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 چكيده

ین یکيی از ارزشيمندتر   ،تياش بخياري  اليب  بين احمد بنیوسفبنخلیل تاشی ینالبازنامۀ 
( ق  559ي533) شاهكه از دوران سلطنت سنجربن ملك میرا  دامپزشکی اسالمی استآثار

اي بسیار   مهاین كتاب حاوي مقد. مانده استتالطم این مرز و بول برجاي در میان تاریخ پر
یات بازداري مشيتمل  بخش اصلی است؛ بخش اول در كل سودمند در تاریخ بازداري و دو

مزز كه با نثري بسیار باب كوتاه ولی پر 71ات مشتمل بر باب و بخش دول در معالج 93 بر
ن پیشيین، جيانوران، گیاهيان،    افی بيازدار آمده است و از لحاظ معردر نکو به رشتۀ تحریر
از ایين بازناميه   . نظیر است بی ،گیرد كه در سبك نثر مرسل جاي می ،ادویه و متن كهن آن
 هنگارنيده در ایين مقالي   . اهلل مرعشی برجاي مانيده اسيت   كتابخانۀ آیتتنها یك نسخه در 
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 مهمقد

احتیياج بيه    ،انسان از روزگاران بسیار دور براي تأمین مایحتاج و محافظت از خود
و  یيوز، سيگ، عقياب، شياهین، چيرغ، شينقر      انی همچيون بياز،   جانوراهلی كردن 

ها، پيرورش  یش تمدنهاي بزر  و رشد امپراتوریپس از پیدا. ه استداشتگوش  سیاه
در این میيان  . حیوانات شکاري به صورت یك رسم اشرافی میان بزرگان باقی ماند

از آنجا كه  رواج بیشتري پیدا كرد و ،با پرندگان به دلیل سرعت و قدرت آنان ،شکار
 «بازداري»اصطالح  ،تر و قدرتمندتر بود در میان پرندگان، باز در شکار كردن سریع

اطيالق شيد و كتابهياي     به پرورش تمال پرندگان يي از باب ذكر جزء و ارادۀ كليي 
از  قابل توجهیكه بخش  گرفتند«بازنامه»عنوان پرورش و معالجۀ پرندگان شکاري 

نهاي تميد  ،آیيد ها برمی از متن بازنامه كهچنان. دنده ل مینظم و نثر فارسی را تشکی
اند؛ تعيدادي از ایين    داشتيه« بازنامه»بزر  براي خود شیوۀ بازداري و به دنبال آن 

، 393، 393، 333، 333ص  ،بازنامه نسوي،) بازنيامۀ هيندوان: ند ازاها عبيارت بازنامه

 ؛330، 90ص ،هييمان ) بازنامييۀ تيييركان   ،(90ص ،هميان ) بيازنامۀ عراقیيان ،(397

بازناميۀ  ، (309 ص ،بازناميه  نسيوي، ) بازناميۀ تسيتري   ،(559 ص ،الفهرسيت  نيدیم،  ابن
 ،(جاهمان) شکارنامۀ رومی ،(77، همان) 3پارسیشکارنامۀ ، (90 ص ،همان) خراسانیان

از شيیوۀ بيازداري    ،مانيده هاي برجاي همچنین در بازنامه ،(جاهمان) شکارنامۀ سزدي
ن و رومیان سخن به میان آميده  تركان، هندوان، عراقیان، شامیان، خراسانیان، یونانیا

 .(5307 ، ص«بازنامۀ منظول» ؛57 ص ،«بازنامه» بزرگمهر، :كن)است 
 شياهنامۀ ت بسیار قائيل بودنيد؛ در   باستان براي پرندگان شکاري اهمینهاي تمد

 ت پرندگان شکاري به طهميور  منسيوب شيده   ابن بلخی تربی فارسنامۀفردوسی و 
 ۀبازنامي »و در ( 91 ص ،فارسينامه  ابين بلخيی،  ؛ 97 ص ،شاهنامه فردوسی، :كن) است

 

 (.خانی صیدنامۀ رازي، ایلخانی؛ :نك) دارد اختصاص بازداري به ها شکارنامه اعظم قسمت 3. 
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به « چرغ»همچنین پرورش  .(33 ص ،«بازنامه» بزرگمهر،)به ملك یونان  «نوشیروانی
خاقان چین  ،آید برمی شاهنامهاز متن  به طوري كه .(37 همان،) اعراب منسوب است

 و( 9399 ص ،شياهنامه  فردوسيی، )را به بهرال هدیه داده بود « طزرل»اي به نال  پرنده
در چینيی بيه    ،هيو  ،ل آننال دارد كه جيزء او « هویی هو»هاي چین  یکی از سلسله

 ه چینیان به این پرنده بوده اسيت دهندۀ توج است كه این دو مدرك نشان« باز»نیمع

ي كه اگر شمردند، به حد مصریان باستان نیز باز را مقدس می .(39 :3113زاده  رجب)
رومیان . (351: 3177هاكس ) شد ، مرتکب گناه بزرگی میكشت كسی سهواً آن را می

بازناميۀ  »كه در چنان ؛ت زیادي قائل بودندهاي باستان براي باز اهمیننیز همپایۀ تمد
 .ی قیصر رول شيده اسيت  اشاره به جانورشناس (391 ، ب5307 ص) «منظول قرن نهم

هاي پيیش از اسيالل بيه زبيان      ن اسالمی بسیاري از بازنامهدر دوران شکوفایی تمد
تجربیيات  ات دامپزشيکی پيیش از اسيالل بيا     عربی و فارسی ترجمه شدند و تجربی

ادوارد  .آثار علمی قدرتمنيدي را پدیيد آورد   انشمندان پس از اسالل آمیخته شد ود
آن كس كه طالب مطالعۀ آثيار طبيی اسيالمی    »: گوید می ،مستشرق انگلیسی ،براون
از شروع مطالعه و ترجمه آغياز  باید كار را از تصحیح و تجدید طبع آنها قبل  ،است
 .(311: 3117 براون) «كند

ینال خلیل تاشی یکی از آثار كهن دامپزشکی اسالمی است كيه در دوران   بازنامۀ

خ شيده اسيت و از لحياظ تياری    تيألیف  ( ق559يي 533)سلطنت سينجربن ملکشياه   

هایی است كه بيه   بازنامهاین بازنامه جزو معدود . باشد ت میدامپزشکی بسیار بااهمی

صی به شناخت و پرورش و معالجۀ پرندگان شکاري پرداخته و در آن صورت تخص

هياي   كه در بازناميه چنان يي گوش و راسوهمچون سگ، یوز، سیاهاز درندگان دیگر 

. است مطلبی ذكر نشده يي( 377، 371، 379، 375 ص ،بازنامه نسوي، :كن)دیگر آمده 

هاي  آید كه مؤلفِ دانشمند آن، ینال خلیل تاشی، به بازنامه از متن بازنامه چنین برمی
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دسترسی داشته است و كتب مختلف پزشکی را  «بازنامۀ نوشیروانی»از جمله  ،دیگر

 .تی در آن آمده استاز داروهاي سن اي كه نال بسیاري به گونه ،نیز مطالعه نموده

  وال و آثار مؤلاح

هيیچ اثير دیگيري برجياي      ،به غیر از بازنامۀ ميذكور  ،فانه از ینال خلیل تاشیمتأس
تنها  با این همه .است نمانده و در كتب شکار و فهرستها نیز نامی از او به میان نیامده

بيراي درك میيزان عليم او در     ،بازناميه همین  ، یعنیاثر بر جاي مانده از این بازدار
 .است  پزشکی و روشن نمودن زوایاي مبهم زندگی او كافی

سلطان محميود غزنيوي بيه     ،مۀ بازنامۀ ینال خلیل تاشی آمدهكه در مقد چنانآن
پی برد و به همین خاطر بيازداران   بازنامهیکی از وزراي خود به وجود كتاب  اشارۀ

و ایين   افزودنيد  بازناميه جربیات خود را بير آن  را از اطراف عالم فراخواند و آنان ت
بيه دسيتور او تميال    . بن ملکشاه رسيید گشت تا به سنجر خزانه به خزانه می بازنامه
ند و نهایتاً پس از مشورت و آزمونهاي مختلف را از سرتاسر عالم فراخواند بازداران

