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 (26/09/1393، پذیرش: 30/07/1393)دریافت: 
 چکیده

به دستور  م11/ق5سدۀ کتابی است که در  خسروییا  ملکشاهی ۀشکارنام
ابوالحسن علی  خواجهملکشاه سلجوقی و سعی خواجه نظام الملک و به دست 

 ۀخصوص ترجمه براساس چندین بازنامه و شکارنامه و ب بن محمّد نیشابوری
شده است. و مشورت با استادان عهد سلجوقی تألیف  انوشیروانیۀ شکارنام

پنجم  سدۀتا  نویسی در ایرانه درباب تاریخ بازنامهچاین رساله حاوی یک دیبا
فانه باشد. متأسن و دوندگان شکاری میو دو بخش در تربیت و معالجه پرندگا

دلیل ه سلجوقیان است ب دورانترین منابع تاریخ علم این رساله که یکی از مهم
در این پژوهش  گانفی و تصحیح نشده است. نگارندفقدان نسخ تاکنون معر

که به دلیل  ،تا با بررسی جوانب مختلف این اثر، سه نسخه از آن را ندسعی دار
ایران بدون استفاده مانده است،  یهانویسی در کنج کتابخانهاشتباه فهرست

 د.نمعرّفی نمای
 ملکشاهی ۀشکارنام ،بوالحسن نیشابوریا ها:کلیدواژه
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 مهمقد
و  شکارانسان از روزگاران بسیار دور برای شواهد بسیاری بر این مدعا وجود دارد که 

 سگ، یوز، اهلی کردن درندگانی همچون باز،خود را نیازمندِ  ،محافظت از خودگاه 
های بزرگ دایش تمّدن. پس از پیدانسته استگوش سیاه شنقر، چرغ، شاهین، عقاب،

ات شکاری به صورت یک رسم اشرافی میان ها، پرورش حیوانوریتو رشد امپرا
بزرگان باقی ماند. در این میان شکار با پرندگان به دلیل سرعت و قدرت آنان رواج 

تر و در شکار کردن سریع« باز»بیشتری پیدا کرد و از آنجا که در میان پرندگان، 
« بازداری»کل  ۀجاز ذکر جزء و ارادقدرتمندتر بود به پرورش تمام پرندگان از باب مَ

گفته شد. پس  «بازنامه»پرندگان شکاری  ۀهای پرورش و معالجاطالق شد و به کتاب
از مدّتی از آنجا که شکار با باز نیاز به یک یا چند درنده دیگر مثل سگ و یوز و سیاه 

ها اضافه شد و پس از مدّتی این جانوران نیز به بازنامه ۀگوش داشت، تربیت ومعالج
، «شکارنامه»با « هبازنام»این در زبان فارسی  بر شد. بنا« شکارنامه»ف متراد« بازنامه»
  مترادف است.« نامهجوارح» و «صیدنامه» ،«نامهاشکره»

های ایرانی آمیخته ترین اسطورهداری، جانورداری( با قدیمفنّ بازداری )= اشکره
« طهمورث» به« باز»بلخی پرورش  ابن ۀفارسنامفردوسی و  ۀشاهنامشده است. در 

 ایلخانی ۀشکارنامر ( و د28ص ،ابن بلخی؛27ص، 1ج، فردوسی)است  منسوب شده
، شاه «جمشید»آمده که اوّلین کتابی که در فنّ شکار و بازداری نوشته شده در زمان 

)= ملکشاهی(  خسروی ۀشکارنام( همچنین 22ص ،ای بوده است.)حلوانیاسطوره
 (.27ص ،)نیشابوری داندمی« فریدون»زمان ابتدای بازداری را در 

را آیین ملوک فارس  چپمتون قرار دادن باز بر نشیمن و یا بر دست  ی ازبعضدر 
در روز  ،( و یکی از دعاهای موبد موبدان61جم، صکشا؛29ص ،)بازیار نداهدانست

بازت گیرا »این بوده که  ،نوروز پیش مَلِک از زمان کیخسرو تا به روزگار یزدگرد عید
از جمع بندی این مستندات، تاریخ دقیقی که . (19ص ،خیام) «ه به شکارو خجست

، کردبتوان به عنوان آغاز بازداری و نوشتن کتب بازداری در ایران بدان استناد 
که این فنّ در میان ایرانیان تا چه اندازه اهمّیّت  گرددامّا معلوم می شوداستنباط نمی

 ای آنان پیوند خورده است.های اسطورهداشته که با شخصیّت
ترین سند تاریخی که از بازداری و تألیف کتابی دراین باب به دست ما قدیم

ملکشاهی( آمده است. در  )= خسروی ۀشکارنامرسیده، مطالبی است که در 
از بسیاری به شکار داشت و  ۀعالق که انوشیروان مده استآ« خسروی ۀشکارنام»
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های در بازداری به زبان اوکه پیش از را ی هایبارا مأمور کرد تا کت بزرگمهر همین رو
کتابی به زبان  و دنو با نظرات استادان آمیخته کبودند گرد آورد  مختلف نوشته شده

ها دستور کار میرشکاران بوده که مدت شکارنامۀ انوشیروانیکند و پهلوی تألیف 
(. بر اساس همین روایت باید بپذیریم که 28ص، نیشابوری) است، همان کتاب است

اند که این کتاب بر اساس آنها نوشته شده های دیگری در آن زمان وجود داشتهبازنامه
مۀ پرویز ملک بازنا»خود به منبعی با عنوان  بازنامۀاست. برای نمونه نسوی در تألیف 

