تكملة ( ،2البيزرة وتربية البزاة يف إيران بشكل خاصّ)" ،بازداري" أو "بازيارى" بالفارسيّة

مشتقّة من (بازدار/بازيار ،مبعىن "باز نكهدار" ،أي تدجني البزاة وتدريبها ،وهاتان اللفظتان مهجورتان
يف الفارسيّة احلديثة ،ويستخدم بدلًا منهما "قوشجي" أو "قوشباز" و"قوشجيكري أو قوشبازى" ←
تتمّة املقالة) ،مبعىن حرفة أو فنّ تربية البزاة وبعض الطيور اجلارحة األخرى ،وأيضًا مبعىن الصّيد
بواسطتها.
باز (كان يُسمى أيضًا يف الفارسيّة الوسيطة "باز" ،وللتعرف إىل جذر هذه الكلمة ،الذي هو

موضع خالف ،جتدر مراجعة ← هُرن( ،)1وهوبشمان( ،)2مج 1ص 212 – 212؛ وشابكا ،حتت
هذا العنوان)؛ والبازيّ اسم مشترك لبعض طيور الصّيد اليت تطري يف النهار ،وخباصة تلك اليت تنتمي إىل
جنسَي اجلوارح( Accipiter )2والصقور  ،Falcoاليت كانت هلا قيمة رفيعة يف صيد الطيور وبعض
احليوانات األخرى (كاألرانب والغزالن) .وكانت تربّى هلذه الغاية( ،وملعرفة باقي أنواع طيور الصيد
اليت كانت أحيانًا تُرىب هلذا الغرض ← تتمّة هذه املقالة) .إنّ التعرّف إىل هويّة البازيّ وإىل أنواعه
حبسب "علم الطيور"  ،غري ممكن من خالل التعريفات العامة ،اجململة ،اليت وردت يف معاجم األلفاظ
الفارسيّة القدمية ،واليت تفتقد إىل الدّقّة .كذلك فإنّ اإلشارات األدبيّة العديدة إىل البازيّ (لقد وردت
لفظة "باز" يف الشاهنامة للفردوسيّ  22مرّة؛ ← أذكائي ،ص ،)9ال تساعد على وصفه بدقّة (لألمثلة
األدبيّة ← دهخدا) .هذا احلكم يصدق أيضًا ،على أقدم املصادر املعروفة أي بُندهِشن (الفصل 22
الفقرة )22؛ وذُكر يف الفصل  22من هذا الكتاب ،حتت عنوان ماهيّة املخلوقات املؤذية ،أنّ أهورامزدا
خلق البازيّ األبيض (سيأيت الكالم على البازيّ األبيض يف تتمّة املقالة) ،للقضاء على األفعى اجملنّحة ،اليت
خلقها أهرمين .مع هذا ،يُستخلص من الشواهد األدبيّة يف املرحلة اإلسالميّة يف إيران أنَّ البازيّ كان يُعد
نوعًا مستقلًّ ا عن الطيور املشاهبة له ،كالباشق (القرقي) ،والسُّنقر ،والشاهني ،جرخ /جَرغ ،والعُقاب
(ملزيد من الشواهد األدبيّة الدالة على متايزات هذا املخلوقات راجع ← دهخدا ،حتت هذه العناوين).
يف كتاب نوروزنامه املنسوب إىل عمر اخليّام ،هنالك شواهد ومعلومات أكثر دقّة عن الباز ّ
ي
(ص) 29 – 25؛ فمؤلف هذا الكتيّب الذي كانت له كما يبدو عالقة خاصة بالبازيّ وبالبيزرة يذكر
بعد امتداح البازيّ نقاطًا دقيقة حول كيفيّة اختياره" :أنواع [البازيّ] عديدة ،لكنّ أفضلها الناصعُ
البياض ،يليه األمحر القاين فاألصفر الفاقع .واألبيض هو األكثر حرصًا يف الصيد ،لكنّه أكثر عرضةً
للمرض ،وطباعه سيّئة ،يليه يف احلرص األصفر ،لكنّ جسمه أقوى أمّا األمحر فهو األسوأ طِباعًا .لكنّه
األكرب واألقوى بدنًا" .ويف ما يتعلّق بعناصر اختيار البازيّ املشهورة ،للتدريب والصّيد به ،يعتمد املؤلِّف
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على األمري الزّياري "ماهان َمه ومشكري" (ألنه حبسب رأيه ،أفضل من عرف طيور الصيد ،ألنّه كان
يصطاد خالل شهور السنة االثين عشر ،وقد صنّف كتابًا ضخمًا حتت عنوان شِكَ ْره حول الطيور بلغة
أهل اجلبال [املقصود هلجة طربستان القدمية])" :احليوانات ذات اللون الواحد ،أفضل من املختلطة
األلوان ،لكن يشترط يف البازيّ أن يكون حليمًا ،متناسبَ األعضاء ،صغ َري الرأس ،قصريَه ،عريض اجلبهة،
واسع العينني ،بارزَ احلوصلة ،رحبَ الصّدر ،صقيلَه ،صغريَ الذنب ،غليظ السّاقني ،قصريَمها ،رحبَ
ي املتمتع هبذه األوصاف هو إما ناصع البياض،
الكفّّّ ،قويَّ األصابع ،أسود املخالب ،أخضر القدم .الباز ّ
أو أصفر خالص ،أو أمحر قانٍ ،وهذا األخري نادر الوجود ،غايل الثمن".
يذكر علي النسويّ (العالِم ،والبيزري احملترف ،من أهايل الرّي يف القرن اخلامس اهلجري) يف
الصفحات من  22إىل  ،91بالتفصيل اخلصائص املتنوعة الدالّة على "ذكاء البازيّ وفراسته ،وقابليّته
على التأديب والتدجني" ،ضخامة الرأس مثلًا ("خباصّة حيث يوجد الدماغ") .صغر العينني" ،تناسب
أعضاء البدن" [= القياسات املطلوبة هلذا التناسق حبسب رأي النسوي ،جيب أن تتناسب وسعة صدر
البازيّ]؛ ومنقار شبيه مبنقار العُقاب [كما يعرب عنه بـ "َالُهْ شَوا" ،أما املنقار الشبيه "مبُنقار الببغاء"
"طوطک شوا" فهو من الصّفات املكروهة لدى البازيّ] .اجلدير بالقول هنا ،أنه مل يرد يف الشرح العلمي
اجلديد لطيور الشَّرقَيْن األدىن واألوسط (من ضمنه إيران) ،ذكرُ لون البازيّ أو الباشق أنه أبيض أو أصفر

أو أمحرَ قانٍ بالكامل (← هو واتشكوبار()2؛ اسكات وآخرون)؛ رمبا كان "البازيّ األبيض" الذي هو
نفسه كما يقول بعض أصحاب املعاجم ،الشاهباز/شهباز [ملك البزاة ،أو البازيّ الكبري األبيض الذي
يصطاد به امللوك] ،طائرًا نادرًا ←( ،الربهان القاطع ،حتت عنوان "شاهباز"] ،ألنّ النسوي يقول
(ص  ) 65إنه طيلة السنوات الستني اليت اشتغل فيها بتربية الطيور ،كان لديه النوع نفسه من طيور
الصَّيد ما عدا "السّنقر والبازيّ األبيض" .مع هذا فإنّ املسعوديّ (ط .بريوت ،مج ،1ص  )222يروي
أنّ يف حبر اخلزر مقابل ساحل جرجان جزائر [هي يف احلقيقة شبة جزائر] ،يُصطاد منها نوعٌ من البزاة
البيض ،وهذا النوع من البزاة أسرع الضواري إجابة ،وأقلّها معاشرة (أي أقل من باقي الطيور الفة
لإلنسان؛ حول صيد الباز يف دَ ِهستان ← تتمّة املقالة) ،ويضيف" :قال اجلمهور من أهل املعرفة بالطيور
وأنواع اجلوارح من الفُرس والترك والروم واهلند والعرب إنّ البازيّ إذا كان مييل إىل البياض يف اللون،
فإنه أسرع البزاة وأ حسنها وأنبلها أجسامًا وأجرأها قلبًا وأسهلها رياضة ،وإنّه أقوى من مجيع البزاة على
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السموّ يف اجلو ،وأذهبها يف الصعداء وأبعدها غاية يف اهلواء ،ملا فيها من "حرق احلرارة ،وجرأة القلب"،
ممـّّ ا ليس يف غريها من مجيع أنواع البزاة ،وإنّ اختالف ألواهنا الختالف مواضعها ،ومن أجل ذلك
خلصت البياض لكثرة الثلج يف بالد أرمينيا وأرض اخلزر وجرجان وما جاورها من بالد الترك" (كذلك
← يروي املسعوديّ قصّة يصعب تصديقها عن بازيّ كان هلرون الرشيد) .كما أنّ تيمور مريزا حسام
الدولة ،أحد مربّي اجلوارح احملترفني ،صرّح يف باز نامهٔ ناصري (تأليف 1222هـ) (ص 11 – 9؛

()2

← تتمّة املقالة) ،أنّه حيتمل أن ال يكون "البازيّ األبيض" سوى "التيقون" (= نوع من اآللبينوي

/الطرالن(( ،)5لالطالع على الطرالن ← تتمة املقالة) .يرجّح املعلوف (ص  )102وفريه (← اجلزء
األوّل من هذه املقالة) بناءً على املصادر العربيّة أن يكون البازيّ أو الشاهبازي هو نفسه الطرالن .مع
() 6