این تدوین كتاب بنابر ؛است از همه تر به این نتیجه رسیدند كه ینال خلیل تاشی حاذق
همچنین در باب نهم، مؤلف داستانی  .(1ي 3 ص، بازنامه ،ینال. )درا به او سپردن بازنامه

بن ملکشياه  یعنيی در دورۀ سيلطنت محميد   ق 500كند كه تاریخ آن سال را ذكر می
 :است (ق533ي391)

( ص يلع م ) گوید كه به روزگار خویش به تاریخ س نۀ خَمس مائَه از هجرت رسيول  مصنّف چنین می
اي نهاد به مقدار خایۀ مرغ خانگی و آنگاه معلول شد كه این  باز سفیدي در كریز بسته بودل خایه

انيد و هيم بيدین تياریخ      باز ماده است؛ عالمت او بیشتر چنین بود كه در این كتاب استادان گفته
 ير حِم يهُ اهلل      يگوید كه به تركستان رسیدیم با جملگی سپاه در خدمت خاقان اعظيم    مصنّف می

قیاس و در وي چوب خدنگ بسيیار  قراقیاس و یرون  است به نزدیك دربند به غزا؛ آنجا والیتی 

 .(30 ص ،بازنامه ینال،)... شصت گز و هفتاد گز زیاد است واست كه هر درخت به قد 
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در دوران ( ق559ي 533)ر دورۀ سنجربن ملکشاه دهد كه عالوه باین خود نشان می
همچنین از پایان اسم او . است نیز بازدار دربار بوده( ق 533ي391)ملکشاه بن محمد

 .بوده است كه اهل بخاراگردد  معلول می

 تألي زمان 

 :است در قرن ششم تألیف شده بازنامهدهد  چهار دلیل وجود دارد كه نشان می
بيه  »: است چنین آمدهاین ،گوید آنجا كه كاتب سخن می ،در آخرین صفحۀ نسخه .3

بود كه زمان تألیف كتياب  داران غور سخن مخفی نخواهد شۀ بنهدریافت شاهباز اندی
 .(933 ص ،همان)« ل دارد چون زمان سلطان سنجربن ملکشاه تصنیف شدهخیلی تقد

بين   دمحمي  ، یعنی دورۀ سلطنتق 500داستانی تاریخی آمده كه سال در باب نهم  .9
 .(19 ص ،همان) دهدرا نشان می (ق 533ي391) 9 ملکشاه

 :چنین آمده استمه در سبب تألیف كتاب ایندر مقد. 1
ا چون معلول كردند كه معالجه و تعلیم دادن به دست ینال خلیل تاشی بخاري بهتر آمد و ام

تجربۀ او از استادان دیگر زیادت آمد، فرمودند تا این كتاب تصنیف كند و آنچه او را معلول 
ت ميد . ده باشد، به قید كتاب درآوردعلم خود و از دیگران معلول كرشده باشد از تجربه و 

مدیيد در این خدمت بود تا این كتاب را تصنیف كرد و بعضی مشکالت را نتيوانست حيل 
 يي اناراهلل برهانه  يي كردن تا به روزگيارِ دولتِ سلطان اعظم، شهنشاه معظّم، سلطان سنيجر

آنچيه او را معليول نشيده     ،از سعادت مجلس عالی برداشت كه فراغ دل حاصل كرد و بهرۀ تمال
 .(9 ص ،همان) كتاب را تمال كرد تا یادگار باشدبود، بعد از تجربۀ بسیار معلول شد و این 

 را داراسيت  مو ششي  مپينج  هايهاي قرناز لحاظ سبکی نیز بسیاري از ویژگی .3
 .(شناسی سبك :كن)
 

 

 .139ص  ،التواریخجامع رشیدالدین،: نك ملکشاه محمدبن پادشاهی باب در 9.
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 مكان تألي 

ا از آنجا كه ینال خلیل تاشی بيازدار  ، امتألیف نیامده العی در مورد مکاندر متن اط
پایتخيت  ه ایين اثير در ميرو    توان احتمال داد كي  می ،دربار سلطان سنجر بوده است

 .است شده تألیف ،سلطان سنجر

 ساختار بازنامه

 :استمه و دو بخش اصلی مقدیك این بازنامه حاوي 
باب سيبب تيألیف    العات بسیار مفیدي درهشت صفحه كه اطاي در  مهمقد

 كتاب و اسامی بازداران و شخصیتهاي مهم تاریخی از قرن چهارل تا ششم را در
همچنین از مطالب بسیار مهم این قسمت سبب و چگيونگی تيألیف   . گیردمیبر

كيه از لحياظ تياریخ     اسيت  1جوارحناميۀ ملکشياهی  و  بازنامۀ محمود غزنوي
 .(3،30 ص ،بازنامه ینال،) یت داردهمدامپزشکی بسیار ا

كيه تقریبياً نیميی از نسيخه را در      اسيت  بياب مفصيل   93ل مشتمل بر بخش او
ل در شناختن باز نیك و هنرمند، باب او :ند ازابابهاي این قسمت عبارت .گیرد برمی

باب دول در دانستن خشاك از گوشت مرغابی، باب سيیم در ارفرعینيك سياقهاش    
باریك باید، باب چهارل در پدید كردن عالمت باز، باب پنجم در شناختن رنگ باز، 
باب ششم در شناختن دالوري و هنر باز، باب هفتم در درشتی و تمامی بياز، بياب   

داري و دانستن باز، باب نهم در شناختن باز نر از ماده، باب دهم هشتم در هوس باز
 

 بود؛ دوست شکار بزایت و: است آمده چنین ملکشاه شکارنامۀ و شکارگري باب در التواریخجامع در 1. 
 او قاعدۀ و بود زده تیر به آهو هفتاد روز یك كه بود آورده دیدل، او شکارنامۀ خاتونی ابوطاهر خط به

 زمینی و موضعی هر به و دادي صدقه درویشان به مزربی دینار یك بزدي كه شکاري هر به كه بود چنان
 همچنین ماوراءالنهر والیت به و بود فرموده خرگور و آهو سُم از منارها خراسان و عراق در شکارگاهی و
 است، یافته شکارگاهی كه هركجا نواحی آن و اصفهان به و قرار بدین خوزستان و مرج و عرب بادیۀ به و

 (.993 ص ،التواریخجامع رشیدالدین،) بود گذاشته آثاري
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در گرفتن باز و آموختن او، باب یازدهم چون بهار گردد بياز مرغيابی گیيرد، بياب     
دوازدهم در سست آوردن پاي باز، باب سیزدهم اندر شيناختن شياهین و ب حيري و    

ب پانزدهم در راست چ رغ و باشه، باب چهاردهم در نیکوترین و بدي چرغداري، با
ودهم اندر كالن گیر كردن كردن، باب شانزدهم چون گشاد شد و ایمن نشست، باب هِ

باز، باب هجدهم اندر كُلَنگ گیرانیدن به چرغ، باب نوزدهم در صيفت اَرج گيرفتن،   
كيوهی  یکم در راست كردن شاهین وگیر كردن، باب بیست شاهین را ارجباب بیستم 

سيیم در  ودر كریز بستن جانوران، بياب بیسيت   دولواب بیستبه مرغ آبی و مرغ، ب
 .(309ي33 ص، همان) چهارل در از كریز برداشتنوشناختن پیخال، باب بیست

از لحاظ ادویيه   در شناختِ عالمات و عِالج بیماریهاست،باب  71بخش دول كه 
 .تی بسیار مهم استو روشهاي پزشکی سن

 ينال خليل تاشي يابي بازنامة ريشه

اي سيخن   از بازنامه (559ص ) ابن ندیم الفهرستو  (330 و 90ص)نسوي  بازنامۀدر 
 «بازنامۀ نوشيیروانی »همچنین در ترجمۀ  .«بازنامۀ تركان»به نال  است به میان آمده

احتماالً  .(57 ص ،«بازنامه» ك بزرگمهر،ن)از شیوۀ بازداري تركان سخن به میان آمده 
بارها نظيرات تركيان و    آن زیرا در متن است، ریشۀ این بازنامه همان بازنامۀ تركان

كه از كافران بیرون آورده بودند عيالج مزيز و    ترکان»: است اصطالحات آنان آمده
 ،همان)« باز تمال آن را خوانند ترکانا ام» ؛(1 ص ،بازنامه ،ینال)« داغ كردن داشتندي