اگر منظور از پرویز در این عبارت  (.127صاشاره کرده است )نسوی، « پارسیان
د داشته که به او تقدیم شده بود ای نیز وجوهمان خسرو پرویز باشد پس حتماً بازنامه

در مدح باز و »ای از قول انوشیروان ، که در آن به جمله16تا، گ: ناشناس، بی )نیز نک
از مشهورترین بخشِ بازداری دوکتاب  درهمچنین  1اره شده است(.اش« فضیلت آن

و  (347رازی )صنوشتۀ فخرالدین  جامع العلوم ستّینی، علمی دائرةالمعارفیآثار 
بازنامۀ کسری »مطالبی از  (349، ص3آملی )جالدین نوشتۀ شمس الفنوننفایس

که در بازنامۀ منسوب به بزرگمهر  نقل شده است.« بازنامۀ کسری»و « انوشیروان عادل
بر اساس نسخۀ کتابخانۀ لندن تصحیح شده است از سه کتاب بازنامه منسوب به 

بازنامۀ ) نام برده شده است بن شاپور و خاقان اعظم ملک ترکسوماخس، بهرام
به بازداری  . از میان این سه، حداقل انتساب کتابی در فن(14-12، صنوشیروانی

های ایرانی است قابل تأمل است. افسانه «بهرام گورِ»احتماالً همان  که بهرام بن شاپور
و او های عربی و فارسی بسیار آمده است مهارت بهرام گور در شکار کردن در داستان

را تربیت  -یشکار هاییکی از انواع پرنده -« یؤیؤ»اند که را اوّلین کسی دانسته
 ( 199ص، 10ج، نویری.)کرد

هایی از تعلق خاطر امپراتوران باستان به توان نشانههای دیگری نیز میباتدر ک
نخستین را ، بطلمیوس، از جانشینان اسکندر مروج الذهباین فن جُست. مسعودی در 

منسوب به بزرگمهر به نقل  بازنامۀهمان و در  (227، ص1است )جمربی باز دانسته 
یونانی که اوّل کسی که با باز شکار کرد، ملکی بود »از کتاب سوماخس آمده است که 

 ایهدر بازنام .(14، صبازنامۀ نوشیروانی« )بوده است نامش دیمقریس/دیمطریس
 به آشنایی قیصر روم با جانوران و احواالت ایشان اشاره شده استنهم  از سدۀمنظوم 

را مطالعه  ومیانر ۀشکارنامگوید که می( و نسوی خود 5406، ص1375،ناشناس)

                                              
 ق باشد. 10کتابت این نسخه احتماالً باید مربوط به پیش از سدۀ  .1
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با  التذکره فی علم البزدرهاوّل کتاب  ۀمقال، همچنین (76، صنسوی)است  کرده
گوید . مسعودی در این باره می(14شوشتری، ص) شودسخن حکمای روم آغاز می

)مسعودی، کردند رس، جوارح به عنوان هدیه مبادله میفُ ۀروم و اکاسر ۀقیاصرکه 
ویژه شکار کردن و فنون وابسته به آن، بهاهمّیّت  ۀنشان دهند( و این همه 147، ص1ج

 پرورش حیوانات وحشی است.

 های دورۀ اسالمیو تأثیر آن در شکارنامه شکارنامۀ نوشیروانی
چگونگی تألیف این کتاب  عباراتی در)= ملکشاهی(  خسروی ۀشکارنام مقدمۀ در

یید کنندۀ مدعای تأثیر آمده است. این عبارات در کنار برخی شواهد دیگر تأ
 های دورۀ اسالمی است. بر شکارنامه شکارنامۀ نوشیروانی

به دست ابوالفوارس  نوشیروانی ۀشکارنامکه آمده است  شکارنامۀ خسرویدر 
عالوه بر ترجمه او  .کردبه ترجمۀ آن او وزیر خود را مأمور  و عبدالملک بن نوح رسید

نیشابوری، )کرد جدیدی تألیف  ۀو بازنامآن را با نظرات استادان آن زمان درآمیخت 
شاه دست  آمده است که این ترجمه سپس به شکار نامۀ خسرویدر همان  1(.28ص

رسد و او با آمیخته کردن نظرات خود و استادانِ زمان کتابی دیگر خلف سیستانی می
 ها دستور کار میرشکاران بوده استکه مدّتتألیف کرده است ترجمه بر اساس همان 

:  )نک شکارنامۀ خسرویدر ذکر چگونگی نگارش و  در ادامۀ این مقدمه (.همانجا)
، در این اثر شکارنامۀ نوشیروانیهای قبلی، به ویژه دنبالۀ مقاله( نیز به تأثیر شکارنامه

 .(همانجانیشابوری، ) اشاره شده است
بازدار  ،ششم به دست ینال خیلتاش سدۀای که در منحصر به فرد بازنامه ۀدر نسخ

ای در زمان محمود از تألیف بازنامهاست تألیف شده  ،سلطان محمّد و سنجر سلجوقی
به شکار داشت  بسیاری ۀعالق ده است. در آنجا آمده که سلطان محمودخبر دا غزنوی

دهد. او نیز ای در خزانه خبر میمهو روزی یکی از ندیمانش او را از وجود بازنا
ینال ) کندای براساس آن بازنامه که در خزانه بوده میوزیرش را مأمور تألیف بازنامه

مال قوی آن بازنامه که در خزانه با توجّه به قراین و شواهد به احت .(2خیلتاش، گ
 سامانی ۀشکارنامیا  شکارنامۀ نوشیروانیترجمۀ ای از محمود بوده، نسخهسلطان 

                                              
همین منتشر کرده است ایرج افشار  ۀتصحیح کرده و با مقدّم نوشیروانی ۀشکارنامشاید آنچه تقی بینش با عنوان  .1

