البَيْزَرَة ،كُُتب( ،بالفارسيّة بازنامة) ،وهو مصطلح (مرادف لـ شكارنامة أو اشـكر

نامة [كتاب الصيد] ،صيدنامة ،وجوارح نامة ،وكتاب البَْيزَرَة أو البزدرة ،وكتـاب شـكر
دارى ،كتاب البُزاة ،كتاب اجلوارح) ،أُطلق منذ القِدَم على الكتب أو الرسائل اليت دُوّنـ
وصف أنواع طيور الصَيد ،وكيفيّة تربيتها والعناية هبا ،وأساليب الصَيد بواسطتها ،وتشخيص
األمراض اليت تُصاب هبا ،وطرق معاجلة هذ األمراض.
ما قيل من أنَّ امللوك اليونانيّني والرومانيّني ،هم أوّل الذين اصـطادوا بالبـاز ّ (←
املسعود ّ ،مج ،1ص  312و  )222غري صحيح .بناءً على وثائق بابليّـة ،كانـ إددارة
البَْيزَرَةإ عهد األمخينيّني (القرون  4 -6ق.م) ،من ضمن اإلدارات امللكيّة (← <تـاري
ديران لكامربيدج> ،مج ،3ص  .)985 -975من الشواهد األخرى ،عادة دطالق البـاز ّ
عيد النريوز ،والذ حلَّ حملّه الطائر الربيعيّ (مرغ نوروز ) .كما أنّ تداول ألفاظ إبـازإ
[الباز ّ] ،وإبازيارىإ [البَْيزَرَة] ،ومشتقات االسم األخرى ،ال سيّما األمساء اإليرانيّة لطيـور
الصَيد ،وأدواته ومعدّاته ،أوساط اآلراميّني والعرب واألرمن وغريهم ،شاهدٌ على أنَّ هـذا
الفنّ مصدر مباشرة احلضارات اجلبليّة املشرقيّة ،وبالد ديران (← <تاري ديران كمربيج>،
مج  ،1/2ص  152و .)457
عُرف من كتب البَْيزَرَة (بازنامه) اإليرانيّة العصر الساسانـيّ ،عناوين أربعة كتب:
كتاب هبرام بن شابور ،الذ يبدو أنّه هبرام (اخلامس) أ هبرام جور الساسانــيّ (-431
425م) ،املذكور مقدمة البازنامة املوجودة املتحف الربيطانــيّ (ريـو)483/3 ،؛
بازنامة جاماسب ،اليت ربّما دُوّن باسم قباد بن فريوز الساسانـيّ (488م ومـا بعـدها)؛
بازنامة/شكارنامة نوشريواين [كتاب الصَيد النوشريوانـيّ] بالبهلويّة ،املنسوب دىل بزرمجهـر
احلكيم ،الذ قيل دنَّ أصله يعود دىل عصر فريدون األسطور ّ ،وأُعيد تدوينه مرّة أخـرى
عصر أنوشريوان (975 -921م) .فضالً عن ذلك فإنَّ أكثر كتب البَْيزَرَة املوجودة ،محلـ
اسم هذا الكتاب ،أو نقل منه ،وقد مسّا فخر الدين الـراز ّ (656 -944م) ،كتابـه
الستينـيّ (بومبا 1222ه1517/م ،ص  )144 -142إبازنامة كسرى نو شـريوانإ،
ونقل منه بعض املواضيع ،وهذا األمر دليل على وجود هذا الكتاب ،حـ القـرن السـاد
اهلجر ّ على أقلّ تقدير؛ كان هذا الكتاب على ما يبدو من املصادر اليت اعتُمدت تـلليف
كتب البَْيزَرَة اإليرانيّة بعد اإلسالم باللغة العربيّة أو باللغة الفارسيّة؛ بازنامة برويز ملك الفـر
(638 -955م) .تُرجم على األقلّ واحد من هذ الكتب األربعة عصر هارون الرشـيد
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(حك152 -175 :ه) بعنوان إكتاب البُزاة للفر إ (ابن الندمي ،ص  )277باللغة العربيّـة،
