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  چكيده
ماهي جايگاه مهمي در تـاريخ اجتمـاعي و اقتصـادي ايـران در ادوار مختلـف بـه انحـاء        

هاي ماهي و نقش آن در تفريحات شاهان صفوي، درآمد گوناگون داشته است. تنوع گونه
هـاي  بخشـي از سـكه  چنين نقر شدن تصوير آن بر روي دولت و سفره غذايي مردم و هم

باف حكايت از اهميت اين پديده آبزي در دوره صفويه است. اين هاي دسترايج و فرش
به نقش چند وجهـي مـاهي در اوضـاع اجتمـاعي و      تحليلي - توصيفي روشي با پژوهش

پردازد. مسئله اصلي در اين پژوهش اين است كه جانوري آبزي اقتصادي عصر صفوي مي
 تواند در حيات اجتماعي و اقتصادي يك جامعه در يك دورهميچون ماهي چه نقشي هم

كـه  دهد كه بـا ايـن  هاي تحقيق نشان ميچون صفويه داشته باشد؟ يافتهتاريخي خاص هم
هاي ماهي در مناطق مختلف قلمرو صفويان زياد است، اما گوشت ماهي نقـش  تنوع گونه

ي آنان بيشتر گوشت قرمز و ذائقه بسيار كمي در سفره غذايي مردم و دربار صفوي دارد و
هايي است كـه از  چنين سنت شكار ماهي يكي از سنتهاي سفيد است. همديگر گوشت

گيرد و توجه قرار مي همان دوره اختفاي شاه اسماعيل در گيالن به عنوان يك سنت مورد
كه  كنند به طورياو و ديگر شاهان صفوي عالقه خاصي به اين سنت و سرگرمي پيدا مي

شوند. نقش ماهي بـر  ها به اين كار مشغول ميها و درياچهها در كنار رودخانهروزها يا ماه
نزديك به رودها و  ضرب شده در شهرهاي هاي فلوسباف و سكههاي دستروي فرش

ها نيز دليل مهمي بـر اهميـت ايـن پديـده آبـزي در باورهـا و اعتقـادات مـردم و         درياچه
  باشد.حكمرانان مي
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  . مقدمه1
هاي دور در فرهنگ و اساطير ايران و در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم ماهي از گذشته

در ادوار مختلف جايگاهي مهم داشته است. سمبل خداي درياها، نماد ايزدبـانوي آناهيتـا و   
- نگاره، تنديسخيزي بوده و نقوش آن به انحاء مختلف بر سنگاصلگر فراواني و حنمايان

- هاي تاريخي ايران باستان نقش بسته كه امـروزه نمونـه  ، مهرها و ظروف سفالي در دورهها

- هاي مختلف موجود است. در دوران اسالمي نيـز مـاهي هـم   هاي متعددي از آنها در موزه

گيرد. ماهي در نماد شناختي مورد توجه قرار ميچنان به عنوان نماد پاكي، بركت و باروري 
سـين ايرانـي سـرآغاز زنـدگي دوبـاره      رو در كنار هفتايراني نشان از زندگي دارد و از آن

اي است بـه ايـن آغـاز. (افـروغ،     طبيعت است و حضور ماهي از ميان انبوه حيوانات اشاره
غربي دريـاي خـزر   جنوبشرقى و جنوبى، جنوب  هاي دور سواحل) از گذشته158: 1390

 فـارس، خلـيج  سـواحل  بـه همـراه   اران و طبرستان، گرگان و آذربايجان گيالن، چون ديلم،
داخلى  هاى بركه برخى در چنينگيري در ايران بودند. همكرمان از مراكز مهم ماهي و فارس

 بـراى  فقـط  گيـرى مـاهي . شـد  مى صيد ماهى نيز مصنوعى هاى فارس، طبرستان و بركه در
 است. ماهى نشده ديده ارتباط اين در سرگرمى و تفريح يا ورزش نوع هيچ بود و وكار سبك

- كـه مـاهى  چنان .داد مى تشكيل را صادراتى مهم كاالهاى از يكى و اصلي تغذيه ماده اغلب