 (.بازنامۀ نوشیروانی: منابع،  )نک بازگرددغیر مستقیم به این ترجمه طور مستقیم یا ه ترجمه باشد یا ب
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لطان ای که به سینال خیلتاش خود نیز در تألیف بازنامه است.بوده  (76نسوی، ص)
 استفاده کرده است. شکارنامۀ نوشیروانیسنجر تقدیم کرده است از 

. توان پی گرفتادامۀ این سنت را بر اساس همین منابع در آثار بعدی نوشته شده می
صید المراد فی و  لوایی/خوافیحلوانی/حنوشتۀ علی بن منصور  شکارنامۀ ایلخانی

اند از این های بعد نوشته شدهکه در سده خدایار خان عبّاسینوشتۀ  قوانین الصیاد
 متأثر ازکه دانست منثوری  ۀآخرین شکارنام تواننمونه هستند. این مورد اخیر را می

در زمان ق بازنامۀ منظومی 9در سدۀ  .تألیف شده است نوشیروانی شکارنامۀ ۀترجم
حکومت بایسنقر تیموری نوشته شده است که با اشاره به برخی شواهد، از جمله اشارۀ 
ناظم به نام امیر احمد سامانی )ز سامانیان میر احمد نگر/که او بوده در هر فنی نامور(، 

 توان ادعا کرد که این نمونه ادامۀ همان سنت است.می
در ایران به پایان نرسید و تا  هاها/بازنامهسنت نوشتن شکارنامهبه هر حال 

و به ویژه در  بایسنقریمنظوم  ۀبازناملکن پس از  های متأخر ادامه داشتدوره
توان آنها را شود که نمیچنان متفاوت می ها آناصطالحات و روشهای متأخر بازنامه

 در زمرۀ سنت پیشین و متأثر از منابع قدیمی دانست.

 ملکشاه ۀر دورای دشواهد تألیف شکارنامه
اگر مدعای پیش گفتۀ عالقۀ ملکشاه را به شکار دلیلی برای عالقۀ او به نوشته شدن 

دهند چنین شکار برای او بدانیم، مستندات تاریخی وجود دارد که نشان میکتابی در 
 الصدور ةراحراوندی در کتابی برای او نوشته شده و به او تقدیم شده است. 

و  او ]ملکشاه[ را دیده است ۀشکارنامبه خط ابوطاهر خاتونی  که آورده( 131)ص
که اصل کتاب همان گوید می شکارنامۀ ایلخانیدر مقدمۀ  علی بن منصور حلوانی

انضمام چند باب اضافه کرده و ه ات خود را باست و او تجربی«ملکشاهی ۀصیدنام»
 ۀشکارنامکه نام دو سند این به غیر از . است کردهرا تألیف  ایلخانی ۀشکارنام

ظهیرالدین نیشابوری، ) نامهسلجوق ،دیگر منبعدو در ، است در آنها آمده ملکشاهی
با حذف نام  الصدور ةراحهمان مطالب ( 35صهمدانی، ) جامع التواریخو ( 32ص

(نیز همین مطالب 104ص، 2ای، جشبانکاره) مجمع األنسابدر . کتاب آمده است
عالوه بر نام کتاب، نام ابوطاهر خاتونی نیز حذف شده مجدداً تکرار شده است و 

 است.
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 نسابمجمع األو  جامع التواریخ، نامهسلجوق، الصدور ةراحمطالب  ۀمقایس .1جدول

 نسابمجمع األ جامع التواریخ نامهسلجوق الصدور ةراح

و سلطان از لهو و 
تماشا شکار دوست 

تی و بخط ابوطاهر داش
او  ۀخاتونی شکارنام

دیدم. آورده بود که 
روز هفتاد سلطان یک

 ۀآهو به تیر بزد و قاعد
او چنان بود که به هر 
شکاری که بزدی 
دیناری مغربی به 
درویش دادی و به هر 
شکارگاهی از عراق و 
خوراسان منارها فرمود 

به از سم آهو و گور و 
النهر و به والیت ماوراء

عرب و به مرج و  ۀبادی
خوزستان و والیت 
اصفهان هرجا که شکار 
فراوان یافته است 

  آثاری گذاشته است.

و بغایت شکار دوست 
بود. بخط ابوطاهر 
خاتونی دیدم که یک 
روز هفتاد آهو در 
صیدگاه به تیر زده بود و 
رسم او چنان بود که به 
هر نخجیری که بزدی 
یک دینار مغربی به 
صدقه دادی به درویشان 
و به هر موضعی و زمینی 

رگاهی در عراق و و شکا
خراسان منارها از سم 
آهو و خرگور فرموده 
بود ساختن و همچنین 
به والیت ماوراء النهر و 
بادیه عرب و )مرح( و 
خوزستان هم بدین قرار 
و به اصفهان و آن 
نواحی هرجای که 
شکارگاهی یافت آثاری 
گذاشته بود و تا غایت 

 .وقت باقی مانده

و بغایت شکار 
 دوست بود. به خط
 ابوطاهر خاتونی

او دیدم[  ۀشکارنام]
آورده بود که یک 
روز هفتاد آهو به تیر 
زده بود و قاعدة او 
چنان بود که به هر 
شکاری که بزدی 
یک دینار مغربی به 
درویشان به صدقه 
دادی و به هر موضعی 
و زمینی و شکارگاهی 
در عراق و خراسان 
منارها از سم آهو و 
خرگور فرموده بود و 

النهر یت ماوراءبه وال
همچنین و به بادیة 
عرب و مرج و 
خوزستان بدین قرار و 
به اصفهان و آن 
نواحی هر کجا که 
شکارگاهی یافته 
است، آثاری گذاشته 
بود و تا غایت وقت 

 .باقی مانده

و سلطان ملکشاه را 
شکار بغایت دوست 
بودی و روزی در شکار 
هفتاد آهو را با تیر زده 

بود بود و قاعدة او آن 
که به هر شکاری که 
بزدی دیناری مغربی به 
درویشی دادی و به هر 
موضع از عراق و 

ها فرموده خراسان مناره
است از سم آهو و گور 

ء النهر و و در ماورا
ترکستان و مشرق و 
مغرب و روم و آن طرف 
هر جا شکارگاهی است 
اثری و یادگاری 

 گذاشته است.
 