ذلك فقد أشار املعلوف إىل "البازيّ األشهب"
األشهب

من

() 2

فصيلة

(= ذو اللون الرمادي) ،يف حني أنّ فريه يعدُّ البازيّ
الطرالن

(طائر

امسه

العلميّ

 A gentilis subsp .albidusأو A .albidus .
مل يرد عنه أي تفصيل يف مؤلف هو واتشكوبار ،ص 159 – 152واسكات وآخرين ص – 69
.)20
من اإلشارات العديدة إىل البازيّ يف األدبني العريبّ والفارسيّ ،ومن الروايات األكثر واقعيّة ،يتبيّن
أنّ أهل الفنّ (هبوياهتم املتعدّدة األبعاد علم الطيور) كانوا حيترمون البازيّ جدًا ،فقد امتُدِحَ يف
النوروزنامه على هذا النحو" :البازيّ مؤنس امللوك يف صيدهم ،وبه يُسرّون ،وهم حيبونه فهو محيد
األخالق ،ألنّه ذو صفات شديدة الشبه بامللوك .وقد قال القدماء إنه ملك اجلوارح ،كما أنّ احلصان
ملك ذوات األربع آكلة األعشاب .لذا فإن البازيّ خمتصٌّ بامللوك أكثر من غريهم من البشر .وله هيبة
ليست لبقيّة الطيور ،فالعقاب أكرب منه ،لكن ليس له هيبته" .وقد أورد صاحب النوروزنامه (ص – 22
 ،)29قصتني معقولتني ميكن تصديقهما حول قدر البازيّ والباشق ومنزلتهما لدى العظماء .يف إحدامها
أنّ ماهان "الذي كان ملكًا عظيم الشأن ،عاقلًا [لعلّه ماكان كاكي الديلمي] ،رأى يومًا مربّي بزاته
يشرب املاء والبازيّ على كفّه ،فأمر أن يُجلد مئة عصا ،وقال له :عجبًا ،البازيّ جبسمه ملك الطيور،
ومفرّج مهوم امللوك ،وأعزّ ما ملكت أيديهم ،أجيوز أن تعامله هبذه الصّفاقة ،عزيز امللوك يف يدك ،وأنت
تشرب املاء أو غريه؟ القصّة األخرى تتعلّق باألمري أيب العبّاس (أخو فخر الدولة البويهيّ) ،الذي تعرّض
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يف صغره لغضب مؤدِّبه (أيب عبد اهلل اخلطيب) ،ولتأنيبه ،ألنّ الباشق بصق على يده ،فقال له أبو عبد
اهلل" :سبحان اهلل ،أنت ملكٌ وابنُ ملكٍ ،وعزيز امللوك [أي البازيّ] يف يدك ،وأنت مل تدرّبه جيّدًا؟"
وحول قيمة البازيّ وقدره يف إيران قبل اإلسالم ،يقول مؤلِّف النوروزنامه (ص ،)12يف وصفه لتقاليد
البالط يف عيد النوروز منذ عهد كيخسرو وحىت عهد يزدجرد آخر ملوك العجم ،إنّ رئيس املوابذة كان
يقدّم إىل امللك هدايا مثينة ،من بينها كأس ذهبيّةٌ مملوءة باخلمر ،وسيفٌ وحصانٌ وبازيٌّ ،وعن البازيّ
كان يقول يف خطبته :أيّها امللك خذ بازيَّك وليكن صيدك موّفقًا! (يف ما يتعلّق بربكة البازيّ ← تتمّة
املقالة) .يبدو أنّ عادة تقدمي البازيّ واحلصان واهلدايا األخرى إىل احلكّام استمرت بعد اإلسالم ،وقد
كانت متداولة يف القرن التاسع بني األمراء الشيعة احمللّيّني يف جيالن ومازندران .فقد ذكر مؤرّخ تلك
الديار السيّد ظهري الدين املرعشيّ* عدّة حاالت ،ليس يف مناسبة النوروز فقط ،وإمنا يف مناسبات أخرى
(← مثلًا ص.)221 ،191 ،122 ،122
مجع املسعوديّ آراء الفتة متعلّقة بالبازيّ بشكل خاص ّوباجلوارح بشكل عامّ من أقوال احلكماء
وامللوك الذين أغرقوا يف وصف البزاة وأطنبوا يف مدحها (ط .بريوت ،مج ،1ص ،222 – 222وط.
باريس ،مج ،2ص .)22 – 21وقد مدح النسوي (ص )69البازيّ على هذا النحو" :البازيّ أحسن
الطيور واجلوارح ،وأحبّها إىل الناس ،وأسرعها تعلّمًا لآلداب احلسنة ،وأكثرها بعدًا عن العيوب
واملفاسد ...من بني الطيور فإنّ الطيور الذكور أفضل من اإلناث ،واإلنثى أسوأ ،لكنّ ذَكَرَ البازيّ وأنثاه
متساويان ،والبازيّ من أفضل ما ابتدع اخلالق حتت قبّة القمر".
ال يرى النسويّ (ص )120فرقًا بني البازيّ والباشق ،سوى أنّ البازيّ باشقٌ كبري ،والباشق بازيٌّ
صغري .ويقول إنّ كلّ ما يشاهَد لدى البزاة من حيث لون الريش واجلناحني (أفضل وأكثر) موجود لدى
ال بواشق ،عدا البياض فهو لدى البواشق أقلّ .وقد وصف النسوي اجلوارح اجلديرة بالتربية – العقاب،
السنقر ،الصقر ،الشاهني ،الطغرل واليوهة (← تتمّة املقالة) بأنّها سوداء العيون– ،لكنّ املفهوم املخالف
هو أنّ عيون البازيّ والباشق (أو مبعىن أدق بؤبؤ العني) ،ليست سوداء (وحيتمل أن تكون صفراء ،كما
يالحظ يف التصنيف الشرقي التقليدي للجوارح ← ،تتمّة املقالة).
ذكر حممّد بن منكلي (ص ،)120 – 122الصياد العامل واملتفقه يف عهد املماليك يف مصر
(املتوىف يف العام 622هـ) ،سبعةَ اجناس من البزاة حبسب منشئها اجلغرايف )1 :الكرْجي ،الذي ال
يوجد إال يف بالد الكرج/جورجيا إلّا يف ما ندر؛ وهو األغلى مثنًا ألنه أفضل البزاة ،وأكربها جسمًا
وأقواها ،وأطوهلا عمرًا ،ال جيرب نفسه على صيد ما ال طاقة له به من احليوان ،واألشهب أفخر أنواعه
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وأغالها

مثنًا.

ال

يقتين

الكرجيّة

البزاة

سوى

امللوك

والعظماء.

 )2البزاة الروميّة :معظمها أمحر اللون ،لطيفة األبدان ،قصرية األعمار ،ضيقة األنفاس )2 .البزاة
اإلفرجنيّة ،هي أيضًا لطيفة ،صغرية الرأس ،مجيلة األجسام والريش واألجنحة ،لكنّها رديئة اإلجابة [ال
تستجيب بسرعة لنداء صاحبها وأوامره] )2 .البزاة الدربنديّة :أندر البزاة وأحسنها ،رؤوسها كرؤوس

"الزمَّج" (نوعٌ من العُقبان ← النويري ،مج ،12ص)122؛ طويلة األعناق ،وعيوهنا تقدح شررًا؛
توجد على األغلب يف بالد العجم (إيران) ،من أطراف مهدان وحىت املوصل ومراغة ،لك ّن الذين يعرفوهنا
من البشر قلّة قليلة )2 .البزاة الشرويّة/شرويين [= شرواين/شريواين؟] ،اليت تشبه الدربنديّة يف التدريب
والصّيد ،لكنها أقلّ مجالًا من حيث تناسق أعضاء البدن واجلناحني ،وال متتنع عن صيد أيّ نوع من

أنواع الطيور )5 .البزاة اإلجنازيّة [كذا؛ ولعل اللفظة أخبازي نسبة إىل األخباز غريبّ القوقاز])6 .
احلكوريّة/حكّارى ،اليت توجد غالبًا يف اجلزيرة [= األقسام الشماليّة من نواحي ما بني النهرين] ،وحىت

أخالط وديار حكّاري [جنوب حبرية وان ،ويف احلدود احلاليّة إليران وتركيا]؛ ميسك هبا األكراد ولوهنا
متنوع بتأثري الدخان.
ذكر النسويّ (ص ،)22أماكن عيش البزاة :اآلجام وشواطئ البحار أو اجلبال يف تركستان
وخوارزم وجرجان ومازندران والديلم وجيالن وآذربيجان ،ودربند خزران ،وروم ،وفارس ،وكرمان
وغريها؛ لكنه يضيف يف الصفحة  22أنّ هذه األماكن مشىت ومصيف اجلوارح ،وهي تتعرض يف أثناء
هجراهتا للصيد بالشباك أو باحليل األخرى املختلفة" .هذه البزاة العابرة أفضل بنظر الصيادين من تلك
اليت يأخذوهنا فراخًا من أعشاشها ويربّوهنا ،إن من حيث الفضل أو الشجاعة أو سرعة الطريان" .ويصف
النسوي (ص ) 22 – 26أنواعًا عدة من الشباك واحليل املستخدمة .من بينها ما هو متداول يف فارس:
يقوم البيزريّ يف األماكن املعروفة اليت تعبُرُها البزاة املهاجرة ،ببناء منزل صغري من الصخر ،ويترك يف
احلائط فجوة تتسع إلخراج يده ممسكة حبمامة؛ يف الصباح واملساء ،يُخرج الصياد يده املمسكة باحلمامة
من الفجوة وحيرّك احلمامة ،فيهبط البازيّ طمعًا بصيد احلمامة ،فيخفض الصياد يده ببطء ،وميسك
بالبازيّ.
على الرغم من أنّ الصّيد بالبازيّ كان من تسليات حكام إيران واعياهنا أو رياضاهتم قبل اإلسالم
وبعده (← تتمة املقالة) ،لكنّ الشعراء الفرس ،الذين كانوا عادةً ينظمون الشعر يف وصف انتصارات
أولئك احلكام ومآثرهم ،مل يُعريوا البزاة والبًيْزَرة اهتمامًا خاصًا؛ لذا فنحن ال جند يف األدب الفارسي أثرًا
5

ميكن مقارنته باألشعار العربيّة الفصيحة أو العاميّة اليت تناولت البزاة والبَيْزرة (← اجلزء األول من هذه
املقالة) .لقد ورد – كما ذكرنا من قبل – كثريًا يف الشعر الفارسي ذكر البازيّ واجلوارح األخرى
الصاحلة للتربية؛ لكن بإشارات عابرة (مثلًا ،كإشارات فخر الدين اجلرجاين ،شاعر القرن اخلامس
اهلجري يف ويس ورامني إىل البازيّ والباشق وغريمها ،ص 222 – 222وغريمها) .أطول مقطوعة
خمتصة بالبازيّ يف الشعر الفارسي ،هي تلك املؤلفة من إثين عشر بيتًا لفريد الدين العطار (القرن السادس
اهلجريّ) ،يف منطق الطري (ص ،)22 – 22اليت يعتذر فيها البازيّ للطيور ،عن اتفاقه مع الطيور
األخرى يف طلب امللك املبتغى (السيمرغ) ،ويتباهى مبنزلته املميّزة يف بالطات ملوك هذا العامل ،ويفتخر
بنفسه ،ألنّ أيدي امللوك هي مقاعده .أما بالنسبة إىل الفنون التصويريّة فعلى الرغم من أنّ احليوانات
وساحات الصيد ،كانت مصدر إعجاب أصحاب (املنمنمات) الذين رمسوا صور خمطوطات كليلة
ودمنة ،وشاهنامة الفردوسيّ ومخاسيّة النظاميّ ،وجامع التواريخ لرشيد الدين فضل اهلل ،لكنّ االهتمام
اخلاص بالبازيّ والصَّيد بالباز ،مل يالحَظ قبل ازدهار فنّ الرسم يف العصر الصفويّ (من القرن العاشر
وحىت الثاين عشر اهلجريّني) .كما يالحظ كذلك يف الرسوم املغوليّة يف اهلند يف العصر نفسه ،ويف رسوم
العصر الصفويّ ،صور البازيّ واجلوارح األخرى املُدرّبة مع وجوه امللوك وكبار القوم ،وحني كان
الرسّامون يصوّرون موضوعاهتم بعيدًا من أماكن الصّيد ،أو من دون ارتباط باملنت ،كانوا على ما يبدو
يقصدون تصوير البازيّ رابضًا يف كفّ ذلك العظيم اإليراينّ أو املغويلّ ،كما لو أنّه دليلٌ على السلطان ّّ
(ملزيد من اإلطّالع على البيزرة يف الفنون اإلسالميّة ← سعاد ماهر ،البيزرة يف التاريخ واآلثار).
كان البازيّ أيضًا رصيدًا يستخدمه مفسّرو األحالم .جاء يف كتاب تفسري األحالم ملؤلِّف جمهول
(ص :) 105إذا رؤي بازي مطيع يف احللم ،حبيث يستجيب كلما نودي عليه ،فذلك ملك ظامل أل ّن
البازيّ ميارس ظلمه على الطيور ويأكل حلومها .أما إذا أفلت البازيّ ،وبقيت يف اليد ساقه أو بعض
ريشه فذلك ملكٌ سيحقِّقُ للرائي أمنيّة ،لكنّ بعضًا من األمنيّة سيبقى من دون حتقّق .كذلك كان امللوك
وحاشيتهم يتفاءلون يف أثناء الصّيد حبركات البازيّ .فبحسب النوروزنامه (ص)26 – 25؛ إذا ربض
البازيّ خبفة يف يد [امللك] ،ملتفتًا بوجهه حنوه ،فذلك معناه أنّ امللك سيسيطر على والية جديدة ،وعلى
العكس ما هو خبالف ذلك؛ وإذا كان ينظر حنو السماء بعينه اليمىن ،فإن شؤون ملكه ستزدهر ،أما إذا
كان ينظر بعينه اليسرى فستختلّ؛ وإن كان البازيّ مطمئنَّ البال ،مث تعارك يف مكان الصّيد مع بازيِّ
آخر ،معىن ذلك أنّ عدوًّا جديدًا سيظهر( ،ملزيد من تفسريات أحالم امللوك ← م.ن ،ص.ن؛ ولتعبري
البيازرة حلركات وسكنات البازيّ ← النسويّ ،ص.)102 – 102
6

