَّما كّلهم، الناس أو الناس، من             مجموعة
السبحانـّي، 32؛ -25 ص مج2، (المظفَّر، علیه منصوًصا اإلماُم یكون أْن یجب              العدیدة،
بعقد العمل أنَّ من الّرغم على أّنه الشیعة فقهاء یرى .(45 -26 ص مج4،                1412ه،
بالعقود" "أوفوا مثل الشرط أو بالعقد الوفاء لزوم أدلَّة إلى استناًدا ملزٌم              الَبْیَعة
1414 الحائرّي، ن؛ ص. ن، م. الشیرازّي، مكارم 263؛ -262 ص 1985م، (سبحاني، (1               (المائدة:
الَعقد موضوَع تهَب أْن یمكن ال نفَسها، األدلَّة هذه لكنَّ ،(202 -201 ص               ه،
(الحائرّي، المشروعة العقود بشروط الوفاء لزوم على فقط تدلُّ وإّنما            المشروعیَّة،

 1399ه، ص 164؛ الموسوّي الخلخالـّي، ص 580؛ الشهرستانـّي، م. ن، ص. ن).
صّلى األكرم الرسول زمن في الَبْیَعة ماهّیة أنَّ كذلك، الشیعة علماء             یرى
لوجوب ونظًرا اللغوّي، اللفظة معنى االعتبار في األخذ مع وسّلم، وآله علیه              اهللا
بل إنشائّیة، تكن لم والنقلّیة، العقلّیة باألدّلة وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبـّي               طاعة
لإلیمان العملّي التأكید عقدها من الهدف وكان فقط، توكیدّي منحى لها             كان
لنصرة جدید دافع "إیجاد البعض وبتعبیر اإلیمان، بمستلزمات والتعّهد           بالنبـّي،
مقام وثبوت األكرم، النبـّي مشروعّیة أصل یستند ال إًذا، وطاعته"،            النبـّي
نفسه، 263؛ -261 ص 1985م، سبحاني، ←) الَبْیَعة إلى اّتباعه وجوب وحتى              والیته،
150؛ ص مج2، الهدى، َعَلم 519؛ -518 ص مج1، الشیرازّي، مكارم 63؛ ص مج4،                1412ه،
آصفي، 174؛ -173 ص 1399ه، نفسه، 200؛ ص 1414ه، الحائرّي، 526؛ ص مج1،               منتظري،
للَبْیَعة، التوكیدّي الجانب أنَّ كما ،(579 ،555 ص الخلخالـّي، الموسوّي 90؛ -89              ص
التي الحاالت في سیَّما ال للخلفاء، ُعقدت التي الَبْیَعات في ُیشاهد ما              كثیًرا
كخالفة لخلفه، وتعیینه السابق، الخلیفة وصّیة على بناًء الخالفة، فیها            انعقدت
أبي خالفة حول (وحتى (رض) عّفان بن عثمان وخالفة (رض)، الخّطاب بن              عمر
الشیعة فقهاء یرى .(209 ص 1414ه، الحائرّي، 263؛ ص 1985م، سبحاني، ← (رض)               بكر
الَبْیَعة تقلید من مستمدٌّة أنَّها إّما هذه، السّنة أهل نظرّیة أنَّ ن) ، ص. ن، م.                 (سبحاني،
39 ص المجید، عبد ← المستشرقین بعض رأي (حول اإلسالم قبل العرب لدى القبیلة               لشیخ
وآله علیه اهللا صّلى النبـّي خلفاء بعض أو جمیع اختیار اّدعاء على مبنیٌَّة أو ،(               

 وسّلم من طریق الَبْیَعة؛ في حین أنَّ أیا من األمَرین لیس سنًدا ُیعتدُّ به.
على أو اإلجبار، وجود الصدد بهذا الشیعة العلماء لدى األخرى            اإلشكالّیة
األحداث إلى استناًدا للخلفاء الناس َبْیَعة حاالت معظم في اإلكراه            األقّل
ص الخطیب، 138؛ ص المجید، (عبد السّنة أهل بعض حتى بها أقرَّ التي               التاریخّیة،
اإلمام أنَّ تثبت التي والحدیثّیة، التاریخّیة األدّلة من الكثیر فهنالك .(412 -409            
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بكر أبا ُیبایعوا لم الصحابة كبار من وعدًدا هاشم وبني السالم، علیه              علّي
مج2، الهدى، علم ←) المبایعة على ذلك بعد أكِرهوا وقد السقیفة، حادثة بعد               (رض)
.(95 ،93 -91 ،36 ص مج29، المجلسّي، 309؛ -307 ص مج2، المسعودّي، 151؛ ،12                ص
وقى [َفْلَتة متسّرع عمٌل بأّنها وصفها الَبْیَعة تلك مؤّسسي أحُد ذلك، عن              فضًال
ص مج6، التسترّي، 67؛ ص یوطّي، السُّ ←) تكراُرها یجوز وال شّرها] المؤمنین              اُهللا
لم السیاق هذا في .(156 ص الشهرستانـّي، 470؛ -443 ص مج30، المجلسّي، 287؛ -281              
على یوافق، لم الذي السالم، علیه علّي اإلمام خالفة في إّال حّرة، َبْیَعة أّي                تحدث
ُیبایعوا، لم الذین وعدد اإلجبارّیة، الَبْیَعة أخذ على أصحابه، إصرار من غم             الرَّ
حقوقهم من ُیحرموا ولم جدا، محدوًدا كان التاریخّیة، المصادر تقول            كما
ص مج6، التسترّي، 362؛ -361 ص مج2، (المسعودّي، أحد لهم یتعّرض أو              اإلجتماعّیة

.(305 -301 ،273 -272 ،257 
مج1، القاسمّي، 15؛ -14 ص الكاتب، الدین (عماد السّنة أهل مؤّلفي بعض              اّدعى
ضمنها (من البالغة نهج في الواردة والرسائل الخطب إلى استناًدا ،(264 -262              ص
كون على الكالم جرى حیث ،(54 ،7 ،6 ،1 والرسائل ،218 ،172 ،137 ،8                الخطب
واإلمام علّي اإلمام أنَّ اّدعوا ُیبایعوا، لم الذین أولئك حتى للناس، ملِزمة              الَبْیَعة
.(265 ص مج1، (القاسمّي، بالَبْیَعة اإلمامة ثبوت على وافقا قد السالم علیهما              الحسن
فضًال بالَبْیَعة، تثبت ال اإلمامة ألنَّ الرأي، هذا یرفضون الشیعة المحّققین             لكنَّ
علیه عليٌّ وأّكده به صّرح ما الشیعّي، الكالم علم ضرورات من ُیعّد ما أنَّ                عن
والحكمة ،62 ،28 والرسالتان ،144 ،105 ،2 الخطب البالغة ، ←نهج ذلك (من شخصیا                السالم
خالل من األحادیث هذه إنَّ .(296 -294 ،271 ،262 ص مج6، التسترّي، ← أیًضا                147؛
حال في ،(525 -523 ص مج1، الشیرازّي، مكارم ←) األدّلة من وغیره الدلیل               هذا
أْن یجب ،(210 ص 1414ه، الحائرّي، ← الموضوع هذا (حول ند السَّ صحیحة              كانت
ص آصفي، ← (أیًضا واإلقناع اإلفحام بهدف والمناظرة، الجدل َمحَمل على             ُتحمَل
یشرح وهو ،172 الخطبة في أكَّد قد السالم، علیه علّي اإلمام أنَّ ذلك، من .(95               
فإنَّ الرأي، هذا قبول افتراض على أّنه العموم، رأي على اإلمامة تأسیس              امتناع
جاء الـُمبایعین. رأي بقبول ُملزمون الَبْیَعة مراسم یحضروا لم الذین            األشخاص
الذي معاویة)، بینهم (من المخالفین اعتراض على الرّد معِرض في الكالم،             هذا
على الفقهاء بعض یعتقد الثالث. الخلیفة مقتل بعد السالم علیه عليٍّ إمامة              رفض
أنَّ الجدال، معرض في جاءت قد الذكر اآلنفة األحادیث أنَّ یرون أنَّهم من غم               الرَّ
أو اإللهّي، التنصیب خالل من الوالیة، من نوع ثبوت على تدلُّ التوضیحات              هذه
ن، م. (آصفي، الَبْیَعة بواسطة الشعبّیة والمسؤولّیة السلطة من نوٍع على             الحصول
ص الخلخالـّي، الموسوّي 210؛ -209 ص 1414ه، الحائرّي، 527؛ ص مج1، منتظري، ن؛               ص.

.(555 -554 
خالل من السّنة، أهل من المعاصرین والكّتاب الفقهاء من الكثیرون            سعى
بعقد ومقارنتها (تعاهد)، الطرفین من تعهدا یتضّمن عقد بصفتها للَبْیَعة،            شرحهم
من ُیعّد الذي لروّسو، االجتماعّي" "العقد لنظرّیة معادلًة لجعلها           الوكالة،
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كنظیر وعرضها الدیمقراطّیة، األنظمة في األساسّیة الحقوقّیة         المبادىء
بعدها؛ وما 106 ص المجید، عبد 684؛ ص مج6، (الزحیلّي، الرأي واستطالع              لالنتخابات
.(158 ص 1991م، نفسه، 236؛ ،233 -232 ص 1983م، عنایت، 276؛ -273 ص               القاسمّي،
مج1، (القاسمّي، لألقلّیة ملزمًة للحاكم الشعبّیة األكثرّیة َبْیَعة تكون األساس هذا             على
أهل فقه في الرأي هذا طرح من أّول هو عبده محّمد الشیخ أنَّ الظاهر .(276                 ص
أهل من حتى للنقد، تعّرضت النظرّیة، هذه لكنَّ .(236 ص 1983م، (عنایت،              السّنة
وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبـّي زمن في سیَّما ال الَبْیَعة، ماهّیة ألنَّ أوال                السّنة،
بمقدور لیس ثانًیا الوكالة)؛ (كعقد التعّهد ثنائيَّ ولیس التعّهد، ُأحادّي            عقٌد
حین في له، الـُمباَیع یعزَل أْن وواقعیا، عملیا وال الفقهّي، بالمنظار ال              الـُمباِیع،
517-518؛ ص مج1، الشیرازّي، (مكارم الحّق هذا مثل یملك الوكالة عقد في الموكِّل               أنَّ
أهل لدى المشهور الرأي بحسب ثالًثا، 286)؛ -275 ص الخطیب، 90؛ ص              معرفت،
الدیمقراطّي، النظام في لكْن والّربط، الحّل أهل َبْیَعة بعد الحاكمّیة تثبت             السّنة،
النظام هذا في الحاكم لدى فإنَّ هنا، من الشعب. أفراد من فرد لكّل حقٌّ                هنالك
الحّل أهل أمام فقط مسؤول فهو الَبْیَعة في أمَّا الشعب، أبناء جمیع تجاه               مسؤولّیة
ملِزمٌة األكثرّیة َبْیَعة أنَّ على دلیل ال رابًعا، 292)؛ -286 ص (الخطیب،              والربط
في المجید عبد یعترف .(213 -198 ص 1414ه، الحائرّي، ←) ُتبایع ال التي               لألقّلّیة
ذلك من بینهما؛ فوارق بوجود االجتماعّي العقد ونظریة الَبْیَعة بین مقارنته             أثناء
الَبْیَعة، عن ناجًما ولیس إلهیا، أمًرا كان النظام في الدولة مشروعّیة أصَل              أنَّ
لألنظمة مشابه وهو بالَبْیَعة، یتحّقق الذي الحكم إلیجاد طریقة فقط هو             وإّنما
هذه أنَّ على الدلیل بوضوح یشرح لم كّله، ذلك مع .(349 -347 (ص               الدیمقراطّیة

 المشروعّیة إلهّیة، في الحكومة التي تتشّكل بواسطة الَبْیَعة.
بالدور إّال یقولون ال المعاصرین، اإلمامّیة فقهاء معظم أنَّ من غم الرَّ             على
شرحه في بعضهم یرى السالم، علیه المعصوم اإلمام زمن في للَبْیَعة             التأكیدّي
أرفع دوًرا للَبْیَعة أنَّ المعصوم، اإلمام غیبة عصر في الفقهاء والیة إعمال              لكیفّیة
بعض أنَّ علًما التأسیسّي. اإلنشائّي الجانب من نوٌع أي التأیید، مجّرد             من
زمان وفي المعصوم، حضور زمان في الَبْیَعة بین تفكیًكا ُیجروا لم             الفقهاء،
الفقهاء بعض یعتقد ذلك، عن فضًال .(519 ص مج1، الشیرازّي، مكارم ←)              الغیبة
عصر في للَبْیَعة الشعبّیة والمشروعّیة الوالیة تحّقق من بنوع           المعاصرین،
عقَد الَبْیَعة عّدوا (576 -575 ص مج1، منتظري، بینهم (من منهم محدود وعدد               الغیبة.
األساس هذا وعلى السلطة، وإعطاء الوالیة، إنشاء موضوعه ُملزم،           وكالٍة
ُتبایع. ال التي األقلّیة على حتى ونافٌذ، ملزٌم وَبْیَعتها األكثرّیة انتخاب أنَّ              َیَرْون
للمناقشة العقد هذا مثل إلزامّیة وكذلك وكالة، عقد بأنَّها الَبْیَعة تفسیر             ُأخضع

 واالنتقاد  (مكارم الشیرازّي، مج1، ص 517- 518؛ معرفت، م. ن، ص. ن).
عن فضًال بالَبْیَعة، الوالیة حصول إلثبات المعَتَمدة األدّلة ضمن           من
(َنْكث الَبْیَعة نقض من تحّذر روایات هنالك البالغة، نهج من المستّلة             األحادیث
ص مج64، ،73 -67 ص مج27، ،266 ص مج2، المجلسّي، 405؛ ص مج1، الكلینـّي، ←                 الصفقة
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ن، م. المجلسّي، الكلینـّي؛ ←) الجماعة وفراق ،(529 -525 ،78 ص مج1، منتظري، 188؛ -181               
ُملِزمٌة األكثرّیة َبْیَعة وأنَّ النظرّیة، هذه إلثبات كذلك ُیستند كان أحیاًنا ن).              صص.
وسیرة المسلمین، وسیرة السالم، علیهم المعصومین سیرة على الناس،           لجمیع

 العقالء  (منتظري، ص 574- 576؛ آصفي، ص 92- 95).
َبْیَعة نقض نظرهم ففي المعتمدة، األدّلة الفقهاء من عدٌد ناقش المقابل             في
كان طالما الذین السالم- علیهم الشیعة وأئّمة حكًما، جائزٌة والـَجْور الباطل             حّكام
هنا من صحیحًة. الحّكام ألولئك الَبْیَعة یحسبون كانوا ما أقّلّیة- وشیعتهم             أتباعم
←) أخرى أحادیَث إلى استناًدا وذلك الحّق"، أهل "جماعة إنَّهم البعض             قال
األحادیث، هذه اآلخر البعض وفّسر ،(67 ص مج27، ،267 -265 ص مج2،              المجلسّي،
أو المعصوم، لإلمام الَبْیَعة بأنَّها الَبْیَعة، نكِث بحرمة المتعّلقة األحادیث            وكذلك
المجادلة أنواع من نوًعا حسبوها أو بالتقّیة، األمر أو التقّیة، على             الحمل
ص 1414ه، نفسه، 168؛ -166 ص 1399ه، الحائرّي، 581؛ -580 ص الخلخالـّي،              (الموسوّي
ذكره مـّما .(528 ص مج1، منتظري، 524؛ -519 ص مج1، الشیرازّي، مكارم              211؛
یمكن أنَّها من غم الرَّ على المعتمدة األحادیث أنَّ (213 -209 ص (1414ه،              الحائرّي
الَبْیَعة نفوذ تستوجب ال لكنَّها بالَبْیَعة، الوالیة ثبوت على بذاتها دالة تكون              أْن
أنَّ حتى موثوقة، تكن لم ذلك عن فضًال وهي ُتبایع؛ لم التي األقلّیة إلى                بالنسبة
وجوب بأدّلة االستدالل فإنَّ كذلك قوّي. احتماٌل موضوًعا بعضها كون            احتمال
بعض من انُتِقَد قد (86 ص معرفت، 522؛ ص مج1، منتظري، ←) والشرط بالعقد                الوفاء
الموسوّي 203؛ -202 ص 1414ه، نفسه، 165؛ -164 ص 1399ه، الحائرّي، ←)              النواحي

 الخلخالـّي، ص 580).
علیه اهللا صّلى النبـّي سیرة إلى االستناد موضوع نوقش ذلك، عن             فضًال
الَبْیَعة داللة إلثبات المسلمین، سیرة وكذلك السالم، علیهم واألئّمة وسّلم            وآله
←) الناس عاّمة إلى بالنسبة الحاكم والیة وتحّقق االنتخابات، مشروعّیة            على
تتیح ال الَبْیَعة أنَّ المذكورة، النظرّیة منتقدو یرى .(209 -199 ص 1414ه،              الحائرّي،
أساس لكنَّ التنفیذ، موضع ووضعها الفقیه، للولـّي الوالیة إعمال إمكانّیة            سوى
الموسوّي 173؛ ص 1399ه، (نفسه، الشارع من ة وُمقرَّ إٰلهّیة، والیته            مشروعّیة
مجّرد أنَّ ،(93 -92 ص (معرفت، الفقهاء هؤالء بعض 581).یرى -579 ص              الخلخالـّي،
-92 ص (آصفي، البعض اعتقاد في هو الذي الفقهاء- نطاق في الشعب              انتخاب
الفقیه تنصیب وكوَن یتنافى ال الَبْیَعة- أو للفقیه، الوالیة انعقاد موجب (93            
یتّم انتخابه لكنَّ اإلٰلهّي، النّص أساس على لُینتخب یكن لم وإْن فالفقیه              إٰلهیا؛
الشارع، وضعها التي الحاكم للفقیه الالزمة والشروط األوصاف على           بناء

 واّتخذ األمُر شكًال من أشكال التنصیب.
األمر ، والیة آصفي، مهدي محّمد القرآن؛ عن فضًال والمراجع :           المصادر
ط. واألثر ، الحدیث غریب في النهایة األثیر، ابن 1416ه/1995م؛           طهران
1385ه/1963- -1383 القاهرة الطناحّي، أحمد ومحمود الزاوي أحمد          طاهر
ودیوان الِعَبر كتاب من األّول الجزء خلدون ، ابن مقّدمة خلدون، ابن             1965م؛
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طالب ، أبي آل مناقب شهرآشوب، ابن 1391ه/1971م؛ بیروت والخبر ،           المبتدأ
1403 بیروت المغني ، قدامة، ابن [1379ه]؛ قّم المحّالتـّي، رسولي هاشم           ط.
الطّیب بن محّمد [1984م]؛ 1363ش قّم العرب ، لسان  منظور، ابن            ه/1983م؛
والخوارج والرافضة المعّطلة الملجدة على الرّد في التمهید           الباقّالنـّي،
1366 القاهرة ریدة، أبو الهادي عبد ومحّمد الخضیرّي محمود ط.           والمعتزلة ،
اسطنبول البخاري ، صحیح الجعفّي، البخارّي اسماعیل بن محّمد          ه/1967م؛
1403ه/ دمشق اإلسالم ، نظام في بحوث بغا، مصطفى         1401ه/1981م؛
1346 اسطنبول الدین ، أصول كتاب البغدادّي، طاهر بن القاهر عبد           1983م؛
بهج التسترّي، تقي محّمد 1401ه/1981م؛ بیروت أوفست ط.          ه/1928م،
أساس  الحائرّي، كاظم تا.]؛ [ال طهران البالغة ، نهج شرح في            الّصباغة
ووالیة والشورى الدیمقراطّیة بین مقارنة إستداللّیة دراسة اإلسالمّیة:          الحكومة
1414 قّم الغیبة ، عصر في األمر والیة نفسه، 1399ه/1979م؛ بیروت           الفقیه ،
الشریعة ، مسائل تحصیل إلى الشیعة وسائل العاملّي، الحّر الحسن بن محّمد             ه؛
الكریم عبد 1403ه/1983م؛ بیروت الشیرازّي، رّباني الرحیم عبد          ط.
الراغب محّمد بن حسین 1395ه/1975م؛ بیروت واإلمامة ، الخالفة          الخطیب،
1412 دمشق الداوودّي، عدنان صفوان ط. القرآن ، ألفاظ مفردات          اإلصفهانـّي،
1404ه/ دمشق وأدّلته ، اإلسالمّي الفقه الزحیلّي، مصطفى وهبة         ه/1992م؛
التنـزیل ، حقائق غوامض عن الكّشاف الزمخشرّي، عمر بن محمود           1984م؛
والعقل ، والسّنة الكتاب هدى على اإلٰلهّیات سبحاني، جعفر تا.]؛ [ال            بیروت
معالم في القرآن مفاهیم نفسه، 1412ه؛ قّم مج4، العاملّي، مّكي محّمد حسن              بقلم
بكر أبي بن الرحٰمن عبد [1985م]؛ 1364ش قّم اإلسالمّیة ،           الحكومة
1378ه/1959م؛ مصر الحمید، عبد محیي محّمد ط. الخلفاء ، تاریخ           السّیوطّي،
جعفر 1416ه/1996م؛ لندن الفقه ، علم إلى مدخل  الشهرستانـّي، علي           محّمد
كیهان [مجّلة اندیشه كیهان  اإلسالمّي"، التاریخ في وكیفّیتها "الَبْیَعة           شهیدي،
حسین محّمد 1989م])؛ ت2 و [ت1 1368ش وآبان (مهر 26 العدد             الفكرّیة]،
1974 1394ه/1971- -1390 بیروت القرآن ، تفسیر في المیزان         الطباطبائّي،
تبریز المجید ، القرآن تفسیر في الجامع جوامع الطبرسّي، الحسن بن فضل             م؛
المحّالتـّي رسولي هاشم ط. القرآن ، تفسیر في البیان مجمع نفسه،            1379ه؛
جریر بن محّمد 1408ه/1988م؛ بیروت الطباطبائّي، یزدي اهللا          وفضل
إبراهیم، الفضل أبو محّمد ط. والملوك ، األمم تاریخ الطبرّي: تاریخ            الطبرّي،
المجید، عبد الجواد عبد فؤاد أحمد 1967م]؛ 1387ه/1962- -1382]           بیروت
الحدیث: السیاسّي الفكر في االجتماعّي والعقد السّنة أهل مفّكري عند            الَبْیَعة
علم الحسین بن علّي 1998م؛ القاهرة السیاسّیة ، الفلسفة في مقارنة            دراسة
(ع)، طالب أبي بن علّي 1410ه؛ طهران مج2، اإلمامة ، في الّشافي             الهدى،
1387 المقّدمة [تاریخ بیروت الصالح، صبحي ط. البالغة ، نهج األّول،           اإلمام
معاصر اسالم در سیاسى اندیشه ء عنایت، حمید تا.]؛ [ال قّم أوفست ط.              ه]؛
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خرمشاهي، الدین بهاء بالفارسّیة ترجمه المعاصر]، اإلسالم في السیاسّي           [الفكر
في [رحلة عرب سیاسى اندیشه ء در سیرى نفسه، [1983م]؛ 1362ش            طهران
میبدي، فاكر محّمد [1991م]؛ 1370ش طهران العربـّي]، السیاسّي          الفكر
[الدولة مجّلة اسالمى حكومت اإلسالمّیة"، الدولة في ودورها          "الَبْیَعة
الفراهیدّي، أحمد بن خلیل 1376ه)؛ (خریف 3 العدد ،2 السنة            اإلسالمّیة]،
بن أحمد 1405ه؛ قّم السامّرائّي، وإبراهیم المخزومّي مهدي ط. العین ،            كتاب
[ال بیروت للرافعيّ ، الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح الفّیومّي،            محّمد
بیروت مج1، اإلسالميّ ، والتاریخ الشریعة في الحكم نظام القاسمي، ظافر            تا.]؛
ج18 مج9، القرآن ، ألحكام الجامع القرطبـّي، أحمد بن محّمد          1405ه/1985م؛
أحمد [1985م]؛ 1364ش طهران أوفست ط. 1387ه/1967م؛ القاهرة ،         
عبد بن الحّي بن محّمد 1997م؛ لندن الشیعيّ ، السیاسّي الفكر تطّور             الكاتب،
[ال بیروت اإلدارّیة ، التراتیب المسّمى النبوّیة الحكومة نظام الكّتانـّي،           الكبیر
1401 بیروت الغفارّي، أكبر علي ط. الكافي ، الكلینـّي، یعقوب بن محّمد            تا.]؛
بیروت الدینّیة ، والوالیات السلطانّیة األحكام الماوردّي، محّمد بن علّي           ه؛
بیروت األنوار ، بحار المجلسّي، تقي محّمد بن باقر محّمد           1410ه/1990م؛
علّي تا.]؛ [ال بیروت علوّیة، الزهراء عبد ط. ،30 مج29-            1403ه/1983م،
الدین محیي محّمد ط. الجوهر ، ومعادن الذهب مروج المسعودّي، الحسین            بن
المظّفر، حسن محّمد 1965م؛ 1385ه/1964- -1384 مصر الحمید،          عبد
الفقیه]، [والیة فقیه والیت معرفت، هادي محّمد تا.]؛ [ال بیروت دق ، الصَّ             دالئل
بیروت واألعالم ، اللغة في المنجد معلوف، لویس [1998م]؛ 1377ش           قّم
محّمد بن محّمد [1983م]؛ 1362ش طهران أوفست ط. 1982م؛ -1973          
الَبْیع ، كتاب الفقاهة: أنوار الشیرازّي، مكارم ناصر تا.]؛ [ال قّم اإلرشاد ،             المفید،
الدولة وفقه الفقیه والیة في دراسات  منتظري، حسینعلي 1411ه؛ قّم            ج1،
در حاكمیت الخلخالـّي، الموسوّي مهدي محّمد 1411ه؛ -1409 قّم           اإلسالمّیة ،

