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  يموريانو ت يلخانانا دورة فتوحاتشكار در  نظامي هاي كاربست
  *پرست ولي دين

  چكيده
هـاي متفـاوت    شكار از جمله سنن رايج در بين اكثر اقوام گذشته است كه با انگيزه

اقوام ترك و مغول شكار را با هدف تأمين غذا و مايحتاج زندگي . پرداختند بدان مي
خـان و تيمـور در فواصـل     چنگيـز . دادنـد  مـي  و همچنين تمرين فنون رزمي انجام

با برگزاري شكار در مناطق مختلف، سپاهيان خود را ها و يا فصولي از سال،  جنگ
اندازي و شيوة فريب، اغفـال، محاصـره و صـيد حيوانـات شـكاري عـادت        به تير
واقـع،    در. گيرنـد  كار دادند تا آنان همين فنون را در ميادين جنگ عليه دشمن به مي

پـذيرفت،   مـي  تنها به منظور تأمين بخشي از آذوقة اقوام ترك و مغول انجام شكار نه
بلكه صـحنة شـكار ماننـد مـانور نظـامي بـود كـه در آن فنـون جنگـي از جملـه           

ايـن  . شـد  انداختن دشمن تمرين مي دام اندازي، شيوة محاصره و به سواري، تير اسب
نديده، اهميـت بسـياري    شيوة تمرين نظامي براي شاهزادگان و جوانان ميدانِ جنگ

ي فرمانروايـان تـرك و مغـول از شـكار و     هـا  در اين مقاله، علـل و انگيـزه  . داشت
چگونگي انجام آن در دورة ايلخانان و تيموريان به شيوة تحليلي و توصيفي بررسي 

گرفته  الهام(شده و همچنين به منظور بيان چگونگي فنون رزمي اقوام ترك و مغول 
هايي مانند برگزاري مراسـم جشـن و بخشـش هـدايا      ، به روش)از سنن اجتماعي

  .دادند مي شود كه فرمانروايان براي تقويت روحية سپاهيان انجام ياشاره م
  .خان، تيمور شكار، كاربست نظامي، مغوالن، تركان، چنگيز :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هرچند در بسياري از جوامع گذشته شكار متداول بوده و حتي امروزه نيز تا حد محدود اين 
                                                                                                 

  vali_dinparast@yahoo.comاستاديار تاريخ، دانشگاه تبريز  *
  20/8/1393: ، تاريخ پذيرش27/5/1393: تاريخ دريافت
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از بين اقوام . پرداختند فرمانروايان با هدف تفريح به شكار مياست، بيشتر  پيداكرده سنت ادامه
شـكار در نـزد ايـن اقـوام     . انـد  مختلف، تركان و مغوالن به شـكار توجـه بيشـتري داشـته    

ترين آن كاركرد معيشـتي   است كه مهم كاركردهاي متفاوت معيشتي، تفريحي و نظامي داشته
عنوان منبـع تـأمين غـذا و سـاير مايحتـاج       از يكسوي، آنان به شكار به. است و نظامي بوده

ترين مسئله براي آنـان تمـرين فنـون رزم و حفـظ آمـادگي       كردند؛ اما، مهم زندگي نگاه مي
ها بيشـتر بـه ايـن جنبـه از      فرمانروايان در فواصل جنگ. است جنگي و آموزش نظامي بوده

نشـينانش در پـي هـر    چنگيزخان، ايلخانان حاكم بر ايران، تيمـور و جا . شكار توجه داشتند
بخشيدند  لشكركشي، در كنار برگزاري مراسم جشن و سرور، در آن هدايايي به سپاهيان مي

تا از اين طريق آنان را بيشتر به جنگ تشويق كنند؛ از سوي ديگر، براي تمرين فنون جنگي 
اين مسئله از جمله موضـوعاتي اسـت كـه بـه دور از ديـد محقّقـان       . پرداختند به شكار مي

بـا بررسـي بيشـتر    . است هاي تاريخي، به اين مسئله اشاره نشده در پژوهش. است رارگرفتهق
تـوان دريافـت كـه در گذشـته      هاي نظامي شكار در دورة ايلخانان و تيموريان، مي كاربست

بـه همـين دليـل، شـكار     . اسـت  شده مانور نظامي سپاهيان در غالب مراسم شكار برگزار مي
با توجه به اينكه تشـابهات بسـياري بـين    . است مانروايان قرارگرفتهبيشتر مورد توجه اين فر

داشته و فرمانروايان هر دو سلسله بـراي افـزايش تـوان     حكومت ايلخانان و تيموريان وجود
گرفتند، لـذا در ايـن پـژوهش، كـاركرد شـكار در       نظامي سپاهيان از تدابير مختلف بهره مي
  .ددگر دوران حكومت اين دو سلسله بررسي مي

  
  شكار اقتصادي كاربست. 2

اقوام ترك و مغول از لحاظ معيشت زندگي يكساني نداشتند؛ برخـي از آنـان از طريـق    
مغـوالن  . كردنـد  پروري امرار معـاش مـي   شكار و ماهيگيري و برخي ديگر از طريق دام