« دوست دارند و تمال دانند و مبارك گویند ترکانباز سیزده دل را به عدد » ؛(17 ص
؛ (19 ص ،هميان )« اند كه باز نر خُردتر بيود  چنین گفته ترکانا استادان ام»؛ (جاهمان)
كيه  »؛ (50 ص ،هميان ) «ز را فروگیرند و در قباچه بندندآن است كه با ترکانتدبیر »

 ،هميان )« را عادت این است ترکانبحکم آنکه »؛ (59 ص ،همان)« خوانند قبا ترکان

ایين عيالج را   »؛ (337 ص ،همان)« است و مجرّب است ترکاناین عالج »؛ (77 ص
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 ص ،هميان )« اسيت  ترکاناین نیز معالجۀ »؛ (393 ص ،همان)« اند تجربه كرده ترکان

 اسماعیل :در این بازنامه نال شخصیتهاي ترك بسیار آمده است ،از سوي دیگر .(399
عثميان   ،(جاهمان) دهقان نایی تگین ،(جاهمان) پورآفرین تگین ،(5 ص ،همان) ینال فال

 ص ،همان) سبکتگین ، محمودِ(7 ص ،همان) بن احمدعلی ینال ،(جاهمان) ینال فرغانی

 .(7 ص ،همان) ینال خلیل تاشی ،خود مؤلف ،(7 ص ،همان) سنجربن ملکشاه، (3

 هاي ديگر با بازنامهتشابها  بازنامة ينال خليل تاشي 

؛ از ایين  شيکارنامۀ ایلخيانی  اي بر جاي مانده به نال  کارنامهاز قرن هشتم هجري ش
تهيران،   ؛3713 ، شملكتهران، ) است هاي ایران موجود انهنسخه در كتابخ ششكتاب 

 ش ،مجليس  ،تهيران  ؛301 ش ،طبسيی  ،قم ؛7957 ش ،گلپایگانی ،قم ؛1017 ش ،مجلس

 بازنامۀاي از این شکارنامه عیناً شبیه به  قسمتهاي عمده. (3119درایتی : ؛ نك39737
 .استینال خلیل تاشی 

ینيال خلیيل تاشيی و     بازناميۀ یسۀ بعضی فقرات مشترك بین مقاذیل جدول در 
 :آمده است ایلخانی شکارنامۀ

 ايلخاني شكارنامة بازنامة ينال خليل تاشي

آد ل   نَييا ب نِييیكَرَّم و لَقَييد»انسييان را بييه خلعييت 
 .(3 ص) ...برگزید« رِو ح م لنَاهُم فِی الب رِّ و الب ح

آد ل   نَيا ب نِيی  كَرَّم و لَقَيد »بنی آدل را به كرامت 
... معيزز گردانیيد  « رِاهُمت فِی الب رِّ و الب حنَو ح م ل
 .(3، صشکارنامهحلوانی، )

 «رِاُحِلَّ لَکُم ص یدُ الب رِّ والب حي » :و نیز فرمود كه
 .(3 ص)

« اُحِلَّ لَکُم ص یدُ الب حرِ» :قال عز من قائلكما 
 .(7 ص)
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 ايلخاني شكارنامة بازنامة ينال خليل تاشي

و اینهمه را بخوانيد و ایين كتياب را برایشيان     
و آنچيه نيزد   ... همه قبول كردنيد   عرضه كرد،

 براین كتاب زیياده كردنيد   ایشان بود ازین علم
 .(5 ص)

و بر ایشان خواند، جماعت بر قول پیشيینیان  
اضيافت  آنچه ایشيان دانسيتند   رضا دادند و 

 .(7 ص) كردند

 بزر  بود كه درین فن سخت ابوسهیل ترمذي
... و و بعیيير خالييد  ...و  و ابوالعبايياس فضييل 
 .(3 ص)اسماعیل ینال فال 

بين  ابوالعبياس  ملك سهیل را از بلخ و استاد
و ... بن خالدفضل را از ترمذ و از مرو عبداهلل
 .(9 ص)... از سیستان اسماعیل ینال را

نیز به سر شد ملك نیمروز خلف به روزگار او 
در  ،كتاب را طليب كيرد   بخارا والی گشت این

چون مطالعه كرد كسانی كيه در   خزینه بیافت،
روزگار او در این علم بهره داشت چون دهقان 

 .(5 ص)نایی تگین 

سيتانی در  و بعد از روزگار او شاه خليف سی 
، هوس این فن او را این فن استادي ماهر بود

آمد و این ... ل بود به هوس این فنبزایت كما
كتاب طلب كرد و حاضر گردانید و اسيتادان  
ایين فين را چيون دهقيان سيکنی و دهقيان       

 .(1 ص)باتگینی 

بير سيگ و   : باز را بر سه چیز دلیر نباید كردن
آتش و كودك، چه اگر بير آتيش دلیير گيردد     
خود را در آتش افکند و بسوزد و اگر بر سگ 

گرفتن باشد و اگر بير زن   ایمن باشد بیم شکار
 به دست ایشان ضرر بینيد و كودك ایمن باشد 

 .(37 ص)

بر آتش و : ید كردو باز را بر سه چیز دلیر نبا
و كودك، اگرچيه بير اینهيا    بر سگ و بر زن 

دلیر باشد، باشد كه جاي شکار سوخته كنيد  
افتد و هالك شود، اگير   یا مرغ به آتش اندر

د از شزال نترسد از سگ نترسد و به بنه بنشین
حالی بردارد اگر از زن و كودك نترسيد بيود   

 .(97 ص) ه دست ایشان افتدتا كه ب
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 ايلخاني شكارنامة بازنامة ينال خليل تاشي

آنگاه اگر باز در زمستان در آب افتد تا باز را 
تر كند و سرما سخت بود و آبيادانی دور بيود،   
بیم فسردن باز باشد؛ تدبیر تركان آن است كيه  

بياز  گیرند و در قباچه بندند و پاي  باز را فرو
را در چیزي ببندند و بپیچند تا چنيگ نزنيد و   
كه  میان قباي خود یا در بزل خود بپیچد چنان

شکم خویش برنهد و میان فراخ  سینۀ باز را بر
بندد تا از حرارت آدمی گرل شيود و خشيك   

تر بيود و بيازدار نیيز     گردد و اگر سرما سخت
سرما یابد همچنین قباچه پیچيد آنگياه تيوبرۀ    

سب كشد و بند توبره چنيان دارد  اسب بر سر ا
كه دهن اسب به وي نرسد تا نفس اسيب او را  

كردن و در صحرا  گرل كند و به خانه باید سیر
 كردن و زود به آتيش نبایيد نميودن   سیر نباید 

 .(50 ص)

سرماي سخت بياز بيا ميرغ در آب افتيد و     
آبادانی دور باشد و بیم فسردن و هالك شدن 

ر دست نیفکنيی كيه   باز باشد زینهار كه باز ب
بتازي كه به آبادانی رسانم و خشك كنم كيه  

الحيال هيوا و بياد و     آن كار نادانان بود و فی
چنان بایيد كيه بياز را    . آب باز را هالك كند

گیري و استوار ببندي و چیزي بير پياي    فرو
باز بپیچی نیکو تا باز سرما آمياس نگیيرد و   
آنگاه میان بگشایی و باز را در بزل گیيري و  
سینۀ باز به سيینۀ خيود نهيی و میيان فيراخ      
ببندي و باز را به خانيه آري، سيیر كنيی تيا     
هالك نشود و اگير زمسيتان سيخت بيود از     

گیري و اسيتوار   سرما بترسد باز را نیکو فرو
ببندي و توبره بیار و باز را سيتان در تيوبره   
 نهی و بر سر اسب كنی تا د ل اسب او را گيرل 

 خانه در و همچنان يآر خانه به و دارد نگاه
 .(10 ص) كنی سیر

 و سيفید  و سيرخ  صندل و سفید خرمیان بیارد
 را هميه  گشيته  سيفید  و سيگ  خشك سرگین
 كن خمیر گالب و نیلوفر آب به و بپز و بساي
 افکن بینی در اي پاره و برانداي آماس آن بر و
 .(397 ص) شود به كنی چنین روز سه چون و

 سيندل  و سيفید  سيندل  و سفید خرمیان بیار
 و باشيد  شيده  سپید كه سگ سرگین و سرخ
 آب بيه  گيالب  بيا  و بپيز  و بسياي  نرل هم با