 اسالم  [الحاكمّیة في اإلسالم]، طهران 1361ش [1982م]؛
.(EI2 ; s.v. “Bay <a” (by E. Tyan 

 
                                                                           /السّید رضا الهاشميّ /
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وآله علیه اهللا صّلى للنبـّي الصحابة من جماعة َبْیَعة اسم الرضوان ،             َبْیَعة
 وسّلم، والمعروفة أیًضا باسم الَبْیَعة تحت الشجرة.

من وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبـّي خرج للهجرة، السادسة السنة             في
أغمادها، في السیوف سوى یحملون ال أصحابه، من مجموعة ترافقه            المدینة،
الحرام اهللا بیت لزیارة وستمائة، ألف إلى وأربعمائة ألف من عددهم             یتراوح
الفتوح أبو 621؛ -620 ص مج2، الطبرّي، 95؛ ص مج2، سعد، (ابن العمرة مناسك                وأداء
من منـزلة بعد على قریة الـُحدیبّیة، إلى وصلوا حین ،(337 ص مج17،              الرازّي،
المّكّیون علیهم قطع ،(222 ص مج2، الـَحَموّي، (یاقوت المدینة من منازل وتسع              مّكة
مّكة إلى األمر أّول النبـّي أوفد مّكة. إلى السیر متابعة من ومنعوهم              الطریق،
یأتوا لم المسلمین إنَّ لزعمائها لیقوَل ناقته، أركبه خراش، ُیسّمى            رجًال
تعّقبوا المّكّیین لكنَّ یعودون؛ ثم الحرام، اهللا بیت زیارة یریدون وإّنما             محاربین،
خراش. وعاد ذلك، دون بعُضهم فحال خراش، قتَل هدفهم وكان النبـّي،             ناقة
أنَّ ُأشیع عودته، تأّخرت ولما (رض)، عّفان بن عثمان النبـّي إلیهم             فأرسَل
انعقدت أرواحهم. على هؤالء وبایعه أصحابه، الرسول فجمع قتلوه. قد            المّكّیین
لم عثمان أنَّ ذلك بعد المسلمون عرف ُسمرة). (شجرة شجرة تحت الَبْیَعة              هذه
القرار وكان الـُحدیبّیة، في النبـّي مّكة مبعوثو صالح أخرى، ناحیة ومن             ُیقتل،
صلح؛ الـُحدیبّیة* ←) یلیه الذي العام في مّكة ویزور المدینة، إلى العام هذا یعود                أْن
632؛ -631 ص مج2، الطبرّي، 782؛ -781 ص مج2، هشام، ابن 97؛ -95 ص مج2، سعد،                  ابن

  حسن ابراهیم حسن، مج1، ص 127؛ أبو الفتوح الرازّي، مج17، ص 336- 337).
هذه ومن الفتح، سورة من 18 اآلیة في القرآن في الحادثة هذه              ُذكرت
ِإْذ اْلُمْؤِمِنیَن َعِن اهللاَُّ َرِضَي َلَقْد الشجرة: وَبْیَعة الرضوان َبْیعة االسم اسُتِمدَّ              اآلیة
َفْتحًا َوَأَثاَبُهْم َعَلْیِهْم ِكیَنَة السَّ َفَأنَزَل ُقُلوِبِهْم ِفي َما َفَعِلَم َجَرِة الشَّ َتْحَت             ُیَباِیُعوَنَك
في قائًما كان مسجٌد هنالك الشجرة. بأصحاب ذلك بعد المبایعون اشُتهر             َقِریباً .

  الموضع الذي ُعقدت فیه هذه الَبْیَعة  (ابن سعد، مج2، ص 99- 101).
الكبرى ، الطبقات سعد، ابن القرآن؛ عن فضًال والمراجع :          المصادر
بیروت زّكار، سهیل ط. النبوّیة، السیرة هشام، ابن 1405ه/1985م؛           بیروت
وروح الجنان روض الرازّي، الفتوح أبو علّي بن حسین           1412ه/1992م؛
مشهد ناصح، مهدي ومحّمد یاحّقي جعفر محّمد ط. القرآن ، تفسیر في             الجنان
اإلسالم: تاریخ  حسن، ابراهیم حسن 1996م]؛ -1986] 1375ش -1365         
أوفست ط. 1964م، القاهرة مج1، واالجتماعيّ ، والثقافـّي والدینـّي          السیاسّي
والملوك ، األمم تاریخ الطبرّي: تاریخ الطبرّي، جریر بن محّمد تا.]؛ [ال             بیروت
1967م]؛ 1387ه/1962- -1382] بیروت ابراهیم، الفضل أبو محّمد          ط.
1873 -1866 الیبزیغ ووستنفلد، فردیناند ط. البلدان، معجم الـَحَموّي،          یاقوت
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علیه اهللا صّلى النبـّي یثرب أهل بهما بایع اللتین الَبْیَعتین اسم الَعَقَبة .              َبْیَعة
والمرقى فیه، فیأخذ للطریق یعرض الطویل الجبل هي الَعَقَبة وسّلم.            وآله
ِمنى بین َعَقَبٌة وهي مّرتین، النبـّي فیه بویع الذي الموضع الجبال. من              الصعب
نحو مّكة وبین بینها ِعكرمة، لبني ماء وفیها واقصة، وبعد ِمنى من قریبة               ومّكة،

 میَلین [خمسة كیلومترات]  (یاقوت الـَحَموّي، مج3، ص 692- 693).
النبـّي فقد النبوّیة، البعثة من السابعة السنة في وخدیجة طالب أبي             بوفاة
علیه المشركین أذى اشتدَّ أخرى، ناحیة ومن والمعین، الحامي ناحیٍة            من
.(91 ص مج1، حسن، ابراهیم حسن 280؛ ص مج1، هشام، ابن 344؛ -343 ص مج2،                 (الطبرّي،
قال (المدینة). یثرب أهل من سّتة النبـّي التقى للبعثة عشرة الحادیة السنة              في
ص مج3، الـَحَموّي، (یاقوت الَعَقَبة تلك من بالقرب كان اللقاء هذا موضع إنَّ               البعض
ابن 218؛ ص مج1، سعد، ابن 94؛ ص مج1، حسن، ابراهیم حسن 353؛ ص مج2، الطبرّي،                  693؛
ن، م. سعد، (ابن ِمنى في آخرون وقال ،(275 ص مج1، البالُذرّي، 289؛ ص مج1،                 هشام،
ن). ص. ن، م. الـَحَموّي، یاقوت (قارن الخزرج من الستة هؤالء كان ن) .               ص.
من أأنتم النبـّي، سألهم الخزرج؛ من إنَّهم له فقالوا ُهویتهم، عن النبـّي              سألهم
اإلسالم إلى ودعاهم یحاورهم، النبـّي فأخذ نعم. فقالوا ومعاهدیهم، الیهود            حلفاء
الیهود من یثرب أهل سمعه ما یمنعوه.كان أْن علیهم وعرض القرآن علیهم              وقرأ
النبـّي واهللا هذا [فقالوا: النبـّي إلى انتباهم لفت قد مّكة، في نبـّي ظهور قرب                عن
في لدیهم األمَل ذلك وّلد وقد توراتهم]، في مكتوًبا یجدونه الیهود، به َتعِدنا               الذي
على (لالّطالع والخزرج األوس بین للعداء حدا ظهرانیهم بین حلوُله یضع             أْن
اهللا صّلى اهللا رسوِل أمَر ذكروا یثرب إلى عادوا حین ُبعاث*). ← القبیلتین بین                الحرب

 علیه وآله وسّلم، فأجابهم ناس وفشا فیهم اإلسالم.
عشر اثنا منهم الحج موسم وافى النبوّیة البعثة من عشرة الثانیة السنة              في
التقوا والخزرج، األوس من بطون سبعة من آخرون، وسّتة السّتة هؤالء             رجًال،
اهللا بعبادة یشركوا ال أْن على النبـّي وبایعوا وأسلموا فآمنوا الَعَقَبة، في              النبـّي
وأْن بالبهتان، یأتوا وال أوالدهم، یقتلوا وال یْزنوا، وال یسرقوا، وال             أحًدا،
وإْن مأواهم، الجنَّة فإنَّ الَبْیَعة بهذه وفوا فإْن لهم؛ خیٌر فیه لما الرسول               یطیعوا
الَبْیَعة هذه على ُأطلق یعّذبهم. أو لهم، یغفر أْن إّما حسابهم، اهللا فعلى               نقضوها،
ابن 276؛ -275 ص مج1، الَبالُذرّي، 95؛ -94 ص مج1، حسن، ابراهیم (حسن النساء َبْیَعة                 اسُم
.(357 -353 ص مج2، الطبرّي، 220؛ ص مج1، سعد، ابن 293؛ ،291 -289 ص مج1،                 هشام،
ثعلبة بن عبید ابنة عفراء ألنَّ النساء َبْیَعة ُسمَِّیت قد الَبْیَعة هذه إنَّ قال من                 هنالك
مج1، حسن، ابراهیم (حسن النبـيَّ تبایع امرأة أّول وكانت الـُمبایعین، عداد في              كانت
من له أساس ال النحو، هذا على التسمیة هذه تخریج أنَّ یبدو لكْن، .(95                ص
أْن نّصت الَبْیَعة أنَّ بما ولكْن نساء، المجموعة هذه ضمن من یكن فلم               الصحة،
ُسّمیت أنَّها األصّح لكنَّ النساء. َبْیَعَة الَبْیَعُة ُسمِّیت منهم، واحًدا النبـّي             یكون
والكّفار، المسلمین بین حرٌب تقع ال أْن على نّصت ألنَّها یبدو، ما على               كذلك،
بعد .(70 ص مج4، (السهیلّي، النساء َبْیَعَة ُسّمیت الرجال، شؤون من الحرب              وألّن
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مج2، (الطبرّي، القرآن لیعلَِّمهم معهم ُعمیر ابَن ُمصَعَب اهللا رسوُل بعث الَبْیَعة              هذه
حسن 276؛ ص مج1، الَبالُذرّي، 293؛ ص مج1، هشام، ابن ن؛ ص. ن، م. سعد، ابن 357؛                   ص

 ابراهیم حسن، م. ن، ص. ن).
الثانیة الَعَقَبة َبْیَعة بعد كان ُمصعب إرساَل أنَّ المؤّرخین بعض            ذكر
البعثة، من عشرة الثالثة السنة في الحج، موسم في .(277 ص مج1،              (الَبالُذرّي،
وحضر وامرأتان. رجًال وسبعون اثنان أو رجًال سبعون الَعَقَبة في            اجتمع
وسعنا، في ما حمیناه مّنا محمدا إنَّ للمجتمعین: فقال معه، النبـّي عّم              العّباس
فخّلوه وإّال فحسًنا، حمایته باستطاعتكم كان فإْن إلیكم. یأتـَي أْن اآلن یرید              وهو
ُسّمیت لذا سالمه، من ونسالم حاربه من نحارب ونعاهده، نبایعه نحن قالوا:              بیننا.
رجًال َعَشَر اثني بینهم من النبـّي اختار الَبْیَعة هذه بعد الحرب. َبْیَعة الَبْیَعة               هذه
278؛ -277 ص مج1، الَبالُذرّي، 98؛ -96 ص مج1، حسن، ابراهیم (حسن علیهم نقباَء                جعلهم
301 -300 ص مج1، هشام، ابن 363؛ -362 ص مج2، الطبرّي، 222؛ -221 ص مج1، سعد،                 ابن

 ). أصبحت هذه الَبْیَعة مقّدمة هجرة النبـّي إلى یثرب.
1405ه/1985 بیروت الكبرى ، الطبقات سعد، ابن والمراجع :        المصادر
أحمد 1412ه/1992م؛ بیروت زّكار، سهیل ط. النبوّیة ، السیرة هشام، ابن            م؛
وریاض زّكار سهیل ط. األشراف ، أنساب من جمل كتاب الَبالُذرّي، یحیى             بن
اإلسالم: تاریخ  حسن، ابراهیم حسن 1417ه/1996م؛ بیروت         الزركلّي،
أوفست ط. 1964م، القاهرة مج1، واالجتماعيّ ، والثقافـّي والدینـّي          السیاسّي
شرح في األنف الروض السهیلّي، اهللا عبد بن الرحٰمن عبد تا.]؛ [ال              بیروت
1389ه/1969م؛ القاهرة وكیل، الرحٰمن عبد ط. هشام ، البن النبوّیة           السیرة
أبو محّمد ط. والملوك ، األمم تاریخ الطبرّي، تاریخ الطبرّي، جریر بن             محّمد
الـَحَموّي، یاقوت 1967م]؛ 1387ه/1962- -1382] بیروت ابراهیم،         الفضل
أوفست ط. 1873م، -1866 الیبزیغ ووستنفلد، فردیناند ط. البلدان ،           معجم
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كنیسة وقیل النصارى، [كنیسة الكتاب أهل عبادة مركز بالكسر،           الِبیَعة ،
ِبَیع. الجمع: بحالة ،(40 (الحج: القرآن في واحدة مّرة اللفظة هذه وردت              الیهود].
العربّیة، غیر القرآنّیة األلفاظ عداد في (131 ص مج2، (اإلتقان ، ّیوطّي السُّ             ذكرها
المعّرب، الفارسيِّ من الِبیَعة لفظة یعّد من هنالك أنَّ ،(81 (ص الجوالیقّي              وذكر
یقول فهو واضحة. سریانیتها أنَّ مّدعیا الرأي، هذا ردَّ ،(150 (ص الِجفرّي              لكنَّ
العربّیة الَبْیض لفظة (قارن "البیض" بمعنى الِبیَعة للفظة السریانـّي األصل            إنَّ
األعلى للجزء اسًما مجاًزا ذلك بعد واسُتخدمت واآلرامّي)، العبرّي           بمعادَلْیها

 من القناطر الدائرّیة، وكذلك اسًما لمراكز الِعبادة ذات الِقباب.
أیًضا جمعها ورد والتي الِبیَعة، لفظة المعاجم وأصحاب اللغة علماء ر            فسَّ
الكنیسة، أو النصارى عبادة مركز بمعنى األحیان معظم في وِبْیعات،            ِبَیعات
للفظة مرادًفا أیًضا البعض عّدها الیهود. معبد إّنها أیًضا قالوا أّنهم             ِعلًما
أنَّ علًما والنصارى، الیهود معابد جمیع على األصل في ُأطلقت وأّنها             الكنیسة*،
صفي الشرتونـّي؛ منظور؛ ابن (الجرجانـّي؛ الیهود بمعبد خاّص اسم الكنیسة أنَّ             المشهور

 بوري؛ البستانـّي؛ دوزي، الماّدة نفسها).
..." آلیة تفسیرهم أثناء في الِبیَعة حول مختلفة أقواًال المفّسرون            نقل
آیات من جزء هي التي ،(40 (الحّج: ومساجُد... " وصلواٌت وِبیٌع صواِمُع             لـُهدَِّمْت
النصارى، معبُد الصومعة أنَّ كما الیهود، َمْعَبُد الِبیَعة األقوال: هذه من             الجهاد،
العكس وعلى الحضر؛ في والِبیَعة الصحراء في ُتبنى الصومعة أنَّ الفارق             مع
بالنصارى؛ خاّصة هي والمسلمین، والنصارى الیهود بین المشتركة          فالصومعة
المعبد اسم هي المسجد؛ عن تعّبران صلوات) (مفرد والصالة الصومعة أنَّ             كما
السالم علیه عیسى شریعة في المعبد اسم هي السالم؛ علیه موسى شریعة              في

یوطّي،  الدّر المنثور ، اآلیة نفسها).  (← الطبرسّي؛ الطوسّي،  التبیان ؛ أبو الفتوح الرازّي؛ السُّ
في الكتاب أهل معابد من وغیرها الِبیَع إقامة اإلمامّیة فقهاء ُیِجز             لم
ضمن أجازوا إّنما حرًبا. المسلمون فتحها التي البلدان في أو اإلسالمّیة،             البلدان
(النجفّي، صلًحا ُفتحت التي البلدان في وترمیمها المعابد هذه على اإلبقاَء             شروٍط
.(46 -45 ص مج2، المبسوط ، الطوسّي، 331؛ ص مج1، الحّلّي، المحّقق 284؛ -280 ص                مج21،
الذّمة ألهل شابه وما كنیسة أو ِبیَعة إنشاء أنَّ على مّتفقون أیًضا السنة أهل                فقهاء
وردت .(448 ص مج6، (الزحیلّي، فجائز ترمیمها أّما جائز، غیر اإلسالمّیة البالد              في
لغیر األخرى والمعابد الِبیَعة حول أحكام أیًضا الوقف باب في الِفقهیَّة الكتب              في
من حقا الذّمة أهل لمعابد التعّرض عدم ُحِسَب أخرى ناحیة من             المسلمین.

 حقوقهم  (م. ن، مج6، ص 450).
األثرّیة الكتابات في علیها وُعثر اإلسالم، قبل متداولة الِبیَعة لفظة            كانت
الجاهلّي الشعر في عّدة مّرات واسُتخدمت العربّیة، الجزیرة شبه جنوبـّي            في
رحلته مدّونة في أیًضا خسرو ناصر وصف ن). ص. ن، م.             (ِجفري،
بیت في القیامة] كنیسة =] الُقماَمة ِبیَعة تسّمى كنیسًة (63 -62 (ص              [سفرنامة]
من الناس من الكثیر سنویا لزیارتها ویأتي كثیًرا، النصارى یعّظمها            المقدس،
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اإلنجیل قراءة في واللیالي األیام والرهبان القّسیسون فیها ویقضي الروم،            بالد
 والصالة والعبادة.