- به ديگر مناطق صادر مي دارابگرد و روبان ماه خوارزم، گيالن، آبسكون، شده از خشك هاي

آيـد، مـاهي گوشـت    ) از برخي منابع بر مـي 233- 232و  408- 2/407، 1373(اشپولر،  شد.
- نامه به هنگام مالقات يعقـوب كه در سياستمطلوب برخي شاهان و امرا بوده است. چنان

  يعقوب :ليث با سفير خليفه چنين اشاره شده
 بفرمـود  آنگاه آوردند، پيش و نهادند چوبين طبق بر چند پيازى و ماهى و تره تا بفرمود

 را خليفه برو: گفت و كرد  رسول سوى روى پس. بنشاندند و آوردند را خليفه رسول تا
خـوردن   ام، آموخته گرىروين پدر از و ام]گرزادهام [روي گرزادهروين مردى من بگوى
 عيارى سر از خواسته و گنج و پادشاهى اين و است بوده پياز و ماهى و جوين نان من
  )18- 17: 1344الملك، ام. (خواجه نظام آورده دست به شيرمردى و

عالوه بر جايگاه ماهي در تغذيه و درآمد مـردم از قـرون نخسـتين اسـالمي تـا ظهـور       
- صفويان، تصوير ماهي به عنوان يك نماد هويت بخش بر روي صنايع دستي و هنري هـم 

هـاي دوره  هالمثـل در سـفالين  بندد. فـي هاي زيادي نقش ميها و فرشچون ظروف، سفالينه
هاي تاريخي نقش ماهي مشهود است. حضور ماهي به عنوان يكـي از  ساماني و ديگر دوره
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طرح «يا » ماهي درهم«بافي نيز با عناويني چون نقش ها در قاليترين و زيباترين طرحظريف
كه در آن دو يا چهار ماهي كه يا روبرو و يا دركنار هم قرار دارند و به دور حوضي » هراتي

چرخند در اواخر دوره تيموري و در تمام دوران صفوي بسـيار نمايـان اسـت. (افـروغ،     يم
) اين پژوهش برآنست تا به اين پرسش پاسخ دهد كه ماهي و نمادهاي آن چـه  158: 1390

اي كـه ايـن   انـد؟ فرضـيه  تاثيري بر اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران عصر صـفوي داشـته  
اين است كه ماهي به عنوان يك پديده آبزي در هويت پژوهش حول محور آن شكل گرفته 

هـاي فلـوس بـه    باف و سكههاي دستچون فرشبخشي به برخي از مواريث فرهنگي هم
عنوان بخشي از اقتصاد و تبديل شدن شكار آن به عنوان يك سنت توسط شاهان صفوي و 

  تغذيه بخشي از مردم نقش داشته است.
 به و ايكتابخانه مطالعات بر مبناي باشد كهمي ريخيتا هايپژوهش نوع از پژوهش اين
 گـردآوري  براسـاس  پـژوهش  ايـن  هـاي داده گرفتـه اسـت.   انجام تحليلي- توصيفي روش

 تجزيه تحقيقات جديد و مقاالت و سپس ها،اول، سفرنامه دست منابع از اطالعات تاريخي
شـده   سـاماندهي  پژوهش شده موضوع مطرح هايپرسش مبناي بر اطالعات اين تحليل و

  است.
در مورد موضوع مورد بحث اين پژوهش تاكنون پژوهشي مستقل بـه شـكل كتـاب يـا     

هـاي مـاهي در دوره صـفوي و شـكار آن     مقاله صورت نگرفته است. هرچند به تنوع گونه
بوسيله شاهان صفوي به عنوان به يك سنت نهادينه كه از دوره شاه اسماعيل در ميان شاهان 

ود و جايگاه ماهي در سفره غذايي طبقات جامعه در تحقيقـات جديـد و   شصفوي باب مي
نقوش قالي «چون مقاله مقاالت پژوهشي توجه خاصي نشده است، اما در برخي مقاالت هم

نمـادگرايي و  «به قلم محمد افروغ و مقاله » باف ايراني، عناصر و نمادهاي هويت مليدست
سازان به نقش مـاهي بـه عنـوان يـك نمـاد      چيتن اميرحسيبه قلم » تاثير آن در فرش ايران