والذ ربّما يكون هو نفسه تلك الرسالة املوجودة جمموعة الواثقي ،مكتبـة الفـاتح
اسطنبول (رقم .)2966
العصـور
بشكل عام ،الكتب أو الرسائل الصيديّة العربيّة والفارسيّة ،الـيت ُألّفـ
اإلسالميّة ،ال خترج عن كوهنا جمموعتني ،اجملموعة األوىل الكتابات الرمسيّة والفنّيّـة بـاب
الصَيد والبَْيزَرَة كتقليد أو رياضة أدواهتا ووسائلها طيور الصَيد؛ هذ اآلثار اليت تتحدّث عـن
آداب تربية حيوانات الصَيد وأمراضها ومعاجلة تلك األمراض ،تُسمّى غالبًا كتـب إالصَـيد
واجلوارحإ أو إبازنامةإ [كتاب البُزاة] ،وإشكارنامةإ [كتاب الصَيد] .اجملموعـة األخـرى،
الكتابات الفِقهيّة باب الصَيد واملصائد طعامًا أو ذبيحةً ،وتتضمّن األحكام الشرعيّة ،حـول
حلّيّة أو حرمة أكل الطيور اليت يتمّ اصطيادها .هذ الكتابات اليت تتضمّن تفسري اآليات القرآنيّة
وشرح األحاديث ،وفتاوى علماء املذاهب اإلسالميّة هبذا اخلصوص ،تُسمّى غالبًـا ،كتـب
إالصَيد والذبائحإ أو الصيديّات والذبيحات .ذكر ابن الندمي هذا اجملال حت عنوان الصَـيد
والذبائح آثار الفقهاء املعروفني كليب يوسف القاضي ،وحممّد بن احلسن الشافعيّ ،وأيب نصـر
حممّد بن مسعود العيّاشيّ الشيعيّ ،وأيب سليمان داود اإلصفهانـيّ .عدد هـذا النـوع مـن
الرسائل كبري جدًّا ،كما أنَّ الكتب الفقهيّة اجلامعة لعلماء املذاهب اإلسالميّة تتضـمّن كلّهـا
فصالً عنوانه الصَيد والذبائح.
فضالً عن ذلك ،بعض الكتب األدبيّة والتارخييّة ،وعلم احليوان ،تتضمّن فصوالً تُعرّف
حيواناتِ الصَيد ،وفنونَ الصَيد .من أقدمها منافع احليوان البن خبتيشوع األهواز ّ (القرن -3
2ه) ،خمطوطتُه (املؤرّخة 656ه1356/م ،واملكتوبة مدينة مراغة) موجودة مكتبـة
مورغان نيويورك؛ وفيها فصل خمصّص للباز ّ وأنواعه وطرق تربيته .جاء مروج الذهب
وصفٌ لنوع من بُزاة حبر اخلزر (مج ،1ص  ،)315 -355وأخبارُ هارون الرشيد الصيد
بالباز ّ (ص  ،)311 -315ووصفُ احلكماء وامللوك للبُزاة (ص  ،)313 -311وذكرُ أيب
كندة احلارث بن معاوية بن ثَور الكِند ّ بوصفه أوّل من اصطاد بالصَّقر ،وعلّم ذلك للعـرب
(ص  ،)313وقسطنطني الروميّ والشواهني (ص  ،)319 -313والبَْيزَرَة لدى اليونان (ص
 .)224 -222الباب الثالث (ص  )336 -151من كتاب االعتبار ألُسـامة بـن مُْنقِـذ
(املتوفّى سنة 984ه) يتضمّن أيضًا شرحًا مفصّالً لـ إأخبار الصَيدإ.
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عامل األدب أيضًا منذ القِدم ،ظهرت وفرة من األشعار والكتابات النثريّة حول طيور
الصَيد وأصنافها وأوصافها ،وطرق الصَيد بواسطتها ،ميكن بشكل عام أنْ نطلق عليهـا اسـم
إأدب الصَيدإ .البحث حول هذ اآلثار يتخطّى حدود هذ املقالة ،لذا سنتطرق فقط دىل عرض
العامل اإلسالميّ باللغتني العربيّة والفارسيّة.