ط. العرب ، لسان منظور، ابن القرآن؛ عن فضًال والمراجع :           المصادر
الرازّي، الفتوح أبو علّي بن حسین 1412ه/1992م؛ بیروت شیري،           علي
ومحّمد یاحّقي جعفر محّمد ط. القرآن ، تفسیر في الجنان وروح الجنان             روض
البستانـّي، بطرس 1996م]؛ -1986] 1375ش -1365 مشهد ناصح،          مهدي
بن علّي 1870م؛ -1867 بیروت العربّیة ، لّلغة مطّول قاموس المحیط:            محیط
] 1360ش طهران سیاقي، دبیر محّمد ط. القرآن ، ترجمان الجرجانـّي،           محّمد
في الدخیلة [األلفاظ مجید قرآن در دخیل واژهاى ِجفري، آرتور            1981م]؛
1993] 1372ش طهران اى، بدره فریدون بالفارسّیة ترجمه الكریم]،          القرآن
حروف على األعجمّي الكالم من المعّرب الجوالیقّي، أحمد بن موهوب            م]؛
پیترآن راینهارت 1966م؛ طهران أوفست ط. شاكر، محّمد أحمد ط.            المعجم ،
العراق النعیمّي، سلیم محّمد بالعربّیة ترجمه العربّیة ، المعاجم تكملة            دوزي،
وهبة القرآن ، علوم في اإلتقان یوطّي، السُّ بكر أبي بن الرحٰمن عبد             1978م؛
الرحٰمن عبد 1404ه/1984م؛ دمشق وأدّلته ، اإلسالمّي الفقه الزحیلّي،          مصطفى
قّم ابراهیم، الفضل أبو محّمد ط. القرآن ، علوم في اإلتقان یوطّي، السُّ بكر أبي               بن
تا.]؛ [ال بیروت بالمأثور ، التفسیر في المنثور الدُّرُّ  نفسه، [1984م]؛            1363ش
عبد 1403ه؛ قّم والشوارد ، العربّیة ُفصح في الموارد أقرب الشرتونـّي،            سعید
حجرّیة ط. العرب ، لغة في اَألَرب منتهى بوري، صفي الكریم عبد بن              الرحیم
الحسن بن فضل 1377ه؛ طهران أوفست ط. 1298ه، -1297           طهران
وفضل المحّالتـّي رسولي هاشم ط. القرآن ، تفسیر في البیان مجمع            الطبرسّي،
الطوسّي، الحسن بن محّمد 1408ه/1988م؛ بیروت الطباطبائّي، یزدي          اهللا
نفسه، تا.]؛ [ال بیروت العاملّي، قصیر حبیب أحمد ط. القرآن ، تفسیر في              التبیان
محّمد 1387ه؛ طهران الكشفّي، تقي محّمد ط. مج2، اإلمامّیة ، فقه في             المبسوط
[ال طهران أوفست ط. تا.]، [ال القاهرة الكبیر ، التفسیر الرازّي، الفخر عمر              بن
الحالل مسائل في اإلسالم شرائع الحّلّي، المحّقق الحسن بن جعفر            تا.]؛
خسرو، ناصر 1389ه/1969م؛ النجف علي، محّمد الحسین عبد ط.           والحرام ،
خسرو ناصر الحكیم [رحلة مروزى قبادیانى خسرو ناصر حكیم           سفرنامه ء
محّمد [1984م]؛ 1363ش طهران سیاقي، دبیر ط. المروزّي]،          القبادیانـّي
عّباس الشیخ ط. اإلسالم ، شرائع شرح في الكالم جواهر النجفّي، باقر بن              حسن
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یقول الهجرّي. العاشر القرن إلى یعود إسطنبول، في مبًنى مسجد ،            البیك،
سلحشور، بیك محّمد هو المسجد هذا باني أنَّ سرایي، إیوان أفندي             حسین
كان المسجد هذا أنَّ ویضیف المسجد، هذا من بالقرب أیًضا ضریحه             الموجود
سّمیا أْدهم وخلیل عثمان زادة بیك اسماعیل لكنَّ صراحي، مسجد أیًضا             ُیسّمى
تاریخ عن معلومات المتناول في لیس صالحي. بیك محّمد مسجد المسجد:             هذا
المعمارّیة، وخصائصه بنائه طراز من ُیستنتج لكْن بانیه، وعن المسجد هذا             بناء
تنظیم من الصغیر المبنى هذا به یتمّتع ولما الهجرّي؛ العاشر القرن إلى یعود               أنَّه
الـِمعمارّیین [أشهر سنان إلى بناؤه ُنسب الصنع، في ودّقة ممتاز            بنیوّي

 األتراك]، لكنَّ اسم هذا المسجد لم یِرد في فهرس آثار سنان.
المهّدمة، المباني ضمن البیك مسجد ُصّنف 1928م 1346ه/ العام           في
تتّم أْن یجب التي المساجد الئحة ضمن إدراجه في الفنّیة قیمته تفلح              ولم
أعید أْن إلى له، سقف ال خربًة عدیدة سنین المسجد هذا ظلَّ علیها.               المحافظة

 ترمیمه وإحیاؤه في العام 1389ه/ 1970م.
بجماله، فأشاَد 1961م، 1380ه/ العام في المسجد كوتشو 1 أكرم           عایَن
المحاذي الشارع مستوى عن مرتفع المسجد صحُن ترمیمه. بضرورة           وأوصى
فمن مدخله أّما وباآلجر، المرّبعة بالحجارة ومبنّیة مرّبعة، جدرانه األمام. من             له
إلیه. للوصول درجات عّدة اجتیاز ویجب الشارع، على ُیفتح باُبه صحٍن             خالل
رواٌق المسجد بمحاذاة الجدار. عن منفصلة صغیرة مئذنة الدرجات، هذه            بجانب
الدخول یتّم الرواق هذا خالل ومن مرّبعة. مقبرة مدخل مقابل الشكل             مستطیل
نادر مئذنته، وطراز والمقبرة، بالظّلة المسجد هذا الرئیسّیة. المسجد محّوطة            إلى
السائد، من العكس على المشّیدة لمئذنته التركّي. [المعمارّي] الفّن في            المثال
نفسه كالمسجد المئذنة، هذه الصنع. ودقیقة جمیلة واجهٌة القبلة، جدار            مقابَل
مقبرًة، یتضّمن البیك مسجد كان وباآلجر. الزوایا المرّبعة بالحجارة           مبنیٌّة

 وأشجاًرا في محیطه.
اسطنبول الجوامع ، حدیقة  إیوانسرایي، حسین والمراجع :        المصادر
جوامع مجموعه ء بیك، عثمان زادة بیك إسماعیل 280؛ ص مج1،            1281ه،

 [مجموعة المساجد]، اسطنبول 1304ه، مج2، ص 2؛
أجنبـّي  .... 

........ 
 لالّطالع على صورة كاملة للمصادر ←  د. أ. د. التركّیة ، الماّدة نفسها.

صا من ( د. أ. د. التركّیة )/ سماوي إییجة، ملخ/  
 
 
 
 

1 - R. Ekrem Koçu. 
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 البیك والبیغم ، صفتان أو لقبان تركیَّان.

"ِبْي" الیوم الفارسّیة؛ بالـگاف وأیًضا والكسر، بالفتح (بیك/بك البیك (1          
وهو العثمانّیة، التركّیة اللغة في قدیم للقٍب النهائّیة الصورة هي الكلمة هذه .(bey             
اللقب هذا .biy/bi القوزاقّیة وفي ،big الشرقّیة التركّیة وفي ،beg التركمانّیة             في
األویغورّیة، النصوص وفي األورخونّیة، الحجرّیة الكتابات في أیًضا          ُیشاهد
كان أنَّه أیًضا، وبعده اإلسالم، قبل والغربّیة الشرقّیة المصادر من            وُیستخلص
من ارتباًطا له أنَّ المؤّكد ومن التركیَّة، والحكومات القبائل أوساط في             متداوًال
و الشیشنـّي، bögin "بوغین" و المغولـّي، begi "بغي" بلقب االشتقاق            حیث
ص (مج12، بلوشه 2 من اللغات علماء من فریٌق َیّدعي المنشوئّي. beyle             "بیله"
في لكْن "پك"؛ القدیم الصینـّي اللقب من مأخوٌذ أنَّه كوتویتش 3، وحتى (92            
(الفارسّیة "َبغ" نفسها هي اللفظة هذه أنَّ المحّققین من عدٌد یرّجح             المقابل
كان الذي اللقب ،"bē "بي، البهلوّیة: "بهاگا"؛ السنسكریتّیة: "َبـگـه"؛           القدیمة:
في .(223 ص بروكلمان، ←) والرّب السّید، بمعنى الساسانّیین الملوك على             ُیطلق
وأخذته اللقب، هذا استخدم من أّول األرجح على هم األتراك إنَّ األحوال،              كّل
في اللفظة لهذه األساسّیة المعاني تلخیص یمكننا األخرى. اآللتائّیة الشعوب            عنهم
لقب أ) التالي: النحو على القدماء) (األتراك األتراك" "غوك- ال حكم             مرحلة
القبائل من المتشّكلة الكبرى المجموعات رؤساء أو الصغیرة، القبائل           رؤساء
[قاآن/خاقان]، "قاغان" أو "الخان"، لقب من مرتبًة أدنى اللقب وهذا            الصغیرة،
(َبْرْسباي)، بیك بارس منَح قد كان األتراك، الغوك- سلطان أنَّ نعلم             ونحن
في البكوات)، بیك= (جمع لر" "بي مفهوم ب) "قاغان". لقَب القرقیزّیین             رئیس
التي والعریقة، الممتازة الطبقة عن عادًة یعّبر اُألرخونّیة، الحجرّیة           الكتابات
"ِبْي" لقب تحت یندرج المعنى بهذا (بودون) 4. الشعب عاّمة طبقة عن             تختلف
وأصحاب النفوذ ذوي من واحد كّل ج) أیًضا. المالكة العائلة أمراء             جمیع
على هؤالء، اللقب. هذا أیًضا ُیمنح الموّظفون، أي والصغار، الكبار            المناصب
عاّمة عن منفصلین الحجرّیة، الكتابات عبارات بعض في ذكرهم من            الرغم
الَبَكوات" "الموّظفین بمعنى ُذكروا األماكن بعض في لكْن والبكوات،           الشعب
ورودولف). تامسن بجهود ُنشرت التي وترجماتها، الحجرّیة الكتابات          (نصوص
بفضل المنشورة النصوص ←) األویغورّیین لدى نفسها المعاني بهذه الكلمة هذه             توجد
كونسطنطینوس وكتابات فضالن*، ابن كتبه ما على بناء وآخرین) ، وَبْنغ            مولر،
ص غیوال 6، ِنِمث ←) الخزر أوساط في موجوًدا اللقب هذا كان             بورفیروغنتوس 5،

2 -  E. Blochet 
3 -  W. kotwicz 
4 -  Budun 
5 -  Konstantinos porphyrogenetos 
6 -  Nemeth Gyula 
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األوائل البلغارّیین أوساط في أیًضا موجوًدا األرجح على اللقب هذا كان .(212            
 (البدو)  (← كادلك 7، ص 68).

على اإلسالمّیة، الحضارة حیاض ودخولهم إسالمهم، بعد األتراك          حافظ
القراخطائّیون، الحكومّیون الموّظفون كان السابقین. ومضمونه بمعناه اللقب          هذا
حاكم تغین علي نائب بیك محمود (مثًال أیًضا اللقب هذا یستخدمون الرفیع المقام               ذوو
ال السالجقة، دولة مؤّسسو األوائل، األوغوز كان .(420 ص مج1، البیقهّي،             سمرقند؛
المصادر في نرى بیك*). طغرل ←) البیك لقب سوى البدایة في             یحملون
القرنین في یحملون كانوا والقْرُلق األوغوز زعماء أنَّ واضح، بشكل            التاریخّیة
وأمثالهما). بیك، طوطي بیك، (الشین "البیك" لقب الهجرّیین والسادس           الخامس
الهجرّي الخامس القرن في القراخانّیین أوساط في المتداولة "بكتش" لكلمة            كان
"ِبك"، بكلمة صلٌة بعدها)، وما 297 ص (مج1، الكاشغرّي محمود ذكر كما              أیًضا،
السلطان استوزره الذي الكاشغرّي، بیك َتَقر) (أو توَقر كان لها. تصغیٌر             وهي

 سنجر لمّدة وجیزة، كما یّتضح من لقبه (بیك)، من العرق التركّي األصیل.
لقب المختلفة، التركّیة الحكومات بین نرى العظام، السالجقة عهد           منذ
"جیوش الجیوش أمیر من بدًال مثًال العربـّي؛ "األمیر" للقب معادًال            "البیك"
أمیر من وبدًال بیكي"، "داد العطاء أمیر من وبدًال الجیوش]؛ [بیك             بیكي"
بتأثیر اإلدارّیة، المؤّسسات في المحافظة من الرغم وعلى "بیكلربیكي".           األمراء
بدأ والفارسّیة، العربّیة القدیمة المصطلحات على القدیمة، اإلدراّیة التقالید           من
ذلك عّد ویمكننا المصطلحات، هذه جانب إلى التركّیة واأللقاب األسماء            استخدام
أحَد وحسبانه الرسمّیة، اللغة في ما حّد إلى المحكّیة اللغة تأثیر على              دلیًال
عصر في التأثیر هذا قّوة تزایدت الكبار. السالجقة بعصر الخاّصة            السمات
بدًال البیك لقب استعمال وشاع الذهبـّي]، المعسكر =] أردو وآلتون            اإلیلخانّیین

 من األمیر (مثل أولوس بیكي، توَمن بیكي، مین بیكي، یوزبیكي، وأون بیكي).
كانت التي وسلطان* وخان*، خاقان*، األلقاب: عن فضًال          نالحظ،
الحّكام من عدًدا أنَّ والسالجقة، القراخانّیین مثل الكبیرة السالالت لدى            متداولة
والبیك؛ األمیر لقب یستخدمون كانوا واألمراء، الصغیرة للسالالت          التابعین
والقراقوینلوّیین األناضول وأمراء األوائل، العثمانّیین الحّكام أنَّ المعلوم          ومن
الدستور: مدّونة خالل من (نعلم أیًضا اللقب هذا استخدموا قوینلوّیین            واآلق
قادَتهم یمنحون كانوا بنوآیدین]، =] أوغوْلالري آیدین أنَّ لألنوزي           دستورنامة
لقب كان الهجرّي، الثامن القرن وفي الكبیر]، البیك =] أولوبیك لقَب             الكبار
كبیًرا فاتًحا أنَّ نالحظ أّننا حتى كالجالئرّیین؛ السالالت بعض لدى متداوًال             البیك
لقب وفّضل جنكیز، بساللة الخاّص الخان لقب یستخدم لم [تیمورلنك]،            كتیمور

 األمیر أو البیك.
تیمور، أوالد یحكمها كان التي المناطق في الهجرّي، التاسع القرن            في
لقب ُیمنحون القبائل ورؤساء األقحاح، األتراك كان التركمانّیة، الحكومات           وفي
7 -  K. Kadlec 
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التركّي اللقب أنَّ الفارق مع "المیر"؛ أو "األمیر" أي العربـّي معادَله أو              بیك،
أو "میرعلیشیر"، مثل أّوله في العربـّي واللقَب االسم، آخر في یذكر             كان
من جزء وإنَّما لقًبا البیك لفظة فیها تكْن لم التي الحاالت في لكْن               "علیشیربیك"،
تكین" "بیك مثل االسم، أّول في األحیان معظم في تأتي كانت مرّكب، علم               اسم
فیها ُتستخدم التي الكلمات في ُتراعى كانت نفسها القاعدة وهذه تیمور". "بیك              و
←] (َبْیَبرس) وباْیَبرس وبایَقرا بایتوز مثل "المقتدر" بمعنى "باي"           كلمة
من المتحّدرون أي المغول، األتراك- أعقاب كان الهند في           باي*].
على للداللة أسمائهم أواخر إلى بیك لقب یضیفون العسكرّیة،           األرستقراطّیة
"خاُنم" كلمة الهند في األتراك الحّكام بالطات في بكثرة ُتالحظ كما             أصالتهم،
←] بیك" "بیـگ= مؤّنث بیـگـیم" = "بیغیم و الخان، مؤّنث            (خانیم)،
كذلك "بیك" كلمة اسُتخدمت ذلك مع المقالة]. وتتّمة بابر، [تاریخ            بابرنامة *
أولجایتو. اإلیلخانـّي الحاكم ابنة خان" بیك "ساتي مثل السیدات أسماء من             جزًءا
متداوًال كان الذي خان"، "بیك اسم االستعمال، من النحو هذا على اآلخر              الشاهد

 منذ زمن بعید لدى أتراك األناضول.
فالسالطین السابقة، أهّمّیته "بیك" لقب فقد الصفوّي العصر          في
السلطان لقب أمرائهم كبار یمنحون وكانوا "الشاه"، لقب استخدموا           الصفوّیون
العثمانّیین السالطین ألقاب قدر من الحّط ذلك وراء من یبغون الخان،             أو
یحین كان حین السیاسّیین. أعداءهم ُیعّدون كانوا الذین الوسطى، آسیا            وخوانین
البیك، لقب یحملون كانوا الذین الموّظفین وكبار القبائل رؤساء ترقیة            وقت
عباسى آراى عالم و التواریخ أحسن ←) الخان لقَب وبعده السلطان، لقَب              ُیمنحون
وكبار القبائل زعماء كان العثمانّیة الدولة في الصفوّي). العصر مصادر من             وغیرهما
البارزة الرسمّیة الشخصّیات وأبناء العسكرّیین، وغیر العسكرّیین         الموّظفین
أمیر البكوات= [بیك بیكلربیكي* لقب حافظ ذلك، مع "بیك". لقب            ُیمنحون
األناضول سالجقة عصر في له كانت التي األهّمّیة على قرون، لعّدة             األمراء]
اإلصالحات الدستور= (عصر التنظیمات عصر بعد أیًضا واستمرَّ          واإلیلخانّیین؛
بعد تأتي رتبًة 1255ه/1839م)، العام في المجید عبد عصر في واألدبّیة والثقافّیة              اإلدارّیة
كانت العسكرّیة. غیر المناصب ُأْلغیت أْن إلى [الرفیع]"، "باال وال            "الوزیر"
اإلدارّیة المؤّسسات في موجودة الدیوان رئیس بمعنى (بیكلیكجي) َبكِلْكجي           كلمة
حدِّ وإلى المیالدّي، عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن حتى           العثمانّیة،
صدارة إدارة في [السلطانـّي] الهمایونـّي الدیوان "بكلكجیلیك" ِحرفة بقیت           علِمنا

 الحكومة المركزّیة، جزًءا من الوظائف الكبرى إلى حین سقوط السلطنة.
القبائل رؤساء أوساط في لقًبا مستخدمًة خلت قرون منذ بیك كلمة             كانت
شرف]) ، [تاریخ شرفنامة البدلیسّي، خان شرف ←) األتراك من مستوحاًة            الكردّیة،
.(24 ص لوكوتش 8، ←) البلقان لغات مختِلف إلى العثمانّیة الدولة قیام بعد              وتسّربت
العسكرّیة المؤّسسة في یوجد كان الهجرّي، عشر الثالث القرن أواسط            في
8 - Karl Lokotsch. 
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قادة إمرتهم تحت كان زادة"، "بیك لقب یحملون مناصب أصحاب            القاجارّیة
أصحاب كان (سروان). "سلطان" لقب یحملون نفر، المائة          مجموعات
[سلیل "بیكزادة" لقب یحملون الكبیرة، العائالت إلى النتسابهم هؤالء           المناصب

 البكوات]  (ُبلن، ص 38).
سعید ط. البیهقيّ ، تاریخ البیهقّي، الحسن بن محّمد والمراجع :           المصادر

 نفیسي، طهران 1309ش [1930م]؛
 أجنبي ...

                                      /محّمد فؤاد كوبریلي ( د. أ. التركّیة )/
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الهندّیة: القاّرة شبه فارسّیة في [ِبغم]، بـگـم مخّففها (بیـگـم، بیغم (2           
فخرّي، لقٌب [البیك])، بیـگ مونث [بیِغم]، بیـگـِم التركّیة وفي [بیغم]،            بیـگـَم
آرا* جهان كانت الهند. تاریخ من المغولّیة الحقبة في باألمیرات، حصًرا             خاصٌّ
-1038 حك: الهند، تیمورّیي ساللة في المعروف [الملك جهان شاه ابنة             بیَغم،
بیـگـَم" "پادشاه الرسمّي اللقب تحمل أبیها، حكم أثناء في العازبة،            1069ه]
(كانت وسجنه جهان شاه اعتقال بعد حتى اللقب، بهذا واحتفظت الملكة]،             [جاللة
عهد في الجاللة]. [صاحبة صاحبه" بیـگـم " أو صاحب" "بیغم أیًضا             ُتدعى
كانت 1014ه]، -963 حك الهند: في التیمورّیین الملوك [ثالث أكبر            السلطان
روبّیة 1‘610 و 1‘028 بین سنویا یتقاَضْین واألمیرات) (الملكات           البیغمات
1037ه]، -1014 حك: المغولـّي، الهند [ملك جهانغیر موت بعد دائًما.            راتًبا
روبّیة. 200‘000 قدره سنویا راتًبا نور جهان ألرملته جهان، شاه خلیفته             جعل
من روبّیة 1‘000‘000 سنویا تتقاضى جهان، شاه زوجة محّل ممتاز            كانت
سنویا تتقاضى كانت بیغم پادشاه جهان شاه ابنة أنَّ حین في الملكّیة،              الخزانة
ملوك [سادس زیب أورنغ جعل أمالًكا. ونصفها نقًدا نصفها روبّیة، 600‘000           
‘000 مقداره سنویا راتًبا الملكة لهذه 1118ه]، -1068 حك: التیمورّیین،           الهند

 200‘1 روبّیة.
السّیدات من الواحدة كانت 1366ه/1947م، الباكستان دولة تشكیل          قبل
ففي اآلن أّما بیغم؛ ُتدعى المسلمین واألكابر األشراف عائالت إلى            المنتمیات
ُتدعى المعدمة، الطبقة نساء باستثناء المتزّوجات، السّیدات جمیع          الباكستان
الدول في المعنى بهذا متداولة غیر الكلمة هذه السّیدة. بمعنى بیَغم، منهّن              الواحدة
یخاطب أْن الباكستان في والتقالید العادات من اللغة. الفارسّیة أو            العربّیة
ذكر بعدم ویلتزمون بیَغم، بصفة الخلوة في أو المأل، على زوجاتهم             األزواج
هذه وُتضاف بیَغم. المنـزل رّبة الخدم ینادي والباكستان، الهند وفي            أسمائهن،

 الكلمة كالحقة إلى أسماء الولیدات حدیًثا، لكنَّ هذه العادة سرعان ما ُنسخت.
اآلصفّي]، [المعجم آصفّیه فرهنـگ الدهلوّي، أحمد والمراجع :         المصادر
[تاریخ نامه پادشاه الالهورّي، الحمید عبد "بیـگـم"؛ ماّدة 1986م،           الهور
العزیز عبد أحمد الفهرس؛ ،96 ص مج1، الهندّیة)، اآلثار (مجموعة            الملوك]
ماّدة 1340ه، -1327 الدكن آباد حیدر اللغات ، آصف النائطّي، محّمد            بن

  "بیـگـم"؛
 أجنبي ....

