البَي َْز َرة ،كتب( ،بالفارسيّة بازنامة) ،وهو مصطلح (مرادف لـ شكارنامة
أو اشكره نامة [كتاب الصيد] ،صيدنامة ،وجوارح نامة ،وكتاب البَ ْي َز َرة أو
البزدرة ،وكتاب شكره دارى ،كتاب البُزاة ،كتاب الجوارح) ،أُطلق منذ القِ َدم
الصيد ،وكيفيّة
على الكتب أو الرسائل التي ُد ّونت في وصف أنواع طيور
َ
صيد بواسطتها ،وتشخيص األمراض التي
تربيتها والعناية بها ،وأساليب ال َ
تُصاب بها ،وطرق معالجة هذه األمراض.
ما قيل من َّ
أن الملوك اليونانيّين والرومانيّين ،هم أ ّول الذين اصطادوا
بالبازيّ (← المسعوديّ ،مج ،1ص  312و  )222غير صحيح .بناء على
مستند بابل ّي ،كانت "إدارة البَ ْي َز َرة" في عهد األخامينيّين (القرون  4 -6ق.م)،
من ضمن اإلدارات الملكيّة (← <تاريخ إيران كمبريج> ،مج ،3ص -975
 .)985من الشواهد األخرى ،عادة إطالق الباز ّ
ي في عيد النيروز ،والذي ح َّل
محلّه الطائر الربيع ّي (مرغ نوروزي) .كما ّ
أن تداول ألفاظ "باز" [البازيّ]،
و"بازيارى" [البَي َْز َرة] ،ومشتقات االسم األخرى ،ال سيّما األسماء اإليرانيّة
صيد ،وأدواته ومع ّداته ،في أوساط اآلراميّين والعرب واألرمن
لطيور ال َ
أن هذا ّ
وغيرهم ،شاه ٌد على َّ
الفن مصدره مباشرة الحضارات الجبليّة المشرقيّة،
وبالد إيران (← <تاريخ إيران كمبريج> ،مج  ،1/2ص  152و .)457
ُعرف من كتب البَي َْز َرة اإليرانيّة (بازنامه) في العصر الساسانـ ّي ،عناوين
أربعة كتب :كتاب بهرام بن شابور ،الذي هو كما يبدو بهرام (الخامس) أي
ي (425 -431م) ،المذكور في مقدمة البازنامة الموجودة
بهرام جور الساسانـ ّ
في المتحف البريطانـ ّي (ريو)483/3 ،؛ بازنامة جاماسب ،التي ربّما ُد ّونت
باسم قبادين فيروز الساسانـ ّي (488م وما بعدها)؛ بازنامة/شكارنامة نوشيرواني
صيد النوشيروانـ ّي] بالبهلويّة ،المنسوب إلى بزرجمهر الحكيم ،الذي
[كتاب ال َ
ُ
قيل َّ
إن أصله يعود إلى عصر فريدون داستاني ،وأعيد تدوينه مرّة أخرى في
عصر أنوشيروان (975 -921م) .فضال عن ذلك َّ
فإن أكثر كتب البَ ْي َز َرة
الموجودة ،حملت اسم هذا الكتاب ،أو نقلت منه ،وقد س ّماه فخر الدين الراز ّ
ي
(656 -944م) ،في كتابه الستينـ ّي (بومباي 1222ه1517/م ،ص )144 -142
"بازنامة كسرى نو شيروان" ،ونقل منه بعض المواضيع ،وهذا األمر دليل
على وجود هذا الكتاب ،حتى القرن السادس الهجر ّ
ي على أق ّل تقدير؛ كان هذا
الكتاب على ما يبدو من المصادر التي اعتُمدت في تأليف كتب البَ ْي َز َرة اإليرانيّة
بعد اإلسالم باللغة العربيّة أو باللغة الفارسيّة؛ بازنامة برويز ملك الفرس (-955
638م) .تُرجم على األق ّل واحد من هذه الكتب األربعة في عصر هارون الرشيد
(حك152 -175 :ه858 -786/م) بعنوان "كتاب البُزاة للفرس" (ابن النديم،
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ص  )277باللغة العربيّة ،والذي ربّما يكون هو نفسه تلك الرسالة الموجودة في