على الرغم ممّا يُستخلص من الكتب العربيّة والفارسيّة املختصّة بالبزاة ،من أنّ كلَّ جارح يطري يف
النهار أو يف الليل ،ميكن بصورة عامّة ونظريًا أن يُطبّع بدرجات متفاوته من الصرب واالبتكار واجلهد،
ويدرّب على الصيد أو القبض على اجلوارح األخرى ،لكنَّ البيازرة عمليًا خيتارون عددًا قليلًا من بينها
هلذه الغاية ،واليت يرى النسويّ (ص 69وما بعدها) أنّها تستحقّ الذكر من بينها )1 :البازيّ ويف
اصطالحه (النسويّ) هو اسم جنس ألنواع البزاة وأصنافها )2 .الباشق والعصفيّ [كذا] .والفرق بنظر
النسوي (ص )122 – 120بني البازيّ والباشق يكمن يف حجم البدن :الناس متفقون أنّ الباشق لألنثى
والعصفي للذكر .رمبا كانت لفظة عصفي قراءة نادرة أو تصحيف للفظة عقصيّ العربيّة .فقد وصفه
الدمريي (مج ،1ص )122 – 122على النحو التايل" :أصغر اجلوارح ،يشبه الباشق ،لكنّه أصغر منه"؛
وجاء يف كتاب حممّد بن منكلي (ص" :)122ذَكَرُ الباشِق يُسمى العصفيّ" )2 .العُقاب :مييز النسوي

بني نوعني من العقبان :الذي يبين عشّه يف اجلبال وسط املعابر الضيقة ،واآلخر الذي يبىن عشه يف

اآلجام ،وهو ما يُدعى دار ألُه [لفظًا "عقاب الشجر"] ،وهو أصغر حجمًا من النوع األوّل .مع أ ّن
النسويّ (ص ،)122 – 122يتكلّم على العُقاب الذي رّباه فخر الدولة ،وعلى عُقابه هو الذي تصيّد
غزالًا ،لكن ،يبدو أنّ العقاب لصعوبة تدجينه وتدريبه ،يُقبض عليه ويقتل الستخدام مرارته قطرةً للعني،
وريشه وذنبه سهامًا ،وخمالبه قالئد تُعقد على عنق الطفل )2 .السُنقر (كلمة تركيّة) :يقول النَسوي :ال
وجود له يف هذه الديار ،لقد مسعت امسه فقط ،فقد قيل يل إنّه كان موجودًا يف بالطيّ األمري حممود
واألمري مسعود وكان يؤتى به من تركستان؛ أظن أنّ الصنقر صقر كبري (ص)2 .)125 – 122
الصقر :هذا النوع من الطيور املهاجرة اليت كان ميسك هبا على شاطئ البحر ،يدعى البحري
(ص )5 .)126 – 125الشاهني :هذا النوع املهاجر من الشواهني كان ميسك به قرب البحر،
ويدعى البحري (ص )6 .)129 – 126اليوهه (ص)152 – 152؛ وأيضًا ← شابكا حتت هذا
العنوان) )2 .الطغرل (كلمة تركيّة جغتائيّة) :يقول النسويّ إنّ أحدًا مل يرَ الطغرل ،ولكنّه ذُكر كثريًا
يف بازنامه ساما نيان [رسالة البزاة للسامانيني] حيث يتبيّن أ ّن الطغرل كان موجودًا لدى سامانييّ ما وراء
النهر ،لكن ذلك ليس حقيقيًا ،فقد مسعت ،أنّه قد أُحضر جارح من تركستان وقُدّم إىل فخر الدولة وقيل
له هذا طغرل وكان مثل الصّقر األبيض (ص.)152
بعد النسويّ بقرون ،قام تيمور مريزا بتصنيف اجلوارح (ص )22 – 25إىل "صفراء العيون"
و"سوداء العيون" (من دون أن يوضّح أمهّيّة لون [بؤبؤ] العني لكلّ صنف منها ،بالنسبة إىل مقاصد
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البيارزة) .واملالحظ كذلك أنّ تيمور مريزا مل يستخدم لفظة "باز" [البازيّ] ،كمصطلح فنّي جلنس أو
نوع أو جمموعة من اجلوارح .يف الوقت الفاصل بني كتابَي النسويّ وتيمور مريزا ،ربّما تكون هذه اللفظة
قد أُمهلت إلهبام حمتواها حبسب علم الطيور (إلّا يف الشعر ،أو يف بعض اللهجات الفارسيّة ،ويف اللغة
الكرديّة وغريها؛ يف ما يتعلّق بالكرديّة ← ،حممّد مُكري ص ،)22واحتلّت مكاهنا اللفظة التركيّة اجلغتائيّة
"قوش" (قارن أيضًا اللفظة التركيّة "قوشجي" اليت حلّت حملّ اللفظة الفارسيّة بازدار/أو بازيار [البيزري
بالعربيّة]) .هذه اللفظة اجلديدة "قوش" اليت هي يف األصل مبعىن "برنده" [الطائر] مبفهومه األعمّ ،كانت
أكثر إهبامًا من لفظة "باز" [البازيّ] ،ورمبا هلذا عُرّفت الكثري من أنواع وأصناف الطيور تدرجييًّا بأمسائها
احمللّيّة أو األجنبيّة (بالنسبة إىل منشأ األمساء اجلديدة ← ،شابكا ،حتت هذه العبارات) .األلفاظ األجنبيّة
اجلديدة معظمها تركي أو مغويل ،ومن احملتمل أن يكون ذلك بتأثري العائالت التركيّة واملغوليّة
والتركمانيّة اليت حكمت إيران حتّى أواخر العصر القاجاريّ .فقد كان احلكام واألمراء من هذه
العائالت يعشقون الصيد ،وال سيّما الصيد بالبازيّ (← النسوي ص 90و  ،112حيث ذكر "بازنامۀ
تركان" [رسالة البزاة الترك] كأحد مصادره؛ وتيمور مريزا (ص )11يعترف "أنّ أهل تركستان هم
أساتذة يف هذا الفنّ [قوشجيكري /قوشبازي أي البيزرة]").
تضمّ فصيلة "الصفراء العيون" الصاحلة للتدجني بنظر تيمور مريزا ،األجناس واألنواع التالية
(تنظيمها جمددًا إىل أنواع منفصلة حبسب علم الطيور لصاحب هذه املقالة):
()9

أ – باشكيان

[البواشق] )1 :الطرالن/ترالن (لفظة تركيّة)( )2 ،)10التيقون (لفظة تركيّة)؛

يتبني من توضيحات تيمور مريزا أنّ "التيقون" ليس نوعًا خاصًا ،وإنّما هو نتيجة تزاوج نوعَني من
"الطرالن" البيض ،لذا يسمّي أهل تركستان أحد النوعَني "الكافوري" ،واآلخر "الالزقي"؛ أنظر أيضًا
شابكا ،حتت هذا العنوان؛  )2الباشق (بالفارسيّة باشه) و(بالتركيّة ِقرقى)()11؛ البيقو /الپيغو()12؛ )2
1

شِكْرَه (لفظة هنديّة مأخوذة عن الفارسيّة) [ ،علمًا أهنا بالفارسيّة تطلق على أي طائر من اجلوارح وليس
على نوع حمدّد]("( ،)12من اجلوارح اهلنديّة .وهي قليلة يف إيران") )5 .القِزِل (لفظة تركيّة معناها يف
األصل "األمحر" وهو نوعٌ من الطرالن ( Milvus ،milvus؟) (← أنظر شابكا حتت هذا
العنوان).

A. badius
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1

ب – بيل باقلى (جنس ( )Milvusمصطلح تركي؛ يف الكرديّة "دَيْشته ماله" أو "كوركوره"

أنظر ← مكري حواشي األلفاظ نفسها؛ وحبسب تيمور مريزا منها ما هو أصفر العيون ،وما هو
أسودها).
()41

ج – عقابديسان

 )1الطغرل (يقول تيمور مريزا أيضًا إنه مل يرَ طغرلًا أبدًا ،وأنه فقط قد

مسع أنّ الطغرل أزرق العينني)؛  )2السَّنج ("( :)12آكل األفاعي ...يعيش على حلم األفاعي فقط"؛ أيضًا
←
 )2دمريديرناق

شابكا،

حتت

هذا

العنوان)؛

(( :)15لفظة تركيّة ،معناها "ذو املخالب/الرباثن الصلبة")( ،منها نوع أسود العينني

أيضًا؛ مل يذكر تيمور مريزا شيئًا عن فائدهتا يف البيزرة).

د – مها [العنقاء] (من جنس ["( )16()Gypaëtusطائرٌ] قويٌ جدًا ،حبيث أنه يرفع عظم فخذ

احلمار امليت املبيّض عن األرض ،ويرميه من مكانٍ عالٍ فوق حجرٍ ليتفتّت ،بعد ذلك ينتقي الفتات
ويأكلها .املشهور أنّ من يقتل هذا الطائر وهو يعرف أنّه "اهلما" ،ال يعيش بعد ذلك أكثر من أربعني
يومًا ،...واملشهور أيضًا أنّ من يظلّله أي يقع ظلّه عليه ،ظلّ "اهلما" ،يصل إىل درجة السلطنة وامللك"؛
ما من ذكر الستخدامه يف الصيد).
2

هـ – بوفديسان [البوم*] .بالنسبة إىل البوم ،وعالقتها بالبيزرة ،مل يذكر تيمور مريزا إضافة

إىل "شاهْ بوف" [ملك البوم] سوى فائدة (بايه قوش /بايقوش) "جغد" أو [البومة] ،حيث قال" :إذا
أرادوا حتضري الشاهني لصيد "تشاخرُق" عليهم قبل ذلك أن يصطحبوه مرّة أو مرّتني لصيد البومة"،
ص)22؛ وقال عن طائر احلقّ "إن باإلمكان الصيد به ،لكن بصعوبة شديدة؛ إنّه سيّء الطباع ،قليل
الطريان لكنّه طويل النفس جدًا" ،ص.)22
فئة السود العيون تشمل حبسب تيمور مريزا:

أ – الشواهني( )1 :)12الشُنقار (لفظة مغوليّة؛ ← شابكا ،حتت عنوان "شُنغار" وغريها؛ وقد عدّ

فريه ،م.ن ،ص.ن ،هذا االسم مرادفًا للفظة سُنقُر) .يقول تيمور مريزا إنّه مل يرَ شنقارًا أبدًا ،إىل أن جرى
شراء واحد بسعر زهيد جدًّا من إحدى حدائق احليوانات يف روسيا ،وقُدّم هديّةً إىل ناصر الدين شاه يف
العام 1222ه ،///////وأنّه استطاع (أي تيمور مريزا) ،بعد عدّة أشهر ،وبعد جهد جهيد أن يدرّبه ويعدّه
لرمي كُركيّ ضخم من السماء إىل األرض )2 .الشاهني ،والبحري (حبسب قول تيمور مريزا؛ إذا أخذ من
-Strigidae
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العشّ وهو فرخ فهو "شاهني روميّ أو أناضويلّ" ،إما إذا اصطيد بالشبكة وهو كبري يف السنّ فيُدعى
"البحريّ"؛  )2الباالبان(( )19لفظة تركيّة [؟] ،وهي باالوان/بالِوان بالكرديّة؛ ← شابكا ،حتت هذا
العنوان)" ،وهو عشرة أنواع أو اثنا عشر نوعًا ،من بينها الباالبان الكبيديّ [؟] ،الباالبان الفارسيّ،
الباالبان األمحر الشاميّ ،الباالبان البدريّ [؟] ،الباالبان اجلبايلّ ،الباالبان اللفيف؛ "هذا النوع األخري إذا
أُخذ فرخًا من العشّ سُمّيَ بالتركيّة "أيْتَل كى" وبالفارسيّة "جرخ" [الصقر] ،وإذا طار من العشّ ،وأُخذ
على هذه احلال ،يُسمى "الباالبان اللفيف"؛ ص)22 – 22؛ َ )2ج ْرخ [الصقر] (← النوع السابق))2 ،
()20
تركيّة)؛
(لفظة
تُرُمتاي
 )5لِيْل("( :)21سيّئ الطباع ،جبان ،يتناسل يف حدائق مشرينات ومازندران؛ يتصيّد لكن مبشقّة ،وما
يصطاده ال يعادل مشقّته ،إلّا إذا اصطحبته للصيد مع التُرمتاي" (ربّما كان امسه مشتقًّا من لفظة الليل
العربيّة ،ألنّ هذا الطائر يتصيّد يف الليل ← ،شابكا ،حتت هذا العنوان؛ معيّر املمالك ،ص ،62احلاشية