أهمّ كتب البَْيزَرَة اليت كُتب
أ) كُتُب البُزاة العربيّة :من بني كتب البُزاة باللغة العربيّة من القرن الثاين ح هناية القرن
الرابع اهلجر ّ كتاب الطيور للحجّاج بن هيثمة ،الذ هو خالصة لكتاب أَدهم والغِطريـف،
اسطنبول (رقم  .)3555/2منذ أواخر القرن الثـاين
وتوجد نسخة منه مكتبة السرا
اهلجر ّ أُشري دىل كتابني آخرَين أيضًا ،أحدمها كتاب الباز ّ أليب عُبيدة َمعْمَر بـن الــمُثَنّى
( 358 -115أو 315ه) ،واآلخر لشخص يُسمّى األشعر ّ عنوانه كتاب اجلوارح )نسخة
 3821باريس) .يبدو أنّ كتاب صفات اجلوارح ،الذ توجد نسخة منه (رقم  2626ب)
مكتبة أيا صوفيا ،هو نفسه كتاب البُزاة والصَيد ،أو كتاب اجلوارح واللعب هبا ،مؤلّفه أبو
دُلف قاسم بن عيسى ال ِعجْليّ ال َكرَجيّ (ح 336 -195ه) ،أحد قادة املـلمون واملعتصـم
العبّاسيَّني ،ومؤسّس دمارة العِجليّني والية اجلبال ديران .توجد جمموعة بعنوان الـوثقى
البَْيزَرَة مكتبة الفاتح اسطنبول (رقم  ،)2966تتضمّن رسائل الفر واهلند ،والبصـراء،
والترك والروم وغريها ،وقد دُوّن بلكملها للخليفة الواثق العبّاسيّ (حك323 -337 :ه).
كذلك ألّف الفتح بن خاقان (املتوفّى سنة 347ه) وزير اخلليفة املتوكّل ،كتابًا للخليفة بعنوان
الصَيد واجلوارح .كتب ابن بازيار ،حممّد بن عبد اهلل بن عمر بازيار ،كتاب اجلوارح ألحـد
اخلليفتني العبّاسيَّني املعتمد أو املنتصر (حك375 -396 :ه).
بالط السالطني الطولونيّني مصر آثار من هذا القبيل .فقد
تلك املرحلة ،أُلّف
ألّف خُمارَوَيه بن أمحد بن طولون نفسه (حك383 -375 :ه) كتاب اللعـب بـاجلوارح.
أحوال الباز ّ ملؤلّف جمهول مكتبة أيا صوفيا (رقم
توجد نسخة من كتاب الزند الوار
 .)2626/1كتاب الصَيد والقَنص ،ألّفه بدر الدين التنوخيّ العام 254ه ستة عشـر
بابًا .هنالك نسخة من هذا الكتاب موجودة مكتبة اجمللس طهران (رقم  .)6542كتاب
البَْيزَرَة (التمام والكمال علم اجلارح) ،الذ ألّفه أبو عبد اهلل حسن بـن حسـني بازيـار
املوصليّ ،الذ كان من العام  284ح العام 289ه وزير اخلليفة الفـاطميّ العزيـز بـاهلل
(حك286 -269 :ه) ،مشهورٌ جدًّا ومتداول .طَبع حممّد كرد علي نسخة من هذا الكتاب
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(دمشق 1592م) ،وترمجه فرانسوا فري باللغة الفرنسيّة (جملة أرابيكا ،1مج1284 ،13هــ
1569م ،ص  ،356 -363ومج1289 ،12هــ1566 /م ،ص  .)76 -25نقـل
هـذا
املؤلّف الكثري من مواضيع كتابه من كتاب املصايد لكشاجم .أحد الكتب اليت أُلّف
احلقل العصر املغولـيّ كتاب الـجَمهرة علم البَْيزَرَة لعيسى بن عليّ بن حسان األسد ّ
البغداد ّ ،ألّفه بني العامني 645 -629ه مبجلدين ضخمني ،وهنالك نس خمطوطة منـه
مكتبات األسكوريال (رقم  ،)552واجلمعيّة اآلسيويّة كلكته (رقـم  )869 M 5وأيـا