چنـين در  باف ايراني اشاره شده است. هـم هاي دستاساطيري و هويت ساز بر روي فرش
الديني تنها صرفاً به ثبـت برخـي از   اثر  بهرام عالء» هاي صفوي و قاجارفلوس دوره«كتاب 
ي علـل  تن به فلسـفه هاي فلوس دوره صفوي با نقش ماهي در اين كتاب بدون پرداخسكه

الـديني،  ها پرداخته شده است. بـرخالف عـالء  نقر شكل اين پديده آبزي بر روي اين سكه
 دوره هاي فلوس و قاجار دوره مهرهاي در مهر آئين ماهي مايه نقش ظهور« پاشايي در مقاله 

ه هاي فلوس صفوي پرداختهاي ماهي بر روي سكهبه برخي علل نقر گونه» قاجار و صفوي
چـون  شده است، هرچند پژوهش حاضر در برخي موارد با برخي رويكردهاي پاشايي هـم 
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ها هيچ ربطي به اقليم شهرها نـدارد موافـق نيسـت و    ضرب كردن نقش ماهي بر روي سكه
  داند.ها مؤثر ميبلكه اقليم جغرافيايي را در ضرب اين سكه

 

  هاي ماهي در دوره صفويهگونه .2
ها و رودهاي فـراوان،  ايران هماره به دليل دسترسي به درياها، درياچهدر گستره جغرافيايي 

شده هاي مختلف ماهي موجود بوده و از آنها براي مصرف مردم و تجارت استفاده ميگونه
نويسـان قبـل از دوره صـفوي بـه وجـود مـاهي فـراوان در        كه در آثار جغرافياست. چنان

- ) ابن634و  2/519: 1361 شود. (مقدسى،مي هاي خوزستان اشارهطبرستان و خوبي ماهي

 تـازه  و تَـر  كه گوشتش چرب پر ايي خوشمزه ورود كُر به عنوان ماهي» شورماهى«فقيه از 
 اطـراف  بـه  نـدارد،  وجـود  ديگـر  جاهاي در كهاين علت به ي آن راسود شدهاست و نمك

وه بر شـورماهي از مـاهى   ) حموي نيز عال297 :1885، ابن فقيه(برد. كنند، نام ميمي صادر
: 1383شـود. (حمـوى،   كند كه از اين رود صيد ميياد مي »عشب« و »دواقن«ديگري به نام 

هاي جاري شده استخواني كه در آبآالي لذيذ و بي) قزويني نيز به وجود ماهي قزل1/487
  )643: 1373 كند. (قزوينى،وجود دارد، اشاره مي سهند كوه

مورد تنوع ماهي در ايران عصر صفوي و مناطق صيد و چگونگي بيشترين اطالعات در 
كـه شـاردن در   شود. چنـان هاي سياحان و سفراي اروپايي ديده ميمصرف آنها در سفرنامه

به طـور مبسـوط بـه ايـن مسـئله      » هاي ايرانماهي«اش با عنوان فصلي جداگانه از سفرنامه
تقسـيم نمـوده     شيرين هاىهاي آبماهي وآب شور  ماهي  گونه را به دو پرداخته و ماهيان

 اقسام و انواع ترين درياهاي ايرانبه عنوان يكي از بزرگ است. به گزارش او در درياي خزر
جاهاي ديگر ارسال  به شود ومي صيد ديگر اقسام و پيشدست و ، سرخو هاي خاويار، ماهى
 فـارس خلـيج  انـدازه  بـه  زمـين  كره درياهاى از شاردن هيچ يك اعتقاد به شده است. امامي

 بـه  خلـيج  ايـن  روزي دوبار در سواحل گيراننداشته است. ماهي مطبوع و متنوع هاىماهي
 درياهـاى  هـاى مـاهي  از تر حتي متنوع و  مزه خوش  ماهى گونه همه پرداختند مى گيرىماهي
 متنـوع  و زيـاد  آب شـور  ماهيـان  قـدر  به شيرين آب هاىكردند. ماهي مى در آن صيد اروپا