. پرداختنــد نشــين بيشــتر بــه شــكار حيوانــات مخصوصــاً ســمور و ســنجاب مــي جنگــل
بـه معنـي   » بولغـاچين «شود؛ از جمله، قبايل  آنان از نامشان بيشتر مشخص ميبودن  شكارچي

داشتند  به معني شكارچي سنجاب شهرت» كاراموچين يا كَرَموجين«شكارچي سمور و قبايل 
روبروك، فرستادة پاپ بـه دربـار   ). 60: 1383تسوف، ؛ 105/ 1: 1373اهللا،  رشيدالدين فضل(

: نويسد مي سيزدهم ميالدي، در اين خصوص/ هفتم هجريخان بزرگ در مغولستان، در قرن 
اهميت شكار را از نظر ). 68: همان(» شود قسمت مهمي از خوراك ايشان از شكار تأمين مي«

. توان درك كـرد  مي ها از تعداد حيوانات شكارشده در روز معيشتي در حيات اقتصادي مغول
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) زمسـتان (بـود در فصـل صـيد    به گزارش ماركوپولو، ميرشكار دربار قوبيالي موظـف  
 روزانه هزار رأس حيوانات شكاري و به همين ميزان ماهي صيدشده به دربار تحويـل دهـد  

. دادند مي انجام شكارچيان اين كار را با كمك پرندگان و حيوانات شكاري). 143: 1350پولو، (
شـاهين، چـاغر   مرور زمان پرندگان شكاري مانند قارتال، سنقور،   بود به اين امر سبب شده

شود؛ به همين علت، شكار  در نزد آنان به عنوان حيوان مقدس يا تابو محسوب)سياه چشم(
). 329: 1927: جـالل بـك افنـدي   ( بـود  اين پرندگان و خوردن گوشت آنان ممنـوع شـده  

: گرفـت  گوشت، پوست و شاخ حيوانات شكاري مورد استفادة اقوام ترك و مغول قرارمي
لبـاس و پوشـش    ري به عنوان غذا و از پوست آنهـا بـراي تهيـة   از گوشت حيوانات شكا

چادر و از شاخ برخي از حيوانات مانند آهو و گوزن براي ساخت تير و كمـان اسـتفاده   
ار          آنان پوست. كردند مي هـاي گرانبهـاي حيوانـاتي ماننـد سـمور و سـنجاب را بـه تجـ
در نزد تاتارها، پوست سمور آنچنان ارزش  ).Güven ve Hergüner, 1999: 33( فروختند مي

مغـوالن بـا پوسـت قـاقم و     ). 145: 1350پولو، (مشهور بود » ها ملكة پوست«داشت كه به 
  ).جا همان(دادند  سمور چادر سلطنتي خان بزرگ را پوشش مي

با توجه به اهميت شكار در نزد مغوالن، فرمانروايـان در دربـار خـود مناصـبي بـه نـام       
در دربار قـوبيالي قـاآن، دو ميرشـكار ايـن مسـئوليت را      . باشي داشتند قوشچيميرشكار و 

ايـن شـكارچيان بـا تعـداد     . هزار شكارچي داشتند آنها تحت فرمان خود ده. دار بودند عهده
). 143: همـان (پرداختنـد   گـوش، شـير و انـواع سـگ بـه شـكار مـي        زيادي يوزپلنگ، سياه

تحـت  . داشـت  هاي ترك و مغول وجود ار خانباشي منصب ديگري بود كه در درب قوشچي
اي از حيواناتي را كـه شـكار    آنان بخش عمده. هزار قوشدار آمادة خدمت بودند فرمان او ده

  ).144: همان(كردند  كردند، به خان بزرگ تقديم و از پرندگان شكارخانه مراقبت مي مي
اي ديرينه داشـت،   سابقهبا توجه به اينكه جنبة معيشتي شكار در بين اقوام ترك و مغول 

بود واژگان و امثال فراواني در خصوص شـكار وارد زبـان و فرهنـگ     اين مسئله سبب شده
كاررفته در ديـوان لغـات تـرك     توان از واژگان و اصطالحات به اين نكته را مي. تركي شود

رد شده در اين كتاب در مو بيشتر لغات و واژگان استعمال. خوبي دريافت محمود كاشغري به
  :شكار، حيوانات شكاري و شيوة شكار است؛ از جمله

هـايي كـه از    است؛ نام لبـاس  كاررفته به) 35: 1375كاشغري، (شكار و صيد  معني به: آو
پوستيني كه از پوسـت سـمور و يـا    : كردند مانند اجك پوست حيوانات شكاري درست مي

  .زندگي اجتماعي تركان استدهندة تأثير شكار در  ، نشان)73: همان(ساختند  سنجاب مي
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با توجه به اينكه در اين پژوهش قصد بر آن است كه بيشتر كاركرد نظاميِ شـكار مـورد   
بررسي قرارگيرد، از توضيح بيشتر كاركرد اقتصادي و معيشتي شـكار خـودداري كـرده، بـه     