 ملکشاهی ۀشکارنامتحقیقات معاصران درباب 
بیشتر اشارات محققان معاصر در این باره بر اساس همین اسناد گفته شده است و 

اند یا بر این اساس وجود چنین اثری را ایشان یا عبارات این اسناد را گزارش کرده
 2910 ۀفی مجموعمعر در« از خزاین ترکیه»ای با عنوان مینوی در مقالهاند. پذیرفته

گرفته هران عکس تدانشگاه های گنجینۀ نسخهبرای از آن که  ،ایاصوفیهکتابخانۀ 
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االسالم ابی حامد  ةالملوک من تصنیف الشیخ حج ةتحفای به نام نسخه است، از
او در عبارتی که به عنوان باب نهم رساله یاد کرده است.  محمّد بن محمّد بن غزالی

شده اما به منبع این ادعا هایی نوشته گوید که برای ملکشاه صیدنامهافزوده است می
 : نویسداشاره نکرده است. او می

کثیر شاهان سلجوقی به شکار است؛  ۀباب نهم که در صید است نشان عالق
دو گذرانید و از برای او یکیچنانکه ملکشاه بیشتر وقت را در نخجیر کردن می

 (11ص،مینوی) نداصیدنامه نوشته

منتشر  جستارهای ادبیو در ه تصحیح کرد هن رساله را محمّد تقی دانش پژوای
 . کرده است

ها با اشاره به همین منابع ها و شکارنامههدر بارۀ بازنامدر تحقیقی  پرویز اذکایی
که ای نیز در مقدمۀ عالمانه (. ایرج افشار40وجود چنین کتابی را پذیرفته است )ص

 ۀشکارنامبه تنها  صیدالمراداست با استناد به مقدمۀ  منظوم قرن نهم نوشته ۀبر بازنام
ای از این رسد که شاید افشار نسخهکند. به این ترتیب به نظر میمیاشاره  ملکشاهی

 دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر « بازنامه»مولوی در مقالۀ  شناخته است.رساله نمی
نظامی، باز هم به نقل به قلم محمد بن قلچق  شکارنامۀ ملکشاهی( از 165، ص11ج)

دهد. سعید نفیسی در ای از آن را نمیبرد اما نشانۀ نسخهنام می، صید المراد از مؤلف
کتاب دیگری که در »نویسد: می تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسیتاب ک

(. او 71، ص1ج)« است خسروی ۀشکارنامهمین قرن)قرن پنجم( تألیف شده است، 
سخن گفته و نویسندۀ آن خسروی  ۀشکارنام ۀدیباچدر بارۀ و توضیح  به تفصیلسپس 

افزاید که نسخۀ آن در معرفی کرده است و میابوالجوارح علی بن محمد نیشابوری را 
ای را نداده است اما از (. هر چند نفیسی نشانی هیچ نسخههمانجادست است )

ای از این کتاب را در توان حدس زد که خودش نسخهتفصیل او در معرفی کتاب می
 (.، ذیل عنوان: منزوی است )نیز نکدست داشته 

ترین تحقیقی را که تا کنون در بارۀ این کتاب انجام شده، حسن تاجبخش جامع
نوشته است. او این کتاب را با آوردن تمامی منابع پیش گفته و ذکر کامل اشارات 

 معرفی کرده است. یتاریخ دامپزشکهایی از آن در نفیسی و نشانی نسخه
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 و مؤلّف آن خسروی ۀشکارنامزمان تألیف 
و مند بوده است بسیار عالقهملکشاه سلجوقی به شکار در مقدمۀ کتاب آمده است که 

های جانورداری خواندند و بحثها میها و شکارنامهمجلس او بازنامه پیوسته در
پرداخت. به همین خاطر خواجه کردند و ملکشاه بیشتر اوقاتِ خود را به شکار میمی

-های نوشته شده تا عصر خودها و بازنامهبه گردآوری شکارنامهنظام الملک را مأمور 
که در آن زمان را استادانی دهد و دستور میکند می -شکارنامۀ نوشیروانیبا تکیه بر 

تا کتاب جدیدی در این باره بر اساس اسناد موجود و  گرد هم آوردند نیز اهبود شهورم
انجام کند و با خواجه نظام الملک استادان را جمع می تجربۀ استادان فراهم آید.