صوفيا (رقم  ،)2812ونُشر جزءٌ منه بعنوان إكالب الصَيدإ <جملّة اجلمعيّـة اآلسـيويّة
البنغاليّة> (مج1557 ،2م ،ص  955وما بعدها) .توجد نسخة من كتاب القانون الواحـد
(أو الواضح) معاجلات اجلوارح ،تلليف األمري بُغد بن قِشتمور املغولـيّ البغداد ّ ،الذ
صُنِّف مواضيعه على حنو علميّ ومنطقيّ ،مكتبة كوبريلي دسطنبول (رقم  .)578فضالً
عن هذ اآلثار ،جيدر بنا أنْ نذكر كتاب أنس املالء بوحش الفالء ملؤلّفه حممّـد بـن مِْنغْلـي
الناصر ّ (من القرن السابع اهلجر ّ على ما يبدو) ،ط .باريس (1885م)؛ فصل البَْيزَرَة (من)
تذكرة الراعي (التذكرة الكِنديّة) تلليف عالء الدين عليّ بن مظفّر الكند ّ الدمشقيّ (-645
716ه) ،وكتاب مناهج السرور والرشاد الرمي والسباق والصَيد واجلهاد ،تلليف الشـي
زيد الدين عبد القادر بن أمحد علي الفاكهيّ املكّـيّ (585 -535ه1981 -1914/م)،
خمطوطته موجودةٌ مكتبة باريس الوطنيّة (رقم  ،)3824وكتاب اجلوارح وعلوم البَـزدَرَة
تلليف أيب بكر يوسف القاصمي ،نسخة باريس (رقم .)3821

د .أ .د .التركيّة

الصفحتان األوىل واألخرية من كتاب بازنامه شاهى [كتاب البُزاة امللكيّة]
ب) كتب الَبيْ َزرَة الفارسيّة :دنَّ عدد كتب البَْيزَرَة املوجودة باللغة الفارسيّة ،اليت توجـد
خمطوطاهتا املكتبات اإليرانيّة وغري اإليرانيّة ليس قليالً ،ولكنّ عددَ ما طُبع منها حمدودٌ جدًّا.
نذكر ما يلي بعض كتب البَْيزَرَة الفارسيّة:

- Arabica
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رسالهء بازدارى [رسالة البَْيزَرَة] للخواجة عميد الدين أيب الفوار القناريز ّ (القـرن
الرابع اهلجر ّ)؛ جوارح نامهء شاهنشاهى [كتاب اجلوارح امللكيّة] ،وهـو ترمجـة بازنامـه
نوشريواىن [كتاب البُزاة النوشريوانـيّ] ،الذ ترمجه أبو البختر ّ بالفارسيّة الدَريّة ،لعله هـو
نفسه شكارنامه [كتاب الصَيد] ،بازنامه [كتاب البُزاة الساسانـيّ] (القرن الرابع اهلجـر ّ)؛
شكر نامهء ماهاىن [كتاب البُزاة املاهانـيّ] ،من تلليف األمري ظهري الدولة أيب منصور ومشغري
الزيار ّ (حك296 -232 :ه) ،كما يُظَنّ ،وقد كان باللغة الطربيّـة؛ بازنامـهء سيسـتاىن
[كتاب البُزاة السيستانيّة] ،وهو حترير آخر للبازنامة الشريوانيّة [كتاب البُـزاة النوشـريوانيّة]
(القرن الرابع اهلجر ّ)؛ بازنامة النسو ّ ،تلليف احلكيم أيب احلسن بن أمحد النَسَو ّ الـراز ّ
(452 -252ه) ،الذ حيظى بلمهّيّة خاصّة ،وقد طُبع طهران (مركـز علـم األناسـة
اإليرانـيّ1579 ،م)؛ شكارنامه ملكشاهى [كتاب الصَيد امللوكيّ] ،تلليف اخلواجة عليّ بن
حممّد النيسابور ّ املعروف بليب اجلوارح ،وهو كتاب جـامع ملـا ورد كتـاب الصـيد
النوشريوانـيّ ،وكتاب البُزاة السيستانـيّ ،دُوّن بلمر اخلواجة نظام امللك جلالل الدين ملكشا
السلجوقيّ ،وصار ما بعد أساسًا لتلليف الشكارنامة اإليلخانيّة [كتاب الصيد اإليلخانـيّ]،