  .پردازيم شرح كاركرد نظامي مي
  

  شكار ينظام كاركرد. 3
). 3745/ 6: 1382تتـوي،  (رفتنـد   زمستان بيشتر بـه شـكار مـي   اقوام ترك و مغول در فصل 

آوردند، فرمانروا با لشكريان  دست مي صيادان پس از آنكه از محل و تعداد صيد اطالعاتي به
رونـد، خـود را مهيـاي     آنان همانند اينكه به ميدان جنگ مـي . كرد به قصد شكار حركت مي

كريان رسانند كه به قانونى كه در معركـة رزم  جار به لش«به نوشتة تتوي، . ساختند شكار مي
و . مقرّر است ميمنه و ميسره و قلب و جناح مرتّب داشته، هركس از محل خود حركت كند

غيـر از   بـه ). جا همان(» بعد از يك ماه يا زياده، صحرا يا كوهى را خلقى انبوه در ميان گيرند
بردند تا از اين طريق هم  به شكار ميفصل زمستان، در ايام جنگ، سالطين سپاهيان را بيشتر 

سـواري و   بخشي از آذوقة خود را تأمين كنند و از سوي ديگر به تمرين تيراندازي و اسـب 
  :به نوشتة مورخان. زمي بپردازندساير فنون ر

بلكه مقصود آنست كه مجموع لشكر و سپاه  نيست، شكار مجرد گيرودار اين از غرض
 و دارند مرعى را احتياط و حزم جنگ روز در تا كنند عادت دوانيدن اسببتيراندازى و 

 ايشان ميانه طريقه همان الحال تا مغوالن دولت بدايت از و ندارند جايز اغفال و اهمال
 بجوجى را مهم اين داشت مبالغه بسيار شكار باب در چنگيزخان چون و مرعيست

؛ 3746 /6: 1382 ،يتتو ؛19/ 1: 1385جوينى، ( بود فرموده حواله خود بزرگ پسر
  ).85: 1384 ،يانياقبال آشت

. اي داشت هاي خود، به مسئلة شكار توجه ويژه چنگيزخان از همان ابتداي كشورگشايي
بـه او   را امـر صـيد و شـكار   فرزند خود، جوجي، صـادر و   او در اين خصوص فراميني به

از موضع خود حركـت كـرده    آن فرزند را بايد كه با حشم و اتباع خود«بود كه  واگذار كرده
  ):18/ 3: 1380خواندمير، (» پهناى بيابان و كوه فروگرفته، جانوران شكارى براند

جانب دشت  هب داشت خودبرادران  باكه  ياختالف به توجه باجوجى بعد از فتح خوارزم و 
او رسيد از يورت خود در حركت آمـده بعـزم شـكار     هموجب يرليقى كه ب هقبچاق رفته ب

جرگه كرد ازين جانب چنگيزخان و اوالد و امراء نيز جرگه انداختند و در موقع اقارير كـه  
بهم رسيدند چنگيزخان بنشاط صيد و شكار سوار شد و در ميان جرگه تاخته آهو و نخجير 

  ).45/ 3: همان(فراوان بينداخت 
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ساختن توانايي نظامي شـاهزادگان   كاركرد نظاميِ شكار، آماده نكتة مهم ديگر در اهميت
خواستند قابليت و توانايي رزمي شاهزادگان را بيازماينـد،   هنگامي كه سالطين مي. است بوده

هاي شكار نخست آنان را بـه شـكار    قبل از فرستادن آنها به ميدان جنگ، با برگزاري صحنه
تا آنان را  )Güven ve Hergüner, 1999: 33( داشتند حيوانات درنده مانند شير و پلنگ وامي

بـه روايـت تتـوي، در يكـي از ايـام شـكار در زمـان         .براي جنگ با دشمن آماده كننـد 
بـود، هـر دو در كنـار      سـاله  ساله و قـوبيالى قـاآن كـه پـانزده      چنگيزخان، هالكوخان كه نه

در راه خرگـوش و هالكـو آهـو    شاهزادگان به همراه چنگيز به شكار رفتند؛ قوبيالى قـاآن  
  :است تتوي روايت ديگري در اين خصوص آورده). 3724/ 6 :1382تتوي، ( شكار كردند

جيحون گذشت، روز ديگر در كناره رودخانه به طريـق سـير طـوف     از) زيچنگ( چون
و  بسـتند  جرگـه  تا فرمودهالگو خان . ناگاه از ميان بيشه چند شير ظاهر شدند. كرد مى

 كردند شكار را شير ده و شده سوار مست 1ترسيدند، بر بختيان از شيران مىچون اسبان 
  ).3940/ 6: همان(

يكي ديگر از كاركردهاي نظامي شـكار، افـزايش مهـارت در سـواركاري و تيرانـدازى      
در  .تمرينات نظـامي قـرارداد  ة ماي دست ،نشينان را به شكار عشق كوچ چنگيزخان. است بوده