مجموعة الواثقي ،في مكتبة الفاتح في اسطنبول (رقم .)2966
بشكل عام ،الكتب أو الرسائل الصيديّة العربيّة والفارسيّة ،التي أُلّفت في
المرحلة اإلسالميّة ،ال تخرج عن كونها مجموعتين ،المجموعة األولى الكتابات
الصيد والبَي َْز َرة كتقليد أو رياضة أدواتها ووسائلها
الرسميّة والفنّيّة في باب
َ
صيد
صيد؛ هذه اآلثار التي تتح ّدث عن آداب تربية حيوانات ال َ
طيور ال َ
"الصيد والجوارح" أو
وأمراضها ومعالجة تلك األمراض ،تُس ّمى غالبا كتب
َ
الصيد] .المجموعة األخرى،
"بازنامة" [كتاب البُزاة] ،و"شكارنامة" [كتاب
َ
الصيد والمصائد طعاما أو ذبيحة ،وتتض ّمن األحكام
الكتابات الفِقهيّة في باب
َ
الشرعيّة ،حول حلّيّة أو حرمة أكل الطيور التي يت ّم اصطيادها .هذه الكتابات
التي تتض ّمن تفسير اآليات القرآنيّة وشرح األحاديث ،وفتاوى علماء المذاهب
"الصيد والذبائح" أو الصيديّات
اإلسالميّة بهذا الخصوص ،تُس ّمى غالبا ،كتب
َ
صيد والذبائح آثار
والذبيحات .ذكر ابن النديم في هذا المجال تحت عنوان ال َ
الفقهاء المعروفين كأبي يوسف القاضي ،ومح ّمد بن الحسن الشافع ّي ،وأبي نصر
مح ّمد بن مسعود العيّاش ّي الشيع ّي ،وأبي سليمان داود اإلصفهانـ ّي .عدد هذا
النوع من الرسائل كبير ج ّدا ،كما َّ
أن الكتب الفقهيّة الجامعة لعلماء المذاهب
الصيد والذبائح.
اإلسالميّة تتض ّمن كلّها فصال عنوانه َ
فضال عن ذلك ،بعض الكتب األدبيّة والتاريخيّة ،وعلم الحيوان ،تتض ّمن
الصيد .من أقدمها منافع الحيوان البن
وفنون
صيد،
َ
َ
ت ال َ
فصوال تُعرّف حيوانا ِ
بختيشوع األهواز ّ
ي (القرن 2 -3ه634 -632/م) ،مخطوطتُه (المؤرخة في
656ه1356/م ،والمكتوبة في مدينة مراغة) موجودة في مكتبة مورغان في
نيويورك؛ وفيها فصل مخصّص للباز ّ
ي وأنواعه وطرق تربيته .جاء في مروج
ٌ
وصف لنوع من بُزاة بحر الخرز (مج ،1ص  ،)315 -355وأخبا ُر
الذهب
ُ
هارون الرشيد في الصيد بالباز ّ
ووصف الحكماء والملوك
ي (ص ،)311 -315
للبُزاة (ص  ،)313 -311وذك ُر أبي كندة الحارث بن معاوية بن ثَور ال ِكند ّ
ي
بوصفه أ ّول من اصطاد بالصَّقر ،وعلّم ذلك للعرب (ص  ،)313وقسطنطين
الروم ّي والشواهين (ص  ،)319 -313والبَي َْز َرة لدى اليونان (ص -222
 .)224الباب الثالث (ص  )336 -151من كتاب االعتبار ألُسامة بن ُم ْنقِذ
صيد".
(المتوفّى سنة 984ه1188/م) يتض ّمن أيضا شرحا مفصّال لـ "أخبار ال َ
في عالم األدب أيضا منذ القِدم ،ظهرت وفرة من األشعار والكتابات
صيد بواسطتها ،يمكن
الصيد وأصنافها وأوصافها ،وطرق ال َ
النثريّة حول طيور َ
بشكل عام ْ
صيد" .البحث حول هذه اآلثار يتخطّى
أن نطلق عليها اسم "أدب ال َ
حدود هذه المقالة ،لذا سنتطرق فقط إلى عرض أه ّم كتب البَي َْز َرة التي ُكتبت في
العالم اإلسالم ّي باللغتين العربيّة والفارسيّة.