توجد نسخة منه بعنوان شكارنامه خسروى [كتاب الصيد الكسرو ّ]؛ دستور الصيد ،ألّفـه
العام 971ه اخلواجة حممّد صديق بن اخلواجة حممّد يوسف ،توجد نسخة منه مكتبـة
بادليان (رقم )1895؛ شكر نامه/صيدية/بازنامه [كتاب الصيد/الصيديّة/كتاب البُـزاة]،
 129بابًا ،يتضمّن فوائد تارخييّة ،وتعريف عدد كبري من الكتب ،توجد نسخة منه املتحف
الربيطانـيّ (رقم )Or 274؛ البازنامة املنظومة لألمري خسرو الـدهلو ّ (739 -691ه)،
حواىل  335بيتًا ،وردت ديوانه؛ بازنامة (صيد املراد قوانني الصيّاد) ،تلليف خدايار خان
بن يار حممّد ،داود العبّاسيّ ،املعاصر ألمري خراسان املغولـيّ طغاتيمور خان (حك-727 :
792ه) ،تربية الباز ّ وغري من طيور الصَيد ،والعناية هبا بلساليب اإليـرانيّني واألتـراك
واهلنود ،وهو مطبوع (كلكته 1239هـ1558 /م)؛ بازنامه [كتاب البُزاة] ،يبدو أنّه ُألّـف
ألنوشريوان العادل اإليلخانـيّ (حك796 -749 :ه) ،أحد ديلخانيّي فار  ،وهنالك نسخةٌ
منه متوافرة؛ شكارنامه ايلخاىن [كتاب الصَيد اإليلخانـيّ] تلليف عليّ بن منصور احللـوئيّ
(أو :اخلوافـيّ) ،الذ كان أحد رجال بالط طغاتيمور خان أمـري خراسـان املغولــيّ،
واخلواجة جنم الدين عليّ املؤيّد السربدار ّ (حك778 -766 :ه) ،كُتب العـام 795ه
على أسا كتاب شكارنامه ملكشاهى [كتاب الصَيد امللكيّ] ،وتوجد عدّة نسـ منـه
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املكتبات اإليرانيّة؛ رساله درشكار [رسالة الصيد] ،ألّفها العام 767ه حممّد بن حممّـد
مؤلف اسبنامه [كتاب اخليل] ،وتوجد نسخة منها مكتبة بادليان (رقم )1861؛ بازنامـه
[كتاب البُزاة] كتبه العام 731ه عليّ بن حممّد املتطبّب لقطب الدين هتتمن شا أحد ملوك
هرموز (حك743 -731 :ه) ،وموجود ضمن جمموعة ،مكتبة جملس الشورى اإلسالميّ
اإليرانـيّ (رقم )975؛ البازنامة املنظومة ،املكتوبة باسم املريزابايسنغربن شاهرخ التيمـور ّ
(حك827 -817 :ه) ،وتوجد نسخة منها؛ البازنامة ،اليت ألّفها عليّ بن حسني بن علـيّ
مريان احلسينـيّ اإلصفهانـيّ العام 895ه ،وتوجد نسخة منها مكتبة بادليان (رقـم
)1865؛ البازنامة املنظومة ألمري صيد السلطان يعقوب بن السلطان حسن هبادرخـان اآلق
قوينلو (حك859 -884 :ه) ،توجد نسخة منها مكتبة جامعة طهران (رقم )2569/4؛
صيدنامه [الصيديّة] ،للقاضي فيض اهلل التفرشيّ البغداد ّ ،لقبُه الشعر ّ حاجيب ،ألّفها للشـا
طهماسب الصفو ّ (حك584 -525 :ه) ،وتوجد سبع نس منها املكتبات اإليرانيّـة؛
البازنامة حملبّ عليّ خان خاص حملي بن نظام الدين علي املرغالنـيّ خليفة (املتـوفّى سـنة
585ه) وزير ظهري الدين بابُر (حك527 -855 :ه) ،توجد منها نسـختان (واحـدة
مكتبة املتحف الربيطانـيّ Egerton 1013/واألخرى مكتبة ملك طهران ،رقـم )946؛