او را  یابد ومیرتر از همه ماهرا  ی خواجه ابوالحسن علی بن محمّد نیشابورییهاآزمون
باید در (. بنا بر این کتاب می31-29صنیشابوری، ص)کند مأمور تألیف شکارنامه می

ق نوشته شده باشد اما تاریخی در ذکر 485-465های حکومت ملکشاه فاصلۀ سال
توان بر اساس آن نتیجه گرفت که نام یکی از پرندگان در کتاب وجود دارد که می

رسیده است یا آنکه مطالبی بعداً به کتاب رگ ملکشاه به پایان کتابت کتاب پس از م
 افزوده شده است. آن عبارت چنین است: 

ل( پادشاه شکرگان دانند و او بغایت چابک و غرُ نام طُه او را )منظور مرغی ب
چهارصد و تیزگوش بود و او را از چین و ختای آرند و خوارزم شاه در سال 

نیشابوری، ) اسمعیل بن احمد از خوارزم فرستادیکی از این جهت امیر نود
 (.117ص

های پایانی دهند که این کتاب در دههبه هر صورت همۀ اسناد موجود نشان می
خواجه ابوالحسن علی بن سدۀ پنجم هجری نوشته شده است و مؤلف آن ابوالجوارح 

بیفزاییم که بوده است. به این دلیل باید سبک نگارش کتاب را نیز  محمّد نیشابوری
های نوشته شده در دورۀ اول فارسی نویسی، پیش از حملۀ مغول، بسیار مشابه کتاب

 است.

 ایرانهای کتابخانهدر  خسروی ۀشکارنامخطّی  هایهنسخ

 لپایگانیه گاللّآیت ۀکتابخان ۀنسخ

با عنوان  136/31-6256 ۀشمار ۀنسخ این کتابخانهی های خطدر فهرست نسخه
دهد بررسی دیباچه و ساختار این نسخه نشان می است.فی شده معر ایلخانی ۀشکارنام

: درایتی،  است )نیز نک شکارنامۀ خسروینیست و  شکارنامۀ ایلخانیکه این نسخه 
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اللّه گلپایگانی این که در هر دو به پیروی از فهرست کتابخانۀ آیت 1390و  1389
 نوشته است(. شکارنامۀ ایلخانینسخه را به اشتباه همان 

 مجلس ۀکتابخان ۀنسخ

با  12646 ۀشمار ۀنسخ ،36جلد  ،در فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس
باوی، و  1390و  1389: درایتی،  است )نیز نکمعرّفی شده  ایلخانی ۀشکارنامعنوان 
دهد که این باره نیز بررسی نشان می ناند( اما در ایاه را تکرار کردهکه این اشتب 1382

 است. شکارنامۀ خسروینسخه نیز 

 آستان قدس ۀکتابخانۀ نسخ

است  سابق الذکر دچار شده هایهنویسی به سرنوشتی بدتر از نسخاین نسخه در فهرست
ای است ایضاً به سالهر»این طور معرفی شده است:  2/24297و در فهرست با شمارۀ 

آن ابتدا  ۀاساس مقدّمرا مطابق مسطورات بی که آن« شکارنامه»فارسی موسوم به 
گوید از چه زبانی( و بعد )نمی بزرجمهر به دستور انوشروان به زبان پهلوی ترجمه کرد

آنچه در بارۀ . است و بعد به بررسی مطالبی که در مقدّمه آمده پرداخته« از او وزیر...
ر بارۀ آن آمده است قابل تأمل است، آن این نسخه و توضیح اشتباهی که در فهرست د

)=ملکشاهی( است که  خسروی ۀشکارنامکامل از  ۀاین نسخه تنها نسخاست که 
. ویژگی مهم دیگر این نسخه توضیحاتی است که در هامش آن است تاکنون پیدا شده

ترین منابع شرح لغات و اصطالحات و نوادر لغات این توضیحات از مهماست و آمده
 اند.ها فوت شدهاست که از فرهنگ بازداری

این طور  شکارنامۀ خسرویهای پرسش که چرا نسخهپاسخ دادن به این برای 
 ایلخانی ۀشکارنامبا عنوان اند باید این سه نسخه را به دو دستۀ آنها که فهرست شده
و آنکه با  مجلس( کتابخانۀگلپایگانی و اللّه کتابخانۀ آیت هایه)نسخ اندمعرفی شده

 معرفی شده است )نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس( تقسیم کنیم.« شکارنامه»عنوان مطلق 
که علی بن  نامۀ ایلخانیشکاردر دو نسخۀ اول دلیل اصلی اشتباه آن است که در واقع 

شکارنامۀ منصور حلوانی آن را در سدۀ هشتم نوشته است بخش بسیاری از متن 
های مورد استفاده را به ست. البته حلوانی گاه واژهرا در خود جای داده ا خسروی

و حتی متن  شکارنامۀ خسرویضرورت زمان تغییر داده است اما ساختار کلی کتاب 
توانیم ادعا کنیم که آن در بیشتر جاها دست نخورده باقی مانده است. از این رو می
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، ۀ خسرویشکارنام نقرن پس از نوشته شد 2حلوانی در سدۀ هشتم، یعنی حدود 
 هایی از آن را در اختیار داشته است.نسخه یا نسخه

اطالعی نویسی را باید کمنسخۀ آستان قدس دلیل اصلی اشتباه در فهرستامّا در 
واژۀ نویس از وجود چنین اثری و دیباچۀ آن بدانیم. البته ممکن است که فهرست

ا اشتباه کاتب از به دالیل مختلفی چون قدمت نسخه و ی« ملکشاهی»یا « خسروی»
 کند.دنبالۀ نام کتاب افتاده باشد و این گاه کار شناسایی نسخه را دشوارتر می

 خسروی ۀشکارنامساختار 
مشتمل بر یک مقدمه و دو باب است. در مقدمۀ آن گزارشی از این رساله 

تر بدان اشاره شد، دلیل تر آمده است و همان طور که پیشهای قدیمیشکارنامه
ین کتاب توضیح داده شده است. از این نظر این کتاب برای بررسی تاریخی نگارش ا

سنت شکارنامه/بازنامه نویسی، از منظر تاریخ علم جانورشناسی و ادبیات، بسیار حائز 
اهمیت است. در این مقدمه عالوه بر داستان نگارش خود کتاب روایات مرتبط با 