                                          /بزمي األنصارّي ( د. اإلسالمّیة )/
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هذه وتطبیبهم. المرضى عالج فیه یجري الذي المكان          البیمارستان ،
أّما "ستان". المكانّیة والالحقة [المریض] "بیمار" من مرّكبة الفارسّیة           الكلمة
األندلس في ُسمَّي األغلب، على المجانین" "دار فبمعنى "مارستان"           مرّخمها
المغرب وفي "ُمُرستان"، مصر وفي       "ماالستان/ماراستان"،
جندیسابور في الطّب مستشفى/مدرسة اسم كان        "ُمْرْستان/ِمْستران".
كلمة رواج ِقَدم على دلیٌل وهذا إیران)، قسم المقالة، تتّمة ←)             البیمارستان
ملك أّول ُبغرا، َتمغاج بناه الذي المستشفى وقفّیة نّص من ُیستخلص             بیمارستان.
"دار االسم استخدام على سمرقند، في 458ه العام في مسلم،            قراخانـّي
"دار السالجقة عصر وفي "بیمارستان"، من بدًال اآلونة، تلك في            المرضى"
الشفاء"، "دار عن فضًال َیستخدمون العثمانّیون كان الشفاء". "دار و            العافیة"
[دار "بیمارخانة" و الشفاء]، [دار و"شفاخانة" الصّحة" "دار          األسماء:
عشر الرابع القرن من وابتداًء المجانین]، [دار "تیمارخانة" و           المرضى]،
الطراز على الحدیثة الصحّیة المراكز تأسیس بعد المیالدّي،          الهجرّي/العشرین
العربّیة البالد في المستخدم االسم خانه" 9. "خسته االسم اسُتخدم           األوروبـّي،

 الیوم هو: المستشفى، أو المشفى.
وصٌف ،(239 ص (مج3، هشام ابن سیرة في ورد األولى . اإلسالمّیة             القرون
سّیدة أقامت فقد الخندق؛ غزوة جرحى لمداواة عالج، مركز أّول إنشاء             لكیفّیة
فیها عولـَج الجرحى، لمداواة خیمًة الرسول مسجد في األنصارّیة، ُرفیدة            ُتدعى
أّول إنشاء أنَّ ،(405 ص (مج2، المقریزّي یرى معاذ. بُن سعُد الرسول من               بأمٍر
في األموّي الملك عبد بن الولید إنجازات من اإلسالمّي، العالم في             بیمارستان
بفصل أمًرا وأصدر دائمة، أرزاًقا لهم أجرى أطّباء عّین إنَّه ویقول، 88ه،              العام
(99 ص (مج1، أیًضا ُدقماق ابن یقول الناس. بین التجّول من ومنِعهم              المجذومین،
في ُحوِّل قد مصر ُفسطاط في القنادیل سوق محّلة في زبید أبي منـزل               إنَّ

 العصر األموّي إلى بیمارستان.
عهد في كانت اإلسالم، بعد المستشفیات تاریخ في المضیئة المراحل            أولى
بن جورجیس فاستدعى المنصور مرض 148ه العام ففي العّباسّیین.           الخلفاء
من ُبختیشوع*] ← ُجندیسابور، بیمارستان [رئیس ُبختیشوع بن          جبرائیل
في بها الیستهان مساهمًة جندیسابور أطّباء ساهم ذلك بعد بغداد. إلى             جندیسابور
طلب إیران). قسم المقالة، تتّمة ←) البیمارستانات وإنشاء اإلسالمّي الطّب            تقّدم
جورجیوس بن ُبختیشوع بن جبرائیل إلى 194ه) -170 (حك: الرشید            هارون
یوحّنا أبا استقدم ثمَّ بجندیسابور. شبیًها بیمارستاًنا الَكرخ بجانب ینشي ء            أْن
بن یوحّنا ابنه بعد من ترّأسه وقد له، رئیًسا وعّینه جندیسابور، من              ماسویه
بغداد في أیًضا البرامكة بنى بعدها) . وما 246 ،243 -242 ص أصیبعة، أبي (ابن                ماسویه

9 - Hastahane. 
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إلیه وطلبوا ِدْهن، ابن اسُمه هندّي طبیٍب إلى رئاسته أوكلوا باسمهم،             بیمارستاًنا
 أْن ُیترجَم المؤّلفات الطّبّیة السنسكریتّیة بالعربّیة  (ابن الندیم، ص 305).

لكنَّ الرشید، هارون بیمارستان في جاریا العمل ظّل زمن أّي إلى نعلم              ال
 ما ال شكَّ فیه أنَّه ظلَّ المثال المحتذى به في تأسیس البیمارستان األخرى.

التركّي المتوّكل، الخلیفة وزیر خاقان بن الفتح أنشأ 247ه، العام            في
أنشأ 302ه العام وفي ،(406 ص مج2، (المقریزّي، الفسطاط َمعافیر في             بیمارستاًنا
ذلك بعد بغداد. حربّیة في بیمارستاًنا الجّراح) (ابن الجّراح بن عیسى بن              علّي
بات بحیث النواحي، من وغیرها بغداد، في المستحدثة البیمارستانات عدد            تزاید
وإنشاء اإلسالمّي، الطّب ازدهار مرحلَة ُیعّد الهجرّي الرابع          القرن
أبي المشهور الطبیب إلى عیسى بُن علّي أوكل العصر، ذلك في             البیمارستانات.
إدارَة بغداد، بیمارستانات إدارة عن فضًال الدمشقّي، یعقوب بن سعید            عثمان
الخلیفة عصر في ذلك قبل .(316 ص ُأصیبعة، أبي (ابن والمدینة مّكة              بیمارستانات
في بیمارستاًنا المعتضدي* َبْدر أمرائه أمیر بنى 290ه) -279)           المعتضد
افُتتح 306ه، العام من المحّرم أّول في .(301 ص ن، (م. لبغداد الشرقّیة               الضاحیة
ید على بغداد، في البویهّي الدولة مجد أّم باسم ُبني الذي السّیدة،              بیمارستان
ستمائة البیمارستان لهذا الشهرّیة النفقات بلغت ثابت. بن سنان المشهور            الطبیب
الخلیفة بنى 306ه، العام في .(302 ص ُأصیبعة، أبي ابن 195؛ ص (الِقفطّي،               دینار
بغداد في الشام باب محّلة في ثابت، بن سنان نصیحة على بناًء باهللا،               المقتدر
دینار مائتي قدُرها شهرّیة میزانّیة له وخّصص المقتدرّي"،          "البیمارستان
وزراء أحد الفرات ابن أنشأ ن). ص. ن، م. ُأصیبعة، أبي ابن 195؛ -194 ص                 (الِقفطّي،
ل الـُمَفضَّ َدْرب ناحیة في بیمارستاًنا النفوذ، ذوي باهللا، المقتدر العّباسّي            الخلیفة
سنان الطبیب إلى 313ه العام في رئاسته الخاقانـّي خلُفه أوكَل بغداد، شرقّي              في
العام في أیًضا َبْجَكم* الحسن أبو شّید .(305 -304 ص ُأصیبعة، أبي (ابن ثابت                بن
فوقها یربض صغیرة تّلة قّمة على دجلة، لنهر الغربیَّة الِضفَّة على             330ه،
ثابت بن سنان نصیحة على بناًء باسمه، بیمارستاًنا الرشید، هارون            قصر

 الطبیب  (الِقفطّي، ص 193؛ ابن أبي ُأصیبعة، ص 304).
وأنطاكیة، ان، وَحرَّ وَمیَّافاِرقین، ّقة، والرَّ واسط، في كان الحین ذلك           في
(ترزي البیمارستانات من أعداٌد إیران) قسم المقالة، تتّمة ←) وإیران            وَنصیبین،
تلك في .(269 -266 ،204 ،202 -201 ،198 ص عیسى، أحمد 52؛ -42 ص 1968م،                 أوغلو،
أطّباء كان عیسى، بن علّي وأوامر ثابت، بن سنان اقتراح على بناًء              المرحلة،
أنواع بعض تناول لهم ویجیزون المرضى، وُیعاینون یومیا، السجون           یزورون
سّیار بیمارستاٌن منه، بأمٍر كذلك، ُیرَسل كان .(301 ص ُأصیبعة، أبي (ابن              األدویة
وغیَر المسلمین ُیعاینون المرافقون األطّباء وكان العراق، جنوبـّي قرى           إلى

 المسلمین أیًضا، ویعالجونهم  (الِقفطّي، ابن أبي ُأصیبعة، م. ن، صص. ن).
كانت التجهیز، الكاملة البیمارستانات إلى باإلضافة المرحلة، تلك          في
صة مخصَّ الدرویشّیة]، [التكایا الخانقاهات ِسمات لها أیًضا بیمارستانات          توجد
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المعاصر المشهور األدیب د الـُمَبرَّ ذكر وقد النفسّیین؛ المرضى          لمعالجة
من یّتضح وواسط. بغداد بین ِحْزقیل دیر في النوع هذا من سة مؤسَّ              للمتوّكل،
الهجریَّْین والرابع الثالث القرنین مؤّلفو قّدمها التي المستفیضة المعلومات           خالل
أقدم أنَّه البیمارستان، هذا عن (89 ص مج4، المسعودّي، 321؛ ص             (الیعقوبـي،
األندلس في العاّم" فالنسیا 01/َبَلْنسَیة "بیمارستان من وأرقى نفسّي،          بیمارستان
لندن في لحم] بیت =] بتلهم 11 ومستشفى 812ه/1409م)، العام في َس            (أسِّ
أنموذج أفضل .(42 ص 1968م، أوغلو، (ترزي 807ه/1404م) سنة َس           (أسِّ
القرن في والنفسّیة، الجسدّیة األمراض معالجة فیها تتّم كانت التي            للبیمارستانات
إلى ُشیَّد قد كان الذي الفسطاط، في طولون بن أحمد بیمارستان الهجرّي،              الثالث
كان ،(406 -405 ص (مج2، المقریزّي یقول الجامع. طولون ابن مسجد             جانب
تتّم ذلك بعد خاّصة؛ ثیاًبا یرتدوا أْن البیمارستان ذلك في المرضى على              ُیفرض
على ُأنفق الذي البیمارستان هذا كان والطعام. الدواء لهم وُیؤمَّن            معالجتعهم،
من الناس والجنود، العبید عن فضًال یستقبل دینار، ألف ستون وتجهیزه             إنشائه
ابن كان جمعة یوم وكّل سواء. حّد على والفقراء األغنیاء الطبقات،             مختلف
أهمّیة البیمارستان لهذا فیه. األمور سیر على ویّطلع البیمارستان، یتفّقد            طولون
األمراء رابع كافور أیًضا س أسَّ النفسّي. والطّب الطّب تاریخ في            كبیرة
ن) . ص. ن، (م. األسفل باسم بیمارستاًنا الفسطاط في 346ه العام في              اإلخشیدّیین،
كان الهجرّي، الرابع القرن في اإلسالمّي العالم بیمارستانات أهّم           لكنَّ
حتى یعمل ظلَّ أنَّه علًما علیه، یدّل أثر أّي الیوم یبق لم العضدّي*.               البیمارستان
اإلسالمّي العالم في األخرى للبیمارستانات أثر أّي یبق لم كذلك 656ه.             العام
البیمارستان صفات مثل كتًبا أنَّ حتى السالجقة. عصر قبل ما إلى             العائدة
في (الطبیب الفارقّي العلماء زاهد تألیف البیمارستانات و كتاب          للرازّي،
ص الِقفطّي، ←) أیًضا، ُفقدت قد الهجرّي) الخامس القرن في َمیَّافارقین             بیمارستان

 272؛ ابن أبي ُأصیبعة، ص 341، 414- 415).
 

10 - Hospital general Valencia.  
11 - Bethlehem. 
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"Bîmâristan" د. أ. د. التركّیة ، ماّدة 
من العّباسّي، العصر في بغداد في طبّیة منشأة          خریطة
نقًال أوغلو ترزي رسمها أعاد ) الهجرّیین الرابع حتى الثاني           القرن

 عن خریطة لسترنج )
  الجهة الیمنى صورة :

في السلجوقّي العصر في والمدارس البیمارستان        موقع
  شرقّي بغداد.

 
في ُبنیت التي تلك من بیمارستان من ما واألندلس . أفریقیا غربـّي             شمال
البیمارستان القدیم. شكله على الراهن الوقت في محافًظا بقي واألندلس،            المغرب
اَألْغلبـّي األمیر بأمِر القیروان في ِدمَنة محلَّة في ُبنَي قد كان تونس، في               األقدم
للزّوار، انتظار وغرَف للمرضى، غرًفا یضّم كان 224ه). -202           (حك:
بمساعدة المرضى ُیعالجون األطّباء وكان دراسة، وغرفة صغیًرا،          ومسجًدا
ذكر كما .(375 ص الحمارنة 21، 916؛ ،907 ص الوّهاب، عبد (حسن سودانّیات              مّمرضات
أبو هو تونس] مدینة [في بیمارستاًنا بنى من أّول أنَّ ،(102 (ص ْرَكشّي              الزَّ

 الفوارس، من األمراء الـَحفصّیین، تمَّ إنجاز البناء في العام 823ه.
األمیر هو بانیه أنَّ مفاُده فاس، في كبیر بیمارستان أّول عن الوحید              الخبر
هذا كان 596ه). -580 حك: باهللا، (المنصور یعقوب یوسف أبو            الموّحدّي
كبار بالطه إلى فدعا األهّمّیة، من الكثیر البیمارستان هذا بناء یولي             األمیر
عبد وابُنه، الحفید، ُزهر وابُن رشد، وابن ُطفیل، ابن بینهم من عصره،              أطّباء
هذا كبیًرا. بیمارستاًنا للمسلمین استشارتهم] [بعد وشّید الحفید، بن           اهللا
أقام ،(209 (ص المراكشّي الواحد عبد وصفه كما فخًما، مبنًى كان             البیمارستان
والمجذومین، للمجانین، بیمارستانات حكمه منطقة في أیًضا الحاكم          هذا
الحسن وأبو یعقوب، یوسف أبو الكبار، المرینّیون السالطین بذل لقد            والعمیان.
كما المنشآت، هذه على للمحافظة كبیرة جهوًدا المرینـّي، عنان وأبو            المرینیـّي
عن 779ه) -703) بطوطة ابن یقول جدیدة. بیمارستانات أیًضا هم            شّیدوا
من مدینة كّل في بنى أنَّه 760ه)، -750 (حك: المرینـّي عنان أبي              معاصره
(ص واألدویة األطّباء نفقات لتأمین كثیرًة أوقاًفا له ص خصَّ بیمارستاًنا،            مملكته
تلك على أیدیهم یضعون كانوا أمراء الحكم توّلى حین ذلك بعد .(663 ،43             
األفول. إلى المستشفیات تلك شمس آلت علیها، ویستولون          األوقاف،
من زال مراكش، في الموّحدین عصر إلى العائد المعروف           فالبیمارستان
سعدي األمیر أقامه الذي اآلخر البیمارستان وكذلك له، أثر أّي یبَق ولم              الوجود،
المكان في 982ه)، -965 (حك: المهدّي محّمد بن الغالب اهللا عبد محّمد،              أبو
لیون یقول .(39 ص مج5، (سالدي، للنساء سجن إلى وُحوِّل ل، ُعطِّ             نفسه،
الهجرّي/السادس العاشر القرن أوائل في فاس مدینة في شاهد أنَّه            األفریقّي* 31،
12 - Hamarneh 
13 - Léo Africanus. 
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لحجر موضع إلى قبل من ُحوِّل قد كان كّلیا، مهدما بیمارستاًنا المیالدّي،              عشر
هشام) بن الرحٰمن (عبد المولى بنى .(78 ص (مج2، الخِطرین            المجانین
سیدي مقبرة جانب إلى َسال، في بیمارستاًنا 1247ه، العام في العلوّي،             السلطان
على یعتمدون ال كانوا مرضاه لكنَّ قریب، زمن إلى یعمل ظلَّ عاشر،              بن
فاس في الـَمزار. ذلك صاحب الواصل العارف من الشفاء ینتظرون بل             األطّباء،
ضواحي في خاّصة، َمعازل في علیهم ُیحجر عام، بشكل الجذام مرضى             كان
رأس على الـَهمومة، باب في ُیجّمعون كانوا الذین المرضى هؤالء            المدینة.
الهجرّي السابع القرن من األّول النصف في ُنقلوا تلمسان، إلى فاس من              الطریق

 إلى المغاور الواقعة في ضواحي باب الشریعة.
خارج خاّصة بیمارستانات الجذام، مرضى لعزل ُبنیت، األندلس،          في
ضواحي في الكبیر 41، الوادي بجانب الـَعَجب، ُمْنَیة قصر بینها من            المدینة،

 قرطبة  (لیفي بروفنسال، مج3، ص 434).
اإلسالمّیة، الحقبة في الـَمقَّرّي، ذكره ما على بناًء قرطبة، في            كان
البیمارستان غرناطة]، سقوط [بعد اإلسبان حّول عامًال: بیمارستاًنا          خمسون
العام في غرناطة في بناه قد نصر، بني من الخامس، محّمد األمیر كان               الذي
المهندس لكنَّ 1260ه؛ العام في المبنى هذا ُهّدم وقد للضرب. دار إلى              777ه،
مبنًى المستشفى فیها یظهر له، خریطًة استخلص غیهابو 51، الفرنسّي           المعمارّي
الشبه شدید أعمدة، ذات بأواوین محاطة داخلّیة باحة حول طبقتین            من
بروانه*، الدین معین من بأمٍر توقاد في 673ه العام في ُبني الذي              بالبیمارستان
.(414 ص مج6، غیهابو، ،62 -58 ص 1968م، أوغلو، (ترزي (كمتحف) قائًما یزال               وال
غرانادا متحف في المحفوظة المستشفى، لهذا الحجرّیة الكتابة لوحة أساس            على
رائع ومبناه األمراض، أنواع مختِلف المستشفى هذا في ُتعالج كانت            (غرناطة)،
هذه فمثل المبالغة، من شي ء ٌ یبدو ما على االّدعاء هذا في جمالیا. له مثیل                وال
غرناطة في سّیما ال األندلس، أنحاء جمیع في بكثرة موجودة كانت             المباني
"بني عهد في لغرناطة كونل 61 أعّدها التي الخریطة في إسبانیا).            (جنوبـّي
المدینة لحصن الغربّیة البوابة ُسّمیت القدیمة، المصادر على اعتماًدا           نصر"*،
دلیٌل وهذا المارستان"، "باَب المدینة، مسجد إلى األخرى البّوابات من            األقرب
محّمد شّیده الذي البیمارستان عن فضًال الناحیة، تلك في یوجد كان أنَّه              على
-57 ص 1968م، أوغلو، (ترزي آخر بیمارستان الحمراء، قصر من بالقرب             الخامس

.(58 
یبنون المسلمون المعمارّیون ظلَّ األندلس، في اإلسالمّي العصر          بعد
إقامتهم، مقّر من بالقرب للرهبان، وحتى واألمیرات، لألمراء          البیمارستانات
مهندس وقفّیته نّص ُیصرح كما وبانیه ومصّممه مدرید، في التینا 71            كبیمارستان

14 - Guadalquivir 
15 - Geailhabaud 
16 - E Kühnel 
17 - Hospital de Latina 
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لهذا الرئیسّي الباب یزال ال .(241 ص (خوان 81، حسن اسمه مسلم             معماريٌّ
اإلسالمّیة الِعمارة فّن تزاوج من أنموذج وهو اآلن، حتى قائًما            البیمارستان،

 واألوروبّیة.
یحكمها كان التي المناطق مساحة الّتساع [نظًرا السلجوقّیة . المناطق           في
التي البیمارستانات ولكثرة حكمهم، استغرقها التي المّدة ولطول          السالجقة،
هذه دراسة جرت اإلسالمّي، العالم أرجاء مختِلف في عصرهم في            أنشئت

 المرحلة وتقویمها على نحٍو مستقّل].
بیمارستان ضمنها ومن السلجوقّي، العصر إلى العائدة اآلثار دراسة           إنَّ
الدین غیاث الشفاء ودار جوهرنسب، الشفاء ودار (446ه)، الشام في الدین             نور
(614ه)، سیواس في كیكاووس الشفاء ودار (602ه)، قیصرّیة في           كیخسرو
الشفاء ودار (625ه)، دیْفِرغي 91 في شاه، بهرام ابنة َمِلك، توران            وبیمارستان
) توقاد في الالزوردّیة] المدرسة =] مدرسه غوك باسم المعروف بیك،            بروانه
علّي ومستشفى 632ه)، (تشانغري؛ َكْنْغري في خ فرَّ أتابك ومستشفى           674ه)،
للمباني المصّلب المخّطط أنَّ على كّلها تدّل (670ه)، َقْسَطموني في بروانه             بن
التركّي التقویم من بتأثیر المزخرفة األربعة وقبابها األربعة األواوین           ذات
من مستلهمًة كانت أنَّها یبدو والشمس، والقمر للحیوانات النافرة           بالرسوم
في القوطّي العصر في مساهمتها لها وكانت آسیا، في السابق موطنهم             تركستان،
أثناء في تعمل كانت السلجوقّي العصر بیمارستانات أنَّ إلى نظًرا            أوروبا.
دور ظّلت العالم. بیمارستانات تاریخ في كبیرًة أهمّیة لها فإنَّ الصلیبّیة،             الحروب
ضمنها من العثمانـّي، العصر حتى تعمل األناضول في الـُجذام ودور            العجزة،
ُأناَجق ناحیة في دده َمَلك ومقبرة أفیون، مدینة ضواحي في أحمد قراجة              تكیَّة
ملك بعثه الذي السفیر كالویخو 02، رحلة مدّونة في ورد بوْردور. من             بالقرب
أنَّ المیالدّي، عشر الهجرّي/الخامس التاسع القرن أوائل في تیمور، إلى            إسبانیا
العصر إلى تعود تكیًَّة بابا، َدلي الیوم المسّماة أرضروم، بجوار قریٍة             في
هذا باب على باإلیحاء. ُیعالجون فیها النفسّیون المرضى كان           السلجوقّي،
والشمس القمر صورتا .(79 (ص وسمكة شّرابة رسم ُیشاهد           البیمارستان
كالم یؤّكد وسیواس، قیصرّیة في السلجوقیَّین الشفاء" "داَري في           المنحوتتان
قونیة، في الشرعّیة السجالت في أوْزلوق نافذ أبحاث خالل من یتبیَّن             كالویخو.
یأتي ثمَّ ومن المرضى، سائر عن ُیعزلون المدینة هذه في كانوا المجذومین              أنَّ
(ترزي خنازیریان تكیَّة إلى وُینقلون لمعاینتهم، الدین عالء بیمارستان من            طبیبان
وجود على التركّیة الحكومة رئاسة توثیق مركز ملّفات تدّل .(1 ص 1978م،              أوغلو،
وسیواس قیصرّیة من كّل في السالجقة، عصر في النوع هذا من             مؤّسسات
البیمارستانات، عن فضًال األناضول، في ُشیَّد .(2 ص ن، (م. وتوقاد             وقسطموني
تقسیم یمكننا المرضى. لمداواة المعدنّیة، المیاه ینابیع بحذاء          حمامات
18 - Juan 
19 - Divriği 
20 - Clavijo 