 مهمـى  هـاى  رودخانـه  در ايران«شاردن دليل كم بودن ماهي را چنين ذكر كرده كه   نبودند.
 قابليت و استعداد  كه كنندمي استفاده قدر كه نيز وجود دارد، آن چهاز آب آن وجود ندارد و

 كه كُر است رود دارد ماهى كه رودى گويد تنهااو مي ».گردد مى سلب آنان از ماهى پرورش
دارد. به نوشته شاردن در ايران سه نوع ماهي آب شيرين وجود داشت:  جريان گرجستان در
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 ها درياچه هاىماهي. هاقنات يا كاريزها هاىماهي و ها، رودخانه ماهيان ها، درياچه هاىماهي
 رنگـش  كه آال قزل المثل ماهىفي. چشم سياه ماهى ، ماهىگل آال، قزل ماهى عبارت بودند ز

نيـز   هـا  رودخانه هاىيافت. ماهي پرورش مى ارمنستان در لذيذ بود و فقط و گوشتش سرخ
 بعضـى  زياد بودند و نسبتاً كاريزها كه هاىماهي دار بودند. سرانجام انواعريش از نوع بيشتر
: 1372(شاردن،   مطبوع نبود. مزه و شان خوشگوشت شدند، اما مى حتي درشت آنها اقسام

فارس در خليج هاي ماهيهاي شاردن، تاورنيه هم به گونهعالوه بر نوشته ) البته759- 2/758
 - مـاهي سفره- هايكند، چون سپرماهيكه از بخشي از آن به عنوان درياي بندرعباس ياد مي

: 1389كنـد. (تاورنيـه،   هاي خوب و ماهي متوي [ساردين] عالي اشاره مـي كوليزيبا و ريزه
370 (  

اي ماهي بـه  هاي  ماهي درياي خزر، از گونهز به هنگام معرفي گونهاولئاريوس آلماني ني
 گـرد  دمـي  و بـزرگ  ولي پوزهاي است كوتاه شكم و با كله بلعنده] ماهي اي[گونه نام ناكا

فـرو   آب زير را به سرش زيرا. است خطرناك بسيار صيادان كند كه صيد آن براياشاره مي
بـزرگ نيـز از    سفيد نوعي ماهي. واژگون سازد را قايقي تواندمي خود دم ضربه با و بردمي

هاي ماهي در اين دريا است كه او صيد آن را نيز براي صيادان بسيار سخت بيان ديگر گونه
 و يـك  بزرگي به اعضاء ساير و سر بدون ماهي ايبوجود گونه چنينكند. اولئاريوس هممي
 شـتر  زخـم  مـداواي  جهت مرهم ختنو سا چراغ روشنائي براي آن روغن از كه ساعد نيم

- و چيزي درباره آن نمـي  دارد قرار خريداران دسترس در منطقه تمام در و شودمي استفاده

 از بـزرگ  ايگونـه  نوعي سـوف،  كفال، خاويار، آزاد برزگ، هايماهي .كنددانند، اشاره مي
 و آالقـزل  مـاهي  از ايآميـزه  نژادي نظر از كه سوغات چاشام، ماهي معروف به ماهي كپور

هاي ماهي در اين دريا هستند. اولئاريوس شود، از ديگر گونهسود و دود داده ميآزاد و نمك
 هاايراني چهچنان شود ونمي ديده مار ماهي و تون ماهي ايران حتي معتقد است كه در تمام

 .اسـت  مـار معمـولي   همـان  كـه  كننـد مي تصور خورد،مي مارماهي هايك آلماني كه ببينند
دانـد كـه از   مـاهي مـي   ) فيگويروا نيز بهترين نوع مـاهي آزاد را 41و 39: 1385(اولئاريوس،

  )323: 1363شود. (فيگويروا،  مى صيد ارس رود مصب
هاي خاوياري درياي خـزر در تبريـز   كه به فراواني ماهيبازرگانان ونيزي نيز ضمن اين

نوع ماهي باشد و در نسخه انگليسـي  كنند، بوجود يك آبزي ديگر كه يحتمل يك اشاره مي
ي از آن دريا [...] تازه به بزرگي جثـه «كنند: شان نام آن از قلم افتاده است، اشاره ميسفرنامه