شكارنامة/الصيديّة ،للسيّد حسني بن روح اهلل احلسينـيّ الطبسيّ الدكنـيّ ،لقبه الشـعر ّ
لسان ،وملقّب بـ صدرجهان ،كتبها للسلطان دبراهيم قطبشا بن سلطان قلي قطب امللـك
(حك585 -597 :ه) ،توجد عدّة نس منها مكتبات ديران واهلند؛ صيدنامة [الصيديّة]،
ألّفها املوىل حممّد سليم الراز ّ العام 1568ه ،لصدر السلطنة الشي علـي خـان أمـري
خراسان ،توجد ثالث نس منها مكتبات طهران؛ شكارنامة [كتاب الصيد] ،جملد الدين بن
حممّد شفيع اهلامشيّ العبّاسيّ ،باسم عبداهلل خان أحد أمراء العهد الصفو ّ ،نسـخة جامعـة
طهران (رقم )2179؛ بازنامة/دستور الصيد حملمّد رضا بـن اخلواجـة يوسُـف العـام
1582ه1673/م ،نسخة املتحف الربيطانـيّ (رقم )Or. 6563؛ التذكرة علم البَزدرة،
تلليف الشي حممّد علي بن أيب طالب احلزين الالهيجيّ (1181 -1152ه) ،وهو ترمجـة
لفصل إالبَْيزَرَةإ من كتاب تذكرة الراعي أو التذكرة الكنديّة لعالء الدين الكند ّ الدمشـقيّ
الشيعيّ (716 -645ه) ،نسخة منه موجودة مكتبة ملك طهران (رقـم ،)946/1
ويبدو أنّها هي نفسها البازنامة التستريّة ،وهي غري كتاب احلزين خـواصّ احليـوان (مكتبـة
املتحف الربيطانـيّ)add 23562/؛ كتاب البازنامة الناصريّة ألّفه تيمور مريزا حسـام الدولـة
6

(املتوفّى سنة 1351ه1874/م) ،ابن حسن علي مريزا فرمانفرما ،باسم ناصر الـدين شـا
القاجار ّ ،وقد طُبع طبعـتني حجـريّتني طهـران (1389ه1868/م) و بومبـا
(1258ه1855/م)؛ أنيس األمراء ،تلليف املريزا حممّد حسني بـن احلـاج السـيّد جـواد
احلسينـيّ الكرمانـيّ الشرياز ّ ،لناصر الدين شا القاجار ّ العـام 1387ه1875/م،
توجد منه نسختان ،وطُبع مرّة واحدة أيضًا بومبا ؛ شاهبازنامة [كتاب البـاز ّ :ملـك
الطيور] جلمال الدين املريزا حممّد بن املريزا رضا بن فتحعلي شا القاجار ّ ،حـاكم بـاخرز
وجام وطارم ،ألّفه بلمرٍ من ناصر الدين شا القاجار ّ واعتضاد السلطنة بني السنتني -1389
1259ه1887 -1868/م ،توجد نسخة منه مكتبة جامعة طهران (رقم .)3426
املصادر واملراجع :ابن بازيار املوصلي ،كتاب البَْيزَرَة ،ط .حممّد كرد علي ،دمشـق

1273هـ1592/م؛ ابن خََّلكانَ ،وفَيات األعيان ،ط .حميي الدين عبد احلميـد ،القـاهرة
1267هـ1548 /م ،مج ،3ص  ،378 ،364مج ،4ص  ،74مج ،9ص 328؛ ابـن
الندمي ،الفهرس  ،طهران 1251ه ،////////////ص 277؛ برويز أذكائي ،إكتب الصـيد
والذبائح عند الشيعةإ ،جملّة تراثنا ،مج ،3العدد ( 1حمـرّم 1457ه ،)////////////ص -57
154؛ أسامة بن مُْنقِذ ،كتاب االعتبار ،ط .فيليب حتّي ،برينستون 1525م ،الباب الثالث،
ص 336 -151؛ عبد اجلواد األصمعيّ ،أبو الفرج اإلصفهانـيّ ،القـاهرة1275هــ/
1591م ،ص 158؛ عبد احلسني احلائر ّ ،فهرس نس خطى جملس شوراى ملى [فهر
خمطوطات جملس الشورى الوطنـيّ] ،طهران 1247ش [1568م] ،مـج ،15ص 975؛