 21وغريها) )6 ،السَنْكَك ("يشبه البيقو شبهًا كبريًا .الفرق بينهما أنّ السنكك أسود العينني والبيقو
أزرقهما")؛  )2دليجه/دِليتشه( ،)22لفظة تركيّة آذريّة.
ب – عقابديسان [العقبان] :وصف تيمور مريزا سبعة أو مثانية أنواع من العقبان لكنّه يف
جمال الصّيد هبا حتدث عن نوعني فقط ) 1 :العُقاب األصفر ("ولقد درّبت أحدها وأحضرته إىل مكان
الصيد"؛ ص  )2 .)22العقابان األخوان/برار(( )22وجه التسمية" :أنّ هما يصطادان معًا كزوجني"،
يدّعي تيمور مريزا أنّه "قبض يف [السعوديّة] على واحد منها بواسطة أداة صيد البازيّ ،ودرّبته
أربعني يومًا ،واصطدت بواسطته الدرّاج والغراء [پرال او پَرِال ،نوعٌ من البطّ املائيّ( ،])22واألرانب
واحلُقار [ذات احلواصل الرماديّة(.)"])22

ج – كرْ َكسان[ :النسور] )1 :كَْتشَل كركس [النسر األقرع] ،من احملتمل أن يكون

( Neophron perenopterusاستخدامه يف تدريب البزاة :يف تدريب الصقر للقبض على
العُقاب ،جيب أن يدرّب أولًا على الطريان مع نسر أو اثنني من النسور غري البالغة) )2 .دال([ )25الدال]
(مل يرد ذكرٌ الستخدامه يف البيزرة).
د – كالغ (سياه) بالفارسيّة [الغراب] بالعربيّة" ،قوزقون" من جنس الـ ( Corvusيف
التركيبة اآلذريّة قزغُن يعين الغراب("( ،))26الصيّادون العرب يقبضون عليه بواسطة األفخاخ ،ويدرّبونه.
ويف كرمانشاه يصطادونه مع "شاه بوف" [ملك البوم] ،يبدو أنّ القاقم يُدرّب يف دشيت ودششتان فارس
للقبض على الباالبان وسائر طيور الصيد ،ويف السعوديّة يُعلم الغراب األسود القوزقون يف السياق
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نفسه"؛ ص 21؛ تافرنيه( ،)22ص " :262مبا أنّ اإليرانيّني صبورون وشديدو التحمّل ،يقبضون أحيانًا
على غراب ويدرّبونه على الصيد كما يُدرّب البازيّ").
هـ – آالغُزْ ِكنَه (من جنس الـ "( :)29()Laniusعصفور [كذا] ،لونه رمادي وأسود يسمى

بالكرديّة "بازُري" وبالفارسيّة "آالغزْكِنَه" .ص  ،)25 – 22لكنّ هذه اللفظة تركيّة (← شابكا ،حتت
هذا العنوان) ،يربّ يه األطفال عادة لصيد العصافري والطيور الصغرية األخرى (مكري ،حتت عنوان "بازر"
و"بالْزِر").
كيفيّةُ صيد اجلوارح تقليديًّا ،وال سيّما البازيّ ،كانت عاملًا مهمًّا يف تربيتها يف ما بعد .من هذا
املنطلق ميّز النسويّ بني ثالثة أنواع من البزاة (ص " )1 :)22 – 22اآلشياين [نسبة اىل آشيان:
العش] ،أي البُزاة اليت تؤخذ من األعشاش وهي ال تزال فراخًا ملـّّا ينبت ريشها؛ أما إذا بقيت الفراخ
يف األعشاش إىل أن تكرب ويصبح بإمكاهنا االقتراب من البازيّ حني يدعوها إليه ،أو حني تتمكّن من
الوقوف على غصن الشجرة ،فتُسمّى يف هذه احلال خال َور [= خالدار]" .يشرح النسوي بعد ذلك احليل
اليت يعتمدها الصيادون "الروم" [= آسيا الصغرى] ،خلداع هذه األخرية ،والقبض عليها باستخدام صفري
خاص)" )2 .كذارى" [العابرة] ،اليت يتم صيدها يف أثناء هجرهتا الفصليّة )2 .الوحشيّة ،اليت يقبض
عليها بأشراك وحيل متنوعة (يصف النسوي أنواعًا عدّ ة من األفخاخ وشباك الصيد ومن بينها الدِّبق).
وهو يعتقد أنّ "اليت تؤخذ من األعشاش وتُرىب يف املنازل ،جريئة ال هتاب الناس ،ألنّها تأكل الطعام من
أيديهم ،وليس من أُمهاهتا ،لكنّها يف الصيد حذرة وجبانة"؛ "البزاة العابرة ،املهاجرة أفضل من حيث
الطيبة والشجاعة وسرعة التحليق" .تيمور مريزا حلظ نوعني فقط" :اآلشياين" [اليت تؤخذ من األعشاش]
و "التوري" (أي الطيور الوحشيّة البالغة ،اليت يُقبض عليها بالشباك أو باألشراك املتنوعة) .وقد ذكر
بالتفصيل مزايا معظم اجلوارح الصاحلة للتدريب وعيوهبا.
تصنيف اجلوارح إىل "الصفراء العيون" و "السود العيون"  ،الذي يبدو غري جمدٍ حبدّ ذاته ،تكمن
أمهيته بالنسبة إىل موضوع طيور الصيد املتداولة عادةً يف البيزرة ،يف أنّ لون بؤبؤ العني متالزمٌ مع
الصفات الطبيعيّة األخرى ،كالطول النسيب للجناحني ،قوة البدن ،اللياقة واألسلوب الفطريّ والطبيعيّ
يف الصيد .كذلك فإنّ وصف تيمور مريزا يشري إىل أنّ فئة "الصفراء العيون" ،تشمل البواشق اليت هي
طيور ذات أجنحة مدوّرة ،ضخمة نسبيًا؛ قصرية وثقيلة ،وسريعة الطريان ،لكنّها قلّما تطري على علوّ
مرتفع ،أي أنّها ال ترتفع يف اجلوّ إلّا إىل احلدّ الذ ي ميكّنها من كشف احليوانات اليت جتري ،أو الطيور
املنخفضة التحليق .يف مرحلة االكتشاف هذه ،ميكنها أن تُبقي أجنحتها "مبسوطةً" مدّة طويلة .بعد
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كشف الفريسة تُكمل الطريان على ارتفاع منخفض وهي حترّك جناحيها بسرعة ،وخبفتها وحيلتها
الغريزيّة يف الصيد (اللتان تعوّضا ن قلة القدرة على الطريان ،والضّعف البدين لديها) "تقبض مبخالبها
على الفريسة" ؛ من هذا املنطلق تُربّى هذه اجلوارح الصفراء العيون عادة لصيد الطيور اليت تطري على
علوّ منخفض (احلجل والسمّان واحلبارى) ،أو احليوانات الصغرية نسبيًا (األرنب وصغار الظباء
وغريها) .الش واهني السوداء العيون ،هلا أجنحة طويلة ودقيقة ،تبسطها يف أثناء الطريان على مداها.
حركاهتا سريعة وقويّة  ،تستطيع يف أثناء الطريان أن تغيّر وجهتها بسرعة ،وبإمكاهنا أن تطري بسهولة
بعكس الريح .تطري على علو مرتفع ،ومهما بلغ ارتفاعها ،ميكنها أن تتبع خطّ سري فريستها من
األعلى ،ويف اللحظة املناسبة ،تغطّ عموديًا جبناحني مضمومني نسبيًا كالرصاصة فوق فريستها ،وتقبض
عليها دفعة واحدة ،أو تضرهبا مرارًا وتكرارًا مبنقارها وخمالبها وصدرها ،ومتسك بالفريسة املترنّحة.
اجلوارح السوداء العيون ،فائقة القدرة ،طويلة النفس ،الشجاعة اليت ال هتابُ شيئًا ،أو حبسب املصطلح
"القتاليّة الضخمة" تربّى عادة لإلمساك بالطيور ،اليت تطري على علوّ مرتفع ،إلسقاطها على األرض
(كالكركي ،واحلمام ،والطيور املائيّة العالية الطريان كالبطّ واألوزّ الوحشيّ وغريها) ،أو إليقاف (إقفال
عيون أو إعماء) احليوانات السريعة اجلري حبجم الغزالن واحلمري الوحشيّة (أيضًا ← سلسلة مقاالت
تاجبخش ،وال سيّما العدد  ،22ص .)20 – 25
كانت تربية اجلوارح بشكل أساسيّ رهن عاملَني اثنني:
من ناحية الصفات الطبيعيّة والذاتيّة لكل جنس أو نوع من الطيور ،ومن ناحية أخرى ،كيفيّة
اإلمساك هبا فراخًا من األعشاش ،أو بعد أن تطري (آشيانه ،توري) .بعض البيازرة ،أو مصنّفو الكتب
اخلاصة بالبزاة والبيزرة ،فضّلوا عمليًّا أن ال يصنّفوا طرق تربية اجلوارح إىل أنواع ،وإنّما أن يوضحوا
كيفيّة تربية وتدريب حتّى كلّ نوع حتّى أنّهم أحيانًا بيّنوا كل صنف منها بشكل منفصل وال سيّما مع
األخذ يف االعتبار نوع الفريسة (مثلًا :الغزال أو الكركي) اليت كانوا يريدون تدريب اجلوارح على
القبض عليها .من هذا املنطلق كانت تتمّ عمليّات متنوّعة من "التربية والتدريب" لدى البيازرة العرب،
واألوروبيّني يف القرون الوسطى ،وقد أوصوا بأشكال خمتلفة من تدريب البازيّ ومبقادير متنوّعة حبسب
الضرورة ،كتطبيعه أو جتويعه ،أو تقطيب اجلفنني ،وتعريفه بفريسة اصطناعيّة والنداء عليه .يُلخّص
(النسوي ،ص  )95قضيّة تربية البازيّ وتدريبه على هذا النحو" :تعليم البازيّ وتدريبه على النشاط
واملهارة لإلمساك بالطيور الصغرية والكبرية وسائر الفنون ،مرتبط مبقدرة املدرّبني وخربهتم وجتربتهم
الصحيحة اليت يستخدموهنا يف تعليم اجلوارح".
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البيزرة قدمية جدًّا ،إىل ّّحدّ أنّها تعود يف إيران إىل معناها القدمي األوسع ،وتدلّ األساطري املرويّة،
وبعض الشواهد التارخييّة ،على أنّ الصيد بالبازيّ (والكلب) كان تسلية حمبّبة ورياضة مرغوبة لدى
احلكاّم واألعيان يف إيران قبل اإلسالم .وحبسب األسطورة اليت نقلها الفردوسيّ (مج ،1ص  ،)25فإنّ
طهمورث أحد ملوك إيران األسطوريّني ،كان أوّل من درّب البازيّ والشاهني والفهد والوَشَقْ على
الصيد .وهنالك إشارة يف إحد األلواح احلجريّة اليت اكتُشفت يف ما بني النهرين قدميًا ،إىل صاحب
منصب يدعى "القيّم على طيور امللك" ،ومن احملتمل جدًّا أنّه كان القيّم على تدريب بزاة الشاه (وليس
مبعىن املسؤول عن الطيور اليت تُطهى يف مطبخ السلطنة؛ [تاريخ إيران لكيمربيدج*]( ،)20مج،2
ص )220 – 269؛ يف الشاهنامة (مج ،6ص  220وما بعدها) ،يروي الفردوسيّ حكاية شبه
أسطوريّة (أو شديدة املبالغة) أيضًا عن حفلة صيد تثري العجب ،أقامها هبرام جور (= هبرام اخلامس
الساساينّ) ،تضمّ بيازرة كانوا حيملون معهم "مائة وستني بازيًا ومائيت صقر وشاهني" .حفلة صيد مماثلة
أقامها خسرو برويز (= كسرى الثاين الساساين) "نُظّمت بأسلوب امللوك الذين كانوا سبقوه ،ضمّت
مخسمائة من البيازرة حيملون معهم فضلًا عن البزاة البواشق والصقور والشواهني املدرّبة (مج،9
ص  ، 211وما بعدها) .ونُسب أيضًا إىل هبرام جور (حبسب رواية القلقشنديّ ،مج ،2ص  ،)52أنّه
أوّل من ربّى يؤيؤًا/جَلَم (نوعًا من الترمتاي) للصيد .وتؤيّد بعض املستندات والروايات التارخييّة شغف
امللوك واألشراف الساسانيّني بالصّيد وتربية اجلوارح ،فقد رُويَ مثلًا أنّه كان يوجد يف بالط كسرى
أنوشروان األوّل عدد من البيازرة ،وشخص له منصب "خنچريْبِد" (أمري الصيد) (← كريسنت سن،
ص 292؛ الترمجة الفارسيّة ،ص 216؛ وأيضًا ← اجلاحظ ،مج 1ص ،120الذي يقول" :إن ملوك
فارس كانت هلِجةً بالصّيد؛ إلّا أنّ هبرام [جور] وحده هو املشهور بذلك بني العوام") .لقد نُسب
االهتمام بالبازيّ واجلوارح األخرى ،واالبتكار يف تطبيعها وتدريبها وتربيتها يف األساطري والروايات إىل
امللوك والعظماء ،فالقلقشندي* يروي مثلًا (ص  ،)52أنّ أوّل شخص ربّى البازيّ (ص )22 – 26
والشاهني (ص  )50 – 29للصيد كان "قسطنطني ملك الروم" ،وأول من اهتم بتربية الصقور [من
العرب] احلارث بن معاوية بن كِندة الكنديّ ،لكنّ املسعوديّ (ط .باريس ،مج ،2ص )220 – 269
الذي يبدو أنّ القلقشنديّ قد نقل عنه قصّة تربية البزاة ،نقل من أقوال "أهل الدراية بأخبار ملوك العامل"،
أنّ "بطلميوس خليفة اإلسكندر" كان أوّل من "اقتىن البزاة ولعب هبا وضرّاها" .وكان البازيّ وغريه من
اجلوارح من اهلدايا القيّمة اليت كانت تُقدّم إىل امللوك والعظماء احملبّني للبيزرة .يروي الفردوسيّ (مج،6
ص  ،)220أنّ هدايا خاقان الصّني القيّمة إىل هبرام جور كانت تضمّ طغرلًا ،رأى هبرام جور أنّه أمثنُها.
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يروي املسعوديّ (م.ن ،ص 22 – 26؛ ط .بريوت ،مج ،1ص  )226 – 225حول تربية العُقاب
وإهدائه أنّ أهل املغرب [أي مغرب العامل اإلسالميّ مبا فيه األندلس] ،كانوا أوّل من لعب بالعقبان،
وينقل بعد ذلك قصة العُقاب املدرّبة اليت أرسلها قيصر الروم هديّة إىل كسرى [أنوشروان] ،وكتب إليه
يُعلِمه "أهنا تعمل أكثر من عمل الصّقر الذي أعجبه صيده".
يف إيران بعد اإلسالم كانت رياضة الصّيد السائدة ،الباهظة الكلفة بالبازيّ والفهد ،ممّا حيبّه أمراء
وعظماء اململكة  .ولقد كان سبب الرونق واالعتبار اللذين حظيت هبما هذه الرياضة ،أنّ اخللفاء العرب
يف بغداد ووالهتم قد تولّعوا بعد اختالطهم باإليرانيّني والشعوب األخرى ولعًا شديدًا بالبَيْزرة"/البزدرة"
(للبحث عن عالقة اخللفاء األمويّني والعبّاسيّني وكبار املسلمني بالصيد بالبازيّ ،وعن اشتقاق الكلمات
املعرّبة من باز وبيزرة ← ،القسم األوّ ل من هذه املقالة) .ويدلّ العدد الكبري نسبيًا من املصطلحات
املعرّبة املتعلّقة بالبيزرة إىل تأثري اإليرانيّني يف هذا اجملال .مثلًا إضافة إىل باز/البازيّ والبيزرة/بزدره ،هناك
الشاهني (مجعه شواهني) ،الصقر (بالعربيّة اسم عام يُطلق على مجيع اجلوارح عدا العُقاب والنسر← ،
[النويريّ ،مج ،10ص  )]192وأيضًا ،الصقور بصيغة اجلمع تُطلق على اجلوارح السوداء العيون [←
معلوف ،ص  ،]102وأيضًا الشَّرَق من اللفظة الفارسيّة َجرخَ /جرغَ /جغر؛ والباشق من باشه/واشه،
والزُّرَّق( )21من جُرَّ (ک) ،والبَيدَق (أحد أنواع البازيّ( ))22من پياده؛ والكوهيّ (مجعه كواهي؛ =
الزُّرّق[؟] ،الدَّستَبان (قفاز البيزري) من دَسْتْبان (← اذكائي ،ص  ،6 – 5وشابكا ،حتت هذه
العناوين) .كذلك فإنّ أمساء "باز" و "بازيار" وغريها من املصطلحات العائدة إىل البيزرة يف اللغتني
اآلراميّة واألرمنيّة مأخوذة من إيران؛ (← <تاريخ إيران كمربيدج> ،مج  ،2مج ،1ص .)296
تشري الشواهد األدبيّة املتعددة يف املصادر الفارسيّة إىل أنّ السالطني واألعيان من السالالت املتتالية
اليت حكمت إيران ،من األتراك واملغول (خباصة الغزنويون والسالجقة واألتابكة) كانوا كاخللفاء العرب،
مولّعني بالصيد بصورة عامّة والبيزرة بصورة خاصّة ،ولعلّ ذلك من رواسب حياة أجدادهم الرعويّة
والبدويّة يف آسيا الوسطى ،حيث كان الصيد بالبازيّ يُعدّ إحدى وسائل معيشتهم وارتزاقهم (←