آيد و چنان خوب است كه گوشت آنها از گوشت كبك بهتر است. اما تنها آدمي بدست مي
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: 1381ازرگانان ونيزي در ايران،(سفرنامه ب» آيند زيرا فصل آنها فقط دو ماه است.در بهار مي
چاي=تلخ رود] در نزديكي تبريز نيز قابليـت صـيد مـاهي را    آجى [آجي نهر چنين) هم411

) درياچـه  2/480: 1372كرده باشد. (شـاردن،   نشست فرو آن داشت ولي در زماني كه آب
كـه  اند. چنانهايي است كه اروپائيان بوجود ماهي در آن اشاره كردهاروميه نيز از ديگر مكان

گـوگرد   بازرگانان ونيزي به فراواني نوعي ماهي كه طعم طبيعي ندارد و بويي عجيب و مزه
كه مسافتش تا  يـك روز و آبـش    - درياچه اروميه–اي دهد در شهر تبريز كه از درياچهمي

كننـد. (سـفرنامه بازرگانـان ونيـزي در ايـران،      مانند آب وسطان و وان شور است، اشاره مي
- هـا، حمـوي در اثـرش معجـم    ) اين در حالي است كه چند قرن قبل از ونيزي411: 1381

 آن در جانـدار  اسـت  بدبو و تلخ«البلدان درياچه اروميه را اين چنين توصيف نموده است: 
) احتماالً در زمان آمـدن  449- 1/448: 1383(حموى، » .آن جز نه و ماهى نه نتواند، زندگى

شايد به خـاطر تغييـرات و تبـدالت شـيمايي ميـزان شـوري آب        بازرگانان ونيزي به ايران
  گونه از ماهي فراهم گرديده است.درياچه اروميه كمتر شده و فرصت براي زندگي اين

كند كه به هنگام  مـد شـديد آب،   فارس اشاره ميدر خليج موال [؟] خواندمير به جزيره
  اين سال شود. به طوري كه مردم درزيادي وارد خشكي آن مي ماهى

 و بـه جوشـانند   گرفتـه  را مـاهى  آن كه زيرا گذرانند اوقات معيشت به سعت[فراواني]
 كـه  پيونـدد  به حصـول  ماهى آن از روغن قدرآن كه گويند سازند. ذخيره را آن روغن
 كفايت خوردن براى را الناس احاد و چراغ سوختن جهت ساليك تا را اكابر و معارف

  )4/673 : 1380(خواندمير،  كند.

ماهي كه امروزه به اين اسـم معـروف اسـت و در    خواندمير حتي در زمان خود به سفره
 كـه  افتـاد  مشـاهده  هرمـز  دريـاى  ساحل در نوبتى«كند:شده، چنين اشاره ميهرمز صيد مي

 ميان در و داشت باريك دراز دنباله بود و پهن و گرد سپرى مانند كه كرد صيد ماهى مردى
) 4/688: 1380(خوانـدمير،  .»  داشـت  شـكم  ميـان  در دهـان  و بود گشاده چشم دو پشتش

هاي بزرگ قلمرو صفويان بود كه فيگـويروا سـفير   ي بند امير نيز از ديگر رودخانهرودخانه
نويسد: هاي آن ميشمارد و درباره ماهيترين رودخانه ايالت فارس بر مياسپانيا آن را بزرگ

 هـاى ماهي رودخانه اين در ندارند ماهى صيد تفريح به زيادى عالقه فارس اهالى كه اين با«
هاي كپور، ) تاورنيه نيز به وجود ماهي167: 1363(فيگويروا، » است. فراوان لذيذ و مرغوب

اي كه از جلگه دديـوان[؟] در راه شـيراز بـه    ماهي در رودخانهدار و نوعي اردكماهي ريش
  ) 348: 1389كند. (تارونيه، گذرد، اشاره ميميجنوب اياالت فارس 
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 صـفويان  قلمـرو  از جزيـي  كـه  جنوبي قفقاز در واقع رودهاي حوزه به منابع برخي در
ي كياگاركونيسـو يـا   چـه در درياچـه  چنـان  .است شده اشاره ماهي انواع صيد به نيز بودند،