 هـر سـال  كـه   اي هلشكر را به شركت در تمرينات جنگـي زمسـتان   ،)ياسا( قوانين حكومتي
ما به شكار برنشينيم و بسيار «: است كه از سخنان او است كه گفته. دكرملزم  شد، برگزار مي

چـون  . كنـيم  نشينيم و بسيار ياغى را هالك مى كنيم و بر لشكر برمى گاو كوهى را شكار مى
ر مـى  چن دهد و آن تعالى راه مى خداى كننـد و ديگرگـون    شـود، او را فرامـوش مـى    ان ميسـ

ي آمـادگ بدين طريق پيوند ناگسستني بـين انگيـزة شـكار و    ). 3750/ 6: همان(» گردانند مى
ميرزاحيدر دوغالت دربارة مهارت شاهزادگان مغول در شكار . شد جنگي مغوالن برقرار مي

  : نويسد و تيراندازي مي
بارهـا بنـده خـود    . ام چـه بعـد از وى، چـه پـيش از وى     مثـل او نديـده    و جغتاى اوزبك
خطا بوده چه در شكار آهو و چه در شكار خرگوش  كه هفت هشت تير بى ام نموده مشاهده

ها كه در مغولسـتان واقـع    انداخت و در جنگ و چه در شكار مرغ دشتى همه را خوب مى
 به و است بودهر زمان مشهور شده ميان وى، قرغيز و غيرهم، تيرها كه زده در ميان آن قوم د

  ).174: 1383 دوغالت،( ام ديده كم اويى چون ذاتى كرم

در دوران فرمانروايى ايلخانان حاكم بر ايران از جمله اباقا، غازان و الجايتو، شكار يكـى  
است، اما فصل و زمان معينى بـراى ايـن كـار     هاى محبوب اين فرمانروايان بوده از سرگرمى
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هجري در منطقـة   680مورخان دورة ايلخاني از شكار اباقاخان در سال . بود بينى نشده پيش
هجري در محل  690خان در سال  و از شكار غازان )40: 1385 ،ينيجو(بين اربيل و موصل 

بـه نوشـتة    ).32: 1373اهللا،  رشيدالدين فضل(اند  اسران بين فيروزكوه و سمنان گزارش داده
شكار پرداخت لشكريان بر عادت   ر منطقة شام چند روزى بهدر ديراسي«: خان وصاف، غازان

ايلخان با چند تن از خواص و . وار حيوانات را به محاصره گرفتند مغول حلقه زدند و دايره
 300بـاز شـكارى و    1000خان تعداد  غازان). 64: 1383آيتي، (» سرداران شكارى پرداخت

؛ 344: 1373اهللا،  رشـيدالدين فضـل  (بـود   آورده ها براي شكار در قوشخانة خـود گـرد   پلنگ
  ). 418: 1384اشپولر، 

سالطين ترك و مغول در ايام جنگ در كنار شكار، به برگزاري مراسم جشن و حركات 
آنان در پايـان هـر   . )Güven ve Hergüner, 1999: 33( كردند ورزشي سربازان نيز توجه مي

اهداي پيشكش، به تقويت روحية نظامي لشكركشي پيروزمندانه، با برگزاري مراسم جشن و 
هجري در طول راه  653هالكو در لشكركشي خود به سوي ايران در سال . پرداختند آنان مي

 ).53: 1384اشپولر، (مجالس جشن و سرور متعدد برپا كرد 
هاي خود، به شـكار و   وي در اغلب لشكركشي. كرد تيمور نيز به شيوة مغوالن عمل مي

رايت «: الدين علي يزدي به نوشتة شرف. ن و سرور توجه ويژه داشتبرگزاري مجالس جش
تـام   موغان و آق شعار به راه قرادره و اردبيل متوجه جانب قراباغ شد و در صحارى  نصرت 

  : به نوشتة حافظ ابرو، تيمور). 1002- 1001/ 2: 1387يزدي، (» ... شكار كرده
به موضع قرابـاغ اران جـر رسـانيدند كـه هـر       هيثمانما و ست سنه رمضان اوايل در

 را جبـال  و صـحارى  كـرده  حركـت  شكار جرگهئى از مقام و يورت خود جهت  فرقه
مدت چنـدروز در آن  .. رانند اقدان اراضى به را صحرايى حيوانات جمهور و درنوردند

ـ    دصحارى به عيش و شادمانى روزگار گذرانيدند و در نيل آمال و امانى به سـر آوردن
  ).1015/ 2: 1380 ابرو، حافظ(

تيمور بارها سرزمين گرجستان را محل تاخت و تاز خود قرارداده و منـاطق كوهسـتاني   
  :الدين علي يزدي به گزارش شرف. آن منطقه را محل شكار خود و لشكريانش برگزيد

 تفليس از چون و شد روان آنجا از نامدار فتح آن از بعد كامگار قران صاحب حضرت
 و مقدار رفيع امراى عليه، اشارت حسب بر فرموده، شكار نشاط مباركش خاطر بگذشت،
 و صحارى آن كوه و دشت تمام انداخته، جرگه جوانغار، و برانغار از شعار نصرت عساكر
رسيد، چندان حيوان از گوزن و  هم  به جرگه كه روز چند از بعد و فروگرفتند نواحى