موزر([ ،)22النصّ األصليّ ،ص  ،52الترمجة الفارسيّة بتصرّف ،ص  ،]25الذي روى يف العام
1222م1202/هـ ،أنّ قرقيزيِّي سهول آسيا الوسطى ،كانوا ميارسون البيزرة بصورة علميّة ،وأنّ
القرقيزيّ البدويّ ،الذي ميلك بازيًا أو باشقًا ،ليس مستعدًا ألنّ يبيعه مهما بلغت درجة فقره).
نظرًا ألمهّيّة البازيّ والبيزرة ،ليس عجبًا أن يصبح القبض على البازيّ ونظائره من اجلوارح،
إنْ للتربية وإنْ للبيع ،نشاطًا أو حرفة كبرية النّفع والفائدة .أقدمُ إشارة اىل هذه احلرفة يف إيران ما
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ورد يف كتاب حدود العامل ملؤلف جمهول (ص  ،) 22يف القرن الرابع عن إحدى جزائر حبر اخلزر
[يف احلقيقة شبه جزيرة] ،تدعى "دَهِستان سَر" مقابل الناحية الساحليّ ة لدهستان القدمية" ،قليلة
السكّ ان ،وأهلها يصطادون البزاة واحلواصل واألمساك" (← رواية املسعوديّ حول البازيّ األبيض).
حتدَّثَ رشيد الدين فضل اهلل (مج ،2ص  ،) 1101 – 1096وزير غازان خان (حك- 592 :
 602هـ) ،عن وجود شبكة واسعة من صيّ ادي اجلوارح والفهود يف اإلدارة املركزيّة ململكة
اإليلخانيّني قبل غازان خان .يف كلّ والية متعهدون "قوشجيان" (من التركيّ املغويلّ قوش مبعىن
الطائر) و"بارسجيان" (من التركيّ املغويلّ بارس أي "الفهد" ) ،مكلفون بالقبض على البزاة والفهود
وحتويلها إىل أمراء متعهّ دي الطيور والفهود " امراى قوشجي وبارسجي"  .كان صيادو البزاة والفهود
هؤالء حيملون شهادة تعريف "يرليغ*" (شهادة) كعمّال للحكومة ،وك انت هلم إضافة اىل "جامَكي"
[ رواتبهم الثابتة]  ،خمصّصات لعلف احليوانات اليت كان من املفروض أن يقبضوا عليها ،ولرعايتها.
مع هذا ،وبسبب إمهال احلكومة املركزيّة ،وعدم مباالهتا حتوّل هؤالء اىل قطّاع طرق ،ومغريين
جسورين ،يعتدون على أهل القرى وعلى الفالحني ،يعنّفوهنم ويسلبون منهم احلمري والعلف والدجاج
وغري ذلك (بذريعة نقل اجلوارح والكواسر اليت أمسكوا هبا ،وإطعامها؛ لكن يف الواقع كان ذلك من
أجلهم)" ،وكانوا يغريون يف طريقهم على كلّ ما يَرَونه" وكانوا يقصّون حلى بعض رؤساء وكبار احمللّة
أو الوالية حتت أي ذريعة" ،إلخافة عامة الناس وأهل احمللّة؛ وكانوا يُحضرون املفتنني واملشاغبني احمللّيّني،
ويسوقوهنم بالسّياط ،ويوجّهوهنم إىل احلكّام واألرباب والرعايا البتزازهم .وكانوا كذلك يُخفون عن
رؤسائهم احلكوميّني عدَدَ ما ميلكون من بزاة وفهود ،فدائمًا لديهم عدد قليل من البوازي .ساءت
األوضاع وسابت األمور وصار هذا العمل مرحبًا ،إىل حدّ أنّ أيّ سافل كان ميسك بازيًا أو فهدًا( ،أو
يشتريه) ،توسوس له نفسه أن يطلب [شهادة] "يرليغ" ،ليتظاهر بأنّه بيزريّ أو مرّيب فهود أو تَرخان
[لدى املغول ،هو األمري أو الكبري الذي حيظى مبزايا موروثة] فيمارس ظلمه على عامة الناس ،ويأخذ يف
الوقت نفسه راتبًا من الدولة ،وخمصّ صات لعلف احليوانات .نتيجة لذلك ،وضع غازان خان سياسة عامّة
إلعادة التنظيم واهلدوء والعمران يف مملكته ،ووضع قرارات مشدّدة للمحافظة على الفالحني وأبناء
الشعب اآلخرين ومحايتهم من تعديات هؤالء الصيادين فاقدي املروءة .فقد أقرّ القانون اجلديد أنّ العدد
الكايف من الكواسر واجلوارح الذي جيب أن يُحضر من الواليات هو ألف بازي وثالمثئة فهد ،وأمر أمراء
صيادي الطيور وأمراء صيادي الفهود ،أن يعيّنوا يف كلّ والية أشخاصًا ذوي صالحيّة ،حبيث ال يتمكّن
أحدٌ غريهم من انتحال صفة القوشجي؛ لكلّ شخص مناسب هلذا العمل تصدر شهادة ممهورة بـ
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"آلتون تَمغا*" (معناها باملغوليّة "اخلامت الذهيب") ،وحيدّد فيها عدد البزاة والفهود "املدرّبة" و"غري املدرّبة"
اليت عليه إحضارها ،وتشمل خمصّصاته ،ما ينفقه "على هذه احليوانات من طعام وخالفه ،يف أثناء مقامها
لديه ،وكلفة نقلها"  ،وقد أمر أن تُذاع هذه التدابري ،واملناصب اجلديدة يف مجيع الواليات .أما بالنسبة إىل
مربّي الطيور [القوشجان] ،املالزمني مللك اإلسالم ،فقد حُسبت "خمصّصاهتم وعلف احليوانات اليت يهتم
كلٌّ منهم هبا" بدقّة ،وكانت تُدفع إليهم سنويًّّا بواسطة مقدّمهم ،بالعملة الذهبيّة من اخلزانة .ويف أثناء
تغيري األمكنة "القوشال ميشي" (تعين باملغوليّة املشىت واملصيف) ،كانت تصدر حواالت ممهورة باخلتم
املذهّب ،لإلنفاق على إطعام اجلوارح والكواسر وعلف األحصنة والبغال ،وسائر ما حيتاجون إليه؛ كي
ال يضطرّوا يف أثناء الطريق ،أن يسلبوا الناس أيّ مبلغ من املال أو أيّ شيء .مع ذلك ،وصلت اىل األمري
تقارير عن تعدّيات بعض "أمراء الصيد" ،فبعث "رسولًا خاصًا" للتحقيق بالشكاوى ،وبعد إثبات
املخالفة "يُجلد املذنب يف املدينة أو الوالية اليت ارتكب فيها جرمه  66جلدة بالسوط" .وحبسب رواية
رشيد الدين ،كان املأمورون نتيجة هلذه التدابري يُحضرون سنويًا "من دون مشقة ألف حيوان وثالمثئة
فهد ،ويودعوهنا حظائر السلطنة" .يُستبعد أن تكون هذه التدابري واملقررات املشدّدة قد استمرّت
وروعيت بعد غازان خان ووزيره املدبِّر.
كان الصيد بالبزاة والفهود تسلية باهظة الكلفة ألفراد الطبقة احلاكمة واألعيان ،وكان وسيلة عيش
لصائدي اجلوارح والكواسر ،ومربّيها؛ وكانت أعمال هؤالء وأحواهلم خاضعة لصعود أو هبوط األوضاع
االجتماعيّة واالقتصاديّة واحلياتيّة للحكّام .مع جميء الصفويّني إىل احلكم (1122 - 902هـ) بعد
محالت األتراك واملغول املدمّرة على إيران ،نعمت البالد حبال من االستقرار واألمن والنظام النسيب ،بشهادة
املبعوثني والسيّاح األجانب الكُثر ،عاد الصيد والبيزرة وازدهرا يف هذا العصر .فقد كان الشاه عبّاس
األوّل ،كجدّه طهماسب األوّل شغوفًا باقتناء البزاة ،ورمبا مل حيظ بازيّ منذ التاريخ وحتّى اليوم ،مبا كان
حيظى به بازيّه من حبّ واحترام (كان لقبه "بَازَلَوَند" :يف العام 1001هـ ،وبينما كان الشاه يصطاد
بالقرب من "نطنز" ،حلق هذا البازيّ ميامةً رمت بنفسها من شدّة الرعب داخل بئر ،سقط البازيّ يف املاء،
أخرجوه بعد ساعة من البئر ،بعد جهد جهيد ميتًا .حزن الشاه ملوته حزنًا شديدًا ،وأمر وايل "نطنز" أن
يبينَ له قربًا صغريًا ولكنْ ظاهرًا على قمّة اجلبل املشرف على "نطنز" (هذه املقربة ال تزال باقية حتّى اليوم؛
راجع ما يتعلّق هبذه املقربة ،والتفاصيل التارخييّة املتعلّقة هبذه احلادثة يف ← عبّاس إقبال ،ص – 292