 بيه  قيدري  ميال،  آماس بر و بسریش نیلوفر
 كين  معالجيه  این روز سه و كن اندر باز بینی
 .(35 ص)
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بازناميۀ  » ینيال بيا بخشيهایی از    بازنامۀمندرج در قسمتهایی از معالجات  ،همچنین
دلیل روشنی بر خود  ۀ زیرنمون .بسیار شباهت دارد جامع العلول ستّینیو  «نوشیروانی
 :است این شباهت

 بازنامة ينال خليل تاشي جامع ال لوم ستّيني يترجمة بازنامة نوشيروان

عالج او آن است كيه از  
پیه خيروس و یيك قیيراط    
نفت سفید بيه آب بیيامیزد و   
 نیك با یکدیگر بمالد پس هر
روز یك قطره به گيوش بياز   

قتيی از باميداد سيه    چکاند و
سيياعت گذشييته باشييد و در 
جایگيياهی گييرل و تاریييك  
بدارند و هير روز از گوشيت   

خون گيرل او را سيیر   مرغ و 
 .(5015 ص) كنند نافع بود

عالج او آن اسيت كيه یيك    
س بستانند وقیراط از پیه خر

و یك قیراط از نفت سيفید و  
ك بيا  با آن پیه بیامیزند و نیي 

یکدیگر بمالند سيه روز هير   
روز یك قیراط در گوش باز 
چکاننييد آن وقييت كييه سييه  
ساعت از بامداد بگذرد و در 
جایگيياهی گييرل و تاریييك  
بنهنييد و هيير روز از گوشييت 

ل سييیرش مييرغ و خييون گيير
 كنند نافع باشيد، انشياءاهلل   می
 .(333 ص ،جامع رازي،فخر )

   عالج آن است كيه یيك  
درل  درل پیه خروس و یيك  

روغن نفط سفید به یك جيا  
بیامیزي و سه روز، هير روز  
یييك قطييره بييه گييوش وي  
درچکانی و باز را بيه خانيۀ   
گرل و تاریك درآري و هير  

گوشت ماكیيان سيیاه   روز به 
 .(370 ص)سیركند، به شود 

 يت تصحيح بازنامة ينال خليل تاشياهم

 قدمت

والحسين  اب بازنامۀ شده،اي كه تاكنون تصحیح و به زیور طبع آراسته  ازنامهترین بمهم
ح ارجمنيد ایين كتياب    كه مصيح  چنانآن. است( ق391-191) بن احمد نسويعلی

 بازناميۀ به پایان رسيیده، بنيابراین    ق391در سال  بازنامۀ نسويتألیف  ،عنوان كرده
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است و از این تألیف شده  بازنامۀ نسويسال بعد از  پنجاهینال خلیل تاشی در حدود 
 .ت داردلحاظ بسیار اهمی

 گستردگي جانوران

 ارفرعینيك ، (ارج) اَرژ ،آهيو  :اسيت  آميده  بازنامهدر این جانور  هشتادمجموعاً نال 
اسب، باز، باشه، ب حري، ب حريِ كوهی، ب خته، بيز، ب يط، بوتیميار،     ،اَز ج 3،(ازفرغینك)

، چ رغ سرخ، چ رغ س فَن، چرغ قبيا،  (چرخ) تَذَرو، تودره، ج ربوع، جزد، ج زراغ، چ رغ
چرغ كرایه، حملق، خارپشت، خرك دشيتی، خرگيوش، خرگيوش كبيود، خرگيور،      

ه، روباه، زاغ سار، خشینه، خوك، دیوچ خروس، خروس سفید، خروس كبود، خشین
پیسه، سگ، سوسمار، شاهین بحري، شاهین كوهی، شپشه، شتر، شنقر، عقاب، عکّه، 

 گربه، گُيرك  گاو، فروج، قراري، كبوتر، كبوتر فاخته، كرل، كالغ سبز، كُلَنگ، كودره،
، گنجشك، گوزن، گوسفند، مار، ماكیان، ماكیيان سيیاه، مياهی، ميرغ،     (كَرَك كَرك،)

مرغ خانگی سفید، مرغ دشتی، مرغ كوهی، ميوش، مورچيه،    مرغابی، مرغ خانگيی،
 . هدهد ،میش، نخجیر كوهی، نُزَر، ورتیج، ورتیج آبی

باز بددل، بياز بيزر ، بياز     :است همچنین نال انواع و اقسال باز بدین قرار آمده
چشم، باز سیاه ساده، باز چشم، باز سرخه، باز سیاهال، باز دلیر، باز سپید، باز سرختم
 . حیااغو، خال، خلوقی، شاهباز، قراغز دل، باز سیهره، پنجل، تنجل،دهسیز

 نام گياهان و ادويه

آب بادیيان، آب  : شرح آمده اسيت  بدین دواسیصد گیاه و نال حدود  بازنامه در متن
باران، آب ریواج، آب سداب، آب سيماق، آب عيروس در پيرده، آب گشينیز، آب     

 

 پرنده این از نامی جانورشناسی كتب و فرهنگها از كدالهیچ در و شده ضبط صورت دو به نسخه در 3. 
 (.99 ص ،بازنامه ینال،) دارد اختصاص پرنده این به بازنامه از باب یك البته. نیافتم
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ارزن، اسيتخوان ران ماكیيان، اسيتخوان سير     گندل، آب نخود، آبکامه، آبی، آهيك،  
ماكیان، استخوان گردن، افسنتین، انگبین، انگبین سفید، انگيزو، انگيور تليخ، بيادال،     

، بيودري  (پرنيگ كيابلی  ) بادرو، بادمهره، بانید، بخته، برسو، بر  مورد، برنگ كابلی
ميرغ  سرخ، بورۀ ارمنی، بیخ سوسن، بیخ كندس، بیخ نی، بیيد، پاچۀگوسيفند، پياي    

خانگی، پایزه، پنبه، پنبه دیو، پنجۀ كبوتر، پوست آهو، پوست تخم گندیيده، پوسيت   
، پیيه  (خيرس ) سنگدان كلنگ، پوست مار، پیاز، پیاز سفید، پیه اسب، پیيه خيروس  

خوك، پیه روباه، پیه سوسمار، پیه گوسفند، تاك، تخم بادیان، تخيم بیيدانجیر، تخيم    
فنيك، تخيم كيدو، تخيم كيرفس، تخيم        حنظل، تخم دبوسه، تخم شنگی كهن، تخم

سرخ، تیز،تیزي، جربوع، جگر  هزارسپند، ترب، تربد سفید، تریاق، تریاق خال، تودرۀ
بزغاله، جُلبه، جُند، جوانۀ علف، جيوز بویيا، جهاشيیر،     ه، جگر خرگوش، جگربزبچ

الخضرا، حنا، خارپشت، خاكستر، خاكشو، خزمیان، خمر،  چربو، چلقوزه، چندل، حبا
موش، خون میش، خيون و مزيز كبيوتر، خيون و مزيز ميرغ       اوشان، خون خون سی
نمك، دل خر، خرما، دُرد سركه، دل گوسفند، دل خیار، دارفلفل، دارمك، دانۀخانگی، 

وغن بنفشه، روغن پيان،  دنبه، دواء المشك، دود آسمانخانه، دوسفین، روغن بادال، ر
زیت، روغن سيیر تیيز   روغن خسك، روغن دانۀ زردآلوي تلخ، روغن روغن جوز، 

كهن شده، روغن كتان، روغن كنجد، روغن كنجد سفید، روغن گاو، روغن نفط سفید، 
، شيك چوبيه، زردي خایيه، زر  ن دانۀ شفتالو، ریوند چینيی، زرده روغن نیلوفر، روغ

زرنیخ، زرنیخ سرخ، زعفران شاخ، زنگار، زهرۀ بره، زهرۀ جزد، زهرۀ خروس سفید، 
ي كبوتر، ساي آهن، سپند سفید، سپندان، سداب، سركۀ كهن، ساق پا زهرۀ گاو، زیره،
تخيم،   ندیده، سفال میش، سيفیدۀ ك سگ و سفید گشته، سُعد، سفال آبسرگین خش

ۀ ترزاده، سماروغ، سنجد، سنگ جراحت، سنگدان بچسکره، سُکی هلیلۀ هندي، سگ
، سیراب، كلنگ، سنگدان ماكیان سیاه با چربو، سنگدان ماكیان، سوسن دربندي، سیر