31 



البیمارستانات (1 مجموعات: أربع إلى األناضول سالجقة عصر          بیمارستانات
بیمارستان 485ه) -465 (حك: السلجوقّي ملكشاه جیش في كان فقد            السّیارة.
الطبّیة والتجهیزات واألدوات واألطّباء المرضى تحمل جمل مائة یضّم           سّیار،
550ه) سنة (المتوّفى األندلسّي/المغربـّي الباهلّي الحكم أبو كان .(11 ص            (أونفر 12،
ملك 526ه)، -512 (حك: محمود لمعسكر التابع السّیار المستشفى           طبیب
أربعون كان .(124 -123 ص مج3، خّلكان، ابن 405؛ ص (الِقفطّي، السلجوقّي              العراق
عزیز كان ذلك، عن فضًال آخر. مكان إلى مكان من المستشفى هذا ینقلون               جمًال
ُیحَمل بیمارستاًنا محمود معسكر في أنشأ قد حامد، بن أحمد نصر أبو              الدین
مصر ممالیك أبقى .(158 ص (الُبندارّي، جمل مائتي ظهور على وتجهیزاته             أطّباؤه
-14 ص عیسى، أحمد 200؛ ص مج2، (المقریزّي، السالجقة استّنه الذي التقلید هذا               على
ص (مج14، القلقشندّي دّونه ما على بناء القوافل. محّطات بیمارستانات (2 .(15            
ومحّطات الرباطات في كان ،(14 -10 (ص الُعَمرّي اهللا فضل وابن ،(157 -152             
ما تؤّید شّغالة. بیمارستانات األناضول، في سیَّما ال السالجقة، دیار في             القوافل
في الواردة واألشربة األدویة وصف إجازة شروط المؤّرخان، هذان به            صّرح
توران، ←) قیصرّیة مدینة ضاحیة في الواقع قرهتاي رباط] =] خان وقفّیة              نّص
البیمارستانات هذه من نماذج كانت السلطانّیة. البیمارستانات (3 .(58           ص
القاهرة احتلَّ أن بعد األیوبـّي، الدین صالح أقام فقد وإیران. مصر في              موجودة
-76 ص عیسى، (أحمد المدینة في الفاطمّیین قصر من جناح في مستشفى              (657ه)،
الدیار في البالطات بیمارستانات إنشاء عادة وصلت .(98 ص البدلیسّي، ،77           
العاّمة. البیمارستانات (4 الصین. حتى المغولـّي، العصر وفي          العثمانّیة،
تتّمة ←) الملك نظام شّیده مصر في البیمارستانات هذه من األّول             األنموذج
ألب ابن ُتُتش، الملك باسم ُتُتش، بیمارستان النوع هذا من إیران). قسم              المقالة،
مج (شْتِرك 22، دجلة لنهر الشرقّیة الِضفَّة على الُتُتشّیة المدرسة مع الواقع            ارسالن،
النوع هذا من شهرًة األكثر األنموذج .(161 ص مج2، هرتسفلد 32، زاره- 142؛ ص ،1              
هذه في الطبابة كانت العضدّي. البیمارستان هو البیمارستانات،          من

 البیمارستانات تترافق وتعلیَم الطّب.
في باسمه 549ه العام في زنكي الدین نور أنشأه الذي البیمارستان             كان
فائق طبیا مركًزا ُیحسب األعظم، البیمارستان باسم اشُتهر والذي           الشام،
في ُأسر الذي الفرنجة ملك فدیة من وتجهیزه بنائه نفقات الدین نور أّمن               األهمّیة.
تأسیسه: من سنة ثالثین بعد رآه الذي ُجبیر ابن قال الصلیبّیة. الحروب              أثناء
نور بیمارستان أي الجدید في جدید؛ واآلخر قدیم واحد بیمارستانان هنا             "یوجد
لهم ویصفون المرضى، بمعاینة األولى الساعات منذ األطّباء یشرع           الدین،
یكون أْن ُیرّجح .(256 -255 (ص تناولها" المسموح واألطعمة الالزمة            األدویة
ُدقاق أنشأه الذي البیمارستان هو اسَمه، ُجبیر ابن أورد الذي القدیم             البیمارستان
21 - Ünver 
22 - Streck 
23 - Sarre- Herzfeld 
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ابن ألنَّ الشام، في البرید باب في 498ه) سنة (المتوّفى السلجوقّي ُتُتش              بن
(إلیسییف 42، ُتُتش بن ُدقاق بیمارستان عن تحّدث 572ه)، سنة (المتوّفى            عساكر
والمدارس الوسطى آسیا أتراك منازل نمط على الدین نور بیمارستان .(267             ص
باحة حول محَوَرین ذي صلیب شكل على أواوین أربعة ذو بناٌء             السلجوقّیة
كما الیوم، حتى األصلّي شكله على حافظ سلجوقّي مستشفى أقدم وهو             داخلّیة،
معلومات األطّباء طبقات في ُأصیبعة أبي ابن قّدم التي الوحیدة سة المؤسَّ             أنَّه
الطّب، علم ومؤّرخ هذا، العیون طبیب ألّن الطبّیة؛ تعلیماتها حول            وافیة
السابع القرن في المدرسة هذه في وتدّرب درس قد نفسه هو كان              المشهور،
الدین نور عّینه الذي الحكم، أبي بن المجد أبي عن الحدیث فّصل فقد               الهجرّي.
ویعّلم الطبابة، یمارس كان إنَّه عنه ویقول المستشفى، ألطّباء رئیًسا            زنكي،

 الطّب في الوقت نفسه  (ص 628).
 1- الباحة ذات األعمدة.

 2- اإلیوان الخاّص بالمرضى الرجال.
 3- غرفة المریضات.

 4- غرفة المرضى الرجال في طور النقاهة.
 5- غرفة المریضات في طور النقاهة.

 6- مقّر الممّرضین.
 7- المطبخ والغرف الملحقة به.

 8- المكان الذي توضع فیه التوابیت.
 9- غرفة الغسیل.

 10- مخزن التدفئة.
 11-غرفة رئیس المستشفى.

 12- غرفة الجّراحین.
 13- غرفة أطّباء العیون.

 14- مكان قراءة صالة المّیت (المصّلى).
 15- الباحة ذات األعمدة.

 16- غرفة المرضى النفسّیین من الرجال.
 17- غرفة المریضات مرًضا نفسیا.

 18- أحواض المیاه.
"Bimâristan" د . أ. التركّیة ، مقالة 

 خریطة أرضّیة بیمارستان قالوون في القاهرة .
 
 

العام في القاهرة في أقامه قد َقالوون المنصور كان الذي البیمارستان             في
الدین، نور بیمارستان في الحال كان كما وعملیا، نظریا ُیعّلم الطّب كان              683ه،
النفیس. ابن من المهداة الكتب فیها ُحفظت كبیرة، مكتبة یضّم كان أنَّه              ومعلوٌم
القصور أحد على تعدیالت إجراء بعد البیمارستان هذا بناء قالوون            أعاد
24 - Elisséeff. 
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شكل على َنَسَمة، آالن ثمانیة ساكنیه عدد كان والذي الُقطبیَّة، المسّمى             الفاطمّیة
منها ملحقات إلیه أضاف أْن بعد مجموعًة جعله ثم أواوین، أربعة ذي              مبنى
.(43 -1 ص هرتس 52، 408؛ -406 ص مج2، الخاّصة (المقریزّي، والمقبرة الطّب،             مدرسة
هذا مخّطط كوست 62، باسكال الفرنسّي، المعمارّي المهندس         استخرج
على مؤّلف- المبنى هذا 1826م. 1241ه/1817- -1232 العام في           البیمارستان
السقف مقّببة المركزّیة تقاطعها ونقطة أواوین، أربعة من المخّطط- هذا            أساس
هذا في .(97 -91 ص 1968م، أوغلو، ترزي 45و؛ الورقة ،452 رقم مج10، شلبي،                (أولیاء
عالج یتّم كانت المنصورّي، البیمارستان باسم أیًضا المشهور          البیمارستان
یقومون األطّباء من كبیر عدد وكان المجانین؛ حتى المرضى، أنواع            مختِلف
عشر الحادي القرن في علمنا، حّد على الموضع، هذا كان الطّب. طلبة              بتدریس
 أیًضا، أهّم بیمارستان في العالم اإلسالمّي، ومركًزا طبیا  (أحمد عیسى، ص 44- 48).
مركٌّبة مجموعٌة السلجوقّي، العصر إلى العائدة األخرى المهّمة سة          المؤسَّ
وأخته السلجوقّي كیخسرو الدین غیاث كان المستشفى، الطّب- مدرسة           من
هذا حافظ .(90 ص مج1، (غاْبِرِیل، متحاذَیین قیصرّیة في بنیاهما قد             جوهرنسب،
ولد لسلطان شعر من وُیستخلص القدیم، وضعه على الیوم حتى الطبـّي             المركز
الدین قطب المعروف، والمنّجم الحكیم یكون أْن احتمال قیصرّیة،           حول

 الشیرازّي، قد عِمل فیه لمّدة من الزمن  (أوزلوق، ص 5).
629ه)، سنة (المتوّفى البغدادّي اللطیف عبد المعروف، الطبیب          أبدى
منغوجك، بني شاه بهرام بن داوود الدین عالء خدمة في أرزنجان في كان               حین
شّیدته قد الملك، ابنة َمِلك، توران كانت التي الشفاء]، [دار شفاخانة " " بال              رأَیه

 باسمها، وال یزال قائًما حتى اآلن.
خدم مستشفى، ُشیَِّد آماسیه، في الروم السالجقة عهد في 709ه، العام             في
سنة عشرة أربع لمّدة وأستاًذا طبیًبا الدین، شرف أوغلي صابونجي ذلك بعد              فیه،
العاشرة- الصفحات 1970م، ألغود 32؛ -28 ص 1991م، أوغلو،           (ترزي

 الثانیة عشرة].
في (ُبني الشام في الدین نور بیمارستان بین المشتركة العناصر            معماریا،
في جوهرنسب باسم المسّمى الشفاء ودار ِكیِمریان، ومستشفى 549ه)،           العام
التي كیخسرو- الدین غیاث باسم المسّماة الطّب ومدرسة قیصرّیة،           مدینة
المحیطین المحوَرْین ذو المصّلب المبنى هي: األصلّي- شكلها على كّلها            حافظت

 بباحة داخلّیة ذات أربعة أواوین.
ذات القوافل ومحّطات والمساجد المدارس منشأ عن غودار أندریه           بحث
خراسان في بامیان مدینة في أربعة أواوین ذي مبنى في األربعة،             األواوین
َتركان قصر یبدو ما على كان الهجرّي)، الخامس القرن إلى بنائه تاریخ              (یعود
.(9 -1 والصفحات عشرة، والسادسة عشرة الخامسة (الصفحتان 487ه) سنة (المتوّفاة             خاتون
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تتوسطه مصّلب مبناها منازل على الوسطى آسیا في الحفریات في كذلك             ُعثر
والمستشفیات المدارس منشأ المنازل من النوع هذا عّد یجب بقّبة. مسقوفة             باحة
-142 ص (بوغاتشنكوفا 72، السقف المقّببة المركزّیة والباحة األربعة، األواوین           ذات
وال 549ه، العام في الشام في زنكي الدین نور بناه الذي البیمارستان مثل ،(158              
626 (سنة دیْفِركي في َمَلك توران بنته الذي الشفاء ودار اآلن، حتى قائًما              یزال
و 682ه)، سنة (أنشي ء القاهرة في قالوون بیمارستان خاص وبشكل            ه)،
862ه/1457م؛ التشیید: (بدایة میالن في ماغیوره] [مستشفى ماغیوره" 82          "اوسبداله

 ترزي أوغلو، 1976م، مج2، ص 873- 879).
في األوروبّیة البیمارستانات في تأثیًرا السلجوقّیة البیمارستانات تركت          لقد
المعمارّیة، الهندسة حیث ومن الظاهرّي، الشكل حیث من النهضة،           عصر
الحدود على بلیز 92 سان مستشفى مثًال سواء؛ حدٍّ على الداخلّیة            والزخارف
َمَلك. توران الشفاء" "دار قّبة من مقتبسة عّدها یمكن قّبة له الفرنسّیة              اإلسبانّیة-
شعار نفسها وهي زنبق، زهرة صورة زنكي، الدین نور بیمارستان شعار             كان
في الطبقتین ذي المستشفى غرف زخرفة في واسُتخدمت قالوون.           بیمارستان
895ه/1440 -844 العام في الصلیبّیون الهیكل فرسان بناه الذي رودس،           مدینة
إلى باإلضافة الفرنسّیین. الملوك بالطات في أیًضا الشعار هذا ُیشاهد 1489م. -            
ذات السلجوقّیة الشفاء" "دار بـ رودس فرسان مستشفى خریطة َشَبه یدّل             ذلك،
السلجوقّیة للبیمارستانات والتاریخّیة الثقافّیة األهمّیة على توقاد، في          الطبقتین

 (ترزي أوغلو، 1975م، ص 828- 829).
األوروبّیة، البلدان على مقتصًرا السلجوقّیة البیمارستانات تأثیر یبَق          لم
األقصى؛ الشرق حتى األدنى الشرق من أیًضا، أخرى مناطق إلى تمّدد             وإّنما
بیمارستانات بتشییدهم التمّدد، هذا في اإلیلخانـّي العصر في المغول ساهم            وقد
وسلطانّیة، وهمدان، وتبریز، وسیواس، آماسیه منها المدن، من كبیر عدد            في

 وشیراز، وبغداد، على نمط البیمارستانات السلجوقّیة.
مركز إلى بعد ما في ُحوِّل وبیمارستاًنا، قصًرا سمرقند في تیمور             بنى
مركز ثاني بغراخان، تمغاج بیمارستان بعد عّده الجدیر من ثقافـّي، -            علميٍّ
تیمور، ابن شاهرخ، بنى .(173 ص 1951م، (ألغود، المدینة تلك في كبیر              صّحي
بنى 911ه) -873) بایقرا حسین السلطان عهد في هراة. في مستشفًى             كذلك
قصره تضّم كبرى مجموعة أنجل 03، قناة بمحاذاة النوائّي، علیشیر           األمیر
352 ص مج1، التركّیة ، أ. (د. وبیمارستاًنا طبّیة ومدرسة برك، فیها وحدائق             الخاّص،

.( 
بیمارستانات البابرّیین عهد قبل الهند في ُبنیت قد كانت والصین .            الهند
قائمًة كانت بیمارستاًنا سبعین أنَّ القلقشندّي، ذكر فقد أثر. أّي منها یبَق لم               كبرى،
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ص (مج1، فرشته قاسم محّمد ذكر .(29 ص (شبیس 13، تغلق بن محّمد عصر               في
ُیعیَّن كان أخرى. أبواب خمسة إلیها أضاف فیروز السلطان أنَّ ،(151           
وغیرهم، عیون وأطّباء جراحین من متخّصصون، أطّباء         للبیمارستانات
متوافرة واألطعمة األدویة وكانت للمرضى، ومراقبون كذلك،         ومّمرضون
دون من الطبقات جمیع أمام مفتوحة كانت المستشفیات هذه أبواب أنَّ كما انا. مج             
حدا مداخیلها تتجاوز التي القرى من أمواًال یأخذ فیروزشاه، وكان            استثناء.
الفیروزشاهّیة السیرة في ال مفص الكالم ورد المستشفیات. نفقات لتأمین           معینا،
وعلى البیمارستانات في ُتستهلك كانت التي األدویة على 772ه) سنة            (تألیفه
-988 (حك: شاه قطب علي محّمد شاهّیون، القطب السالطین س أسَّ            تركیباتها.
وقد بیمارستانات، أتاوه 23، في خان خیراندیش اب والنَّوَّ آباد، حیدر في            1004ه)
َقْیروت اسُمه المؤّسسات هذه أطّباء عن كتاًبا خان خیراندیش الطبیب            دّون

 التجاربي  (صدیقي، ص 168- 169).
قائًما یزال ال التجهیزات، كثیر بیمارستان السیكرّي فتحبور قصر           في
في نیكوالؤومانوتشي 33، اإلیطالـّي طبیبه ذكر كما ًصا، مخصَّ كان اآلن،           حتى
الحریم سیدات لمداواة المیالدّي، عشر الهجرّي/السابع عشر الحادي          القرن
غرفة عشرة اثنتا البیمارستان هذا في كان .(2186 -2185 ص 1938م  ألف ،             (بورغهام،
ُتعطي والمغاسل. االستحمام، وأحواض المراحیض، من كاٍف وعدد          للمرضى،
الزخارف عن وافیًة فكرًة جمالها، على محافظة تزال ال التي المزخرفة،             سقوُفه
غرف إلى التسّرب من الشمس أشّعة لمنع السلطانـّي. البیمارستان لهذا            الفخمة
المباني تزال ال ومسقوفة. مزّججة أواوین الغرف مقابل في ُبنیت            المرضى،
كان اآلن. حتى قائمًة كذلك، القصر وحّمامات لألطّباء، صة المخصَّ           اإلدارّیة
لتطبیب المدینة، في بیمارستانات بإنشاء أمًرا أصدر قد أكبر، ابن            جهانغیر،
اآلن حتى موجودًة الُعمومّیة، البیمارستانات هذه اطالل تزال وال انا. مج            الناس

 في أكره  (م. ن، ص 2192).
السلجوقّیة للبیمارستانات المعمارّي الطراز تأثیر إثبات السهل من          لیس
الِعمارة أوصلوا قد المغول أنَّ إلى نظًرا لكْن، الهند؛ تیمورّیي بیمارستانات             في
في الهند. في مشهوًدا كان التأثیر هذا بأنَّ اإلقرار یمكن الصین، إلى              السلجوقّیة
على بیمارستانات ثالثة الصین في أنشي ء 693ه)، -658) قاآن قوبیالي            عصر
في أحدها وإیران، تركستان في سائًدا كان الذي السلجوقّي، المعمارّي            الطراز
وكان (خانبالق/بكین). تاتو 53 في واآلخر (تشنغتو) 43، سیاندو في قوبیالي           قصر
أطّباء بإشراف 691ه، العام منذ الخدمة في موضوعان البیمارستانان           هذان
كان الذي بكین، في الملكّي البیمارستان فهو الثالث، البیمارستان أّما            مسلمین.

31 - Spies 
32 - Etawah 
33 - Niccolao Manucci. 
34 - Ciandu (chengtu) 
35 - Tatu 

36 



األطّباء كان البیمارستانات، هذه عن فضًال شزه 63. هوئي- كوانغ-           ُیسّمى
  المسلمون، یعملون في الصیدلّیات الملكّیة الصینّیة.

