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بازنامۀ نارصی
١ه مالکیالل الدوله، تصحیح هیبت نوشتۀ تیمور میرزا حسام

٢فر شمامه محمدی

است که در  ٤و باز ٣ویژه از دو جنس شاهین نام مشترک برخی پرندگان شکاری روزپرواز، به» باز«

شــدند.  داری و تربیت میگذشته برای شکار پرندگان و جانوران دیگر از جمله آهو و خرگوش، نگه

ای مهجور در زبان فارسی، بــه معنــی پیشــه یــا هنــر ، واژه»بازیاری«یا » بازداری«بر این اساس، 

و » بــازی وشقــ«تربیت باز و پرندگان شکاری دیگر و نیز صید با آنهاست که بعدها جــایش را بــه 

داد.» گری قوشچی«

در اساطیر ایران باستان، تهمورث، نخستین کسی بود که باز و دیگر پرندگان شکاری را برای شــکار 

النهرین، مربوط به دورۀ هخامنشیان، بــه منصــب شده در بینرام کرد. همچنین در الواح باستانی کشف

 نوعی بازداری -»متصدی پرندگان شاه«
ً
در » بــاز«ترین منبعی که واژۀ  شده است. کهناشاره  -احتماال

دار کــه آفریــدۀ اهــریمن  است که به آفرینش باز سپید برای از بین بردن مار بــال ُبنَدِهشنآن آمده، کتاب 

کــه  ، چنانبود ها به بزرگانبود، اشاره کرده است. همچنین در ایران باستان، این پرنده در شمار پیشکشی

کــرد. در دورۀ در مراسم درباری نوروز اسب و باز به شــاه وقــت پیشــکش مــی بنا به رسم، موبد موبدان

 ٥راه یافت. همساسانی نیز بازداران از خدمتکاران دربار بودند. این آیین به دورۀ اسالمی 
عالقۀ حاکمان پیش از اسالم به بازداری، به حاکمان دورۀ اســالمی ایــران، از جملــه ایلخانیــان، 

هــای انــواع بــاز و  یز راه یافت. به همین دلیل در منابع گوناگون به شرح ویژگــیصفویان و قاجاریان ن
(منسوب  نوروزنامهدیگر پرندگان شکاری و نیز اهمیت پیشۀ بازداری اشاره شده است. از این منابع، 

،فارسی و تاریخ جنوب ایرانبازنشستۀ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی فیروزآباد فارس، پژوهشگر ادبیات عضو  .١
heybatmaleki@gmail.com

،میراث علمی اسالم و ایرانعضو گروه تاریخ علم بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، همکار علمی مجلۀ  .٢
 sh.mohammadifar@yahoo.com
3. Falco
4. Accipiter

.۴۲۸و  ۴۲۳ - ۴۲۱، ص ۱۳۷۵، ۱بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، ج، تهران: دانشنامۀ جهان اسالم، در ۲، تکملۀ »بازداری«هوشنگ اعلم،  .٥
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های بــاز و همچنــین ارزش و جایگــاه آن، پرداختــه تفصیل به انواع و ویژگی به حکیم عمر خّیام)، به
ای اهــل ری در ســدۀ پــنجم هجــری) نیــز در ابوالحسن علی بن احمد َنَسوی (بازیــار حرفــهاست. 

های بــازگیری های انواع باز و دیگر پرندگان شکاری، زیستگاه آنها، روشکتابش به تفصیل به ویژگی
 به دلیل اســتی(صید باز به منظور نگهداری و تربیت آنها) پرداخته است. در سده

ً
ال های بعد، احتماال

» قــوش«جایش را به واژۀ عمــومی » باز«های ترک، مغول و ترکمان، واژۀ و تأثیر زبان و آداب خاندان
را بــه عنــوان یــک » بــاز«الدولــه، واژۀ (به مفهوم اعّم پرنده) داد. به همــین دلیــل تیمــورمیرزا حســام

١اصطالح فّنی برای یک جنس یا گونه از پرندگان شکاری به کار نبرده است.