ش سیکی كهن تلخ، سیماب، شاخ قرنفل، شاخ گوزن، شاهسپرل، شخار، شيراب، شُي  
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خوزي، شلزم، شينگرف روميی،    روباه، شُش گوسفند، شزار سفید، شکر تركی، شکر
خير سيیاه،    شیر خر، شیر زنان كه او را پسر باشد، شیر گوسفند، شيیر ميیش، شيیر   

بالط، صمغ عربی، صيندل، صيندل   گاو سیاه، صبر، صمغ ال گاو، شیر شیرخشت، شیر
سرخ و سفید، طبرزد، عاقرقرحا، عسل مصفّا، علك رومی، عود خال، عيود قمياري،   

، فلفل سفید، فلونیا، فندق، (پلپل) غالیۀ سیاه، غنجاره، غوره، علق رومی، فریژ، فلفل
ل، كاغذ، كافور، كياه گنيدل   اسب، قت كوهی، قرنفل، قسط بحري، قنبی (غازي) قازي
، كير،  ۀ سرخ، كبوتر رسيیده، كبيوتر فاختيه، كثیيرا    بچه، كبوتربچ كبوتر كبوتر، ،بارانی

میز استر، كمیز بز شيیرخوارۀ كيم از یيك سيال،     كرفس كوهی، كشك جو، كلوخ، گ
، گِيل مختيول،   گل سرخ سار ماده، گزماز، گل ارمنی، گاوچشم، گردن خشین كوكنار،

زوي ميیش، گوشيت   گوشيت پشيت ميا    ه، گوشت پرنده،بچگالب، گلنار، گنجشك
 گوشيت سوسيمار، گوشيتِ صيافیِ     خارپشت، گوشيت خوكبچيه، گوشيت دونيده،    

گوشيت   خيوار، گوشيت گوسيفند،   ن، گوشت گاو، گوشت گاو جوانۀ علفاستخوا بی
مازۀ گوسفند، گوشت ماكیان، هخوار، گوشت پشتگوشت گوسفند گیا گوسفند قدید،

گوشت ماهی، گوشت مرغ، گوشت موش، گوشيت ميیش، لسيان العصيافیر، لوبیيا،      
مامیران چینی، مسکه، مشك، معصفر، مزاره گوسفند، مزز گاو، مزز ميار سيیاه، مزيز    

ا، مومیایی، موي دل حمار، مویز كيوهی، نيار   موش خانگی، مورچه، مورد، مول مصف
نبات، نبید خال، نخيود سينگین،    انگشت گشته، نانخواه،ترش و شیرین، نان سوختۀ 

نیليوفر، وشيه،    ، نیيل، نوشيادُر، نوشيادر سيفید    ، نمك اندرانی،(آب نمك) آبنمك
 .رد، هلیلۀ سیاه، هماروغ، یاسمینهزاردرمان، هلیلۀ ز

 عضو پرندگان هفتادنام حدود 

یکی از مسائل مهم در تاریخ دامپزشيکی شيناخت نيال اعضياي پرنيدگان در ادوار      
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آثيار پیشيینیان اعيم از ادبيی و     درك نشناختن این نامهيا  در صورت  ؛گذشته است

مگير بيا تحلیيل دقیيق      شيود اسيت و گيره آن بياز نميی    غیرادبی بر ما غیيرممکن  

ینيال خلیيل تاشيی ذكير      بازناميۀ نال اعضایی كه در . «ها بازنامه»و « ها شکارنامه»

استخوان ران، استخوان سر، اسيتخوان گيردن، انگشيت،    : ند ازاعبارت است گردیده

 چشم، پير  بینی، پر، پر بیرون، پر پشت، پردۀبادخانه، بازو، بال، برسو، بسملگاه، بن، 

میانگینی، پوست، پیشانی، پیه، تنقور، جدل، جگر، چشيم، چنيگ، چنگيال،     كنار، پر

، (دوشاخه) دمچك، دمچه، دوبرادران، دوشاخ حوصله، خَج ج، دل، دل،حلق، حلقول، 

دهن، ران، ر ، روده، روغندان، زبان، زنخ، زهره، ساق، سر، سنگدان، شش، شيکم،  

شلوار، غندیك، قرد، كال، كال باریك، كتف، گردن، گلو، گوش، لنگ، مازه، ماهیچيه،  

 .، نگاه، نهبمعده، مزاره، مزز، مزز استخوان، منقار، مهره، ناخن

 اصطالحا  بازداري

آبشناس كردن، آسایش دادن، باد راست كردن، باز نو، بازو بربافته، بروج برداشيتن،  

گیير شيدن، پیخيال، چشيم     ن، پرتاش شدن، پرانه دادن، پرانيه بروج دادن، بروج كرد

دوختن، خسته كردن، خشاك، خشك بستن، داغ كردن، دل دوخيتن، راسيت كيردن،    

، سر گشاده كردن، طپیدن، غوي كردن، فربه بيودن،  (كردن) ك گرفتنزبونگیر، سر پا

فربه داشتن، فربه كردن، فوز زدن، كریز افکندن، كریز برداشتن، كریيز بسيتن، كریيز    

، (كيردن ) خورده، كُریز داشتن، كریز نشاندن، كریزخانه، كالن گرفتن، گرسنه داشيتن 

ب گشن كردن، گشنی طل ،(گشادن) گشاده كردن ،گستاخ كردن،(گشتن) گستاخ شدن

 .، مشطه(ردنگیرنده ك ،گیرانیدن)كردن، گشنی، گیراندن 
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 گيري واحدهاي اندازه

گيز،   سنگ، درل، رطل، سیر، قیراط،جوسنگ، حب، دانگ سنگ، دانگ، درل ب د ست،
 .مثقال، وجب

 اعالم اشخاص 

وي، اس فضل، ابوالعالي بلخيی، ابوالفيوارس موليوي، ابيوتمیم مير     العبابن مالك، ابو
حسين،   اي خوارزمی، ابوسعید ملك، ابوسهیل ترمذي، اسماعیل ینال فال، امیرزكریابو

الززال فرزانه، بعیر خاليد، پيورآفرین تگيین، جهروبيان     بنامیر خلیل منصوربن محمد
نیشابوري، حاجب پسر عبداهلل رئیس سمرقندي، حسین احمد حجااب، دهقيان امیير   

عمر، دهقان نایی تگيین، سيلمان   د تَنْدي، دهقان تَنْدي، دهقان برادري، دهقان دانشمن
نی، عثميان ینيال فرغيانی، عليی     بن بزان فارس، سنجربن ملکشاه، عبداهلل جیهابیگ
سيبکتگین،   شياه، محميودِ   بين مليك   بن بزان فارس، محمداحمد، محمد خلیلبن ینال
 .البخاريبن احمدبن یوسف لف، یحیی بازدار، ینال خلیل تاشینیمروز خ ملك

 ها و عالما  عالج آنهانام بيماري

هيا   ناميه در میيان دیگير باز   ،هياي بياز  ه از لحاظ معالجه و شناخت بیماریاین بازنام
باب كامل بيه   71اي كه حدوداً نیمی از این بازنامه یعنی  فرد است؛ به گونههبمنحصر
 .جات اختصاص داده شده استمعال

آبله، آماس دل، آمياس سير و    :رارندهاي ذكر شده در این بازنامه از این قبیماری
 فيرو  بيازو ، بادِ پاي، بادِ بيازو، بادپشيت،   روي، از گوشت بازایستادن، اسارل، اسهال

، پير سُسيت   (كردن) ، بن تنك شدن(كردن) ، ب حیر، بد اجابت شدنآوريبانگهشتن، 
گردان كردن، تباه شدن چشيم، تشينّج،    كور كردن، پر كردن، پرخوره، پرده بیرون، پر
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تنقور كج كردن، جراحت، چشم خیره كردن، چشم فراز شدن، حیض، خورۀ چنگ و 
سر، دردمندي،  تنقور، خورۀ گدازي، درد جگر، درد چشم، درد گلو، درد گوش، درد