 .)299ويروي "شاردن"( )22السائح والتاجر الفرنسي ،أنّ مؤسسة الصّيد يف زمن الشاه عبّاس الثاين
( )
(حك )1066 - 1022 :كانت تضمّ مثامنئة بازيّ (نقلًا عن شوبرل  ، 22مج ،2ص 22؛ أيضًا← ،
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وصف تافرنيه ،ص  ،262 – 262القوشخانة [حمميّة الطيور] يف عهد الشاه صفي (حكم– 1022 :
 )1022على ضفة هنر زاينده رود ،اليت كانت تضمّ أكثر من مثامنئة طائر صيد ،و "متاثيل" حيوانات
كالغزالن واخلنازير الربّيّة وحُمُر الوحش لتدريب الطيور على الصيد بواسطتها).
بعض امللوك واألمراء القاجاريّني وكبار رجال دولتهم (حك1222 - 1192:هـ) ،كانوا
شديد الشغف بالصيد وبتربية اجلوارح إىل حدّ اإلفراط ،كما تشري املصادر احمللّيّة املعاصرة هلم (من بينها
"خاطرات شكاريه" [خواطر الصيد] ملسعود مريزا ظلّ السلطان ودوستعلي معيّر املمالك) ،وكما يروي
املراقبون األجانب.

يصف اجلنرال الفرنسي دروڤيل(1219( )25م1222/هـ؛ ج ،2ص 52 – 51؛ الترمجة
الفارسيّة ،ص  )222الذي كان قد جاء إىل إيران مبهمة عسكريّة (1212 – 1212م-1226/
1222هـ) ،رحالت حفالت صيد فتحعليشاه وويلّ عهده بالبازيّ؛ ومن مجلة ما يقول "يعشق

اإليرانيون الصيد بشكل مفرط ،ويقضي أعيان البالد أسابيع وأحيانًا شهورًا ...يف الصيد ،يصطادون
الطيور والغزالن وهم على ظهور اجلياد .الطيور يصطادوهنا بالبازيّ فقط ،وهذا الطري ال يُربّى بشكل
جيّد يف أيّ بلد كما يُربّى يف إيران" .يروي شوبرل أيضًا (مج ،2ص  ،)50 – 26عن عهد فتعليشاه ما
يلي "يقتين مجيع األعيان البازيّ والباشق واجلوارح األخرى ليصطادوا هبا ،وقلّما يستخدم اإليرانيون
الكالب يف الصيد ،ألنّ الكلب جنسٌ يف رأيهم ،لذلك يستبدلون بالكالب اجلوارح وهم يدرّبون
جوارحهم إىل أعلى درجات التطويع ،وخباصة الصقر الذي يربونه جبهد ومشقّة لصيد الغزالن" .يقول
فراير( ،)26إنّ مثن كلّ صقر من هذه الصقور وصل يف أثناء سفره إىل إيران (– 1562
1521هـ1092-1022/م) من مائة إىل أربعمائة لرية إجنليزيّة.
يتحدّث ماركهم(( )22ص  ،)292 – 291عن عشق حممّد علي مريزا (األخ غري الشقيق لعبّاس
مريزا ،ووايل كرمانشاه) ،لصيد طيور احلبارى والغزالن واألرانب يف وديان كرمانشاه وسهوهلا،
ويضيف" :يهتمّ الصيّاد اإليراينّ بتربية الصقر املشهور بالشجاعة واجلرأة وتدريبه جيدًا ،ويُطيّر الصقر
عادة ملالحقة احلبارى والغزالن ،كما يُطيّر الشاهني والبحري أيضًا قبل رواج األسلحة الناريّة ،لك ّن
هذين النوعني من الطيور ،ال يوجدان يف هذه األيام إلّا يف قوشخانة السلطنة ...يدرّبون كذلك البواشق
وكالب الصيد على التعاون يف صيد الغزالن؛ حني يُطيّر الباشق ،يطري من دون انقطاع فوق املكان الذي
يتواجد فيه الغزال ،فيغطّ أكثر من مرّة فوق رأسه ،وهكذا يتيح الفرصة أمام الكلب للوصول اىل الغزال
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املسكني اخلائف .إنّ سرعة الغزال اجلميل يف الركض ،ال تتيح للكلب الوصول إليه من دون مساعدة
الباشق".
يف عصر ناصر الدين شاه القاجاريّ (حك1212 – 1252 :هـ) ،حلّ استخدام بنادق الصيد
اجلديدة تدرجييًّا حملّ البيزرة التقليديّة .كان هذا امللك حيبّ الصيد إىل حدّ أنّه طلب إىل األمري القاجار ّ
ي
تيمور مريزا حسام الدولة ،الذي كان صيّادًا ماهرًا وبيزريًّا حمترفًا ،أن يكتب له كتابًا جديدًا حول البزاة،
لكنّه هو يف ما كتبه عن رحالته وخواطره مل يتكلّم على فنونه ومهارته يف الصيد باجلوارح ،وابنه ظلّ
السلطان (ص  ،)222الذي كان يعشق الصيد بالبندقيّة ،يعدّ البيزرة عملًا حقريًا .العامل اآلخر الذي
ساعد يف أفول البيزرة يف العصر القاجاريّ ،كلفتها الباهظة ،ومشقّة العناية بالبزاة وتدريبها تدريبًا جيّدًا
(← بوالك([ ،)29مج  ،1ص 121؛ الترمجة الفارسيّة ،ص  ،]129كتب يف العام1252م1252 /م،
"يف هذا العصر تكلف العناية بالبازيّ سنويًا مئة دوكة( )20على األقل [يف الترمجة الفارسيّة مائة تومان؛ كلّ
دوكة تعادل  2525غرامًا ذهبًا]") ،وهذا ال يتالءم مع التدهور السريع لثروات امللوك واألعيان
القاجاريّني .لكنّ بعض املراقبني األجانب (مثلًا بوالك ،م.ن ،ص.ن؛ داملاين( ،)21مج ،2ص 220؛ الترمجة
الفارسيّة ،ص  ،)1020يذكرون أنّ البيزرة ظلّت دليلًا على النجابة والعظمة لدى بعض اخلوانني (ال سيّما
األكراد واللّريّني [نسبة إىل لُر]) ،وبعض األعيان واألشراف الذي حيبّون التّمظهر .ذكر داملاين [ورد امسه
على هذا النحو يف النص الفارسي] ،يف العام 1906م1222/هـ ،أنّ مثل هؤالء اخلوانني واألشراف،
"ومن أجل التمظهر فقط كانوا يستخدمون بيزريًا لكل باشق ،ال ملراقبة الطري ،وإمنا لزيادة عدد املرافقني
واخلدم واحلشم يف أثناء الصيد" (يذكر داملاين ضمنًا ،أنه يف ذلك الزمان ،كان مثن الباشق املدرّب ال يقل
عن  12تومانًا وأحيانًا مخسة أو ستة أضعاف ذلك [مج ،2ص .)]229
إن صعوبة العمل يف البيزرة ،وكلفتها الباهظة نامجة عن مشقة العمل للمحافظة على جسد البازيّ
(عزيز امللوك) (عزيز امللوك هو املصطلح الذي استخدمه صاحب "نوروزنامه" لبازيّ الصيد) ساملـًا،
ومعاجلة أمراضه املتعدّدة .هنالك عدّة كتب عن البازيّ تتضمّن فصولًا تشرح النظام الغذائي للبزاة،
وكيفيّة العناية بصحّتها وبنشاطها ،وطرق استخدامها ،ومعاجلة أمراضها .ويستخلص ممّا كتبه املؤلّفون
اإليرانيّون هبذا اخلصوص ،أنّ تشخيص األمراض كان يعتمد بشكل أساسيّ على أعراضها وعالماهتا
(مثلًا :عالمة الزكام" :إكثار البازيّ من التنفس ،وسيالن املخاط من األنف" (النسويّ ،ص  ،)122أو
على املعاينة (التفتيش مثلًا عن السوس والقمل والريش املكسور) .وكان السائد يف الطبّ الوقائيّ ،اعتماد
احليطة واحلذر والدقّة يف الربامج الغذائيّة املناسبة للجوارح املختلفة يف مرحلة "سقوط الريش" ،وتبقّع
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البدن ،ومراعاة االعتدال والعقل السليم "يف األوامر واحلمل واإلطعام"( ،النسويّ ،ص  ،106يتأسّف
شديد األسف "ألنّ الناس يظلمون [الطائر املريض] ،حني يطلبون ...اىل البازيّ أن ميسك باحلبارى
والكركي ومالك احلزين ،ويطلبون اىل الباشق والصقر والشاهني  ...أن متسك بالغزالن") .كان البيازرة
يشخّصون كاألطباء أمراض اجلوارح الداخليّة واخلارجيّة ،وكذلك الكدمات واجلروح العرضيّة( ،شرح
النسويّ مثلًا ،ص  ،120 – 111أكثر من ثالثني مرضًا ،وطرق معاجلتها ،من بينها أنواع الزكام
املختلفة ،والنزالت الصدريّة ،ووجع الرأس والصداع ،ومن أمراض العيون :املياه السوداء ،البقع البيضاء،
الظّفر ،العمى الليلي؛ وكذلك حاالت الصمم ،وضيق التنفس ،والنحول ،والنفخة ،والتُّخمة ،وطفيليّات
البطن ،والنقرس ،والقرحة ،والسوس ،والقمل ،وارختاء اجلاحنني ،واجلروح املختلفة) .وسُمح باستخدام
العديد من األدوية للعالج ،على شكل أقراص ،أو حتاميل ،أو قطرة ،أو مرهم أو ذرور وغري ذلك ،مما
يُستخدم يف األصل لعالج البشر ،وجُرّب على اإلنسان" .وإجراء عمليات جراحيّة صغرية( ،")22والفصد،
والكيّ ("كآخر الدواء" ،يف بعض حاالت الزكام وغريها) .كانت تستخدم يف املعاجلة األدوية البسيطة
واملركّبة :البسيطة (غري املخلوطة مبادة أخرى) كدم اهلدهد (ملعاجلة املياه السوداء يف العني ،النسويّ،
ص  ،)126وحلم اجلرو الوليد (طعامًا لضيق النّفس ،ص )121؛ واألدوية املركّبة :كخليط بيض
السلحفاة املخفوق ،وقلب تيس املاعز املفروم فرمًا ناعمًا (طعامًا عالجيًا مفيدًا لنزالت الربد ،ص ،)122
أو خلطة من حبوب سذاب الرب والكرفس وبذر البنج والفجل والشّمرة املطحونة (تستخدم يف احلقن
ملعاجلة النزالت؛ م.ن).
يقول النسوي مس ّوغًا مشقات حرفة البيزرة (ص " :)105جيب أن حتبَّ البازيّ أكثر من ابنك"
ومن قول بيزريّ معروف خماطبًا ابنه" :إنّ بازيَّك أفضل من ابنك ،ألنّ ابنك يتحكّم بك ،وأنت وابنك
تتحكّمان بالبازيّ".
املصادر واملراجع :برويز أذكائي" ،البازيّ وكُتب البزاة الفارسيّة" ،هنر و مردم [الفنّ والناس]،