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أ) كتب البُزاة العربيّة :من بين كتب البُزاة باللغة العربيّة من القرن الثاني
حتى نهاية القرن الرابع الهجر ّ
ي كتاب الطيور للحجّاج بن هيثمة ،الذي هو
خالصة لكتاب أَدهم وال ِغطريف ،وتوجد نسخة منه في مكتبة السراي في
اسطنبول (رقم  .)3555/2منذ أواخر القرن الثاني الهجر ّ
ي أُشير إلى كتابين
آخرين أيضا ،أحدهما كتاب الباز ّ
ي ألبي ُعبيدة َم ْع َمر بن الـ ُمثَنّى (358 -115
َ
أو 315ه 832 -738/أو 727م) ،واآلخر لشخص يُس ّمى األشعر ّ
ي عنوانه
كتاب الجوارح توجد نسخة منه (رقم  2626ب) في مكتبة أيا صوفيا ،يبدو أنّه
والصيد ،أو كتاب الجوارح واللعب بها ،مؤلّفه أبو ُدلف
هو نفسه كتاب البُزاة
َ
قاسم بن عيسى ال ِعجْ ل ّي ال َك َرج ّي (ح 336 -195ه845 -767/م) ،أحد قادة
المأمون والمعتصم العبّاسيَّين ،ومؤسّس إمارة ال ِعجليّين في والية الجبال في
إيران .توجد مجموعة بعنوان الوثقى في البَ ْي َز َرة في مكتبة الفاتح في اسطنبول
(رقم  ،)2966تتض ّمن رسائل الفرس والهند ،والبصراء ،والترك والروم
وغيرها ،وقد ُد ّونت بأكملها للخليفة الواثق العبّاس ّي (حك323 -337 :ه-841/
846م) .كذلك ألّف الفتح بن خاقان (المتوفّى سنة 347ه861/م) وزير الخليفة
الصيد والجوارح .كتب ابن بازيار ،مح ّمد بن عبد
المتو ّكل ،كتابا للخليفة بعنوان َ
هللا بن عمر بازيار ،كتاب الجوارح ألحد الخليفتين العبّاسيَّين المعتمد أو
المنتصر (حك375 -396 :ه853 -865/م).
في تلك المرحلة ،أُلّفت في بالطات السالطين الطولونيّين في مصر آثار
مار َويه بن أحمد بن طولون نفسه (حك-375 :
من هذا القبيل .فقد ألّف ُخ َ
383ه859 -882/م) كتاب اللعب بالجوارح .توجد نسخة من كتاب الزند
الواري في أحوال الباز ّ
ي لمؤلّف مجهول في مكتبة أيا صوفيا (رقم .)2626/1
الصيد والقَنص ،ألّفه بدر الدين التنوخ ّي في العام 254ه في ستة عشر
كتاب
َ
بابا .هنالك نسخة من هذا الكتاب موجودة في مكتبة المجلس في طهران (رقم
 .)6542كتاب البَي َْز َرة (التمام والكمال في علم الجارح) ،الذي ألّفه أبو عبد هللا
حسن بن حسين بازيار الموصل ّي ،الذي كان من العام  284حتى العام
289ه559 -554/م وزير الخليفة الفاطم ّي العزيز باهلل (حك-269 :
286ه559 -579/م) ،مشهو ٌر ج ّدا ومتداول .طَبع مح ّمد كرد علي نسخة من
هذا الكتاب (دمشق 1592م) ،وترجمه فرانسوا فيره باللغة الفرنسيّة (مجلة
أرابيكا ،1مج1569 ،13م ،ص  ،356 -363ومج1566 ،12م ،ص .)76 -25
نقل المؤلّف الكثير من مواضيع كتابه من كتاب المصايد لكشاجم .أحد الكتب
التي أُلّفت في هذا الحقل في العصر المغولـ ّي كتاب الـ َجمهرة في علم البَي َْز َرة
لعيسى بن عل ّي بن حسان األسد ّ
ي البغداديّ ،ألّفه بين العامين -629
645ه1343 -1327/م بمجلدين ضخمين ،وهنالك نسخ مخطوطة منه في
- Arabica
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مكتبات األسكولاير (رقم  ،)552والجمعيّة اآلسيويّة في كلكته (رقم )869885