إلى القدیمة، اإلسالمّیة البیمارستانات معظم تعود العثمانـيّ .         العصر
ْفراتیسالف 73، فنسالف البارون دّونها التي المذّكرات ففي العثمانـّي.          العصر
بیمارستاًنا أّن 999ه/1591م، العام في إسطنبول إلى النمساوّیة البعثة-           عضو
العثمانـّي. األسطول طاقم ألفراد للسفن، باشا قاسم مصنع في س ُأسِّ            قد
آغاجي، ساِقز بیمارستان إلى باإلضافة أنَّه المحفوظات، سجّل من           وُیستخلص
هنالك كانت البحرّي، باشا قاسم ألسطول التاِبَعین َقواق آینالي           وبیمارستان
وبیمارستانات وبِرفزه 83، والبصرة كریت من كلٍّ في للبحرّیة          بیمارستانات
وإزمیت، ِغملیك، من كلٍّ في السفن مصانع في األسطول في العاملین             لتطبیب
والبصرة والسویس، كریت)، (في وسودا وِفدین، وتوْلجي، وروسُجق،          وإزنیق،
البیمارستانات یستخدمون العثمانّیون كان .(61 -53 ص 1988م، أوغلو،           (ترزي
بیمارستانات شّیدوا كذلك وقفّیاتها. في الواردة بالمقّررات ملتزمین          القدیمة،
وبلغراد، وسالونیك، واسطنبول، وأِدْرنه، بورصة، من كلٍّ في          جدیدة
أسره الذي شیلتبرغر 93، یوهانس األلمانـّي مذّكرات في ورد          وبودابست.
بایزید] [إیلِدِرم بایزید السلطان خدمة في ودخل نیكبولي 04، معركة في            األتراك
ذلك في العثمانّیة الدولة عاصمة بورصة، في كان أنَّه 805ه)، -791             (حك:
دون من فیها، العالج یتلّقون المرضى جمیع كان بیمارستانات، ثمانیة            الحین،
البیمارستانات من الیوم یبق لم .(94 (ص عرقّي أو دینـّي أساس على تمییز               أّي
اإلیلِدِرم كان الذي البیمارستان من واحد، متٌر ارتفاعه جدار بقایا سوى             الثمانیة
التركّي المعمارّي المهندس أعاد 796ه. و 792 العامین بین شّیده قد             بایزید
أْن بعد .(40 -38 (ص البقایا هذه دراسة بعد المبنى، خریطة رسَم تاش،               تَشتین
في الثاني مراد السلطان بنى العثمانّیة، للدولة عاصمًة أِدرنه على االختیار             وقع
[دار سى" إوَده لر "خسته باسم ملكیا وبیمارستاًنا الجذام"، "دار المدینة             هذه
ال العثمانـّي، العصر في .(58 ص 1979م، أوغلو، (ترزي المستشفى]            المرضى=
"شفاخانة" المسّمى أّولها البیمارستانات، من العدید ُبني إسطنبول، في           سیَّما
العام في الفاتح محّمد السلطان بناه الذي المجّمع من جزء وهو الشفاء]،              [دار

  875ه.
اسطنبول، في الخاّصة بیمارستان المهّمة: العثمانّیة البیمارستانات         من
الشفاخانة الیوم؛ حتى قائًما یزال ال وهو 957ه)، -945 (البناء: ِسنان             مهندسه
وبیمارستان 964ه)، -957 (البناء: السلیمانّیة المجموعة ومدرسة الشفاء]          [دار
هذه في تتّم كانت 995ه). -991 (البناء: القدیم] الوالدة [بیمارستان والده             عتیق
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كما الشفاء، دار في یعمل كان أیًضا. النفسّیین المرضى معالجة            البیمارستانات
عیون، وطبیبا وطبیبان، لألطّباء، رئیٌس السلیمانّیة، المجموعة وقفّیة          تنّص
یتقاضون العّمال، من كبیر وعدد صیدالني، ومساعدا وصیدالنّیان،          وجّراحان،
المتعّلقة المعلومات وردت فضّیة]. عملة =] آقجه ثالثین إلى ثالثة من             یومیا
طبقات كتاب في االفتتاح، آونة الطبّیة، للمدرسة التابع البیمارستان           بوضع
.(414 (الورقة شلبي مصطفى زادة جالل تألیف المسالك ، ودرجات           الممالك
عشر الثالث القرن أوائل حتى البیمارستان هذا في الطّب تدریس            استمرَّ
الرابع القرن حتى فیه المرضى تطبیب واستمرَّ المیالدّي، عشر           الهجرّي/التاسع

 عشر الهجرّي/العشرین المیالدّي  (ترزي أوغلو، 1983- 1984م، ص 28- 33).
"دار سوى اسطنبول، خارج القدیمة البیمارستانات من حالیا یبق           لم
893ه)، -889 (البناء: أِدرنه في 918ه) -886 (حك: الثاني بایزید            الشفاء"
العام في افُتتح األخیر هذا (َمغنیسا)؛ مانیسا في حفصة السلطانة الشفاء             ودار
918 (حك: األّول سلیم السلطان زوجة حفصة السلطانة أوقاف من وهو            946ه،
كان صّحّي. متحف إلى الراهن الوقت في البیمارستان هذا ُحوِّل 926ه). -            
وطبیبا وجّراح، لألطّباء، رئیٌس وقفّیته، تنّص كما المستشفى هذا في            یعمل
صیدالنـّي، ومعاونا وصیدالنّیان، النفسّیة، باألمراض ومتخّصص        عیون،
وقّصار سّر، وأمین ومدیٌر، لیًال، یعمالن ومّمرضان نهاًرا یعمالن           ومّمرضان،
"مسیرمغنیسا"، اسمه تریاق 14 سنویا المستشفى هذا في یحّضر كان           وطّباخان.
في اسطنبول في كان الناس. على یوّزع فائض ُوجد وإذا المرضى، على              یوّزع
مرافقي أحد لوبنو 24، رینولد الصیدالنـّي مذّكرات من ُیستخلص كما الحین            ذلك
(995ه/1587م)، اسطنبول إلى سفره أثناء في النمسا، ملك الثاني،           رودولف
مریض. 300 إلى 150 من لعدد معظُمها یّتسع ،(168 (ص بیمارستانات 110            
كان وبعضها ومعتقداتهم، أدیانهم اختالف على المرضى یستقبل بعضها           كان
كتاب من عشر الثاني الباب من 31 و 30 الصفحتین في للمریضات. ًصا              مخصَّ
981 العام في هونیغر 44 نیكوالوس نشره الذي الـَجَنوّي- منافینوس 34          أنطونیوس
السالطین قصور على المحافظة <وصف بعنوان بازل 54، في          ه/1573م
[دار "تیمارخانة" ال عن الحدیث یجري -64

العثمانّیة > والدولة          العثمانّیین
في ُیعاَلج وكان اسطنبول، في بناه قد الثاني بایزید السلطان كان الذي              المجانین]،
ممرضا. 150 فیه وكان حدة، على كال نفسیا مریًضا أربعین الكبرى غرفه              أحد
بایزید بناه الذي البیمارستان نفسه هو المستشفى هذا كان إْن المؤّكد غیر من               لكْن
زار الذي أیًضا دیلیش 74 ویلهلم تحّدث آخر. مبنى أو اسطنبول، في             الثاني

41 - mithridatikum 
42 - Reinhold Lubenau 
43 - Antonius Menavinus 
44 - Nicolaus Höniger 
45 - Basel 
46 - Hofhaltung des türkischen kaisers und oltomanische Reiches Beschreibung. 
47 - Wilhelm Dilich 

38 



عن المیالدّي، عشر الهجرّي/السابع عشر الحادي القرن بدایة في           إسطنبول
(ص دیلیش وأشار إسطنبول. في بایزید مسجد بجانب الثاني، بایزید            بیمارستان
قد القانونـّي، سلیمان السلطان ابن سلیم السلطان كان آخر، بیمارستان إلى (52            
حتى علیه ُیعثر لم إنَّما السلطنة، عرش على جلوسه من الثالثة السنة في               بناه
أحمد السلطان مجموعة بیمارستان البیمارستانات، هذه عن فضًال نذكر           اآلن.
المنصرم القرن في الوجود من وزال 1025ه، العام في ُبني قد كان              الذي

 (إیوانسرایى، مج1، ص 18- 19).
مجموعة من جزًءا دائًما كانت أنَّها العثمانّیة، البیمارستانات سمات           أبرز
دار الـَمضافة= خانة= [إطعام "العمارة" و والمدرسة المسجد من           مؤّلفة
[الخان]، القوافل ومحّطة العجزة]، دور أنواع من [نوع وتابخانة           اإلطعام]،

 والحّمام، والسوق، و "النبع" [= خّران میاه خیرّي]، ومباٍن من هذا القبیل.
السلجوقّیة المعمارّیة التقالید استمرار العثمانّیة البیمارستانات في         ُیالحظ
مغنیسا)، في خاتون حفصة الشفاء ودار بورصة، في بایزید إیلِدِرم الشفاء             (دار
الجدیدة المعمارّیة العناصر استخدام شاع التحدیث عصر بیمارستانات في           لكْن

 (مثل بیمارستانات اسطنبول، إنجاز ِسنان).
أثٌر الدین خیر المعمارّي إنجاز أِدرنة، في الثاني بایزید الشفاء"            "دار
شلبي أولیاء یقول كما یشّكل كان البیمارستانات، تاریخ في المثال نادر             تاریخيٌّ
بتدریس المختّصة له، المجاورة المدرسة مع 164و) و 163و الورقتان ،449 رقم              (مج3،
كان التي السابقة، المجموعات من العكس على مجموعته، في الثقل مركَز             الطّب
لدار المعمارّیة الخصائص بین التشابه یدّل الثقل. مركز هو معظمها في             المسجد
في الطبّیة الدین غیاث السلطان ومدرسة قیصرّیة، في نسب جوهر            الشفاء
أكبر العملّي الجانب على كان البیمارستانات هذا في التركیز أنَّ على             جوارها،
الزوایا، مسّدس رئیسّي مبنى من البیمارستان هذا یتأّلف النظرّي. الجانب            من
الباحة في أكبر. قّبتها مركزّیة بمحّوطة تحیط مقّببة، محّوطات سّت            فیه
وغرف المستوصف، األرجح على هو إدارّي مبنى بها، المّتصلة           الصغرى
وغرفة والمطبخ الخطرین، المجانین حجز ومكان السّت، المركزّیة          الباحة
الطبّیة. بالمدرسة البیمارستان باحة یصل ممرٌّ منه النهائّي القسم في            الغسیل.
ُلِحَظ حوض. وسطها وفي بقّبة، مسقوفة مركزّیة، باحة األساسّي المبنى            یتضّمن
صیًفا. إلیوائهم وسّتة الشتاء، في المرضى إلیواء مواضع سّتة الباحة محیط             في
مجّهز نحٍو على مبنّیة فهي موسیقى؛ غرفَة كانت للمدخل المقابلة الغرفة أنَّ              یبدو
خریطة فیالرته 84، أنطونیو وضع 861ه/1457م العام في بالكامل.          صوتیا
التهوئة فیه ولحظ میالن، في ماغیورة] [مستشفى ماغیوره اوسبداله           مبنى
أِدرنة، في الدین خیر المعمارّي المهندس بنى عاًما بثالثین ذلك وبعد             المركزّیة،
حیث من نوعه من األّول ُیعّد الذي الشفاء داَر الثاني، بایزید السلطان من               بأمر
حدٍّ على المركزّیة التهوئة تأمین حیث ومن الموسیقى، لغرفة الصوتـّي            التجهیز

48 - Antonio Filarete 
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للعجزة المخّصصة للمستشفیات الكامل <الدلیل في شتورم 94 یتحّدث          سواء.
عن 1132ه/1720م، العام في أوغسبورغ في ُنشر الذي ،05

         والمرضى >
المركزّیة القّبة فوق تقام كانت التي الهواء مالقیف األبراج مخّطط بین             التشابه
الدین خیَر أنَّ وذلك الثاني. بایزید الشفاء دار في الملقاف والبرج             للبیمارستانات،
التهوئة، ببرج الصیفّیة الغرف وصل خالل من الغرف تهوئة مشكلة            حلَّ
1985 أوغلو، (ترزي الهواء لسحب [فتحات] بروازن الشتوّیة الغرف          وتجهیز
واألمیركّیة األوروبّیة المستشفیات في التهوئة أجهزة فإنَّ لذا .(24 -16 ص             م،
طرق كبیر حدِّ إلى تشبه المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن             في
،420 الصورة ،884 ،519 ص (كون، أِدرنة في الثاني بایزید الشفاء دار في               التهوئة

 ص 941، الصورة 444).
ُلِحظت ُیحرقون، أوروبا في النفسّیون المرضى فیه كان الذي العصر            في
المرضى، لتطبیب الالزمة التدابیر جمیع أِدرنة، في الثاني بایزید الشفاء دار             في
ُجّهز كما موسیقى، غرفة ذلك وفوق النفسّیون، المرضى ضمنهم           ومن
احتذته الذي المثال یكون أْن یمكن اقتصادّي، تهوئة بنظام           المستشفى
عشر الهجریَّین/الثامن عشر والثالث عشر الثاني القرنین في          المستشفیات

 والتاسع عشر المیالدیَّین.
الذین سواٌء البالط، لرجال بیمارستانات وإسطنبول أِدرنة في          ُشیِّدت
آثارها تزال ال خارجها، في یعیشون والذین والحرملك، القصور داخل            یعیشون
كانت التي المرضى]، [غرفة سى" اوَده ِلق "خسته بینها، من اآلن، حتى              باقیة
ل سراي طوبقابي قصر في القانونـّي سلیمان السلطان عهد في ُجّهزت             قد
1248ه، العام حتى وظّلت ُبستانجي*] ← السلطان؛ حرس =]           "البستانّیین"
متقّدمة علیا كمدرسة العامرة"، الجراحة "دار باسم تعمل هدمها،           تاریخ

 للجراحة.
طوبقابي قصر في ست ُأسِّ قد كانت التي العدیدة البیمارستانات ضمن            من
الفاتح، محّمد السلطان من بأمٍر ُشیِّد الذي البیمارستان سوى یبق لم             سراي،
السلطان زمن في الهجرّي، العاشر القرن في الحالّیة صورته على            وصار
سى" خانه خسته لر "جاریه ُیسّمى البیمارستان هذا كان القانونـّي.            سلیمان
من كبیر شبه هنالك الحرملك. نساء لتطبیب ص ومخصَّ الجواري]،           [مستشفى
فییّنا في بالتس 15 بالهاوس الملكّي المستشفى بین المعمارّیة، الخصائص           حیث
یاكوْبس سانت ومستشفى المیالدّي، عشر الهجرّي/السادس العاشر القرن          في
اإلیلِدِرم ببیمارستان 943ه/1536م)، (البناء: درسدن 25 في یعقوب]         [القدیس

 [السلطان] بایزید في بورصة.

49 - L. ch. Sturm 
50 - Vollständige Anweisung spitäler für Alte und kranke. 
51 - Balhausplatz 
52 - Dresden 
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كانت المیالدّي عشر الهجرّي/السابع عشر الحادي القرن         في
بودابست من العثمانّیة الدولة أنحاء جمیع في منتشرة العثمانّیة           البیمارستانات
عصرها وبلغت كّلها، تعمل وكانت مّكة، حتى سالونیك ومن كریمة،            حتى
ط. شلبي، (أولیاء 1098ه) -1058) الرابع محّمد السلطان عهد في            الذهبـّي
تلك ففي .(266 ص مج14، ،1080 ص مج12، ،216 ص مج11، ،35 ص مج10،                دانیشمان،
ص شترن 35، ←) المرضى تستقبل مستشفى 183 وحدها اسطنبول في كان             اآلونة

.(101 -100 
الحدیثة المستشفیات تجهیز بدأ الهجرّي، عشر الثالث القرن أوائل           في

 على النمط األوروبـّي، والمراكز الطبّیة- التعلیمّیة العصرّیة.
1805م]، شباط 17] 1219ه القعدة ذي 18 في المؤّرخة الرسالة            تبّین
الوالیات محفوظات (سجّل العالـّي" "الباب إلى "البحرّیة" وزیر من           المرسلة
األطّباء، رئیس بتعیین المتعّلقة ،(1259 رقم البحریة، جودت-          العثمانّیة،
كانت سة المؤسَّ هذه أنَّ [المستشفى]، "األوسبیتالیا" 45 لـ الجّراحین          ورئیس
في للخدمة والجّراحین األطّباء إعداد بهدف ست أسِّ حدیًثا، تعلیمیا           مركًزا
العام من الحّجة ذي من الثالث في السفن]. [مصنع العامرة" باشا قاسم              "ترسانة
[قصر سراى َغَلطه في افُتتح فییّنا، في لیوزفینوم 55 تقلیًدا           1254ه/1838م،
لتدریس العدلّیة]، الملكّیة الطّب [مدرسة شاهانه" عدلّیة ِطبّیة "مكتب           َغَلطة]
.(133 -129 ص 1990م، أوغلو، (ترزي لها تابع تعلیمي مستشفى مع الحدیث،              الطّب
إلى النمساوّي ریغلر 65 لورنتس الدكتور اسُتدعَي 1258ه/1842م، العام          في
العسكرّي البیمارستان تجهیز فأعاد العسكرّیة؛ المستشفیات لعصرنة         اسطنبول
طراز على الثاني، محمود السلطان زمن في ُشّید قد كان الذي تبه، ماْل محلَّة                في
للبیمارستان السّتة األبواب مخّطط في كبیٌر دوٌر له وكان فییّنا، في             الیوزفینوم
السلطان والدة أنشأت 1259ه/1843م، العام في وتجهیزه. الجدید          العسكرّي
"الجمینه لـ األرجح على تقلیًدا الغرباء"، "المسلمون بیمارستان المجید           عبد
مستشفى أول وكان میونیخ، في العمومّي] [البیمارستان         كرانِكْنهاوس" 75
في افُتتح الذي الحمیدّیة، أطفال بیمارستان فإنَّ كذلك جدید. عثمانـّي            عمومّي
على لألطفال، حدیث مستشفى هو شیشلي، محّلة في 1317ه/1899م           العام
هذه بعد بدأ برلین. في فردریش 85 وكایزرین كایزر األطفال مستشفى            غرار
محل خانه" "خسته االسم وحّل الجدیدة، التركّیة البیمارستانات إقامة           المؤّسسات

 األسماء: بیمارستان، بیمارخانه، تیمارخانه، شفاخانه، ودار الشفاء.
األطّباء ، طبقات في األنباء عیون ُأصیبعة، أبي ابن والمراجع :           المصادر
ابن تا.]؛ [ال بیروت الرحلة ،  بطوطة، ابن 1965م؛ بیروت رضا، نزار             ط.3

53 - Stern 
54 - Spitalia/Hospital 
55 - Josefinum 
56 - Lorenz Rigler 
57 - Allgemeine Krankenhaus 
58 - Kaiser und Kaiserin Friedrich Kinderkrankenhaus. 
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ط. األعیان ، َوَفَیات خّلكان، ابن 1400ه/1980م؛ بیروت الرحلة ،          ُجبیر،
لواسطة االنتصار كتاب دقماق، ابن 1972م؛ -1968 بیروت عّباس،           إحسان
فضل ابن تا.]؛ [ال بیروت أوفست ط. 1310ه/1893م، بوالق األمصار ،            عقد
1929م، الیبزیغ تشنر، ط. األمصار ، ممالك في األبصار مسالك العمرّي،            اهللا
] 1350ش طهران تجّدد، رضا ط. الفهرست ،  الندیم، ابن 1968م؛           فیسبادن
األبیارّي، وابراهیم السّقا مصطفى ط. النبوّیة ، السیرة هشام، ابن           1971م]؛
أولیاء درویش بن ظلي محّمد 1375ه/1955م؛ القاهرة شلبي، الحفیظ           وعبد
[قسم] السلیمانّیة، المكبتة في الخطّیة النسخة الرحلة]، [مدّونة سیاحتنامه           شلبي،
اسطنبول الجوامع ، حدیقة إیوانسرایي، حسین 452؛ ،449 رقم آغا،           بشیر
مفّصل تاریخ شرفنامة: البدلیسّي، الدین شمس بن الدین [شرف           1281ه؛
بن فتح [1964م]؛ 1343ش طهران أوفست ط. عّباسي، محّمد ط.            كردستان ،
النسخة العصرة ، ونخبة النصرة زبدة السلجوقّیة: الساللة تاریخ البندارّي،           علّي
مصطفى [1977م]]؛ 1356ش طهران الخلیلّي، حسین محّمد ترجمة          الفارسّیة،
المكتبة في الخطّیة النسخة المسالك ، ودرجات الممالك طبقات زادة، جالل            شلبي
تاریخ ْركشّي، الزَّ إبراهیم بن محّمد 3296؛ رقم صوفیة، آیا [قسم]            السلیمانّیة،
دول ألخبار االستقصا كتاب السالوّي، خالد بن أحمد 1289ه؛ تونس            الدولتین ،
-1954 البیضاء الدار ناصري، ومحّمد ناصري جعفر ط. األقصى ،           المغرب
العربـيّ ، الفكر مجّلة أفریقیة"، في العربـّي "الطّب الوّهاب، عبد حسن            1956م؛
اإلسالم ، في البیمارستانات تاریخ عیسى، أحمد (1958م)؛ 10 العدد           مج3،
گلشن أو فرشته ، تاریخ فرشته، غالمعلي بن قاسم [محّمد 1357ه؛            دمشق
الِقفطّي، یوسف بن علّي 1281ه]؛ لكهنو اإلبراهیمّیة]، [الروضة          ابراهیمى
من الملتقطات بالمنتخبات المسّمى الزوزنـّي مختصر وهو الحكماء،          تاریخ
علّي بن أحمد 1903م؛ الیبزیغ لیبرت، ط. الحكماء ، بأخبار العلماء أخبار             كتاب
علّي بن الواحد عبد 1920م؛ -1910 القاهرة األعشى ، صبح           القلقشندّي،
علّي 1881م؛ لیدن دوزي، ط. المغِرب ، أخبار تلخیص في المعِجب            المراكشّي،
عبد الدین محیي ط. الجوهر ، ومعادن الذهب مروج المسعودّي، الحسین            بن
1965م؛ 1385ه/1964- -1384 بیروت 1367ه/1948م، القاهرة        الحمید،
1388ه/1968 بیروت عّباس، إحسان ط. الطیب ، نفح  المقَّرّي، محّمد بن           أحمد
واآلثار ، الخطط ذكر في واالعتبار المواعظ كتاب المقریزّي، علّي بن أحمد             م؛
لیدن دخویه، ط. البلدان ، كتاب الیعقوبـّي، إسٰحق بن أحمد 1270ه؛            بوالق

 1892م؛
 أجنبي ...

ا من ( د. أ. د. التركّیة )/ إرسالن ترزي أوغلو  ملخص/ 
 

المعلومات تتوافر إیرانـّي، بیمارستان أقدم جندیسابور، بیمارستان         إیران .
الطبّیة ومدرسته وبانیه، تأسیسه، تاریخ حول حاسم رأي إبداء الصعب من             عنه.