بروكلمان ،تاري األدب العربـيّ ،القـاهرة ،مـج ،3ص  ،78 -77مـج ،4ص ،359
235 -238؛ بورداود ،فرهنـﮓ ايران باستان [احلضـارة اإليرانيّـة القدميـة] ،طهـران
1299ش [1576م] ،ص 214؛ حاجي خليفة ،كشـف الظنـون ،دسـطنبول-1295/
1261هـ1542 -1541 /م ،ص 1584 ،285 ،286؛ دانـش وـو  ،فهرسـ
ميكروفيلمهاى كتاخبانهء مركزى دانشـﮕا هتران [فهر فُلَيْمات املكتبة املركزيّة جامعـة
طهران]1248 ،ش [1565م] ،مج ،1ص 659 ،291 ،15؛ نفسه ،فهرس نسخه هاى
خطى كتاخبانة مركزى دانشـﮕا هتران [فهر خمطوطات املكتبة املركزيّة جامعة طهران]،
مج ،15ص  ،3552مج ،11ص  ،3127مج ،14ص 2896؛ نفسه ،نشريهء نسخه هاى
خطى [نشرة املخطوطات] ،املكتبة املركزيّة جامعة طهران ،دفتـر  ،2ص ،135 -138
الدفتر  ،9ص  ،281الدفتر  ،7ص 651 ،323؛ الذهبـيّ ،تذكرة احلفّاظ ،حيـدر آبـاد
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الدكن1285هـ1575 /م ،مج ،2ص 1954 -1952؛ زامبـاور ،معجـم األنسـاب
واألسرات احلاكمة ،القاهرة 1275هـ1591/م؛ السيد حسن الصدر ،تلسيس الشيعة لعلوم
اإلسالم ،النجف ،ص 354؛ عبا مصطفى الصاحلي ،الصيد والطرد الشـعر العربــيّ،
بغداد 1252هـ1574 /م؛ فؤاد عبد املعطي الصيّاد ،النوروز وأثر األدب العربــيّ،
بريوت1251هـ1573 /م ،ص  37وما بعدها؛ غالحمسني صديقي ،إاحلكيم النَسـو ّإ،
جملهء دانشكد ء ادبيات [جملّة كلّيّة اآلداب] ،جامعة طهـران 1227ش [1598م] ،مـج،6
العدد  ،1ص  ،38 -13ومج ،12العدد  ،4ص 151؛ اآلغا بزرك الطهرانـيّ ،الذريعـة،
مج ،4ص  ،49مج ،5ص  ،511مج ،11ص  ،358 -357مج ،19ص  ،159مج،15
ص 134؛ حممّد القزوينـيّ ،يادداشتهاى قزويىن [مذكّرات القزوينـيّ] ،طهـران -1225
1249ش [1566 -1565م] ،مج ،9ص  ،164مج ،6ص  ،337 -316مـج ،8ص
61 -97 ،25 -15؛ كشاجم ،املصايد واملطـارد ،ط .حممّـد أسـعد طَلَـس ،بغـداد
1272هـ1594/م ،أمكنة خمتلفة؛ أمحد املنـزو  ،فهرس نس خطى فارسى [فهـر
املخطوطات الفارسيّة] ،طهران 1248ش [1565م] ،مـج ،1ص -436 ،255 -257
ـر،
ـف داغــ
ـذهب ،ط .يوســ
ـروج الــ
ـج ،4ص 3694؛ مــ
 ،421 ،438مــ
بريوت1284هـ1569/م؛ النَسَو ّ ،بازنامهء نسوى [كتاب البُزاة للنَسَـو ّ] ،ط .علـيّ
الغرو ّ ،طهران 1294ش [1579م] ،أمكنة خمتلفة؛ نوروزنامة [كتاب النريوز] ،املنسـوب
دىل اخليّام ،ط .املينو ّ ،طهران 1213ش [1522م] ،ص 55؛ معجم األدباء ،مج ،16ص
 ،186 -174مج ،15ص 163 -194 ،93؛
 ...أجنيب...

بعض حماضرات مؤمتر البَْيزَرَة الذ عُقد أبو ظيب ذ احلجّة 1256هـ /كانون
األوّل-ديسمرب 1576م :دمساعيل الكاشف ،إدراسات عن البَْيزَرَة العصر الفاطميّإ؛ سعاد
ماهر ،إالبَْيزَرَة :التاري واآلثارإ؛
أجنيب...
....
احملاضرة األخرية طُبع
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