 پـرورش  شيرين هاىآب رد فقط كه  ماهى از ديگر نوعى و آال قزل هاىدرياي شيرين ماهي
 مشرق سراسر در ايروان درياچه و ها رودخانه هاىماهي. داشت وجود وفور حد به يابد، مى

بـه   شـان شدند، درازايمي شده صيد ها رودخانه اين در كه را هايىماهي بودند و  شهره زمين
- كـه مـاهي  اين شد و مى صيد ماهى گونه نُه درياچه اين رسيد. در واقع درمي پا سه از بيش

 مصـرف  ايـروان  در يابنـد پرورش مـي  شيرين آب در منحصراً كه هايىماهي و آال قزل هاى
 در دارد مردم جريان نيز كه در گرجستان كُر ) در رود1/403: 1372فراوان داشتند. (شاردن، 

: 1372كننـد. (شـاردن،    مـى  را اسـتفاده  حـداكثر   مـاهى  توليد اين مركز از سال فصول تمام
 نيز ماهي گوناگون انواع«هاي گيالن ديگر منبع بزرگ صيد ماهي بودند كه ) رودخانه1/331
 تواننـد مي نيز اياالت ساير بلكه كند،مي بسنده را اهالي تغذيه نه تنها كه دارد وجود وفور به
هـا بعـد از   ) حـزين الهيچـي كـه سـال    322و  348: 1385(اولئـاريوس،  » .بهره ببرند آن از

اقسام صـيد بـري و بحـري آن [گـيالن] از     «كه اولئاريوس از گيالن ديدن نموده با بيان اين
) 24: 1332كند. (حـزين الهيجـي،   هاي همو را تائيد مينوشته» حوصله شمار افزون است.

هايي بود كـه در دوره صـفويه قابليـت    رودخانه الر در ييالقات تهران نيز از ديگر رودخانه
ت. وحيد قزويني به حضور شاه عباس دوم در چمـن الر و صـيد مـاهي    صيد ماهي را داش

كند آال لذيذ و خوش گوشت در اين رودخانه توسط وي و همراهانش اشاره ميفراوان قزل
 مـأمور  مـاهى  صيد به شريفه خاصه غالمان يوزباشى بيگبيجن«نويسد: و در يك مورد مي

» .رسـانيد  اثـر  كيميـا  نظـر  به نموده صيد ماهى قطعه پانصد هزار و يك روز همان در گشته
  )754- 753 : 1383 ، قزوينى (وحيد
  

  سنت شكار ماهي در دوره صفويه .3
ها و تفريحات شاهان صفوي بود كه از دوره شاه اسماعيل شكار و صيد ماهي يكي از سنت

اول در ميان آنها باب شد و برخي از شاهان صـفوي حتـي روزهـاي زيـادي را در شـرايط      
التـواريخ بـه سـنت شـكار     بار روملو در احسندادند. اولينمختلف به اين امر اختصاص مي

ي صـفويه  ق يعني دو سال قبل از تأسيس سلسـه ه.905ماهي توسط شاه اسماعيل در سال 
  كند:اشاره مي
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بيك فرمود. در آن اثنا سلطان عليجاه به شكار ماهي اشتغال مياكثر اوقات خاقان عالي
كـران مسـتظهر سـاخته    كس نزد والده ميرزا محمد فرستاد [او را به مواعيد بيجاگيرلو 

استدعا نمود] كه به هر نوع كه داند خاقان اسكندرشان را كه در كنار [دريابار] به شكار 
  )82- 81: 1372؛ واله قزويني،  1/43: 1357ماهي مشغول باشد به دريا اندازد (روملو،

هايي كه قبل از سلطنت در دارد كه شاه اسماعيل در سالاين نوشته روملو حكايت از آن 
مند شـده  ها و دريا به شكار ماهي عالقهرسي به رودخانهگيالن اقامت داشته به خاطر دست