الدوله، یکی از نوزده پسر حسینعلی میرزا فرمانفرما (حــاکم فــارس و یکــی از تیمور میرزا حسام

شاه قاجار) بود. عالقۀ ناصرالدین شــاه بــه شــکار باعــث شــد تــا او ریاســت پنج پسر ارشد فتحعلی

ر ای بــود بســپارد. او دبــاز و شــکارگری حرفــه خانۀ سلطنتی را به این شاهزادۀ قاجاری که قوش قوش

را به نام ناصرالدین شاه تألیف کرد. نســخۀ چــاپ  بازنامۀ ناصریهای اشتغال به این کار، کتاب سال

صــفحه، در ســازمان اســناد و  ۱۸۱قمــری در  ۱۲۸۵سنگی نخست این کتاب به تاریخ اتمام کتابت 

ی جمهوری اســالمی ایــران وجــود دارد. 
ّ
کتابخانۀ مل

 خود نویسنده این نســخه را بــرای نا
ً
صــرالدین ظاهرا

٢کشی کرده است.شاه، تذهیب و جدول

چاپ سنگی دیگــری از ایــن کتــاب بــه کتابــت 

الکتاب شیرازی، خطاط برجستۀ میرزا محمد ملک

مقیم بمبئی، در کتابخانۀ کــالج شــهر پونــا در هنــد 

شــود. کاتــب ایــن نســخه را بــه خــط نگهداری می

هجری قمــری در بمبئــی  ۱۳۰۸نستعلیق و در سال 

ه مالکی آن را تصحیح کرده هیبت کتابت کرده و
ّ
الل

است. این اثر به هّمت ســازمان اســناد و کتابخانــۀ 

شناســی  ملی جهموری اسالمی ایران و بنیاد فــارس

منتشر شده است که در این نوشــته،  ۱۳۹۰در سال 

شود. این کتاب بــه زبــان انگلیســی نیــز معّرفی می

رو). تصویر روبه ( ترجمه و چاپ شده است

.۴۳۱-۴۲۷ و ۴۲۵- ۴۲۲همان، ص  .١
، دورۀ دوم، پیام بهارستان، »شناسی در عهد قاجار: شاهکار پرندهبازنامۀ ناصری«محمدرضا بهزادی و آرسینه خاچاطوریان سرادهی،  .٢

.۲۴۱ -۲۲۵، ص ۱۳۸۹، زمستان ۱۰سال سوم، شمارۀ 
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تصحیح این کتاب به دلیل کمبــود منــابع تصــحیح 
شدۀ مربوط به بازداری کاری ارزشمند اســت. پــیش از 

بن احمد نسوی، تصــحیح   ، اثر علیبازنامهاین، کتاب 
ای از  همچنــین مصــّحح اطالعــات ارزنــده ١.شده بود

تاریخچۀ این پیشه در ایــران و نیــز بــازداری معاصــر در 
تقدیر دارد.جنوب ایران آورده است که جای 

بازنامۀ ناصریمحتوای کتاب 
)، با ذکر ۸۳- ۹مصّحح در این بخش (ص  مقدمه:

شـــکارنامۀ مطـــالبی از جملـــه بخشـــی از کتـــاب 
دیــدگاه عنصــرالمعالی کیکــاووس بــن  شاهی، ملک

ــکارچی ــکار و ش ــارۀ ش ــمگیر درب ــر  وش ــری، نظ گ
خان معیرالممالک دربــارۀ انــواع پرنــدگان دوستعلی

نامۀ تیمور میــرزا آنها، زندگی شکاری و روش تربیت
، بازنامۀ ناصــریالدوله و مطالبی دربارۀ کتاب حسام

تفصیل بــه تاریخچــۀ بــازداری در ایــران پرداختــه  به
است. مصّحح همچنین به بررسی وضــعیت کنــونی 
شکار پرندگان شکاری و تربیت آنها بــرای شــکار در 

مناطقی از جنوب ایران پرداخته است.
امل دو بخش اســت. بخــش متن ش متن نسخه:

هــای ریختــی و ) به شرح ویژگی۲۱۰- ۸۵اول (ص 
آموزش و شکار پرندگانی از جمله انواع بوف/ جغد، 

، همــا، عقــاب، ٢باشه (قرقی)، مرغ حق (شباهنگ)
دال، شــاهین و باالبــان مربــوط اســت. نویســنده در 

)، ذیل عناوینی از جمله ۲۵۴- ۲۱۱بخش دوم (ص 
نهــا و عــالج امــراض قاعدۀ حفظ طیور و صّحت آ«

صرع قوش و معالجۀ «، »امراض دهن قوش«، »آنها
هــای پرنــدگان  ، به بیمــاری»در خفقان«، و »مرض

شکاری و درمان آنها پرداخته است. 