شاه  ۀبازنام ،انوشیروانی شکارنامۀاست:  دیگر نیز آمده ۀبازنامشکارنامه/ نگارش چهار
شهنشاه ملک  ۀبازنامو  شهنشاه ابوالفوارس عبدالملک بن نوح ۀبازنام، خلف سیستانی

. همچنین مؤلف به نام برخی از بازداران مشهور عهد سلجوقی نیز اشاره کرده خراسان
سهیل، دهقان شکنی)سکنی(، دهقان باتگینی، ابوالفرج بازدار، بوملک است: 

ه بن خالد، میرانشاه، خاص بک رومی، خواجه زکی ابوالعباس بن ابی فضل، عبداللّ
 اصفهانی)عراقی(، اسمعیل ینال، سربال هندی، تالش ترک، برزگری بازدار.

بیت و معالجۀ مرغان اختصاص دادر و باب سوم در تربیت و معالجۀ باب دوم به تر
و ادویه و خوراک ایشان در این کتاب  درندگان شکارگر است. گستردگی نام جانوران

 ها آمده است.این نام ۀبسیار قابل توجه است. در ادامه سیاه

 های جانوراننام

باشه، بحری، بره، بز، بزغاله سرخ، بنسیجک، اسب، اشتر، باز، باشق/ آهو، آهوبره،
بنگرد، بوتیمار، پرستوک، پلنگ، پیغوی، تذرو، تیهو، جاغرق، جرد، جردل، جغد، 

سیاه، خر، خرپلنگ، خرگوش، خروس رپشت، خروژه، جوالهک، چرغ، چولی، خاج
سار، خوک، دوربنج، دیوچه، روباه، زاغ، زنبورسرخ، ژافتوک، سفید، خروس، خشین

گوش، شاهین، شتراروانه، شیر، طغرل، عقاب، عکّه، غاز، سبشه، سرخاب، سگ، سیاه
قو، کبک، کبوتر برجی، فرشتوک، قاز، ، فاخته، فراستوک کوهی، فراشنوک/غوک
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،کرکس، کرم، کالغ پیسه، کالغ، کلنگ، کورده، (؟) ، کرک/گرگ(؟) کحک کبوتر،
گاو، گاودشتی، گاوسیاه، گراگرو، گنجشک ستوراخ، گنجشک، گورخر، گوزن، 

لک، مار، ماکیان سیاه، ماکیان، ماهی، مرغ خانگی، گوسفند میش، گوسفند، لک
 ی، موش خرد، میش، نخجیر، هدهد، یوز.مرغابی، مورچه، موسیچه، موش خانگ

 و گیاهان ادویه و خوراکهای نام
انگبین  انار شیرین، اپیشن، اسپندان سپید، استارم، استخوان زیتون، استه خرما،افیون،

آب برگ  آب بادیان، آب انار ترش و شیرین، انیسون، انگبین، انگبین گداخته، سفید،
 آب زرشک، آب ریواج، آب رازیانه، خیار، آب آب ترب، آب بید، آب بالدر، مورد،

آبی  آب نیلوفر، آب مویزه، آب گشنیز، آب شیرگرم، آب شلغم، آب سداب، آب زیره،
بوره  بنفشه، بزرالبنج، برنگ کابلی، برنج کابلی، بادروج، اسفند، بابونه، آلو، شیرین،
 پلپل سیاه، د،پانی پانید سفید، بیخ شونیز، بیخ سوسن، بوستان افروز، بوره، ارمنی،
پیه  پیه خرگوش، پوست موشک خرد، پوست مار، پوست خشخاش، پنبه، پلپل،

 تخم تاک، تخم بنک، تخم بادیان، م کرفس،خت تبری، پیه گرده گوسفند، خروس،
تخم کدوی  تخم کدوی تلخ، تخم کدو، تخم رازیانه، تخم دیو اسپست، تخم جو،

 تنوری نبات، ترنجبین، تربد، ترب، تخم معصفر، تخم گنجشک، تخم کندنا، سوخته،
جگر  جگر بزغاله، جگر بز ماده، جاوشیر، ی سرخ،درتو تودری سفید، تودری زرد،

 جوالهک، جوز، جوز هندی، جوز سوخته، جوز بویا، جگربره، ماکیان سیاه،
 خسک، خزمیان، خاکستر چوب رز، خاک شور، خاک چهارراه، خارپشت،

خون  خون گوسفند میش، خون کبوتر، بوتر گرم،خون ک خون کبوتر کهن، سار،خشین
 دارفلفل، دارچینی، داخلیون، خون هدهد، خون موش خانگی، ماکیان سیاه،

روغن  روغن بادام تلخ و شیرین، رازیانه، دود آسمانه خانه، دانه چلغوزه، دارمشک،
 روغن جوز، روغن جوز هندی، روغن بیدانجیر، روغن بنفشه، روغن بسته، بادام،
روغن  روغن زیتون، روغن سفید، روغن زیت، دانه تلخ، روغن زردآلو دیوشنه، روغن

روغن  روغن کنجد سفید، روغن فندق، روغن شیربخت، روغن شفتالودانه، سوسن،
 روغن نفط سفید، روغن نرگس، روغن گل، روغن گاوخوش، روغن گاو، گاو کهن،

 زرده تخم مرغ، ریوند، ریوند چینی، روغن یاسمین، روغن نیلوفر، ،روغن نفط سیاه
زنبوره  زنبور سرخ، زفت بغدادی، زعفران، زعفران شاخ، زرنیخ فارسی، زرنیخ سرخ،