دل سستی، دل گرفتن، دمۀ آل، دمۀ خال و بلزم، دمچه شيدن، دميه، دوشياخ شيدن،     
سرخوره، سردرد، سرگشيته   مر ، سفیدشدن، ریش بینی، زحیر، زكال، سپید دیوانه 
ضيعف معيده،    ،(شيیوخ ) ، سکره گشتن، سول، شپش گرفتن، شيوخ مازدگیشدن، سر
شکم، كاهش، كيج، كيرل، كسيا، كسيون، كشينه، كيوفتگی و آزردگيی بياز،          غرغرۀ

گوشت برداشتن، گوشت خطا بردن، گوشت در حوصلۀ باز فسردن، لرزه،  گرمازدگی،
 .ناسور، نحاز، نزله، نقرس لقوه، منش گران كردن، موي باز شکستن،

 بازداري و م الجه آال  و لوازم

، ج الجِيل،  (تقياره ) آفتابه، ابریشم، استره، بوریا، پاتیله، پرویيزن، پنبيه، پیاليه، تزيار    
جوالدوزي، چ کسه، چوبِ پرواز، چوب تازیانه، چوبك جاروب، چوبيك ميورد یيا    

شمین، سيفال، سيکره،   چه، رشتۀ پگبید، حریر، حلقه، خشت پخته، درفش، دیگ، دی
سوختۀ كركانی، سوزن زرین، سیخ، شاف، شراك، شکاربند، شيکال، طياس، طبيل،    
طشت، غربیل، فتیله، فنجان، قباچه، قراتقو، قمع، كارد، كرباس، كياله، كليك، كنيده،    

 .معجر، میخ، میل آهنی، واج، هاونلُنگ، 

 سبک بازنامه 

بسيیاري از  نثير بسيیار كهين آن اسيت كيه       ،هاي بارز زبانی این اثير یکی از ویژگی
ها برخی از این ویژگی .خود جاي داده استو ماقبل را در مختصات زبانی قرن ششم 

 :ند ازاعبارت
در شکار كردن رنيج   :در آغاز« می»در آخر فعل ماضی استمراري به جاي « ي»ي 

فت صي  تا روزي از ندیمان خود کرديو طلب این علم  داشتيو هوس  برديبسیار 
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 .(3 ص ،بازنامه ،ینال) این كتاب را شنید
 .(5 ص) بود  هميهمچنین خزانه به خزانه  :در ماضی استمراري« می»جاي ه ب« همی»ي 
 .(7 ص) داشتكه در روزگار او در این علم بهره  کساني :فعل مفرد براي نهاد جمعي 
 .(77 ص) باشدِ كالنگیر با كاله جانورانتر آن باشد كه  الجمله اولی فی
و این  (5 ص) بيافتكتاب را طلب كرد، در خزینه  :در آغاز فعل براي تأكید« ب»ي 

و اگر بر مرغابی پرانی و بر زمین ننشیند به درخت رود یيا   .(جاهمان) بخواندهمه را 
 .(97 ص) خواندنببايد پرواز كند، 

و هير حياجتی كيه در آن وقيت از پادشياه       :«شيود »و « گردد»ه جاي ب« است»ي 
 .(30 ص) استت پادشاه به داد و عدل آراسته گردد و هم بخواهد، روا

پس اگير دیگير    سير بايد کبردن  فروکشيدن، الّا نتواند :مد باالي وجه مصدريي بسا
گرسبنه  جاي تاریك و ه همین روز ب سير نشايد کردنروز همچنین بدواند و نگیرد، 

و همین  خشک بايد بست یرد، و اگر دیگر باره بپرانی، بگیرد نیکو پس اگر نگ کردن
كنی عادت هميان   تا دیگر روز هرآینه بگیرد یا بسیار دواند، سیر گرسنه داشت شب 
 .(19 ص) گيرانيدن توان دشواركند و 
چنانکيه   .(15 ص) ياد کرده آمده استبر آن صفت كه  :شیوۀ قدیم بهفعل مجهول  ي

 .(303 ص) گفته آمد
و چشيم   [پديبد آيبد  ] ت كاهش و زحیرتاریکی علچه از  :حذف فعل بدون قرینهي 

 .(91 ص) تباه كند
آب كيالن اسيب در    یابی در چون مرغابی بسیار :ه جاي التزامیب ي مضارع اخباري

 .(99 ص) هسته تا بعضی مرغابی به آخر آیدآآهسته آييميرانی و  آب
و بر دست مقداري گوشت بده و چون دوسه لقمه خورد  ران مينرمك  :امر مستمري 

دارند  می دارند و بامداد بر آهسته و بعضی از شب بیدار میک  ميبانگ خواندن چرخ 
 .(70 ص) كند جهانند تا خو به طریقی كه باز را به گوشت می
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 .(30 ص) انصاف نیارند خواست :خواستن+ یارستن+ مصدر عربی: تركیب فعلی باي 
 ص) سير نباکردن بباید خواندن و  :براي منفی كردن فعل و مصدر در مواردي «نا»ي 
 .(97 ص)عیب كالن بود  نانشست ،بر همین جمله عادت كند كه بر زمین  .(97
اگر لقمه چند نیم بادال مزز به میان گوشت  :مضارع التزامی در مواردي« ب»حذف ي 
 .(99 ص) نهي
سيتدن، طپانيدن، آزیيدن، شياندن،      :انيد؛ نمونيه   كهنی كه امروزه مهجور شده افعالي 

 .، فوز زدن(به معنی اندازه گرفتن)كفاندن، پیمودن 
 ، انيدر (7ص) جهیيدن  ، انيدر (37ص) دمیيدن  اندر :اندر مد زیاد فعل با پیشوندي بسا
 آویخيتن  ، اندر(99ص) زدن ، اندر(90) دادن ، اندر(31ص) آوردن ، اندر(1ص) آمدن
 .(11ص)

 گيرفتن، فيرو   كشیدن، فرو داشتن، فرو فرو :(فرود) فروي بسامد زیاد فعل با پیشوند 
 دواندن، فرو رفتن، فرو ماندن، فرو خلیدن، فرو چیدن، فرو شکستن، فرو مالیدن، فرو
 .ریختن، فرود آوردن، فرود آمدن بردن، فرو نهادن، فرو خوردن، فرو

 .كردن، فراز رفتن فراز :فعل با پیشوند فراز ي
گاه رعیات از پادشاه انصاف نیارنيد خواسيت چيون    و هر :«باشد» يجاه ب« بُو د»ي 

 .(30ص ) و جانور نیك دارد بُوَدو بازدار استاد  بُوَدپادشاه در شکار 
ریيگ بيدان    :اند یا معناي آن تزییر یافته كه امروزه مهجور شدهآمدن مصادر عربی ي 

آتش بباید داشتن    لختی در خانه بی .(53 ص) نماید 1مراغبه جهت باید تا درغلطد و 
 .(91 ص)سرما بشکند  3سلطنتتا آن 
 .(3 ص) فرمود تا این كتاب را طلب كند راوزیر : «به»در معناي حرف اضافۀ « را»ي 
 .(11 ص) هیچ خطا نکرد رامصنّف این كتاب  :«در»در معناي حرف اضافۀ « را» ي

 

 .امروزه كاربردي ندارد: مراغه.  5
 .بریمبه معناي تسلط كه امروزه به كار می: سلطنت.  7
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و چيون   .(93 ص) گریزندگی از بازدار نااهل بيود  راو بعضی  :ي فكا اضافه«را»ي 
، (15 ص) «هم این معنيی پسيند آميد    راخاقان » درد خیزد راچرخ و شاهین پایها 

 .یعنی این معنی پسندِ خاقان هم آمد
 وپریدن باز باید كه به اندازه مِرفَق باز بود  و: «و»مد باالي ي كوتاهی جمالت و بسا

 ودالوري از قوات بود  وشکار كردن  ویشتن فشاندن همچنین خو وپیخال انداختن 
اي تاریك بستن بازي كه  بددل را بشناسی باید كه به خانه وچون خواهی كه باز دلیر 

نترسيد، دلیير باشيد     ودست بگیرد  وناگاه دست به وي نهادن، اگر بجهد  ونو باشد 
بگریيزد، ایين    ونگیيرد   واگر دست بنهی، خاموش بود  وشکار بزر  كند  وبزایت 

بانگ كند، بزایت بددل بود، از او پرهیز بایيد   واگر دست بنهی، بگریزد  ومیانه باشد 
بعضيی را   وگریزنيده باشيد از شيکار كيردن      وكردن كه به شکار حيریص نباشيد   