صيد" في <مجلّة
وأيا صوفيا (رقم  ،)2812ونُشر جز ٌء منه بعنوان "كالب ال َ
الجمعيّة اآلسيويّة البنغاليّة> (مج1557 ،2م ،ص  955وما بعدها) .توجد نسخة
من كتاب القانون الواحد (أو الواضح) في معالجات الجوارح ،تأليف األمير
ي
بُغدي بن قِشتمور المغولـ ّي البغداديّ ،الذي ُ
صنِّفت مواضيعه على نحو علم ّ
ومنطق ّي ،في مكتبة كوبريلي في إسطنبول (رقم  .)578فضال عن هذه اآلثار،
يجدر بنا ْ
أن نذكر كتاب أنس المالء بوحش الفالء لمؤلّفه مح ّمد بن ِم ْن ْغلي
ي (من القرن السابع الهجر ّ
الناصر ّ
ي على ما يبدو) ،ط .باريس (1885م)؛
فصل البَي َْز َرة (من) تذكرة الراعي (التذكرة ال ِكنديّة) تأليف عالء الدين عل ّي بن
مظفّر الكند ّ
ي الدمشق ّي (716 -645ه1216 -1343/م) ،وكتاب مناهج السرور
صيد والجهاد ،تأليف الشيخ زيد الدين عبد القادر
والرشاد في الرمي والسباق وال َ
بن أحمد علي الفاكه ّي الم ّك ّي (585 -535ه1981 -1914/م) ،مخطوطته
موجودةٌ في مكتبة باريس الوطنيّة (رقم  ،)3824وكتاب الجوارح وعلوم
البَز َد َرة تأليف أبي بكر يوسف القاصمي ،نسخة باريس (رقم .)3821
د .أ .د .التركيّة

الصفحتان األولى واألخيرة من كتاب بازنامه شاهى [كتاب البُزاة
الملكيّة]
ب) كتب البَي َْز َرة الفارسيّةَّ :
إن عدد كتب البَي َْز َرة الموجودة باللغة الفارسيّة،
التي يُعثر على مخطوطاتها في المكتبات اإليرانيّة وغير اإليرانيّة ليس قليال،
إنَّما عد ُد ما طُبع منها محدو ٌد ج ّدا .نذكر في ما يلي بعض كتب البَي َْز َرة الفارسيّة:
رسالهء بازدارى [رسالة البَي َْز َرة] للخواجة عميد الدين أبي الفوارس
القناريز ّ
ي (القرن الرابع الهجريّ)؛ جوارح نامهء شاهنشاهى [كتاب الجوارح
الملكيّة] ،وهو ترجمة بازنامه نوشيراونى [كتاب البُزاة النوشيروانـ ّي] ،الذي
ترجمه أبو البختر ّ
صيد]،
ي بالفارسيّة ال َدريّة ،لعله هو نفسه شكارنامه [كتاب ال َ
ء
بازنامه [كتاب البُزاة الساسانـ ّي] (القرن الرابع الهجريّ)؛ شكره نامه ماهانى
[كتاب البُزاة الماهانـ ّي] ،من تأليف األمير ظهير الدولة أبي منصور فشمغير
الزيار ّ
ي (حك296 -232 :ه566 -524/م) ،كما يُظَ ّن ،وقد كان باللغة الطبريّة؛
بازنامهء سيستانى [كتاب البُزاة السيستانيّة] ،وهو تحرير آخر للبازنامة
الشيروانيّة [كتاب البُزاة الشيروانيّة] (القرن الرابع الهجريّ)؛ بازنامة النسو ّ
ي،
ي الراز ّ
تأليف الحكيم أبي الحسن بن أحمد النَ َسو ّ
ي (452 -252ه-1553/
1555م) ،الذي يحظى بأه ّميّة خاصّة ،وقد طُبع في طهران (مركز علم األناسة
صيد الملوك ّي] ،تأليف
اإليرانـ ّي1579 ،م)؛ شكارنامه ملكشاهى [كتاب ال َ
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الخواجة عل ّي بن مح ّمد النيسابور ّ
ي المعروف بأبي الجوارح ،وهو كتاب جامع
لما ورد في كتاب الصيد النوشيروانـ ّي ،وكتاب البُزاة السيستانـ ّيُ ،د ّون بأمر