.۱۳۵۴ ،یح علی غروی، وزارت فرهنگ و هنر، تهرانتصح .١
است. نوشته، »آهنگ«کاتب، نام این پرنده را به صورت  .٢
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وجــود دارد. ایــن بخــش در کبوترنامه )، رسالۀ کوتاهی با عنوان ۲۶۰- ۲۵۴در ادامۀ کتاب (ص 

 از ۱۲۸۵ل (چاپ سنگی سا بازنامهنخستین نسخۀ موجود از 
ً
) وجود ندارد. به همین دلیــل احتمــاال

)، مصّحح، یادداشت یا مطلب کوتاهی ۲۶۱های کاتب نسخۀ چاپ بمبئی است. سپس (ص افزوده

را بــه » چگونگی شکار پرندگان در بیروت«به نقل از رضا قلی میرزا، برادر بزرگتر تیمور میرزا، دربارۀ 

شخص نشده است. در پایان، نیــز مصــّحح تصــویر چنــد متن افزوده است که منبع آن در پانویس م

و سپس تصاویری از نویسنده، افرادی از خانــدان او  کبوترنامه، یک صفحه از بازنامهصفحه از کتاب 

).۲۷۷- ۲۶۵و یکی از قوشچیان دشتستان را افزوده است (ص 

اپ کتاب بــه برخی اشکاالت ساختاری و محتوایی در کتاب وجود دارد که امید است در تجدید چ

)، گاهی مطالب در ترتیب و جــای ۷۱-۵۴هایی از مقدمه (ص آنها توجه شود. برای نمونه، در قسمت

دیــدگاه عنصــرالمعالی کیکــاووس بــن وشــمگیر «از جمله آنکه در ذیل عنــوان  .اند مناسب آورده نشده

ی مصصــح )، شرح دستیاب۲۲-۱۹ (ص» گری و چگونگی یادگیری این دانشدربارۀ شکار و شکارچی

، در میانــۀ مطالــب ۵۶-۵۴به این نسخه و بازنویسی آن هم ذکر شــده اســت. همچنــین در صــفحات 

)، مطلبــی بــا ۵۷-۵۶(ص » بازمانــدگان تیمــور میــرزا«مربوط به زندگی تیمور میرزا و پیش از عنــوان 

ود دارد. وجــ» خان معیرالممالک دربارۀ انواع پرندگان شکاری و روش تربیت آنها نظر دوستعلی«عنوان 

ت«سپس نویسنده مطالبی دربارۀ 
َ
ــک ١چگونگی شکار پرندگان شکاری با دام و کوخ

َ
نشــینی در  یا کوخ

شــکار بــا پرنــدگان تیزبــال و «) و ۶۳(ص » پرنــدگان شــکاری مشــهور«)، ۶۲-۵۸(ص » دشتســتان

 به ۶۹-۶۳(ص » چنگال در دشتستان، تنگستان و دشتی قوی
ً
مبحــث ) را ذکر کرده است. آنگاه مجددا

خان معیرالممالــک دربــارۀ  دیدگاه دوستعلی«) و ۷۱-۷۰(ص » خاندان معیرالممالک«قبلی و عناوین 

) پرداخته و منبع نوشــتۀ اخیــر ۸۳-۷۳(ص » کبوتر و کبوتربازی و کبوتربازان نامدار در تهران آن روزگار

)، ۱۳۲-۱۱۶(ص » ٢دمــر ذرنــاق«ای بــا نــام  را نیز ذکر نکرده است. همچنین در ذیل توضیحات پرنده

ربوط است، آورده شده اســت. بهتــر چشم از جمله عقاب و شاهین مباب دوم رساله که به پرندگان سیاه

شد.ای ذکر میبود که باب دوم، در عنوان و صفحۀ مجزایی و هر پرنده در بند جداگانه

بــه  »میــرزا مهــدی«و » ابولحســن«، »عبدلملک«، »جلینوس«(از جمله  تایپیهای برخی غلط

). رعایــت نشــدن اصــول ۲۵۴، ۱۶، ۱۵، ۷نیــز در مــتن وجــود دارد (ص ») میــرزا محمــد«جــای 

گذاری، بلند بودن برخی بندها، اطالعات ناقص منابع مندرج در پانوشت و نیامــدن منــابع در  نشانه

پایان، از جملۀ نواقص دیگر کتاب است. همچنین شایسته بود که شمارۀ صفحات اصلی نســخه در 

شد. شده ذکر می ن تصحیحکنار مت

اتاقک زیرزمینی استتار شده برای شکار پرندگان. .١
 صورت درست آن (به ترکی)  .٢

ً
است.» آهنین ناخن«به معنی » دمر درناق«احتماال