الْوحوش  و إِذَا  كه صورت بود آمدهآهو و ديگر انواع بهايم و سباع در آن جرگه جمع 
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رَتشقبل از وقوع  ح  تركُو سآنكه از بعد و افتاد مشاهده العين رأىبه   إِذَا الشَّم 
 ميان به است معهود كه اساسى و ترتيبى به نويينان و شاهزادگان و قران صاحب حضرت
 به لشكرى و سپاه ساير بپرداختند، شكار نشاط از و بينداختند چند صيدى درآمده جرگه
 صيد به اميدش تير كه ناتوان و توانا ضعيف و قوى از نماند كس و درآمدند حلقه

 كه بود جمله آن از بسيارى و نشد حلقه مراد گردن به آرزوش دست و نرسيد مقصود
 رها بود الغر آنچه و كشتند مى بود فربه آنچه و گرفتند مى دست به مشقت و زحمت بى
  .)566/ 1: 1387 ،يزدي( كردند مى

كرد و در كنار آن، با انجـام عمليـات    او از اين طريق بخشي از آذوقة لشكر را تأمين مي
 يزدي هـدف . داشت مي شكار، همواره از نظر جسمي و روحي نيز لشكر را آمادة كارزار نگه

آوردن روحية بانشاط در بين سـپاهيان تيمـور چنـين     دست ها را در به از برگزاري اين جشن
» خاطر صغار و كبار از آن حسن اتفاق مطـرح انـوار فرحـت و استبشـار شـد     «: كند مي بيان

  ).1112/ 2: همان(
  

  فنون شكار .4
هيـه اردو زد و او  تيمور پس از غلبه بر ايلدرم بايزيد در جنگ آنكارا، مدت يك ماه در كوتا

شـامي ايـن جشـن را در غالـب     . در اين محل به برگزاري مجلس جشن و سرور پرداخت
  :است كلمات متكلّف چنين بيان كرده

 و أَبارِيقَ و بِأَكْوابٍ  ريحانى راح كاسات غلمان و ولدان آراستند تازه بزمى مجلس آنجا در
  يتَخَيرُونَ مما فاكهةٍ ب را بزم حوالئ مجلس مطيفان و گردانيدند پر را  معينٍ منْ كَأْسٍ

 بحورا  بزم مجلس اكناف بگسترانيدند  يشْتَهونَ مما طَيرٍ لَحمِ و موايد خوانساالران و بياراستند
 عد و حد از ديگر تكلّفات و نعم و مشحون  الْمكْنُونِ اللُّؤْلُؤِ كَأَمثالِ عينٌ حور و  چهرگان
  ). 262: 1363 شامي،( گردانيدند مى ماالمال جام دالل و غنج مقام در بيرون

  : كند يزدي با تفصيل بيشتري اين مجلس بزم را توصيف مي
 و انداخت عشرت و عيش بر التفات پرتو مسرت و بهجت اسباب توفر از همايون خاطر

 سپهر سروران و فرجام كيخسرو شاهزادگان حضور از شادماني و افراح وشاح اماني بزم در
 و فوز اوقات ارواح تا صباح از و يافت انتظام احترام برجيس انتقام بهرام نويينان و احتشام
 رخسار، ماه ساقيان. گذشت مي مال نظاره و را شرب به رو، استروا براي از نجاح
 و بهجت زبان پرداز نغمه آواز خوش مغنيان و درداده خوشگوار و تلخ هاي باده گفتار، شيرين
  ).1156/ 2: 1387 يزدي،( گشاد سرور اين اداي به اهتزاز
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شده به سپاهيان بخشيد تا  تيمور در اين جشن هداياي بسياري از اموال به غنيمت گرفته
وفور غنايمي كـه سـپاهيان تيمـور از    . بدين وسيله آنان را به كسب غنايم بيشتر تشويق كند

كسـي كـه اسـبي    «: ان زياد بود به نوشـتة يـزدي  آوردند، چن دست غارت شهرهاي آناتولي به
هـا   يافت انواع تجمـل  ها شد و آن را كه محتاج ضروري به زحمت مي نداشت صاحب گله

  ).جا همان(» پديدآمد
او . پرداخـت  شاهرخ تيموري مكرر در طول حكومت خود به شكار در مناطق مختلف مي

و يوزپلنگ و باز، شـاهين و الچـين   در شكار از انواع حيوانات و پرندگان شكاري مانند سگ 
؛ از )528/ 3: 1380ابـرو،   ؛ حافظ190- 189/ 3: 1383عبدالرزاق سمرقندي، ( كرد استفاده مي

در نواحى ييالق سملقان، هواى صيد نشاط شكار «: جمله به نوشتة عبدالرزاق سمرقندي
رنوردنـد  فرمود و تواچيان جار رسانيدند كه لشكر به جرگه شكار صحارى و جبال را د

 »و وحوش و حيوانات را به صحرا راننـد سـگان شـير صـولت بـر اثـر شـكار تاختنـد        
  ).54/ 3: 1383عبدالرزاق سمرقندي، (