جنبان و  ودست هموار ندارد  وگریزندگی از بازدار نااهل بود كه باز را درشت بمالد 
 وچون چرخ  وچون بطپد، دست را درشت به باز آرد  ودرشت  وند دست بسیار پرا

 وجياي گيریختن    وباز دست بيازدار را دشيمن گیيرد     وشاهین پایها را درد خیزد 
 هشيت در « و» 91) گریزنده گردد وبه خواندن، بد اجابت شود  ونشستن طلب كند 

 .(13 ص)( سطر
كبيوتر بشياید بيا     .(7 ص) استادزاده بيود  مردحسن كه و امیر: تعریف« ي»حذف ي 

 .(97 ص)   استبزر عيبخشاك دیگر انداختن و فرود آوردن كه 
ختن شاهین و ب حيري و چ يرغ و   شنا اندرباب سیزدهم : «در»جاي ه ب« اندر» ي

 .(39ص ) باشه

 ص) گرفتيه داري  انبدر دسيت ببه و مقدار خشاك  :دو حرف اضافه براي یك متممي 
 .(57 ص) گشاده كنی اندرخانهبه .(37
و استخوان سرد نشاید دادن خاصايه   :به جاي تکرار اسم «آنِ»میر ملکی كاربرد ض ي
 .(97 ص) مرغابی آنِ
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مشيزول بایيد   ( منظيور بياز  ) او الّا به معالجت :براي غیر انسان« ایشان»و « او»ضمیر ي 
تيرب   دیگر تخم .(جاهمان) اند یاد كرده [منظور باب معالجه است] شدن چنانکه در باب او

 .(377 ص) بستانی و گوشت را بدو چرب كنی ايشان و تخم سپندان بکوبی و روغن
آب كيالن اسيب در آب    چون مرغابی بسیار یابی در :قید براي تأكید بیشتر تکراري 

و هر آینه باز نو  .(99 ص) تا بعضی مرغابی به آخر آیدآهسته آهستهآیی  رانی و می
هرآینيه چيون    .(93 ص) باید فرومالیدن نزز تا ایمين شيود   دست به ، دستگباه  گاهرا 

غ كه اصيل وي  چر يكان يكانمگر  .(33 ص) بنوازد نرمک نرمکخوردن آغاز كند، 
 .(11 ص) با شنقر آمیخته باشد

چيون بياز تميال پير انيداخت و       :یك قید مترادف براي تأكید بیشيتر  به همراهقید  تکراري 
 .(300 ص) آهستهتدريج آهستههببرآورد، وقت برداشتن گشت، باید كه در آنجا الغر كنی 

 ، نماز دیگر(1 ص) د، آفتاب زر(37 ص) ، چاشتگاه فراخ(97 ص) دُمادُل :قیود كهن ي
 .(95 ص) ، نرمك(37 ص) ، نماز پیشین(1 ص)
و اسيتخوان   :«تير »صفت تقضیلی فارسی به همراه عالمت « اولی»صفت تفضیلی ي 

 .(39 ص) بود تر اوليمرغ خانگی، گردن 
آویخيت   و چون بر بسيمل در  .(53 ص) پرواز نکند بيش: «دیگر»جاي ه ب« بیش»ي 

كند روز چند چون حریص شيد،   آنگاه بر زمین نهد و ارج گشاده كند تا ببیند و سیر
 .(79 ص) به گوشت پسین حاجت نباشد بيش
 .(19 ص) اند چنین گفته استادان ترکانا ام :صفت جمع با موصوف جمعآوردن ي 
فربه باید داشتن  :«ها»ر عربی با عالمت جمع فارسیجمع بستن دوبارۀ جمع مکسي 
 .(97 ص) و روغنها اخالطهاتدریج به این ه ل باو
بن یوسف البخاري كه در ینال خلیل باشی :«همه»موصوف مفرد بعد از صفت مبهم  ي

 .(7 ص) ست كردن و شناختن بهره تمال داشتاز معالجه و را علمهمه 
 .به صورت قید و صفت« بد»متضاد « نیك»واژۀ ي 
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 .(33ص ) نيکدر شناختن بازِ  :به صورت صفتي 
 .(71 ص) گرسنه كنی نيکو اگر باز را  :به صورت قیدي 
و ابو سهیل ترمدي كه در این  :مختلف و كاربردهاي نحوي در معانی« سخت»واژۀ ي 
 لگد زند سختو چرخ  .(3 ص( )در معنی بسیار و در اینجا قید) بزر  بود سختفن 
در معنی شدید و در ) نشود سختتا سرما  .(79 ص)( در معنی محکم و در اینجا قید)

 .(97 ص( )اینجا صفت
گياه،   را گياه  باز نو :تأخیر قید و متمم قیدي و جملۀ مؤول به قید بر فعل و مصدري 

اگر بجهد و دست بگیرد و نترسيد، دلیير    .(93ص ) نغزمالیدن  دست باید فرو به دست
و سيوراخهاي   (91 ص) بامدادو چون زمستان به شکار روي  .(13 ص) بغايتباشد 

گیر را پیوسته بر زمین نشيانی و از   و مرغابی .(همانجا) تا ممك  بودخانه سخت كنی 
 .(75 ص) لب آب برزمین بخوانی و سیركنی 

 .(7ص) داشتو دهقان عمر كه معالجت نیك : «دانستن»در معناي « داشتن»فعل  ي
از  بهرۀ تمامو : به صورت صفت :به بیش از یك شکل« تمال» صفتمد باالي ي بسا

 .(9 ص)( به معنی كامل) سعادت مجلس عالی برداشت
 .(91ص ) تمام آيدو چون آفتاب : ببه صورت جزء فعل مرك 
بيه  ) باب هفتم در درشيتی و تميامی بياز    :به صورت حاصل مصدر« ي»به همراه ي 

بيه  ) بیيدار دارد  تمبام و شب نخستین  :به صورت قید .(17ص )( نقص بودن معنی بی
 .(33ص ( )عربی« كالً»معنی 
به میان گوشت نهی، بادال مزز  نیم لقمه چنداگر  :جایی صفت مبهم و موصوفهجابي 

روز سبه   .(70 ص) چشم دوخته داشيتی  روز چندو چون  .(99 ص) بدهی تا بخورد
و دهيان ارج را   .(73 ص) زد لگبد چنبد  چيون   .(99 ص) چشم او دوخته داردچهار 

 .(71 ص) بسته دارد روز چند
 :نکره در آخر موصوف و صفت« ي»جایی صفت مبهم و موصوف و پذیرفتن هجابي 
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كه دوپيارۀ   ساعتي چنبداني كردي این گوشت را كه خورد ساخت یا نه  باز را كه سیر
 .(73 ص) دشتی بکشته مرغي چندينخست . گوشت فروشکند

بيدان   :ل شخص مفردجاي سوهب« هركسی»ل شخص جمع بعد از مبتداي آمدن سوي 
 .(17 ص)( «گفته است»جاي هب« اند گفته») اند گفتهكه هركسی در تمامی باز سخنی 

و بروج باید دادن، نیك آید : تأخیر مفعول و جملۀ مؤول به مفعول بر فعل و مصدري 
ل در و چند بيار او  .(51 ص)آن را و چرغ كرایه رنگ خوانند  .(53ص ) اي  علّت را

بازي اي تاریك بستن  كه به خانه .(19 ص) شاهي  راپس دیواري بباید نهادن پنهان 
 .(13 ص) که نو باشد

 .(13 ص) پسنده بود يكي بار: وحده با هم« ي»و « یك»آمدن ي 
 .(53 ص)او را آسوده كردن  مقداري ساعتي :آمدن دو قید مقدار در كنار همي 
و  ه پيسبه بچو زاغاز بر سنگ كوهی، بباید دادن  چند خار :بر فعل معطوفتأخیر ي 

 .(97 ص) تا پر بیفکند راست هبچو خوك هدهد
و قراري مرغی است كه پير   دهي نيک باشدو اگر قراري  :(قبیح حشو) تکرار زائدي 

  .(97 ص) نيک باشدبدهي سبز دارد اگر 
 باعيب بازدار سبکدست باید تا باز را الا :«با»ساخت صفت فاعلی با پیشوند  ي

 .(51 ص) نکند
و هر كه از ما به سال بزرگتر بود از وي آنچيه   :«شنیدن»جاي هب« بشنودن»آمدن ي 