 گاو، ۀزهر خروس سفید، ۀزهر بز، ۀزهر زنگاره، زنگار، زنجبیل، چینی، زنجبیل بابر،
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 سپیده خایه مرغ، سپندان کنده، سپندان سفید، سپرز بزغاله سرخ، زیره سوده، زهره،
 سُعد، سرکه، سرکه تیز، سرکه ترش، سرکل، سرخی، سداب خشک، سُداب، ستارم،

سنگ  سنبل، سماروغ، سنگ سورمه خوارزمی، سُکْ، سک پستان، مرغ،ۀ خای ۀسفید
 سیکی، سوسن افشرده، سورمه، جرجانی، ۀسوخت سنگدان ماکیان سیاه، وریژ،
 شراب، کهنه،شراب  شحم حنظل، شاهدانه، شاه اسپرغم، شانه کهن، های مورد،شاخ

شکم غوک،  شکر، شکر طبرزد، شش گوسفند، شش گرگ، شش روباه، شش بره،
 صعتر، صبر، شیرخشت، شیرخر، شهدانه، شهد، شونیز، شنگرف رومی، شنجار سفید،

 طبرزد، طباشیر، طاق، صندل، صندل سفید، صندل سرخ، صمغ بالد، صمغ عربی،
 عود، عود قماری، ،خام قماریعود  علک، علک رومی، عسل سفید، عاقرقرها)حا(،

 فلونیا، فلفل، فلفل سفید، فریژک، فریژ، فراشنوک، فانید، غالیه مشکین، غالیه سیاه،
 قند گداخته، کافور تسوی، قنبیل، قلنفر، قطن شیطان، قسط شیرین، قرنفل، فندق،

 کرفس، کرفس کوهی، کرفج، کدو، یراء زرد،تک کتیرا، کَبَر خام، کافور، کافور ریاحی،
کمیز پسر  کلوخ سوخته، کلوخ آفتاب سوخته، کل مهره، کفک دریا، کف آبگینه،

 کندش، کندر، کمیز کودک شیرخواره، کمیز شتر اوانه یا ماده، کمیز سگ، شیرخواره،
گل  گل خشک، گل بنفشه، گل انار سوده، گل ارمنی، گز، کیله داش، کوکنار دشتی،

گوشت آهوی  گندم، گلنار، ته کند،گالبی که بوی سوخ گالب، گل گاوزبان، سرخ،
 گوشت خرگوش، گوشت خارپشت، گوشت جغد، گوشت تیهو، گوشت بز، تازه،

گوشت  گوشت کبک، گوشت فاخته، گوشت سگ، گوشت سرخ، گوشت خوک،
گوشت ماکیان  گوشت گوسفند، گوشت گنجشک، گوشت گاو، گوشت کورده، کبوتر،
 خوار،گوشت میش گیاه خرد،گوشت موشک  گوشت موش، گوشت موسیچه، سیاه،

 محلوج، مامیران چینی، مامیران، مازوی سوده، لوبیای سفید، گوگرد، گوشت میش،
مشک  مشک خالص، مشک تسوی، مسکه، مروارید ریزه، تر،مرزنگوش مرداسنگ،

مغز  مغز گاو، مغز سر جغد، مغز جوز، مغز تخم کدو، مغز پنبه دانه، مشک، هندی،
 مویزه کوهی، موهای خرد زیر دم خر، مومیائی، وم صافی،م موشک، مورچه، معصفر،

نمک  نخود سفید خام، نفط، نبید خام، می سوسن، ناخن گاو دشتی، می پخته، مویزه،
نمک  نمک مندو، نمک کشتی، نمک کشتی سفید، نمک سندی، درشت،

نمک هندی، نمک، نوشادر سفید، نوشادر، نوشادرکانی، نیل،  نیستی)منیتی(،
 وریژ، هرنوتی، هزاردرمان، هزارسفند، هلیله زرد، هلیله، یخ. ورس)ورث(،
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 نتیجه
ای را ادامۀ سنت شکارنامه/بازنامه نویسی در های این پژوهش نگارش شکارنامهیافته

توان زمان کنند. همچنین بر اساس دالیل عرضه شده میسدۀ پنجم هجری تأیید می
بارۀ مؤلف آن با قطعیت سخن گفت. حدودی نگارش این اثر را به دست داد و در 

های مشهورتر تر نگارش این آثار و کتابقرار گرفتن این شکارنامه در میان سنت کهن
بعدی موجب آن است که تصحیح و بررسی آن یکی از منابع مهم حوزۀ علوم جانوری 

ز را در میان مسلمانان آشکار سازد. اینکه این کتاب به زبان فارسی نوشته شده است نی
 افزاید.بر اهمیت بررسی آن می
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 منابع

، تصحیح ابوالحسن شعرانی، انتشارات نفایس الفنون فی عرائس العیون ،شمس الدینآملی، 
 ش.1381، تهران، اسالمیه
، تصحیح گای لسترنج و رینولد الن نیکلسون، انتشارات اساطیر، تهران، فارسنامهابن بلخی، 
 ش.1385

، 178-177 مارۀ، ش1356 ، تیر و مردادهنر و مردم، «های فارسیبازنامهباز و »، اذکایی،پرویز
 .45-37صص

 .(uclaۀ دانشگاه کالیفرنیا )کارومیناسیان کتابخان ۀمجموع 811شمارۀ خطّی  ۀنسخ ،بازنامه

جلد نهم، بنیاد  ،محمود افشار ۀناموارمندرج در  ، تصحیح رضا ثقفی و ایرج افشار،منظوم ۀبازنام
 ش.1375، تهران، چاپ سوم ،5433-5394صص، ایرج افشارموقوفات 