با توجـه بـه اينكـه    . شد مي اما پرسش اين است كه در شكار چگونه فنون رزمي آموخته
ايـن  . داختندان سپاهيان به دو شيوة اغفال و فريب و محاصره، حيوانات شكاري را به دام مي

بنابراين، به نحوة اجراي اين . شد مي كاربرده فنون در ميدان جنگ نيز براي غبله بر دشمنان به
  .گردد دو شيوه اشاره مي

  
  بياغفال و فر ةويش 1.4

نظـم، سـرعت عمـل، فريـب و صـبر       يعنـي  جنگچهار عنصر تاكتيكي  ،عموماً ،در شكار
بـه ايـن شـكل     اسـت و  هاغفال و فريب بودة بر پاي هاي شكار يكي از شيوه .شد تمرين مي
اي مناسب كـه معبـري    هاي شكار را شناسايي كرده و در نقطه شد كه گروهي گله اجرا مي
گروهي ديگـر صـيد را بـه     ؛ماندند حركت منتظر مي پنهان شده و ساكت و بي ود،جز آن نب

جسـتند   اه برميشد، از كمينگ موقعي كه شكار نزديك مي ؛رماندند محل اختفاي صيادان مي
بارها عليه دشـمن و در جهـت   را  همين شيوهمغوالن . كردند شكار را صيد ميراحتي  و به

اي از سپاهيان بـا   بردند، با اين تفاوت كه برخالف شكار، در جنگ عده كارمي بهاغفال آنها 
كشـاندند كـه    نشيني كرده و دشمن را بـه كمينگـاهي مـي    تظاهر به شكست، اقدام به عقب

شود كه اقـوام تـرك و مغـول     مي گفته. بودند يگري از سپاهيان در آنجا كمين گرفتهبخش د
بودند، چراكـه ايـن حيوانـات     اين حيلة جنگي را از حيواناتي مانند گرگ و ببر الهام گرفته
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و توقف ممتـد در كمينگـاه   . كنند شكارگر با كمين و حملة ناگهاني صيد خود را شكار مي
شده و از روي حوصـله بـراي فرارنكـردن     هاي حساب و راهپيمايي نشستن در انتظار صيد

و  صـيد بـه محـل دامگـاه    كشاندن  صيد، صبر و شكيبايي به منظور يافتن فرصت مناسب،
شده و كارآمد در جنگ بود كـه مغـوالن بـه     اي تمرين صيد هركدام شيوه سرعت عمل در

آنهـا بـا مهـارتي كـه در      .خـوبي بـه آن واقـف بودنـد     بـه  ،خاطر تمرين و تكرار در شكار
ر و        سعي مي ،سواركاري داشتند كردند در همـان مراحـل ابتـدايي جنـگ دشـمن را متحيـ

زوايـاي جنـگ   ة مضطرب سازند و اين هدف را با غافلگيري و حضـور ناگهـاني در همـ   
شـيوة فريـب و اغفـال مغـوالن را در      كـارپن  پالن ).369: 1387، گروسه( كردند دنبال مي

  : كند صيف ميها چنين تو جنگ
 كه دانستند اگر افكند يم ريچهار ت ايسه  كيهر و شوند يم ور حملهبا او  افتنديدشمن را  تا

 يول كنند يم ينينش عقبخود  يقوا ياصل ةهست طرف به درآورند يپا از را او ستندين قادر
 او و كرده قيتشو خود بيتعق به را دشمن اقدام نيااست با  رنگين ياز رو ينينش عقب نيا
   ).68: 1363كارپن، ( اندازند يم اند، گسترده قبالً كه يدام در را

كردند؛ بيشتر همشـان   االمكان از درآميختن مستقم با قواي خصم احتراز مي مغوالن حتي
؛ ايـن همـان   )جـا  همـان (اين بود كه سوار و اسب را با ضرب تير و ناوك مجروح سـازند  

  : است بزرگ آوردهروشي است كه روبروك در وصف شكارهاي 
در آن  دانند يمكه  يمحل يدر حوال شتريب هرچه يا عدهشكار كنند با  خواهند يمكه  هروقت
تمـام   جاًيتدر و كنند يم كيخود را با آن نزد جيتدر بهو  شوند يماست مجتمع  اريشكار بس

 بـه  آنگـاه  و كننـد  يمـ محاصره  باشند افتاده يرا مانند آن كه در دام و تور يوحش واناتيح
  ).371: 1387گروسه، ( آورند يدرم يپا از را آنها ريت ضرب

شـدند؛ امـا تاكيتـك مهـم      كرد، مغوالن پراكنـده مـي   اگر دشمن قوي بود و مقاومت مي
نشيني براي غافلگيرساختن دشمن بود و اگر حريـف دچـار اشـتباه شكسـت      مغوالن عقب

پرداخت، او را از اردوي خـويش دور   شد و به تعقيب سواران مغولي مي ظاهري مغوالن مي
كردنـد،   بودند، بازگشـته، بـه او حملـه مـي     ساختند و در مكاني كه دام در آنجا پهن كرده مي