42 



مقابل شنًقا ماني إعدام عن (252 ص (مج7، الفردوسّي حكاه ما لكنَّ              الشهیرة،
على المتداولة الروایة أساس على قاطعة، داللة یدّل جندیسابور،           بیمارستان
سابور عصر في موجوًدا كان البیمارستان هذا أنَّ الشاعر، عصر في             األقل
هذا ُوّسع ما ُسرعان .(47 ص الدینورّي، (قارن 379م) -310 أو 309)              الثاني
السریان بمساعدة 579م)، -531) أنوشروان كسرى عصر في          البیمارستان
اآلشتیانـّي، (إقبال وعظمته مجِده أوج إلى ووصل بالشهرة، وحظي           النساطرة،
ص الغود، 445؛ ص سن، كریستن قارن 219؛ ص دانُلب، 216؛ ص              ج1،
یلحق لم بعدها) وما 370 ص (الَبالُذرّي، خوزستان اإلسالم دخل أْن بعد .(47 -46              
كانوا المسلمین أنَّ والظاهر .(396 ص (نصر، بالبیمارستان وال بالمدرسة أذى             أّي
النبـّي استدعى وجیز، وقت فبعد قبل، من وبیمارستانها المدینة هذه            یعرفون
في العلم تلّقى قد كان الذي كلدة، بن الحارَث وسّلم وآله علیه اهللا               صّلى
ن، م. ألغود، قارن 54؛ ص جلجل، (ابن الحجاز في الصحابة أحد لتطبیب               جندیسابور
هذا استطاع جندیسابور). في العلم تلّقوا العرب من آخرین سّمى الذي ،823 ص نسیمي، ن؛                 ص.
المالـّي المركزّیة الحكومة دعَم الساسانّیین سقوط بعد فقد الذي           البیمارستان،
وأساتذته أطّبائه جهود بفضل ذلك، بعد قرون ثالثة یصمد أْن            والمعنوّي،
الناشئة اإلسالمّیة الثقافة بین وصٍل صلِة أهمِّ إلى یتحّول وأْن الناحیة،             وإیرانّیي
في طبّي مركٍز أوَّل یكوَن وأْن والیونانّیة، والهندّیة اإلیرانّیة الحضارات            وبین
بیمارستان أطّباء عالقة إلى إشارات هنالك أنَّ علًما اإلسالمّیة.           الحضارة
هذا عالقة لكنَّ ،(63 ص (عیسى، األموّیین الخلفاء ببالط ومدرسته            جندیسابور
المنصور عهد في بدأت اإلسالمّیة الخالفة بعاصمة الرسمّیة          البیمارستان
بیمارستان رئیس بختیشوع، بن جورجیس الطبیب استدعى الذي          العّباسّي
أطّباء بدأ الحین ذلك منذ .(159 -158 ص (الِقفطّي، لمعالجته بغداد، إلى              جندیسابور
باالنتقال تدریجیا بختیشوع عائلة من الرفیعة المكانة ذوو سّیما ال            جندیسابور،
الناس تقدیر نالوا كما والوزراء، الخلفاء لدى الحظوة نالوا حیث بغداد،             إلى
بیمارستان أهمّیة كذلك ندرك أْن یمكننا .(145 ص الجاحظ، ←)            واحترامهم
تتوافر ال .(23 ص (براون، بقراط" "مدینة باسم جندیسابور تسمیة من             جندیسابور،
على ناشًطا استمّر الذي جندیسابور، بیمارستان انهیار تاریخ عن           معلومات
لهذا رئیًسا اسمه ُذكر من آخر (255ه)، سهل بن سابور وفاة حین إلى               األقّل

 البیمارستان  (ابن الندیم، ص 355).
المرحلة في اإلیرانّیة للبیمارستانات والعلمّي اإلدارّي التنظیم         ُیعّد
العالم أنحاء سائر إلى انتقل ومنها جندیسابور، في نشأته كانت الذي             اإلسالمّیة،
في سّیما ال اإلسالمّي، الشرق في العاّمة المؤّسسات نماذج أرقى من             اإلسالمّي،
على العاّم اإلشراف یتوّلون كانوا الذین أنَّ من غم الرَّ وعلى            إیران.
ص (الِقفطّي، "الساعور" كان االختصاص، ذوي من یكونوا لم           البیمارستانات،
األطّباء أحَد له، الداخلّي المدیر الحقیقة في أو البیمارستان، "متولي" أو (397            
الكبرى البیمارستانات كانت اآلخرین. األطّباء رئاسة یتوّلى الذي وهو           دائًما،
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النـزالء؛ المرضى وقسم العابرین، المرضى قسم رئیسّیین: قسمین إلى           تقّسم
المستشفى صیدلّیة إلى الطبیب یعایَنهم أْن بعد یذهبون العابرون           المرضى
الذي المریض أّما ،(243 ص مج2، القاهرة، ط. ُأصیبعة، أبي (ابن الدواء على               للحصول
القسم إلى فُینقل المستشفى، في العالج یتلّقى أْن الطبیب، تشخیص بعد             یجب،
الداخلّیة، األمراض قسم فیها بما األقسام، هذه من قسم كّل وفي بمرضه،              الخاّص
من عدٌد ،(310 ،254 ص مج1، ن، م. ←) العیون وطّب والجراحة،              والتجبیر،
وكان المرضى، ولعدد المرض ألهمّیة مناسٌب والخدم والمساعدین          األطّباء
مثل مختلفة، بصفات البیمارستانات في یخدموَن العاملین من عدد           هنالك
ص مج7، الجوزّي، (ابن "الحارس" و الخزانة"، "أمین و "الناظر"، و             "الوكیل"،
الوقف، أموال على ُیشرفون أشخاص أیًضا هنالك كان هؤالء عن فضًال .(112            

 وعلى وجوه إنفاقها  (ابن أبي ُأَصْیبَعة، ط. بیروت، مج2، ص 203).
الكثیرة، األوقاف ِریع من ُتدار األحیان، معظم في البیمارستانات           كانت
أو واألثریاء، والوزراء األمراء بهبات أو مؤّسسوها، علیها یقفها كان            التي
تؤمَّن كانت نفسها السبل هذه ومن وصّیاتهم. في لها یقّررونها التي             األسهم
ونفقات أدویتهم، وأثمان المرضى عالج ونفقة والعاملین، األطّباء          رواتب
أفضل من نقطة في عادًة ُیبنى الذي البیمارستان، كان وإطعامهم.            استشفائهم
االستشفائّیة األقسام عن فضًال یتضّمن میاه، ووفرة ُمناخ، طیَب المدینة            نقاط
اهللا، فضل رشیدالدین ← المثال سبیل (على الطّب وطلبة األطّباء، إلقامة جناًحا              المتعّددة،
المهّمة الظواهر من البیمارستان قرب األطّباء إقامة إنَّ .(234 ،224 ص             1977م،
العالجّیة وظیفته عن فضًال البیمارستان كان فقد البیمارستانات، تاریخ           في
الفرق ویلغي الطّب*)، ←) الطّب لتعلیم األساسّي المركز ُیعّد           واالستشفائّیة،
الكبرى البیمارستانات عن فضًال والعملّي. التجریبـّي والطّب النظرّي الطّب           بین
المتأّخرة، العصور حتى األوقاف، ذات المدارس جمیع لدى كان           المعروفة،
ص (نفیسي، الطلبة وتعلیم المرضى معالجة یتوّلون موّظفون، أطّباء فیه            مستشفى،
التي "المحمولة"، أو السّیارة المستشفیات األخرى، الالفتة الظواهر من .(19          
هذه كانت األوبئة. تفّشي أو الحروب، أثناء في سّیما ال ُجّلى، خدمات تقّدم               كانت
واآلالت والصیدلّیة، والممّرض الطبیب ذلك في بما وملحقاتها،          البیمارستانات
الدواّب على كّلها ُتحَمل المرضى، ثیاب وحتى والجراحّیة، الطبّیة،           واألدوات
السجون، حتى تتفّقد كانت السّیارة، المستشفیات هذه .(124 ص الكاتب، الدین             (عماد
من الناس لتطبیب البعیدة النواحي إلى األمراء أحد بأمر أحیاًنا ُترَسل كانت              كما

 مختِلف الطبقات، من المسلمین وغیر المسلمین  (نفیسي، ص 21).
ذلك مع شائًعا، أمًرا اإلسالم بعد إیران في البیمارستانات تأسیس            كانت
أنَّ كما جدا، ضحلة المرحلة هذه في البیمارستانات أّول عن المعلومات             فإّن
األرجح على تكون المؤّسسات هذه ألنَّ صعب. أمٌر تأسیسها تاریخ            تحدید
أهمّیة. ذات وتصبح تتوّسع، َثمَّ ومن أهمّیة، ذات وغیر األمر، بدایة في              صغیرة
حسبانه یمكن مّرة- من أكثر رئاسته الرازّي توّلى الذي الشهیر-            فالمستشفى
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قبل ما عصر إلى عائًدا والجغرافّیة، التاریخّیة والقرائن اآلثار إلى            استناًدا
زرنج في كان بعیِنه. تاریٍخ تحدید یمكننا ال إّنما ،(362 ص مج2، (كریمان،               اإلسالم
سوًقا، بجانبه الصفارّي لیث بن عمرو بنى أیًضا، بیمارستان سیستان نواحي             من
هذین أنَّ 241).والظاهر ص (األصطخرّي، علیه مداخیلها من قسًما           وقَف
ص مج2، آبادي، (نجم اإلسالم بعد اإلیرانّیة المستشفیات أقدم من كانا             المستشفَیین
عضد سه أسَّ الذي شیراز، في العضدّي المستشفى بعدهما نذكر أْن یمكننا .(768            
فیه ُیطّبب مهّم، بیمارستان إصفهان في كان نفسها، الحقبة في الدیلمّي.             الدولة
(ابن الهجرّي الرابع القرن في المشهورین األطّباء أحد اإلصفهانـّي، مندویه            ابن
العصر إلى رّبما یعود البیمارستان وهذا ،(22 -21 ص مج2، القاهرة، ط. ُأَصْیبَعة،               أبي

 البویهّي  (نجم آبادي، م. ن، ص. ن).
بفضل خاّصة، أوقاف له ُجعلت بیمارستان ِترِمذ في ُبني الحین، ذلك             في
نواحي من فیروزآباد في .(455 -454 ص حوقل، (ابن الحسن بن محّمد الحسن               أبي

 فارس، كان هنالك أیًضا بیمارستان مهّم، أتى على ذكره ابن البلخّي  (ص 139).
من عدٌد اإلیرانّیة المدن في كان الهجرّي، الخامس القرن           في
سعید أبو بنى فقد بعضها. عن معلوماٌت تتوافر العاملة،           البیمارستانات
في الزّهاد الفقهاء أحد 407ه)، سنة (المتوّفى بالخركوشّي الملّقب           النیسابورّي
یكون رّبما ،(229 -228 ص مج1، (األسنوّي، نیسابور في بیمارستاًنا العصر،             ذلك
409 العاّم في حدیقته، في السمرقندّي الخطیب سكن الذي البیمارستان نفسه            هو

 ه، حین قِدم إلى نیسابور  (الصریفینـّي، ص 214).
مج4، (الُسبكّي، نیسابور في كبیًرا بیمارستاًنا أیًضا الملك نظام الخواجة            بنى
(عیسى، الصدقات- صندوق من دینار- ألف بلغت الیومّیة نفقاته إنَّ قیل ،(314              ص
في بطوطة ابن رآه بیمارستاًنا كذلك خوارزم في كان الـُمَلقِّن) . ابن عن نقًال ،268                ص
كذلك مرو في كان .(366 (ص الصهیونـّي المدعو طبیبه اسم وذكر 733ه،              العام

 بیمارستان ُیطّبب فیه عیسى بن ماسه  (ابن البیطار، مج2، ص 15).
عّدة فارس أتابكة عاصمة شیراز في ُبني الهجرّي السابع القرن            في
بنى فقد العائلة. هذه وزراء من اثنین من بأمٍر أهمّیة وذات كبیرة              بیمارستانات
بكر أبي وزیَري بكر، أبي فخرالدین واألمیر مسعود الدین مقرب األمیر من              كلٌّ
الحقبة في .(60 -59 ص الشیرازّي، (زركوب أوقاًفا له وجعال بیمارستاًنا، سعد              بن
قطب العّالمة فیه اشتغل شیراز، في المظّفرّي البیمارستان أیًضا ُبني            نفسها
ص مج2، (الفسائّي، سنوات عشر لمّدة الشهیر والفیلسوف الطبیب الشیرازّي،            الدین
الكبیر، الصاحبـّي البیمارستان یزد في أیًضا ُبني الحین، ذلك في .(1149 -1148            
نفقات لتأمین مكاًنا عّین الذي الدیوان، صاحب محّمد الدین شمس الخواجة             باسم
ورد .(113 -111 ص (الجعفرّي، علیه قریٍة من قسًما ووقف والمرضى،             األطّباء
كرمان، ملكة خاتون، َتركان ُقتُلغ بنته كرمان، في بیمارستان ذكُر            كذلك
لكنَّ .(18 ص (نفیسي، محّمد الدین قطب وزوجة المعروفة،           القراخطائّیة
بناه الذي هو الهجریَّین، والثامن السابع القرنین في األكبر اإلیرانـّي            البیمارستان
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بناه الذي البیمارستان هذا كان خان. غازان وزیر الهمدانـّي اهللا فضل             رشیدالدین
وصیدلّیة، عدیدة، إستشفائّیة أجنحًة یتضّمن الرشیدّي، الربع في تبریز           في
فیه العاملون األطّباء یقوم أْن وقفّیته، في وأورد والعاملین، لألطّباء            ومساكن
البیمارستانات، أحد البیمارستان هذا 183).كان -180 (ص أیًضا الطّب           بتدریس
ُیرسل أْن الصغرى، آسیا في الدین جالل ابنه من اهللا فضل رشیدالدین طلب               التي
رطالن ذاك إذ وقدره یوزن أو به ُیكال قدیم معیار [المّن مّن خمسمائة               إلیها
جمع .(105 ص براون، قارن 92؛ ص 1979م، (نفسه، المختلفة األدویة من              بغدادّیان]
العاَلم أنحاء مختِلف من المهرة األطّباء من فریًقا البیمارستان هذا في             رشیدالدین
.(224 ص 1977م، (نفسه، الطّب طلبة من مساعدین منهم لكلٍّ واختار             اإلسالمّي،
ص ن، (م. البیمارستان من بالقرب الصالحّیة محّلة في تقع األطّباء مساكن              كانت
الربع وقفّیة في مدّونة تبریز، بیمارستان ألوقاف المفّصلة األوصاف .(180          
شیراز، في األتابكّي البیمارستان في العمل كذلك رشیدالدین أعاد           الرشیدّي.
مشِرًفا الشیرازّي إلیاس بن محمود الطبیب وعیَّن انهیار، حالة في كان             الذي

 علیه، كما أطلق العمل أیًضا من جدید في بیمارستان همدان  (الغود، ص 312).
 
 

 الصور لهما عدالت ونیما جهانبین
   قنطرة مدخل خرائب بیمارستان مرسلین (أّول بیمارستان في كرمان).

 
البیمارستانات أوضاع تحسین في تفلح لم الحثیثة، الجهود تلك أنَّ            الظاهر
بإنشاء أمًرا أصدر قد كان تیمور أّن من غم الرَّ فعلى تدریجیا. تتدهور بدأت               التي
(تیمور حكمه نطاق في الواقعة المدن من مدینة كّل في األقّل على واحد               مستشفى
على الوضع واستمّر االنهیار، إلى المؤّسسات هذه آلت ،(370 ،368 ص             الغوركانـّي،
على الناس كان دومانس 95، رافاییل قال وكما الصفوّي، العصر في النحو             هذا
یعیرونها ال الكبرى، المدن من مدینة كّل في اثنین أو مستشفى وجود من غم               الرَّ
أّدت .(398 ص (ألغود، الموت" "دار یسّمونها كانوا أنَّهم حتى            اهتماًما،
العهد أواخر في والخارجّیة الداخلّیة والعسكرّیة السیاسّیة         االضطرابات
انهیار إلى واحدًة دفعًة القاجارّي، العصر حتى امتّدت والتي           الصفوّي،
عصر من ابتداًء فقط، والقّیمة. الواسعة أوقافها ونهِب اإلیرانّیة،           البیمارستانات
هنا األصابع على تعّد بیمارستانات ظهرت بعده، وما القاجارّي شاه            فتحعلي
التنظیم حیث من مقارنُتها اإلطالق على یمكن ال القدیم، النمط على             وهنالك،
فضًال السابقة. العصور في المهّمة الكبرى بالبیمارستانات والطّبـّي          اإلدارّي،
شارع ُشقَّ حین ُهدم والذي طهران، في شاه فتحعلي بناه الذي البیمارستان              عن
الحاج أیًضا خّصص شاه، ناصرالدین عصر في ،(3 ص (نفیسي،            بوذرجمهري
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الناصرّیة، المدرسة مبنى وقفّیة في األعظم، السبهساالر خان حسین           المیرزا
ن، (م. للبیمارستان المبنى من قسًما سبهساالر، بمدرسة بعد ما في ُعرفت              التي
النمط على اإلیرانـّي البیمارستان تأسیس حین وإلى الوقت ذلك منذ .(19             ص
في بیمارستانات إنشاء عن معلومات متناولنا في لیس طهران، في            الحدیث

 إیران، باستثناء بیمارستانات البعثات التبشیرّیة واألجنبّیة.
 

البیمارستانات فیها تهّدمت التي نفسها الحقبة في الحدیثة .          البیمارستانات
بسط إلى الساعیة األوروبّیة الدول بعض بدأت الزوال، إلى وآلت            اإلیرانّیة،
بواسطة أو مباشرًة، الهندّي، والمحیط الفارسّي الخلیج سواحل في           نفوذها
بتأسیس بها، المرتبطة الدینّیة للبعثات التابعة الخدماتّیة أو التجارّیة،           الشركات
هذه تأسیس عّد یجب اإلیرانّیة. والسواحل المدن في          البیمارستانات
بترحیٍب تحَظ ولم صغیرة، البدایة في كانت أّنها من غم الرَّ على             البیمارستانات،
من إیران. إلى األوروبـّي الطّب دخول مقدَّمة المحلّیین، السّكان من            ُیذكر
معظم وفي منشئیها، أیدي في كانت العالجّیة المراكز تلك إدارة أنَّ             الواضح
إیران، في تبشیرّي بیمارستان أّول علیها. اإلنفاق یتوّلون الذین هم كانوا             األحیان
جزیرَة 1032ه/1622م العام في اإلنجلیزّیة اإلیرانّیة- القّوات احتالل          قبل
"میسري المسّمى البیمارستان هذا قّدم الجزیرة. تلك في البرتغالّیون بناه            هرمز،
الخدمات من الكثیر أوغسطین، فرقة رهبان بإدارة كان والذي           كوردیا 06"،
الشرقّیة، الهند شركة طبیب فرایر 16، جان شاهد العاّمة، المنفعة وذات            الخیرّیة،
بالقرب صغیرة قریة في 1088ه/1677م، العام في الصفوّي العصر أواخر            في
الهولندّیون كان ونظیفین. جمیَلین بیمارستانین عّباس)، (بندر ُغْمْبرون میناء           من
الهند شركة خدمة في یعمل هندّي مصرفـّي بناه واآلخر ، أحدهما بنوا              قد
موانى ء من كبیر عدد في الشركة هذه أّسست فقد .(399 ص (ألغود،              الشرقّیة
وافتتحت ومستشفیات، [قرنطینات] صحّیة محاجر المهّمة الفارسّي         الخلیج
رئاسته توّلى ُغْمْبرون، في صغیر مستشفى 1140ه/1727م العام          حوالى
العالجّیة المراكز أهّم یبدو ما على البصرة بیمارستان كان فوربر 26.            الدكتور
حملة شّن الزندّي خان كریم ر قرَّ أْن بعد بوشهر إلى ُنقل وقد للشركة،               التابعة
رسمیا البریطانّیة الحكومة بسطت أْن بعد .(431 ،408 ص ن، (م. البصرة              على
هذه ممثّلو البیمارستانات هذه إدارة توّلى الشركة، من بدیًال المنطقة في             سلطتها
الثامن القرن الهجرّي/أواخر عشر الثالث القرن أوائل في السیاسّیون.           الحكومة
في بیمارستاًنا البریطانّیة للحكومة الدائم" "المندوب أیًضا أّسس المیالدّي           عشر
في كانت التي الهندوأوروبّیة 36، البرق شركة أّسست .(122 ص (رایت،            بوشهر
مستوصفات الساحلّیة الفارسّي الخلیج نواحي بعض في اإلنجلیز          أیدي

60- Misericordia 
61 - j. Fryer 
62 - Anthony Forbes. 
63 - Indo-European Telegraph 

47 



في اإلنجلیزّیة الحدودّیة [القرنطینات] الصحّیة المحاجر ُتحسب         وصیدلّیات.
بدایة في بالذكر، الجدیرة العالجّیة المراكز ضمن من أیًضا اإلیرانّیة            الموانى ء
المواني ء في تقّدم القرنطینات هذه كانت إیران. في الحدیثة البیمارستانات            تأسیس
إلى باإلضافة وكانت جّلى، خدمات واألطّباء، البیمارستانات من تخلو           التي
 مهّماتها تقوم بمعالجة المرضى المحّلّیین، ال سّیما الفقراء  (سدید السلطنة، ص 169).