الخواجة نظام الملك لجالل الدين ملكشاه السلجوق ّي ،وصار في ما بعد أساسا
لتأليف الشكارنامة اإليلخانيّة [كتاب الصيد اإليلخانـ ّي] ،توجد نسخة منه بعنوان
شكارنامه خسروى [كتاب الصيد الكسرويّ]؛ دستور الصيد ،ألّفه في العام
971ه1179/م الخواجة مح ّمد صديق بن الخواجة مح ّمد يوسف ،توجد نسخة
منه في مكتبة بادليان (رقم )1895؛ شكره نامه/صيدية/بازنامه [كتاب
الصيد/الصيديّة/كتاب البُزاة] ،في  129بابا ،يتض ّمن فوائد تاريخيّة ،وتعريف
عدد كبير من الكتب ،توجد نسخة منه في المتحف البريطانـ ّي (رقم )Or 274؛
البازنامة المنظومة لألمير خسرو الدهلو ّ
ي (739 -691ه1234 -1392/م)،
حوالى  335بيتا ،وردت في ديوانه؛ بازنامة (صيد المراد في قوانين الصيّاد)،
تأليف خدايلر خان بن يار مح ّمد ،دواود العبّاس ّي ،المعاصر ألمير خراسان
المغولـ ّي طغاتيمور خان (حك792 -727 :ه1293 -1226/م) ،في تربية
الباز ّ
الصيد ،والعناية بها بأساليب اإليرانيّين واألتراك
ي وغيره من طيور
َ
والهنود ،وهو مطبوع (كلكته 1558م)؛ بازنامه [كتاب البُزاة] ،أُلّف ربّما
ألنوشيروان العادل اإليلخانـ ّي (حك796 -749 :ه1294 -1244/م) ،أحد
الصيد
إيلخانيّي فارس ،وهنالك نسخةٌ منه متوافرة؛ شكارنامه ايلخانى [كتاب
َ
اإليلخانـ ّي] تأليف عل ّي بن منصور الحلوئ ّي (أو :الخوافـ ّي) ،الذي كان أحد
ي
رجال بالط طغاتيمور خان أمير خراسان المغولـ ّي ،والخواجة نجم الدين عل ّ
المؤيّد السربدار ّ
ي (حك778 -766 :ه1276 -1264/م)ُ ،كتب في العام
الصيد الملك ّي]،
795ه1245/م على أساس كتاب شكارنامه ملكشاهى [كتاب
َ
وتوجد ع ّدة نسخ منه في المكتبات اإليرانيّة؛ رساله درشكار [رسالة في الصيد]،
ألّفها في العام 767ه1269/م مح ّمد بن مح ّمد مؤلف اسبنامه [كتاب الخيل]،
وتوجد نسخة منها في مكتبة بادليان (رقم )1861؛ بازنامه [كتاب البُزاة] كتبه
في العام 731ه1235/م عل ّي بن مح ّمد المتطبّب لقطب الدين تهتمن شاه أحد
ملوك هرموز (حك743 -731 :ه1241 -1235/م) ،وموجود ضمن مجموعة،
في مكتبة مجلس الشورى اإلسالم ّي اإليرانـ ّي (رقم )975؛ البازنامة المنظومة،
المكتوبة باسم الميرزابايسنغربن شاهرخ التيمور ّ
ي (حك827 -817 :ه-1414/
ي
1422م) ،وتوجد نسخة منها؛ البازنامة ،التي ألّفها عل ّي بن حسين بن عل ّ
ي اإلصفهانـ ّي في العام 895ه1494/م ،وتوجد نسخة منها في
ميران الحسينـ ّ
مكتبة بادليان (رقم )1865؛ البازنامة المنظومة ألمير صيد السلطان يعقوب بن
السلطان حسن بهادرخان اآلق قوينلو (حك859 -884 :ه1485 -1475/م)،
توجد نسخة منها في مكتبة جامعة طهران (رقم )2569/4؛ صيدنامه
[الصيديّة] ،للقاضي فيض هللا التفرش ّي البغداديّ ،لقبُه الشعر ّ
ي حاجبي ،ألّفها
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للشاه طهماسب الصفو ّ
ي (حك584 -525 :ه1976 -1932/م) ،وتوجد سبع
نسخ منها في المكتبات اإليرانيّة؛ البازنامة لمحبّ عل ّي خان خاص محلي بن
نظام الدين علي المرغالنـ ّي خليفة (المتوفّى سنة 585ه1981/م) وزير ظهير