). 369: همـان (رسـاندند   باشـند بـه هالكـت مـي     حريف را مانند صيدي كه محاصره كـرده 
 شـدند؛ هريـك پـس از    قراوالن و طالية سـپاه مغـول بـه چنـدين گـروه تقسـيم مـي        پيش

گشـتند و   شدند و سپس بـه عقـب بـازمي    كردند، پنهان مي آور كه مي هاي هالكت تيراندازي
كردند تا دشمن را از پايگاه اصلي خود دور سازند؛ چون دشمن از مركز خود دور  تالش مي
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وقـت قسـمت    باخـت، آن  شد و يا اينكه روحية خود را در نتيجة آن تيرهاي جانكاه مـي  مي
كردند و  هاي آخته بر آن حمله مي ر قلب سپاه جاي داشت، با شمشيرنظام كه د عمدة سواره
  ).370: همان(پرداختند  به كشتار مي

كردنـد؛   در تمام عمليات نظامي، مغوالن به حد اعلي از رعـب و وحشـت اسـتفاده مـي    
زايـي و   شد؛ در يك سـكوت وحشـت   آمدند و ناگهاني هم نفراتشان پراكنده مي ناگهاني مي

باشـند، فقـط بـا حركـت پـرچم بـه عمليـات نظـامي          ه و سروصـدايي كـرده  آنكه همهم بي
شـد؛ همـه بـا هيـاهويي      پرداختند و سكوت شكسته مي پرداختند و ناگهان به يورش مي مي

هـا را ايـن شـكارافكنان در صـيد بـه ارث       كردنـد؛ ايـن حيلـه    وحشتناك حمله را آغاز مي
كردنـد، بـا همـان     و پلنگ را شـكار مـي   طور كه آهو و گوزن و ببر آنان همان. بودند آموخته

 ).370- 369: همان(كردند  ها و مجارها را شكار مي اسبان نيز به چينيان، ايرانيان، روس
كاررفته در ديوان لغات ترك كاشغري، اين شيوة شكار بيشتر  از اصطالحات و واژگان به

اسـت   كاررفتـه  بـه به معنـي فريـب و نيرنـگ و خدعـه     » آل«در اين ديوان، . گردد نمايان مي
ارسالن تتار كوجن  الين«: است و به همين علت در مثل تركي نيز آمده) 36: 1375كاشغري، (

؛ يعني، با تدبير و نيرنگ شير توان گرفت حال آنكه با زور و قـوت مـوش   »سجغان تتماس
اقجي نجا آل بلسا اذغ انجـا  «: است در مثل ديگر چنين ذكر شده). 107: همان(نتوان گرفت 

هـاي گريـز را    ؛ يعني، شكارچي هر اندازه فن شكار را نيك بداند، خـرس نيـز راه  »يول بلير
روش فريب و نيرنگ مغوالن در شكار همـان روش اقـوام هـون و    ). 85: همان(شناسد  مي

آنـان دسـتجات   . بودنـد  ها آن فنون را تكميل كـرده  است، با اين تفاوت كه مغول توكيو بوده
دادنـد، تمـام فنـون     ادند و مرغزاران را صحنة پهناور شكار قرارميد مي شكار بزرگي تشكيل

  ).368: 1387گروسه، (كردند  جنگ را در آن آموخته و اجرا مي
  
  محاصره ةويش 2.4

محاصرة شـكار بـه شـكل    (در نزد مغوالن، ترتيب شكار و تفحص صيد و شكار جرگه 
 اسـت  ايـن بـاب بـوده   آداب و قواعدى داشت و بخشي از ياساى چنگيزخـان در  ) دايره

كردند؛ همة اردو در  شكار مغولي مصافي بود كه با حيوانات مي). 85: 1384اقبال آشتياني، (
كـرد، يـك دسـته از     هنگامي كه خـان بـزرگ عـزم شـكار مـي     . جست اين كار شركت مي

كردند تا شـكاري   شكارچيان در سمت راست و دستة ديگر در سمت چپ خان حركت مي
  ).144: 1350، ولوپ(هند را در تيررس قرارد
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كه معموالً خان  ،اي را به عنوان مركز شكار، نقطهة پس از تعيين منطقدر شيوة محاصره، 
صيادان را به تفحص كثرت و قلت حيوانات  ؛دندكر انتخاب مي ،كرد بزرگ در آنجا اتراق مي
دايـره بـه    فرستادند؛ پس از تحقيق اوليه، منطقة شكار را بـه شـكل   شكاري به آن منطقه مي

كيلـومتر   120بـه   دادنـد،  مـي  كـه تشـكيل   گاه شعاع دايره). 143: همان(گرفتند  محاصره مي
آنان در اين شيوه به چند دسته تقسيم شده، از راست و چپ و قلب صـيد را بـه   . رسيد مي