أّول لهم، نفوذ منطقة إلیجاد یسعون كانوا الذین كذلك، الروس            أّسس
امتیاز على وحصلوا سفنهم، لمّالحي 1264ه/1848م العام في          بیمارستان
ذلك مع .(273 -269 ص تیموري، 512؛ ص (ألغود، استرآباد في آخر بیمارستان               إنشاء
إیران. في الحدیثة البیمارستانات انتشار إلى البیمارستانات من النوع هذا یؤدِّ             لم
في س أسَّ قد الفرنسّي، غوردن الجنرال بعثة طبیب أنَّ من غم الرَّ على              وذلك
فإنَّ  ،(441 ص (ألغود، العاصمة في عالجیا مركًزا القاجارّي شاه فتحعلي             عصر
ناصرالدین عصر في بدأ إیران في الحدیثة للبیمارستانات الرسمّي           التأسیس

 شاه.
نفیسي سبهساالر، مشیرالدولة خان حسین أمر 1288ه/1871م، العام          في
الحدیث. النمط على طهران في إیرانـّي بیمارستان أّول بإنشاء األطّباء            ناظَم
شارع باسم بعد ما في [اشُتهر المدینة خارج شارع في البیمارستان هذا س              أسِّ
سبهساالر، من بأمٍر أیًضا، نفیسي بنى .(20 -19 ص (نفیسي،            البیمارستان]
الوحید المستشفى طویلًة مدًة وظلَّ الشفاء دار ُسمَّي مشهد، في حدیًثا             بیمارستاًنا
أّسس 1300ه العام في ن) . ص. ن، م. نفیسي، 259؛ ص الممالك، (حكیم مشهد                في
أرومیه في األمیركّیة التبشیرّیة البعثة عضو كوتشران، جوزیف          الدكتور
فیه الطّب بتدریس وقام مینستر"، "وست باسم المدینة هذه في            بیمارستاًنا
مركًزا كان أمیركّي، بیمارستان أّول طهران في افُتتح .(1449 ص مج2،             (إیرانشهر،
1359ه/1941 العام حتى یعمل وظلَّ 1311ه/1893م، العام في أیًضا          تعلیمیا
ص مج2، ن، (م. األطّباء وندرة العالمّیة، الحرب بدء مع العمل عن توّقف حیث                م.
أواخر حتى األمیركّیین بإدارة وظلَّ فاعلّیته، استعاد مّدة بعد لكنَّه 1450ه). -1449            

 العام 1397ه/1978م، تاریخ انتصار الثورة اإلسالمّیة.
لندن" المسیحّیین، المبّشرین "هیئة لـ التابعة اإلنجلیزّیة البعثة          وّسعت
بهذه البریطانّیة الحكومة اهتمام بسبب إیران، جنوبـّي في الطبّیة           أنشطتها
إصفهان من كلٍّ في وللنساء للرجال مخّصصة بیمارستانات وبنت           المنطقة،
-118 ص (رایت، المدن هذه في األولى المستشفیات كانت وشیراز، ویزد             وكرمان
العام وفي األرمن، حّي في جلفا، في تبشیري، بیمارستان أّول ُأّسس .(122            
كذلك إلیه. الدكتوركار 46 قدوم مع فاعلّیته، من جدیدًة دورًة بدأ            1312ه/1894م
ما سرعان إصفهان، من ناحیتین في مستوصفین برد 56 ماري السّیدة ست            أسَّ
في المسیحّیین المبّشرین مركز تأسیس بعد .(534 ص (ألغود، العمل عن             توّقفا
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العام في الواسع البعثة حرم في البعثة، أعضاء بنى إصفهان، في جلفا              منطقة
بنت ثمَّ ومن للنساء. بیمارستاًنا ذلك وبعد وصیدلّیة، بیمارستاًنا           1314ه/1896م
في وآخَر 1316ه/1898م، العام في یزد في بیمارستاًنا التبشیرّیة البعثة            هذه
بتمویل بنت 1342ه/1924م العام وفي 1319ه/1901م، العام في          كرمان
بمساعدة بعد ما في تحّول الذي شیراز، في التولید داَر نمازي، حسین              محّمد
.(182 ص ،66

إسالم > (<جهان كبیر بیمارستان إلى الهندوأوروبّیة البرق           إدارة
بیمارستان السابقة) األسطر ←) الدكتوركار أّسس 1925م، 1343ه/ العام           في
كّله، ذلك مع .(2000 -7 -25 بتاریخ حدیث (الكاظمّي، شیراز في             مرسلین
أنَّ حتى البیمارستانات؛ بهذه األمر بدایة في یرّحبوا لم المحّلیین السّكان أنَّ              یبدو
التي األحیاء في مستشفى ببناء البعثة هذه ألعضاء یسمحوا لم إصفهان             أهالي
1320ه/ العام في الدكتوركار بنى المطاف نهایة في لكْن المسلمون،           یسكنها
لبناء كبیرة أرض قطعة أیًضا ثرّي تاجٌر ووهب المدینة، في مستوصًفا             1902م
فنون یتعّلمون الطّالب كان البیمارستانات هذه في وللنساء. للرجال           مستشفى
كما الطّب، شهادات بإصدار ألساتذتهم اإلیرانّیة الحكومة سمحت ثمَّ ومن            الطّب،
بنت .(535 ص (ألغود، إصفهان لبیمارستان الدولة میزانّیة من سهًما 1333             منحت
الدكتور بواسطة 1321ه/1903م العام في كذلك األمیركّیة التبشیرّیة          البعثة
1323 العام في 1335ه/1916م . العام في ُطوِّر همدان، في بیمارستاًنا           فانك 76
له وُدّون الصّحة"، على المحافظة "مجلس أّول طهران في ُشّكل            ه/1905م
اإلیرانّیة، المواني ء في صحّیة] [محاجر قرنطینات بتأسیس یفید داخلّي           نظاٌم
(إیرانشهر، والرجال بالنساء خاّص بیمارستان وإنشاء الجدرّي، تلقیح          ومركز
الحكومة إلى األجنبّیة البیمارستانات بعض إدارة وانتقلت ،(1404 ص           مج2،
تأسیس مجال في ُیذكر نشاط لها یكن لم الروسّیة، التبشیرّیة البعثة             اإلیرانّیة.
روسیا قنصل أرسل 1915م 1333ه/ العام في إیران؛ في           البیمارستانات
أّسس وقد الكولیرا، وباء لمكافحة طهران إلى لجنًة نیكیتین المدعو            القیصرّیة
التي الوحیدة المؤّسسة هو كان المدینة، في بیمارستاًنا كاش الدكتور            رئیسها

 تحظى بدعم البعثة األرثوُذكسّیة  (تمّدن، ص 243- 244).
في المسّلحة للقّوات األلمان بمساعدة األّول "طهران" بیمارستان          ُأّسس
-126 ص (رایت، شلیمر 96 والدكتور بوالك 86 الدكتور بإشراف األمر،           أّول
"البیمارستان بعد في ُسّمي الذي البیمارستان هذا .(512 ص ألغود،            127؛
بـ تسمیته حّد إلى أوضاعه تدهورت الشاهنشاهّي" "البیمارستان أو           الحكومّي"
اثنتي مضي بعد الحكومّي المستشفى ُوضع .(135 ص (ِسِرنا، األحیاء"            "مقبرة
آخر مستشفى للجیش وُبني الشعب، أبناء خدمة في تأسیسه على سنة             عشرة
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إیلبرغ 07 من وجیز وقت بعد شاه الدین مظفر طلب وقد ن)، ص. ن، م.                (ألغود،
المستشفى هذا تطّور نظامه. تحدیث على یعمل أْن األلمانّیة السفارة            طبیب
حین إلى فیه، یعمل نفسه هو كان الذي الطبیب، هذا إشراف بفضل              الحكومّي
1334ه/تشرین العام من محّرم في طهران الحلیفة الدول ممثلّیات           مغادرة
لقمان الدكتور فُعّین أیًضا، إیران إیلبرغ غادر 1915م. العام من نوفمبر             الثاني-
هذا أوضاع لكنَّ ،(546 ص ن، (م. للبیمارستان رئیًسا الشاه طبیب             الممالك،
منه قسم وإعطاء األولى، العالمّیة الحرب أوار الضطرام اضطربت،           المستشفى
ترسل أْن 1337ه/1918م ، العام في اإلیرانّیة الحكومة وافقت أْن إلى            للروس،
هذه أساس على فیه وعمل المالّیة. المساعدات تمنحه وأْن إلیه، طبیبین             إنجلترا
سكوت 27 والدكتور البریطانّیة، السفارة طبیب نلیغان 17 الدكتور من كلٌّ           االتفاقّیة
وثالثة ن)، ص. ن، م. (رایت، الهندوأوروبّیة البرق مدیرّیة في الطبـّي القسم              رئیس
خان محّمد والمیرزا الحكماء، بلسان المعروف شمس لسان هم: إیرانّیین            أطّباء
سرعان  .(548 -546 ص (ألغود، فیه األطّباء أّول بصفتهم خان، وموسى             العالئّي،
في .(127 ص (رایت، "اإلنجلیزّي" البیمارستان باسم البیمارستان هذا ُعرف            ما
معاداة نحو تّتجه إیران في السیاسّیة األوضاع بدأت حین 1340ه/1922م،            العام
المالـّي الدعم تقدیم عن البریطانّیة الحكومة امتنعت البالد، في ونفوذها            انجلترا
المحافظة تتوّلى أْن اإلنجلیزّیة اإلیرانّیة- النفط شركة إلى وطلبت           للمستشفى،
ص (ألغود، واإلیرانّیین اإلنجلیز األطّباء بإشراف یعمل البیمارستان واستمّر           علیه،
ص (نجمي، "سینا" باسم 1358ه/1940م العام في البیمارستان هذا ُسّمي .(554           
إدارته اإلیرانّیون وتوّلى اإلنجلیز، األطّباء سلطة من تدریجیا وتخّلص ،(421          
الحكومّیة البیمارستانات أكبر من الیوم حتى "سینا" بیمارستان یزال ال            بأنفسهم.
تأسیس بعد طهران. لجامعة التابعة الطّب كلّیة بإشراف ُیدار مكانًة،            وأرفعها
جدیدة بیمارستانات اإلیرانّیة المدن سائر في أّسست الحكومّي،          البیمارستان
1334ه/ العام ففي اإلیرانّیین. بفضل أو األجانب، األطّباء بمساعدة          تدریجیا،
في إنجلترا لممثلّیة التابع البیمارستان عن فضًال بوشهر في س ُأسِّ            1915م
التّجار من مالّیة بمساعدات جدید بیمارستان ن) ، ص. ن، م. (رایت،             المدینة
من مؤّلفة هیئة إدارته وتوّلت إنجلیزّي، طبیب بإشراف عمله وبدأ            المحّلّیین،
التبشیرّیة البعثة ست أسَّ نفسها السنة في .(548 ص (ألغود، وإیرانیَّین            إنجلیزیَّین
أیًضا ُأّسس كما كوك، الدكتور برئاسة مشهد في بیمارستاًنا           اإلنجلیزّیة
قام أیًضا طهران في األلمان. بمساعدة المدینة تلك في شاهرضا            بیمارستان
على المحافظة مجلس رئیس كان الذي الملك"، "لقمان مالك سعید            الدكتور
باستور معهد تأسیس بعد للصّحة"، العاّمة "المدیرّیة رئیس ثـّم           الصّحة،
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أساس وعلى ن) ، ص. ن، م. (إیرانشهر ، الوزیرّي البیمارستان ببناء            اإلیرانـّي،
بیمارستانات عدد وصل 1340ه/1922م، العام في الحكومّیة         اإلحصاءات
وتطویر بإصالح كذلك قام .(69 ص مج1، باف، (شهري ثمانیة إلى             طهران
اإلنجلیز ظّل التي إیران، جنوبـّي في المواني ء في والقرنطینات           البیمارستانات
إدارتها، اإلیرانّیة الحكومة توّلت حیث 1346ه/1928م، العام حتى          ُیدیرونها
ولقرنطینات الصحّیة، لألمور خّصصها سینا ابن باسم سفینة اشترى           كذلك
 الخلیج الفارسّي، وتطهیر السفن الداخلة في المیاه اإلیرانّیة  (إیرانشهر ، م. ن، ص. ن).
في مستوصًفا المحّبة" 37 "راهبات بعثة بنت 1343ه/1925م العام          في
ومركًزا إصفهان، في آخر مستوصًفا 1353ه/1935م العام وفي          أرومیة،
المدن في الحكومّیة المستشفیات في المحّبة" "راهبات قامت طهران. في            عالجیا

 اإلیرانّیة بأنشطة طبّیة وخیرّیة  (إیرانشهر ، مج2، ص 1452).
المستشفى باسم مستشفى بدأ 1351ه/1933م، العام في ذلك، عن           فضًال
حیث 1403ه/1938م، العام حتى ناشًطا واستمرَّ طهران، في العمل           السوفیاتي
من بطلب 1361ه/1943م العام في افتتاحه ُأعید أْن إلى فیه، العمل             توّقف
منظمات اّتحاد عهدة في ُوضع 1947م 1366ه/ العام وفي اإلیرانّیة،            الحكومة
بجامعة 1403ه/1983م العام في وُألحق السوفیاتّیة، األحمر الصلیب          جمعّیات
عاد أْن بعد خان. كوتشك المیرزا بیمارستان اسم علیه وُأطلق            طهران،
في له فروًعا افتتح 1361ه/1943م، العام في العمل إلى السوفیاتي            المستشفى

 كلٍّ من تبریز وأرومیه ومشهد.
فقد الحدیثة. البیمارستانات تأسیس إلى الخیر أهل بادر بعید، زمن            منذ
صاحب الشهیر، الدین عالم الفیروزآبادّي، رضا السّید الحاج اهللا آیة            بنى
ُسمَّي ّي، الرَّ مدینة في 1936م 1354ه/ العام في كبیًرا بیمارستاًنا            الخدمات،
ذات اإلیرانّیة البیمارستانات من ُیحسب وكان ،(1405 ص مج2، ن، (م.             باسمه
باسم بیمارستاًنا طهران تّجار أّسس 1368ه/1949م، العام في          األهمّیة.
مفرح القاسم أبي أموال من ُبني 1371ه/1952م العام في           "التّجار".
في ورد كما الحكومة، إلى إدارته وُأوكلت طهران، في مفرح"            "بیمارستان
أو العلماء، من بدعم خیرّیة بیمارستانات أیًضا المدن بعض في ُأّسست             وقفّیته.
والحاج إصفهان، في اإلصفهانـّي* اهللا نور اآلغا الحاج بینهم من            بإشرافهم،

 الشیخ عبد الكریم الحائرّي* في قّم.
الذي المعروف البهلوّي البیمارستان بناء بدأ 1356ه/1938م العام          في
قید وُوضع طهران، في الحالـي) الخمینـّي، اإلمام (بیمارستان سریر ألف            یضّم
من الیوم البیمارستان هذا ُیحسب 1946م. 1365ه/ العام في           االستخدام
بیمارستان ُأّسس 1357ه/1939م العام في الكبرى. اإلیرانّیة         البیمارستانات
شمیران. آباد) (دار آباد شاه في القدیمة المباني أحد في السّل بمرضى              خاصٌّ

73 - Soeurs de charite 
51 



1363ه/ العام في الكبرى مبانیه أّول وافُتتح بعد، ما في ُطّور البیمارستان              هذا
 1945م  (م. ن، مج2، ص 1431).

على اإلشراف وتوّلت الصّحة، وزارة ُأنشئت 1359ه/1941م، العام          في
الحكومة فعالّیة ازدادت الحدودّیة. [القرنطینات] الصحّیة المحاجر         جمیع
في جدیدة بیمارستانات إنشاء لجهة الصّحة، وزارة إنشاء بعد سّیما ال             اإلیرانّیة
الفارابـّي، بیمارستان الوزارة هذه أنشأت 1360ه/1942م العام في          إیران.
المستشفیات أكبر من كانت التي الشفاء، وبیمارستان النجاة          وبیمارستان
طهران في اإلمامّیة محّلة في ُبنَي 1364ه/1946م، العام في           اإلیرانّیة.
في وُطوِّر السّل، لمرضى مخّصص بوعلي"، "مصّحة باسم آخر           بیمارستان
ُأّسس 1950م 1369ه/ العام في .(1432 ص مج2، ن، (م. 1377ه/1958م             العام
األسد [مستشفى ایران" ُسرخ وخورشید "شیر بیمارستان إیران جنوبـّي           في
طهران في ست أسِّ 1370ه/1951م العام في اإلیرانـّي]. الحمراء          والشمس
والشمس األسد وجمعّیة طهران، جامعة بمساعدة السرطان، علم          مؤّسسة
مج2، ن، (م. السرطان لمرضى مجّهز بیمارستان إلى ذلك بعد تحّولت             الحمراء،
المدن معظم في كذلك ُأّسست بعدها وما 1376ه/1957م العام في .(1424             ص
كلّیات أو الصّحة، وزارة بجهود ومتخّصصة، عاّمة بیمارستانات          اإلیرانّیة
وعدد یتناسب بما والصغیرة، الكبیرة اإلیرانّیة المدن في نرى بحیث            الطّب،
مجّهزة بیمارستانات االقتصادّي، ووضعها الجغرافـّي وموقعها المدینة         سّكان
المؤّسسات تأسیس قانون تتبع كّلها لكّنها عنها، مستقّلة أو لها، تابعة             بمصّحات
بتمویل أیًضا الخاّص القطاع بدأ األخیر، القرن نصف في وإدارتها.            الطبّیة

  إنشاء البیمارستانات، والمراكز االستشفائّیة العدیدة في المدن اإلیرانّیة.
األطّباء ، طبقات في األنباء عیون  ُأَصْیبَعة، أبي ابن والمراجع :           المصادر
بطوطة، ابن 1957م؛ بیروت ن، م. 1883م؛ 1300ه/1882- -1299           القاهرة
ابن 1407ه/1987م؛ بیروت العریان، المنعم عبد محّمد ط. بطوطة ، ابن            رحلة
نیكلسون، آلن ورینولد لسترنج، غي ط. فارس]، [تاریخ نامه فارس            البلخّي،
الجامع البیطار، ابن [1984م]؛ 1363ش طهران أوفست ط. 1921م،           لندن
األطّباء طبقات جلجل، ابن 1291ه؛ بوالق واألغذیة ، األدویة          لمفردات
تاریخ في المنتظم الجوزّي، ابن 1955م؛ القاهرة السّید، فؤاد ط.            والحكماء ،
حوقل، ابن 1940م؛ 1359ه/1938- -1357 الدكن آباد حیدر واألمم ،           الملوك
الفهرست ، كتاب الندیم، ابن 1967م؛ لیدن كرامرس، ط. األرض ، صورة            كتاب
األسنوّي، الحسن بن الرحیم عبد [1971م]؛ 1350ش طهران تجّدد، رضا            ط.
بن إبراهیم 1407ه/1987م؛ بیروت الحوت، یوسف كمال ط. الشافعّیة ،           طبقات
عّباس 1967م؛ لیدن دخویه، ط. الممالك ، مسالك كتاب اإلصطخرّي،           محّمد
وتدوین جمع ،1 قسم اآلشتیانـيّ ، إقبال عّباس مقاالت مجموعة اآلشتیانـّي،            إقبال
الجمعّیة طهران: إیرانشهر ، [1990م]؛ 1369ش طهران سیاقي، دبیر          محّمد
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بن أحمد 1964م]؛ -1963] 1343ش -1342 إیران، في للیونسكو           الوطنّیة
1398ه/ بیروت رضوان، محّمد رضوان ط. البلدان ، فتوح  الَبالُذرّي،          یحیى
یا اول، جنـگ در ایران اوضاع  تمّدن، محّمد 1404ه؛ قّم أوفست ط.              1978م؛
تاریخ أو األولى، العالمّیة الحرب في اإلیرانّیة [األوضاع رضائیه           تاریخ
تیمورى تزوكات الغوركانـّي، تیمور [1971م]؛ 1350ش أرومیه         رضائّیة]،
أوكسفورد بالفارسّیة، تربتي الحسینـّي طالب أبي تحریر التیمورّیة]،          [القوانین
بى عصر تیموري، إبراهیم [1963م]؛ 1342ش طهران أوفست ط.           1773م،
االمتیازات تاریخ أو، المجهول، [العصر ایران در امتیازات تاریخ یا،            خبرى،
البخالء ، الجاحظ، بحر بن عمرو [1953م]؛ 1332ش طهران إیران]،           في
إیرج ط. یزد ، تاریخ الجعفرّي، محّمد بن جعفر 1407ه/1987م؛           بیروت
الممالك، حكیم إسماعیل بن علینقي [1964م]؛ 1343ش طهران          أفشار،
[1977م]؛ 1356ش طهران خراسان]، رحلة [صحیفة خراسان سفر          روزنامه ء
1960 القاهرة عامر، المنعم عبد ط. الطوال ، األخبار الدینورّي، داود بن            أحمد
األفكار سوانح اهللا، فضل الدین رشید [1989م]؛ 1368ش قّم أوفست ط.             م،
نفسه، [1979م]؛ 1358ش طهران بجوه، دانش تقي محّمد ط.           الرشیدّیة ،
أفشار، وإیرج مینوي مجتبى ط. الرشیدّي]، الربع [وقفّیة رشیدى ربع            وقفنامه ء
الشیرازّي، زركوب الخیر أبي بن أحمد [1977م]؛ 1356ش          طهران
عبد [1931م]؛ 1310ش طهران كریمي، بهمن ط. شیراز]، [تاریخ           شیرازنامة
الطناحّي محّمد محمود ط. الكبرى ، الشافعّیة طبقات الُسبكّي، علّي بن            الوّهاب
سدید أحمد بن علي محّمد 1976م؛ -1964 القاهرة الحلو، محّمد الفّتاح             وعبد
ط. عّباس ، بندر أحوال في الناس أعالم فارس= وخلیج عّباس بندر             السلطنة،
سرنا، كارال [1984م]؛ 1363ش طهران ستایش، وعلي اقتداري          أحمد
السّیدة رحلة [مدّونة ایران در وآیینها آدمها كارالسرنا: مادام           سفرنامه ء
أصغر علي بالفارسّیة ترجمه إیران]، في والتقالید والعادات الناس           كارالسرنا:
اجتماعى تاریخ باف، شهري جعفر [1983م]؛ 1362ش طهران          سعیدي،
عشر الثالث القرن في االجتماعّي طهران [تاریخ سیزدهم قرن در            تهران
محّمد بن إبراهیم 1989م]؛ -1988] 1368ش -1367 طهران          الهجرّي]،
قّم محمودي، كاظم محّمد ط. السیاق ، من المنتخب نیسابور: تاریخ            الصریفینـّي،
آل دولة تاریخ الكاتب، الدین عماد محّمد بن محّمد [1983م]؛            1362ش
عیسى، أحمد 1318ه/1900م؛ مصر البندارّي، علي بن فتح اختصار           سلجوق ،
القاسم أبو 1401ه/1981م؛ بیروت اإلسالم ، في البیمارستانات         تاریخ
موسكو عثمانوف، ن. م. ط. مج7، منّقح، نّص الفردوسيّ ، شاهنامة            الفردوسّي،
عهد في فارس [تاریخ ناصرى فارسنامه ء الفسائّي، الحسن بن حسن            1968م؛
[1988م]؛ 1367ش طهران الفسائّي، رستغار منصور ط. شاه]، الدین           ناصر
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المسّمى الزوزنـّي مختصر وهو الحكماء، تاریخ الِقفطّي، یوسف بن           علّي
لیبرت، ط. الحكماء ، بأخبار العلماء أخبار كتاب من الملتقطات           بالمنتخبات
شیراز، فارس، معرفة علم مؤّسسة الكاظمّي، جواد محّمد 1903م؛           الیبزیغ
سن، كریستن أمانویل آرتور 2000]؛ -7 -25] 1379ش مرداد 3            مقابلة،
بالفارسّیة ترجمه الساسانـّي]، العصر في [إیران ساسانیان زمان در           ایران
ّي [الرَّ باستان رى  كریمان، حسین [1972م]؛ 1351ش طهران یاسمي،           رشید
در طب تاریخ آبادي، نجم محمود [1970م]؛ 1349ش طهران مج2،            القدیمة]،
إیران في الطّب [تاریخ مغول دوران تا اسالم ظهور از اسالم: از پس               ایران
] 1353ش طهران المغولـّي]، العصر حتى اإلسالم ظهور منذ اإلسالم:           بعد
الدین ناصر عهد في [طهران ناصرى عهد طهران نجمي، ناصر            1974م]؛
الرسول "إبداع نسیمي، ناظم محمود [1985م]؛ 1364ش طهران          شاه]،
عند العلوم لتاریخ األولى العالمّیة الندوة أبحاث في الصّحة"، فّن في             العربـّي
اإلیرانّیة"، البیمارستانات "تاریخ نفیسي، سعید 1977م؛ حلب مج1،          العرب ،
3 السنة اإلیرانّیة]، الحمراء والشمس األسد [جمعّیة ایران سرخ وخورشید           شیر

 ، العددان 9- 10 (1329- 1330ش [1950- 1951م])؛
 أجنبي ...

                                                            /صادق سّجادي /
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