 ملّی. ۀکتابخان 633044 ۀخطّی شمار ۀنسخ ،فیروزشاهی ۀبازنام
 م.1995، کردعلی، دارصادر، چاپ دوم، بیروتتصحیح محمد  ،البیزره، حسن بن حسین ،بازیار

 ۀمؤسّس ،مجلس شورای اسالمی ۀخطّی موجود در کتابخانطبی فهرست نسخ ، باوی،سعید
 ش.1382، پزشکی و طب اسالمی و مکمل، تهرانمطالعات تاریخ 

 .ابراهیم دهگان ۀمجموع ،مرکزی اراک ۀکتابخان 300شمارۀ خطّی  ۀنسخ، بایسنقری ۀبازنام
 ،فرهنگ ایران زمینمندرج در  به کوشش تقی بینش،)منسوب به بزرگمهر(،  نوشیروانی ۀبازنام

 .111-3صص انتشارات سخن، ام،جلد سی
 ش.1375، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران، تاجبخش، حسن

ملّی با  ۀه ملکی،کتابخانتصحیح هیبت اللّ ،ناصری ۀبازنام بن حسنعلی، تیمور حسام الدوله
 ش.1390، تهران، همکاری بنیاد فارس شناسی

کتابخانۀ مجلس شورای  3037شمارۀ خطّی  ۀنسخ، ایلخانی ۀشکارنام، بن منصورحلوانی،علی
 .اسالمی

 .م1908، کلکته ،صیدالمراد فی قوانین الصیاد، بن داوود خان خدایار
ملّی  ۀسازمان اسناد و کتابخان، ( فنخا) های خطّی ایرانفهرستگان نسخه، درایتی،مصطفی

 ش.1390، جمهوری اسالمی ایران، تهران
موزه و مرکز اسناد مجلس  ۀانتشارات کتابخان ،( دنا) ای ایرانهنوشتهدست ۀفهرستوار ،ـــــــــــــ 

 ش.1389، تهران شورای اسالمی،
داود، بنیاد موقوفات دکتر محمود تصحیح سید علی آل، جامع العلوم ستینیالدین، رازی،فخر

 .ش1382افشار، تهران، 
، چاپ دوم ر علمی،نش یح محمّد اقبال،تصح ،السرور ةالصدور و آی ةراح ،یراوندی،محمد بن عل

 ش.1363تهران، 
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، هاشم محدث، نشر امیرکبیر، تهران ، تصحیحنسابمجمع األ محمدبن علی، ای،شبانکاره
 ش.1381

، کتابخانۀ ملک 546شماره خّطی ، نسخۀ التذکره فی علم البزدره، شوشتری، علی بن زاهد
 ق.1268

ه ب، ه گلپایگانی قمعمومی آیت اللّ ۀهای خطّی کتابخانفهرست نسخه، علی صدرایی خویی،
مرکز اسناد و انتشارات مرکز پژوهش کتابخانه و موزه  کوشش و ویرایش مصطفی درایتی،

 ش.1388، مجلس، تهران
، با نظارت 36ج، مجلس شورای اسالمی ۀهای خطّی کتابخانفهرست نسخه ،ـــــــــــــ 

 ش.1377، می، قمنتشارات دفتر تبلیغات اسالعبدالحسین حائری، مرکز ا
 ش.1332، تهران، نامهسلجوقظهیرالدین نیشابوری، 

علوم و  مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:ۀ فهرست کتب خطّی کتابخان، عرفانیان، غالمعلی
 ش.1380، مشهد، مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ۀ، انتشارات کتابخانفنون پزشکی

، چاپ اوّل تهران، انتشارات قطره، تصحیح محمّد دبیرسیاقی،، شاهنامه ابوالقاسم، فردوسی،
 ش.1386

، مّد اسعد طلس، دارالمعرفه، بغداد، تحقیق محالمصاید و المطارد، الفتح محمودکشاجم، ابی
 م.1954

مکتبة  ،کمال حسن مرعی، تحقیق مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی، علی بن حسین
 ق.1425، بیروت ،اولچاپ  ،العصریة

، المعارف بزرگ اسالمی، تهرانةمرکز نشر دائر، های فارسیکتاب ۀفهرستوار، منزوی، احمد
 ش.1382

، زیر نظر کاظم موسوی 11، جالمعارف بزرگ اسالمیةدائر، «بازنامه» محمدعلی، مولوی،
 ش.1381، تهران، المعارف بزرگ اسالمیةبجنوردی، نشر مرکز دائر

، سال ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀدانشکدمجلۀ  ،«از خزاین ترکیه» مینوی،مجتبی،
 .29-1صص ش، 1340مارۀ سوم، هشتم، ش

 تهران، انتشارات وزارت فرهنگ،، کوشش علی غروی به، بازنامه نسوی، علی بن احمد،
 ش.1354

 ش.1363، تهران ،تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، نفیسی، سعید
 م.1933، قاهره ،دبرب فی فنون األاأل ةنهای دالوهاب،بن عب احمد نویری،

 ۀکتابخان 24298شمارۀ خطّی  ۀنسخ، خسروی ۀشکارنام، نیشابوری، ابوالحسن علی بن محمد
 آستان قدس رضوی.
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مد روشن، نشر میراث مکتوب، تصحیح مح ،جامع التواریخ، ههمدانی، رشیدالدین فضل اللّ
 ش.1386، تهران

 ه مرعشی.آیت اللّ  ۀکتابخان 8093شمارۀ خّطی  ۀنسخ، بازنامهنال خیلتاش، ی

 