كردند و يا به وسيلة حيوانات شـكاري   محاصره گرفته، آنگاه با پرتاب تير صيد را شكار مي
ها نيز قشون مغول به سه قسمت  به همين شكل، در جنگ .)جا همان(افتاد  چنگ ميصيد به 

، )دسـت چـپ  (ميسـره  : گرفتند؛ يعني، به جنـوب  شد و در سه جهت موضع مي تقسيم مي
گيري رو  اين طرز موضع). دست راست(و ميمنه يا باراگون گار ) گل(وسط يا قلب قشون 

كرد، زيرا چين در طرف چپ، تركستان و  ق ميبه جنوب با هدف كشورگشايي مغوالن تطبي
ايران در سمت وسط و دشت قپچاق و مرغزارهاي روسيه در سمت راست حمالت مغوالن 

جويني شيوة آرايـش اقـوام مغـول را در صـحنة شـكار      ). 366: 1387گروسه، (قرارداشت 
 دانندگر راست قلب و چپ و راست دست«: داند همانند آرايش سپاهيان در ميدان جنگ مي

و سرّيات و مأكوالت و مشروبات روان شـوند و   خواتين با و كنند تفويض بزرگ بامراى و
حلقه شكار يك ماهه و دو ماهه و سه ماهـه فروگيرنـد و شـكارى را بتـدريج و آهسـتگى      

  ).20: 1385جويني، (» رانند مى
 هاي معمول جنگي با رعايت جوانـب احتيـاط بـه سـمت مركـز      سالح همةسربازان با 

تـر   حلقـة محاصـره را تنـگ   شـدند،   تر مـي  هرچه به سمت مركز نزديك ؛كردند حركت مي
دقت مراقب بودنـد   سپاهيان به .بود، لذا احتمال گريز صيد از اين دايره غيرممكن ساختند مي

محافظـت تمـام   «: شـدند  كه صيد از حلقة شكار نگريزد و متخلّفان به شدت مجـازات مـي  
بيرون نرود و اگر ناگاه شكارى بيرون رود از نقيـر و قطميـر آن   نمايند تا نخجيرى از جرگه 

استفسار نمايند و تحقيق آن معنى از جمله واجبات دانند و از براى آن امير هزاره و صـده و  
؛ 93/ 1 :1387 ؛ يـزدي، 20- 19 :همـان (» دهه را چوب زنند و گاه باشـد كـه بقتـل رسـانند    

يان در مورد مراقبت از شكار در حلقة محاصره سختگيري براي سپاه). 804: 1352بارتولد، 
دهد كه سالطين تـرك و مغـول صـحنة شـكار را      مي و جلوگيري از فرار صيد آشكارا نشان
گرفتند، زيرا هنگام محاصرة دشـمن در ميـدان جنـگ،     بسان عمليات ميدان جنگ درنظرمي

مـواردي كـه   يكـي از  . كردند تا كسـي از حلقـة محاصـره فـرار نكنـد      سپاهيان مراقبت مي
چنگيزخان به شيوة محاصره به شكار پرداخت، پس از فتح ماوراءالنهر بود؛ به دسـتور او در  
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خان با سرداران و فرزندان و نوادگان خـود در  . نواحي كوهستاني ماوراءالنهر لشكر اردو زد
تازي عازم شكار گرديد؛ لشكريان جرگه انداخته، بعد از چند روز صفوف جرگه  منطقة قالن

  ).3723/ 6: 1382تتوي، (هم رسيد  ه ب
  

  گيري جهينت. 5
گيري از سنن اجتماعي رايج از جمله شكار در شيوة جنگ در بين اقوام ترك و مغـول   بهره
دهد كه اقوام و ملل مختلف از تجارب، فرهنگ و آداب و رسوم خود براي غلبه بر  مي نشان

ها تا چـه حـد از    نكته است كه انساناين خود بيانگر اين . گرفتند مشكالت زندگي بهره مي
گيرنـد، حتـي ممكـن اسـت ايـن       محيط پيرامون خود براي غلبـه بـر مشـكالت الهـام مـي     

شود اقـوام تـرك و مغـول شـيوة كمـين و       مي الگوبرداري از حيوانات نيز باشد، چراكه گفته
ف در ميـدان  آنان به طرق مختل. بودند اغفال را در شكار از حيواناتي مانند گرگ الهام گرفته

گرفتند و همين  كارمي بودند، به جنگ فنوني را كه در زندگي خود بارها تكرار و تجربه كرده
امروزه، ارتش هـر كشـوري بـا صـرف     . است ها بوده عامل رمز موفقيت آنان در لشكركشي

در كنند تا فنون رزم را ياد بگيرند، اما  مي هاي بسيار به برگزاري مانورهاي نظامي اقدام هزينه
تنها بخشي از غذا و ساير مايحتاج زندگي خود  گذشته، اقوام ترك و مغول از طريق شكار نه

كردنـد   كردند، بلكه در كنار آن فنون جنگي را نيز در صحنة شـكار تمـرين مـي    را تأمين مي
اي را صرف كنند، حتي نفع مـادي نيـز در ايـن     بدون آنكه براي اين تمرين و يا مانور هزينه
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