 .(51 ص) ، بیازمودیمبشنوديم
، (93 ص) ناك بانگ :بعد از اسم براي ساختن معانی مختلف« ناك»ساز پسوند صفت
هماننيدي و   .(همان) ، آبناك(19 ص) ناك ، شاخ(17 ص) ناك كرل، (97 ص) خارناك

 .(17 ص) سبزناك ،(99ص) ناك خون :توصیف رنگ
، (هميان ) چشيم ، فراخ(همان) پیشانی، پهن(3 ص) سرگرد :صفت و موصوف مقلوبي 
، سيطبر  (هميان ) گوشت، سخت(همان) خَج ج، فراخ(همان) زبان ، سیاه(همان) دهن فراخ
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 تين  ، فراخ(همان) چنگال، گشاده(همان) ، گردران(همان) ، درازران(همان) دمچه
 دهيان  ، تنيك (هميان ) پیشانی ، تنك(30 ص) سر، پهن(همان) شکم، فراخ(9 ص)
 ابيرو ، سفید(هميان ) چشم ، تنك(همان) حلقول، تنك(همان) گردن ، باریك(همان)
 سياق  ، باریيك (هميان ) ، درازسياق (همان) رانه، كوتا(همان) گردن ، كوتاه(همان)
 .(همان) پاي، زرد(همان)
 .(همان) ، جزدپاي(همان) روي، عقاب(3 ص) طنقورعقاب :اضافۀ تشبیهی مقلوبي 
، (33 ص) سيار  سيیاه  :اسيم و سياختن صيفت   بعد از « سار»آمدن پسوند شباهت ي 

 .(95 ص) نگونسار
به معنی شیوه و روش بيه هميراه    :به صورتها و معانی مختلف« جمله» ۀآمدن واژي 
بر همي  تا  .(93ص ) تعهاد باید كردن بر همان جمله :«برآن»و « برهمین»، «برهمان»

بيه   .(309 ص) آب دهند كه یياد كيرده شيد    برآن جملهو  .(91 ص) دعادت كن جمله
گویيد كيه بيه     و هم بدین تاریخ مصنّف ميی  :«همگی»در معناي « جملگی»صورت 

به نزدیيك   يي رحمه اهلل    ييسپاه در خدمت خاقان اعظم  جملگيتركستان رسیدیم با 
همچندان وي نشيادر   و :«همه»به معنی « جمله»به صورت  .(19 ص)« دربند به غزا
« فی»به همراه  .(309 ص) بیامیزد جملهسنگی كثیرا و اندكی زعفران، و مقدار دانگی

و  :بيراي تلخيیص و وصيل   « حيال  به هر باري،»به صورت شبه حرف ربط مترادف 
كيه جيانوران   تر آن باشد  اولی الجملبه  فيكاله باید، این خطاست،  بعضی گویند كه بی
 .(17 ص) كالنگیر با كاله باشد

 یختيه كنيد  آم جگر برّه آزيدهو این داروها را با : ت مضافالیه بر صفتقدیم مضافي 
 .(319 ص) جاي جگر آزیدۀ بره هب

 شناسينسخه

اهلل  در كتابخانيۀ آیيت   1091ینال خلیل تاشی تنها یك نسخه بيه شيمارۀ    بازنامۀاز 
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 3013تاریخ كتابت غرّۀ رجيب   این نسخه كه .مرعشی نجفی در قم باقی مانده است
 5/33×90سيطريِ   دوازدهبير    301 ، مشيتمل بير  علیقزیباي نستبه خط را دارد، 
اي  چشمه د صادق دهك براتعلی ولد محمل تملباشد كه بر روي بر  او تیمتري میسان

 .شود دیده می 3379ل االوبه تاریخ ربیع
ل آن بيه خياطر اشيتباه كاتيب     فهرستها و حتی روي صفحۀ او فانه در تمالمتأس

ست و همین امر ضبط شده ا« باشی»به صورت « تاشی»و « نیال»به صورت « ینال»
یعنی  ياین نسخۀ ارزشمند را قرن یازدهم ي نویسان به اشتباه تاریخباعث شده تا فهرست

 .ل قرن ششم استاو نیمۀ ازدر حالی كه متن نسخه  يزمان كتابت آن ذكر كنند ي

 گيري نتيجه

بخياري در زميان سيلطان     تياشِ بن احمدبن اليب بن یوسفینال خلیل تاشی بازنامۀ
هاي دیگر از جمليه   مؤلف دانشمند آن به بازنامه .بن ملکشاه تصنیف شده استسنجر
دسترسی داشته و كتب مختليف پزشيکی را    «تركان بازنامۀ» و «بازنامۀ نوشیروانی»

. نیز مطالعه نموده و با تجربیات خود درآمیخته و این كتياب را تيألیف نميوده اسيت    
ایين   شيکارنامه در تيدوین   بن منصور حلوانیعلی ید كه احتماالًهمچنین معلول گرد

 هيا اي كه قسمتهاي عميدۀ آن  اختیار داشته است و از آن استفاده نموده به گونه كتاب را در
زمان كتابت ایين   ،نویسانتوجهی فهرست متأسفانه به دلیل بی .استعیناً شبیه به یکدیگر 

ان تألیف در فهرسيتها ضيبط گردیيده اسيت و     جاي زمهب يیعنی قرن یازدهم ي ينسخه ي
 .همین مسأله باعث شده تا این نسخۀ ارزشمند سالها در كنج خمول باقی بماند

 منابع

یر، اسياط  تهيران،  یکلسيون، الين ن  ینوليد و ر یسيترانج ل يگيا  یحتصيح  ،فارسنامه ی،ابن بلخ ي

 .ش3115
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 .ش3137 تهران، د،ترجمۀ رضا تجد، الفهرست ،اسحاق یم، محمدبنابن ند ي
بنگياه ترجميه و نشير     تهيران،  یيا، نترجمۀ مسعود رجب، یطب اسالم، 3117، ادوارد براون، ي

 .كتاب
 ص ،3115، 10 ، جینزمي یيران فرهنيگ ا یينش،  ب یبه كوشش تق، «یروانیازنامۀ نوشب»ر، بزرگمه ي
 .333ي1
كتابخانيۀ   1017بيه شيمارۀ    ینسيخۀ خطي   ،یلخانیا ۀشکارنام بن منصور،یعل ،(ییحلوا) یحلوان ي

 .مجلس
انتشيارات كتابخانيۀ ميوزه و     تهران، ،یرانا يفهرستوارۀ دستنوشتها، 3119یتی، مصطفی، درا ي

 .یاسالم يمركز اسناد مجلس شورا
ي، كتابخانۀ اسد تهران، یحی،تسب ینحسبه كوشش محمد، ینیجامع العلول ستي، رازفخر  ي

 .ش3137
 .مجلس شورا ۀكتابخان 7015 ۀشمار یه ینسخۀ خط، یخان یدنامۀص ،یمسلمحمد ي،راز ي
 .91ي33 ص ،نامۀ انجمن ،«و ژاپن یراندر ا يباز و بازدار»، 3113 ،هاشم زاده،رجب ي
 .ش3117 قطره، تهران، یرسیاقی،د دبمحم یحتصح، شاهنامه، ی، ابوالقاسمفردوس ي
 .یالمعارف بزر  اسالمةیرمركز دا ، تهران،5ج  ،یفارس يفهرستوارۀ كتابها ،3119ي، احمد، منزو ي
، 9 ج ،نياموارۀ محميود افشيار    افشيار،  یرجو ا یرضا ثقف یح، تصح«بازنامۀ منظول قرن نهم» ي

 .5311ي5193 ص ،یزدي افشار دكتر محمودموقوفات  یادبنتهران، 
 وزارت فرهنيگ،  تهيران، ، يغيرو  یبه كوشش علي ، بازنامه بن احمد،یعل ي، ابوالحسننسو ي

 .ش3153
 .یراساط تهران، ،قاموس كتاب مقدس، 3177جیمز،  هاكس، ي
 كتياب،  یياي دن تهيران،  احميد آتيش،   یحتصيح ، یخجامع التوار ی،همداناهلل، الدین فضلرشید ي

 .ش3179
 .ینجف یاهلل مرعشیتكتابخانۀ آ ،1091به شمارۀ  ینسخۀ خط، بازنامه ی،تاش یلخل ینال ي
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