القسم  ،1العدد 1225 ،12ش [1966م]؛ دركِ أ .اسكات وأخرون ،پرندگان ايران [طيور إيران]،
طهران1222 ،ش[1962م]؛ عبّاس إقبال آشتياين" ،قرب بازلوند" ،جملّة مهر ،السنة السابعة ،العددان
1221 ،5 – 2ش [1922م]؛ هنرى رينيه داملاين ،سفرنامه از خراسان تا خبتيارى [مدوّنة الرحلة من
خراسان اىل جبال البختياريّة] ،ترمجه بالفارسيّة علي حمد فره وشى ،طهران 1222ش [1925م]؛
حممّد حسني بن خلف ،الربهان القاطع ،ط .حممّد معني ،طهران1251 ،ش [1922م]؛ ادوار ياكوب
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بوالك ،سفرنامۀ پوالك [رحلة بوالك] ،ترمجه بالفارسيّة كيكاووس جهانداري ،طهران1251 ،هـ
[1922م]؛ هاشم تاجبخش" ،طيور الصيد" ،جملّة شكار طبيعت [صيد الطبيعة] ،العدد ( 22آبان
1220ش [ت-1أكتوبر 1951م]) ،العدد ( ،25دى 1220ش [ك-1ديسمرب 1951م]) ،ص 25
وما بعدها ،والعدد ( 26هبمن 1220ش [ك-2يناير 1951م]) ،ص  22وما بعدها ،والعدد 21
(خرداد1221 ،ش [أيار-مايو 1952م]) ،ص  22وما بعدها ،والعدد ( 22تري 1221ش
[حزيران/يونيو 1952م]) ،ص  25وما بعدها؛ جان بابتيست تافرينيه ،سفرنامۀ تاورنيه [مدوّنة رحلة
تافرنييه] ،ترمجه بالفارسيّة أبو تراب نوري ،ط .محيد الشرياينّ ،إصفهان1252 ،ش [1922م]؛ عمرو
بن حبر اجلاحظ ،كتاب احليوان ،ط .عبد السالم حممّد هارون ،مصر1959 – 1952 ،م-1222/
1222هـ؛ حدود العامل من املشرق اىل املغرب ،ط .منوتشهر ستوده ،طهران1220 ،ش
[1951م]؛ تيمور بن حسنعلي ،حسام الدولة ،بازنامۀ ناصرى ،طهران1222 ،هـ1259/م؛
خوابگزارى [تفسري األحالم] ،ط .إيرج أفشار ،طهران1225 ،ش [1956م]؛ كاسبار دروويل،
سفر در ايران [رحلة يف ايران] ،ترمجة منوتشهر اعتماد مقدم ،طهران 1256ش [1922م]؛ حممّد بن
موسى الدمرييّ ،حياة احليوان الكربى ،القاهرة 1960م؛ رشيد الدين فضل اهلل ،جامع التواريخ ،...ط.
هبمن كرميي ،مج ،2طهران 1252ش [1922م]؛ مسعود مريزا ظلّ السلطان ،تاريخ سرگذشت
مسعودى [تاريخ حياة املسعوديّ] ،طهران 1252ش [1922م]؛ حممّد بن إبراهيم العطّار ،منطق
الطري ،ط .صادق كوهرين ،طهران 1252ش [1925م]؛ فخر الدين أسعد اجلرجاينّ ،ويس و رامني،
ط .حممّد جعفر حمجوب ،طهران1226 ،ش [1922م]؛ أبو القاسم الفردوسيّ ،الشاهنامة ،ط.
 Bertlesوآخرين ،موسكو 1961 – 1952؛ أمحد بن علي القلقشنديّ ،صبح األعشى ،مج،2
القاهرة 1952م1222/هـ؛ آرثور إمانويل كريسنت سن ،ايران در زمان ساسانيان [إيران يف عهد
الساسانيّني] ،ترمجه بالفارسيّة غالم رضا رشيد يامسي ،طهران 1221ش [1962م]؛ سعاد ماهر،
"البيزرة يف التأريخ واآلثار" ،يف مؤمتر الصداقة الدولّي للبيزرة (أبو ظيب 1965م1292/هـ)؛ ظهري
الدين املرعشي ،تاريخ جيالن وديلمستان ،ط .منوتشهر ستوده ،طهران1252 ،ش [1922م]؛ علي
بن احلسني املسعوديّ ،مروج الذهب ،ط .شارل بال ،بريوت 1969 – 1952م-1222/
1299هـ؛ م.ن ،ط .باربييه دومنار وباوه دوكوريت ،باريس 1266 – 1251م-1266/
1292هـ؛ أمني معلوف ،معجم احليوان ،القاهرة 1922م؛ دوستعلى معري املمالك ،وقائع الزمان،
(خاطرات شكاريه) [خواطر الصيد] ،ط .خدجية نظام مايف ،طهران 1251ش [1922م]؛ حممّد
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مكري ،فرهنگ نامهاى پرندگان در هلجه هاى غرب ايران [معجم أمساء الطيور يف هلجات غر ّ
يب
ـال بوحش الفال ،ط .صادق
إيران] ،طهران 1252ش [1922م]؛ حممّد بن منكلي ،كتاب أُنس امل َ
آئينه وند ،ط .علي الناسوخ[ ،دمشق؟] 1926م1206/هـ؛ هنري موزر ،سفرنامۀ تركستان وايران:
گذرى در آسياى مركزى [مدوّنة رحلة تركستان وإيران :عبور آسيا الوسطى] ،ترمجه بالفارسيّة علي
املترجم ،طهران 1225ش [1966م]؛ علي بن أمحد النسويّ ،بازنامه [كتاب البزاة] ،ط .علي
الغرويّ ،طهران 1222ش [1962م]؛ نوروزنامه ،ط .جمتىب مينوي ،طهران 1212ش [1922م]؛
أمحد بن عبد الوهّاب النويريّ ،هناية األرب يف فنون األدب ،القاهرة 1922 – 1922م-1221/
1262هـ؛ باول هرن وهايتريش هوبشمان ،أساس اشتقاق فارسى [مصدر االشتقاقات الفارسيّة]،
ترمجه ونشره بالفارسيّة جالل خالقي مطلق ،مج ،1طهران 1225ش [1966م]؛
H. R. d’Allemagne, Du Khorassan au pays des Backtiaris,
Paris 1911; The Cambridge History of Iran, Cambridge, vol, 3,
1968; Arthur E. Christensen, L’Iran sous les Sassanides,
Copenhagen 1944; Gaspard Drouville, Voyage en Perse pendant
les années 1812 – 1813, St. Petersburg 1819; F. Hüe and R. D.
Étchécopar, Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient…, Paris
1970; Clements R. Markham, A general sketch of the history of
Persia, London 1874; Henry Moser, A travers l’Asie centrale…,
Paris 1885; Jacob Eduard Polak, Persien, Das Land und seine
Bewohner, Leipzig 1865; Ulrich Schapka, Die persischen
– Vogelnamen, Ph.D. Dissertation, Julius-Maximilians
Universität, Würzburg 1972; Frederic Shoberl, Persia.., London
1821 – 1825; Zand-ākāsih: Iranian or Gerater Bundahišš, ed. and
tr. Behramgore Tehmuras Anklesaria, Bombay 1956.
/هوشنغ أعلم/
التكملة " ،3دوغاجني" مصطلح تركيّ للفظة بازيار/بازدار الفارسيّة أو القوشجي أي [البيزريّ]،