الدين بابُر (حك527 -855 :ه1925 -1452/م) ،توجد منها نسختان (واحدة
في مكتبة المتحف البريطانـ ّيEgerton 1013 /واألخرى في مكتبة ملك في طهران
ي
946ه1191/م)؛ شكارنامة/الصيديّة ،للسيّد حسين بن روح هللا الحسينـ ّ
الطبس ّي الدكنـ ّي ،لقبه الشعر ّ
ي لسان ،وملقّب بـ صدرجهان ،كتبها للسلطان
إبراهيم قطبشاه بن سلطان قلي قطب الملك (حك585 -597 :ه-1945/
1981م) ،توجد ع ّدة نسخ منها في مكتبات إيران والهند؛ صيدنامة [الصيديّة]،
ألّفها المولى مح ّمد سليم الراز ّ
ي في العام 1568ه1697/م ،لصدر السلطنة
الشيخ علي خان أمير خراسان ،توجد ثالث نسخ منها في مكتبات طهران؛
شكارنامة [كتاب الصيد] ،لمجد الدين بن مح ّمد شفيع الهاشم ّي العبّاس ّي ،باسم
عبدهللا خان أحد أمراء العهد الصفويّ ،نسخة جامعة طهران (رقم )2179؛
بازنامة/دستور الصيد لمح ّمد رضا بن الخواجة يوسُف في العام
1582ه1673/م ،نسخة المتحف البريطانـ ّي (رقم )Or 6563؛ التذكرة في علم
البَزدرة ،تأليف الشيخ مح ّمد علي بن أبي طالب الحزين الالهيج ّي (-1152
1181ه1767 -1651/م) ،وهو ترجمة لفصل "البَي َْز َرة" من كتاب تذكرة
الراعي أو التذكرة الكنديّة لعالء الدين الكند ّ
ي الدمشق ّي الشيع ّي (-645
716ه1216 -1343/م) ،نسخة منه موجودة في مكتبة ملك في طهران (رقم
 ،)946/1ويبدو أنّها هي نفسها البازنامة التستريّة ،وهي غير كتاب الحزين
خواصّ الحيوان (مكتبة المتحف البريطانـ ّي)2356 add/؛ كتاب البازنامة
الناصريّة ألّفه تيمور ميرزا حسام الدولة (المتوفّى سنة 1351ه1874/م) ،ابن
حسن علي ميرزا فرمانفرما ،باسم ناصر الدين شاه القاجاريّ ،وقد طُبع طبعتين
حجريّتين في طهران (1389ه1868/م) وفي بومباي (1258ه1855/م)؛ أنيس
ي
األمراء ،تأليف الميرزا مح ّمد حسين بن الحاج السيّد جواد الحسينـ ّي الكرمانـ ّ
الشيرازيّ ،باسم ناصر الدين شاه القاجار ّ
ي في العام 1387ه1875/م ،توجد
منه نسختان ،وطُبع مرّة واحدة أيضا في بومباي؛ شاهبازنامة [كتاب البازيّ:
ملك الطيور] لجمال الدين الميرزا مح ّمد بن الميرزا رضا بن فتحعلي شاه
بأمر من ناصر الدين شاه القاجار ّ
ي
القاجاريّ ،حاكم باخرز وجام وطارم ،ألّفه
ٍ
واعتضاد السلطنة بين السنتين 1259 -1389ه1887 -1868/م ،توجد نسخة
منه نسخة في مكتبة جامعة طهران (رقم .)3426
المصادر والمراجع :ابن بازيار الموصلي ،كتاب البَ ْي َز َرة ،ط .مح ّمد كرد
علي ،دمشق 1592م؛ ابن َخلَّكانَ ،وفَيات األعيان ،ط .محيي الدين عبد الحميد،
القاهرة 1548م ،مج ،3ص  ،378 ،364مج ،4ص  ،74مج ،9ص 328؛ ابن
6

النديم ،الفهرست ،طهران 1251ه ،ص 277؛ برويز أذكائي" ،كتب الصيد
والذبائح عند الشيعة" ،مجلّة تراثنا ،مج ،3العدد ( 1محرّم 1457ه) ،ص -57
154؛ أسامة بن ُم ْنقِذ ،كتاب االعتبار ،ط .فيليب حتّي ،برينستون 1525م،
الباب الثالث ،ص 336 -151؛ عبد الجواد األصمع ّي ،أبو الفرج اإلصفهانـ ّي،
القاهرة 1591م ،ص 158؛ عبد الحسين الحائريّ ،فهرست نسخ خطى مجلس