مشتقّة من لفظة "دوغان" (يف التركيّة قبجاق ،توغان؛ ← التحفة الزكيّة يف اللغة التركيّة ،ص )250
مبعىن "باز" أو "قوش" أي البازيّ ،ويف االستخدام العامّ ،تُطلق على أيّ نوع من أنواع اجلوارح.
وتستخدم اللفظة الفارسيّة "بازدار" غالبًا مكان لفظة "دوغاجني".
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يف العصر العثماينّ ،ابتداءً من القرن الثامن اهلجريّ ،نصادف مصطلح "دوغاجني" باملعىن ذاته،
الذي استُخدم يف القرون الالحقة (← ويتك( ،)22العدد  ،22ص 220؛ العدد  ،26ص 102؛ حول
"دوغاجنى تشفتليكي" [مزرعة البيزري] ← ايناجلق ،ص .)10
كانت البيزرة "بازداري" أو (قوشبازي) ،رياضة تقليديّة يشجّعها البالط العثماينّ ،مؤسّسة
واسعة ،وكان هنالك بيازرة يف "اندرون*" [داخل] دار اخلالفة ،ويف "بريون*" [خارج] ،ويف الواليات
أيضًا .كان بيازرة "الداخل" برئاسة "دوغاجني باشي" [رئيس البيازرة] ،وكلّ منهم يعيش يف غرفة
خاصّة ،ويرافقون السلطان يف رحالت الصيد .وكان عددهم يتغيّر حبسب ميول سلطان العصر ،ومدى
شغفه بالبيزرة( ،كانوا تسعة يف العام 222هـ ،وأربعني يف أوائل القرن احلادي عشر ← أوزون
تشارشيلي ،ص .)222 – 221
كان البيازرة يف "اخلارج" ،الذين كانوا يُدعون "شكارْ خَلقي" ،يشكّلون ثالث "جمموعات" خمتلفة:
"تشاقرجيان" [متولّو الصقور] و "شاهينجيان" [متولو الشواهني] و"امتاجه جيان" [متولو البواشق] ،وك ّل
جمموعة ختضع لرئيس يدعى "تشاقرجي باشي" و"شاهينجي باشي" و"اتْماجَه جي باشي" ،ورئيس املؤسّسة
كلّها "تشاقرجي باشي" [رئيس متولّي الصقور] وصاحب هذا املنصب يدعى "مريشكار" [أمري الصيد].
يف سلسلة مراتب اآلغوات* (← آغا*) يف "اخلارج" ،كان ألمري الصيد املقام الرابع (والذي كان له املقام
األوّل كان يدعى "يىن تشري آغاسي" ← ،عيين علي ،ص  .)12يف عصر حممّد الثاين حني كان "أمري
الصيد" يُرقّى إىل مقام أرفع ،كان يلقّب "سنجق بيكي*"( ،م.ن ،ص  ،)12ويف القرن احلادي عشر كان
يلقّب "بيكلر بيكى*" .حينئذ يُرقّى "رئيس متولّي الشواهني" إىل رتبة "رئيس متولّي الصقور" ،ورئيس
متولّي البواشق إىل "رئيس متويل الشواهني" .كان البيازرة مجيعًا يتقاضون رواتب تُعرف باسم "العلف"
(← باركان ،ص 200؛ عيين علي ،ص .)92
كان يف كلّ والية من الواليات مؤسّسة مشاهبة .ويف "السناجق*" حيث يوجد اجلوارح كان
يوجد بيازرة يتولّون الصقور ،والشواهني ،والبواشق ،حتت إمرة "رئيس البيازرة" .وصل جمموعهم يف
العام 962هـ ،يف األناضول إىل  2161شخصًا ،ويف روم إيلي [اجلزء األورويبّ من الدولة العثمانيّة]
إىل  1220شخصًا (← مكتب بيازرة واليتَي روم إيلي واألناضول وغريمها؛ هذا املصدر املهم يزوّدنا
بالعدد اإلمجايل للبيازرة ،واألحكام املتعلّقة هبم) .كان بيازرة الواليات يشكّلون جمموعات كبرية ،وال
سيّما سناجق :كليبويل ( 522شخصًا) ،ودين ( 605أشخاص) ،مِنتشا ( 202أشخاص) ،مَرعش
( 660شخصًا) ،قارص ( 226شخصًا)؛ كان أمري الصيد هو الذي يعيّن البيازرة احمللّيّني ،ويُلحق بكلّ
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واحد منهم تيمارًا* "مستوصف أو مركز رعاية* .وكان بإمرة أمري الصيد العامّ" ،خاصه قوشباز"
[مأموران] أحدمها خمتصّ بالطيور الوحشيّة ويُدعى "كورنج جى" (من لفظة كوره مبعىن الوحشيّ)،
واآلخر يلقّب "كوتورجيي" ،وكان يتبع لكلّ منهما مركز رعائيّ ،وكانا مكلّفني باإلمساك بطيور الصيد
املوجودة يف مناطقهما ،ونقلها اىل مزارع السلطنة.
البيازرة الذين كانوا يف األصل من الرعايا (رعية*) املسيحيّني واملسلمني ،كانوا يعيشون يف القرى،
حتت إمرة "رئيس البيازرة" ،وكانت مهمتهم تأمني طيور الصيد .كان هؤالء "الرعايا" يقومون هبذه
الوظيفة بناء على شهادة "برات*" خاصّة من السلطان (معروفه بـ "دوغاجنى برايت") .مبوجب هذه
"الربات" ،كانوا يوهبون مقابل خدماهتم أرضًا للزراعة والعمل ،معروفة بـ "دوغاجنى تشيفت تليكي"
أو "دوغاجنى باشتنه سى" (← جيفتليك*) ،وكانوا معفيّني من دفع العشور و"جفت رمسي*"
و"العوارض*" [الضرائب] ،كانوا يدفعون فقط ضريبة "بادِهوا*" إىل رئيسهم ،أو إىل حمصّلي ضرائب
السلطان .كان عليهم أيضًا ،إذا زرعوا أرضًا خارج الـ تشيفتليك ،أن يدفعوا ضريبة "الرعايا" العادية
إىل مالك األرض .هذه الـ تشيفتليك كانوا يورّثوهنا إىل أبنائهم ،الذين يصبحون بدورهم "بيازرة"
(حول مجيع هذه القضايا ← باركان ،ص  .)221 ،220 ،262 ،262 ،20لكن يف القرن العاشر،
حُرم "الرعايا" الذين كانوا قد أصبحوا "بيازرة" بالوراثة منذ جيل فقط ،من هذه اإلمتيازات.
البيازرة الذين كانوا أصلًا من "الرعايا"  ،كانوا يقسمون إىل فئات ،حبسب نوع الطائر الذي كان
مفروضًا عليهم اإلمساك به وتربيته" :مربو البزاة"" ،مربو الصقور" "مربو الشواهني" ،وكانوا حبسب
مهماهتم يُقسمون اىل جمموعتني" :الصيادون" و "يوواجى" [أي متعهّدو األعشاش"( ،])22وهؤالء كانوا

قسمني" :قاياجى"( )22و "ديده بان" (أي األشخاص الذين يكتشفون األعشاش يف اجلبال وحيرسوهنا
و"تولكجى"(( )25املسؤول عن الطيور اليت ملا ينبت ريشها) .حني كان الصيادون أو حيوّلون الطيور إىل
مأموري الصيد احمللّيّني ،كانوا يقبضون وصلًا (معروفًا بـ "مهرىل تذكره"( .))26وبعد ذلك ،يف موعد
حمدّد من السنة ،ينقل رئيس البيازرة والبيازرة احمللّيّون الطيورَ إىل إسطنبول ،ويسلّموهنا إىل "أمري الصيد".
وكلّ من يأخذ أحد اجلوارح من احملميّات شخصيًا أو بواسطة "الصياد" ،كان جيب أن يدفع إىل اخلزينة
"ضبط خمالفة" بقيمة  200آقجة* .وكان صيد الطيور بواسطة اجلنود أو الرعايا العاديّني ممنوعًا.
منذ بداية القرن احلادي عشر اهلجريّ  ،مل يعد هنالك اهتمام مبؤسسة البيزرة ،اليت حُلّت يف كثري
من األماكن ،وعاد البيازرة اىل وضع الرعايا البسطاء ،وألغيت امتيازاهتم ،ويف ربيع الثاين من العام
1225هـ1220/م ،ألغى حممود الثاين مؤسّسة البيزرة هنائيًّّا.
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املصادر :التحفة الزكيّة يف اللغة التركيّة ،ط ،B. Atalay .إسطنبول 1922م1252/هـ- ،

دفتر بازداران واليت روم ايلى و آناطوىل وغريه [مكتب بيازرة والية روم ايلى واألناضول وغريمها] ،يف
مكتبة بلديّة إسطنبول ،جمموعة جودت ،رقم  ،50عني علي ،قوانني آل عثمان ،...إسطنبول
1220هـ.

Ö. L. Barkan, Kanunlar, Istanbul 1943; idem H. 933 – 934
mali yilina aitbir bütce orneǧi, in İst. Üniv. Ikisat Fakültesi
Mecmuasi, xv (1953 – 4); H. Inalick, Suret-i-defler-i sancak-i
Arvaid, Ankara 1954. Ḳānūnnāme-i Sl-i othmān, ed. M. ˓Ārif, in
TOEM, 1330H., appendix, 12; I. H. Uzunçarşili, Osmanli
devletinin saray teṣkilâti, Ankara 1945; P. Wittek, Zu einigen
frühosmanischen Urkunden, in WZKM, liv (1957), lvii (1961).
/خليل ايناحلق (د .اإلسالميّة)/
تكملة  ،1تشاقرجي باشي (قوشجي باشي) [رئيس متولّي الصقور] ،من أرفع املناصب يف البالط

العثماينّ .يف الدستور الذي أصدره حممّد الثاين (← < جملة اجنمن تاريخ عثماين > ،ص  ،)12ذُكر
بني "ركاب آغالري" [مالزمي ركاب السلطان] ،وكان مقدّمًا على "تشاشين كري باشي" .يف القرن
العاشر ،زاد عدد "شگار آغالري" (مسؤويل الصيد) وأقسامهم الفرعيّة كثريًا ،وكان املوظّفون املكلّفون
بالشواهني والبزاة والبواشق (امللقّبون على التوايل "شاهينجى باشى" و"دوغاجنى باشى" و"آمتاجه جى
باشى") ،تابعني ملسؤول الصقور "تشاقرجى باشى" .وحىت عصر حممّد الرابع (حك– 1022 :
1099هـ) ،كان دوغاجني باشي [رئيس البيازرة] ومرؤوسوه تابعني لـ "داخل القصر" ،واآلخرون
لـ "خارج القصر" .يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر ،تضاءل عدد الـ "تشاقرجيها /قوشجيها"
[متولّي الصقور] وفقدوا أمهّيّتهم.
املصادر واملراجع:
H. A .R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the
 Ḳānūnnāme of؛West, London 1900 – 1909, I/I, 347 – 8
Mehemmed II (TOEM Supp. 1330); Ismail Hakki Uzunçarşili,
Osmanli Devletinin Saray Teşkilâti, Ankara 1945, 420ff.
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/) اإلسالميّة. لويس (د.ب/
Genus .2
Goshawk .5

Hübschmann .H .2

Horn .P .1

Albino .2
Etchécopar & Hüe .2
Subspcies .2
albidus Accipiter .6

gentilis Accipiter .10

Accipitridae .9
brevipes .A .12
nisus .A .11
Aquilidae .12
badius .A .12
.G .16
haliaëtusa Pandion .15
gallicus Circaëtus .12
barbatus
cherrug Falco .19
Falconidae .12
subbuteo .F .21
Colombarius .F .20
fasciatus Hieraaëtus .22
tinnunculus .F .22
heron grey ،cinerea Ardea .22
Coot )(انكليسي، .L atra Fulica .22
Tavernier .B.J .22
corax .C .26
fulvius Gyps .25
excubior .L .29
IRAN of History Canbridge The .20
caeruleus Elanus ،Kite Winged– Black .21
Moser .H .22
brevipes .subsp badius Accipiter .22
Shoberl .F .22

Chardin .J .22

Markham .R .C .22
Fryer John .26
Drouville .G .25
Allemagne’d .R .H .21
Ducat .20
Polak .E .J .29
surgery Minor .22
Witlek .P .22
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Tülekdjl .25

Kayadjl .22
Yuwadjl .22
tedhkire Mühürlü .26
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