شوراى ملى [فهرس مخطوطات مجلس الشورى الوطنـ ّي] ،طهران 1247ش
[1568م] ،مج ،15ص 975؛ بروكلمان ،تاريخ األدب العربـ ّي ،القاهرة ،مج،3
ص  ،78 -77مج ،4ص 235 -238 ،359؛ بورداود ،فرهنـﮓ ايران باستان
[الحضارة اإليرانيّة القديمة] ،طهران 1299ش [1576م] ،ص 214؛ حاجي
خليفة ،كشف الظنون ،إسطنبول 1542 -1541م ،ص 1584 ،285 ،286؛
دانش بجوه ،فهرست ميكروفيلمهاى كتابخانهء مركزى دانشـﮕاه تهران [فهرس
فُلَيْمات المكتبة المركزيّة في جامعة طهران]1248 ،ش [1565م] ،مج ،1ص
659 ،291 ،15؛ نفسه ،فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة مركزى دانشـﮕاه
تهران [فهرس مخطوطات المكتبة المركزيّة في جامعة طهران] ،مج ،15ص
 ،3552مج ،11ص  ،3127مج ،14ص 2896؛ نفسه ،نشريهء نسخه هاى
خطى [نشرة المخطوطات] ،المكتبة المركزيّة في جامعة طهران ،دفتر  ،2ص
 ،135 -138الدفتر  ،9ص  ،281الدفتر  ،7ص 651 ،323؛ الذهبـ ّي ،تذكرة
الحفّاظ ،حيدر آباد الدكن 1575م ،مج ،2ص 1954 -1952؛ زامباور ،معجم
األنساب واألسرات الحاكمة ،القاهرة 1591م؛ السيد حسن الصدر ،تأسيس
الشيعة لعلوم اإلسالم ،النجف ،ص 354؛ عباس مصطفى الصالحي ،الصيد
والطرد في الشعر العربـ ّي ،بغداد 1574م؛ فؤاد عبد المعطي الصيّاد ،النوروز
وأثره في األدب العربـ ّي ،بيروت 1573م ،ص  37وما بعدها؛ غالمحسين
صديقي" ،الحكيم النَسويّ" ،مجلهء دانشكدهء ادبيات [مجلّة كلّيّة اآلداب] ،جامعة
طهران 1227ش [1598م] ،مج ،6العدد  ،1ص  ،38 -13ومج ،12العدد ،4
ص 151؛ اآلغا بزرك الطهرانـ ّي ،الذريعة ،مج ،4ص  ،49مج ،5ص ،511
مج ،11ص  ،358 -357مج ،19ص  ،159مج ،15ص 134؛ مح ّمد
القزوينـ ّي ،يادداشتهاى قزوينى [مذ ّكرات القزوينـ ّي] ،طهران 1249 -1225ش
[1566 -1565م] ،مج ،9ص  ،164مج ،6ص  ،337 -316مج ،8ص -15
61 -97 ،25؛ كشاجم ،المصايد والمطارد ،ط .مح ّمد أسعد طَلَس ،بغداد
1594م ،أمكنة مختلفة؛ أحمد المنـزوي ،فهرست نسخ خطى فارسى [فهرس
المخطوطات الفارسيّة] ،طهران 1248ش [1565م] ،مج ،1ص ،255 -257
 ،421 ،438 -436مج ،4ص 3694؛ مروج الذهب ،ط .يوسف داغر ،بيروت
1569م؛ النَ َسويّ ،بازنامهء نسوى [كتاب البُزاة للنَ َسويّ] ،ط .عل ّي الغرويّ،
طهران 1294ش [1579م] ،أمكنة مختلفة؛ نوروزنامة [كتاب النيروز]،
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المنسوب إلى الخيّام ،ط .المينويّ ،طهران 1213ش [1522م] ،ص 55؛ معجم
األدباء ،مج ،16ص  ،186 -174مج ،15ص 163 -194 ،93؛
...أجنبي...
بعض مقاالت مؤتمر البَ ْي َز َرة الذي ُعقد في أبو ظبي في كانون
األ ّول/ديسمبر 1576م :إسماعيل الكاشف" ،دراسات عن البَي َْز َرة في العصر
الفاطم ّي"؛ "البَ ْي َز َرة :التاريخ واآلثار"؛
أجنبي...
....
المحاضرة األخيرة طُبعت في ما بعد
Arabica, 24 (1977), 138- 149.
/برويز أذكائي /ترجمة د.دالل عباس
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