اي را براي قـتلش در  قويونلو نقشهشده كه تركمانان آققدر به اين امر مشغول ميو حتي آن
ادبياتي جالب ماه حوت [مـاهي] را بـا شـكار آن    بودند. خواندمير با  اين حين طراحي كرده

گونه به ذكر اين سنت در زماني كه اين شاه صـفوي  كند و اينبوسيله شاه اسماعيل يكي مي
  كند:در حوالي نخجوان حضور داشته، اشاره مي

و[...]  برافراخـت  توجه علم حمل صيد به عزم حوت منزل از بلند محل خورشيد چون
 از را ايقار آثار نضارت ييالق چند روزى آمده حركت در نخجوان زا مكان كيوان پادشاه
 افـزاى  روح بـه فضـاى   آنگاه فرمود كرامت بوقلمون سپهر طراوت همايون نزول پرتو

 آن در يـك مـاه   مـدت  تافته تلوار به رودخانه عزيمت عنان آنجا از و شتافت سورلوق
و نـك:   303: 1378؛ جنابدى،  4/558: 1380پرداخت. (خواندمير،   ماهى به صيد منزل

  )140- 1/139: 1383قمى، 

- از صنايع ادبي به ذكر شكار ماهي در پشـته  اميني هروي نيز در يك مثنوي و با استفاده

كنـد. (امينـي هـروي،    هايش اشاره مـي هاي فراوان توسط شاه اسماعيل در حين لشكركشي
1383 :262(  

طلب تبديل شد و كه پس از شكست در جنگ چالدران به شخصي راحت شاه اسماعيل
- پرداخت، زمان بيشتري را هم به شكار ماهي اختصاص ميگساري و تفريح ميبيشتر به مي

آيد؛ شاه اسماعيل حتي چند فصل از سال را به هاي واله قزويني بر ميكه از نوشتهنداد. چنا
  داده وشكار ماهي اختصاص مي

 و داشت [...]  همايون خاطر پيشنهاد را شكار و صيد نشاط مسكون ربع شهريار پيوسته
 مـاهى  شكار و آقار و سورلوق ييالق شكار و صيد نشاط در تابستان و بهار فصل چون

(والـه   .گرديـد  قـم  دارالمـؤمنين  متوجـه  قشـالق  عـزم  به رسيد پايان به تلوار رودخانه
  )271: 1372قزويني، 
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ق در نواحي ه.926نيز به شكار ماهي توسط شاه اسماعيل در سال برخي مورخان ديگر 
 تلـوار  بـه رودخانـه   النـك همـدان   از نشان نصرت موكب«كنند: همدان اين چنين اشاره مي

 بـه «)  و  4/568: 1380(خواندمير، » افتاد. توقف آنجا روزى چند  ماهى شكار جهت شتافته
 نشـاط  از فـراغ  از بعـد  گسـترده [...] و  خوشدلى دام رود، آن ساحل در ماهى صيد تقريب

قزوينـى،   (والـه .»  گشته راهى مراغه صواب صوب به شاهنشاهى جالل موكب شكار ماهى،
 ».بگذرانيـد  شكار و صيد شغل به راه كامكار [...] تمامى خسرو«) و 274و نك: 277: 1372

تلوار كه امروز در  ها حكايت از آن دارد كه رودخانه) تمام اين نوشته315: 1378(جنابدي، 
استان كردستان قرار دارد از رودخانه هاي محبوب شاه اسماعيل براي صيد ماهي بـوده كـه   

  شده است.مشغول مي وي ماهها در آنجا به شكار ماهي
اش يك بار به شكار ماهي بـراي خـوردن   كه خود شاه طهماسب در تذكرهبا وجود اين

اما روملو مورخ معروف و قـورچي دوره او كـه    )57: 1343كند، (شاه طهماسب، اشاره مي
اي بـه شـكار مـاهي    شاهد وقايع دوران كوتاه سلطنت شاه اسماعيل دوم نيز بود، هيچ اشاره

كند. برخالف روملو، بدليسي از ديگر مورخان و امراء زمـان  توسط اين دو شاه صفوي نمي
ط اين شاه صفوي چنين ق به شكار ماهي توسه.969شاه طهماسب در ذكر بيان وقايع سال 

 طـارم  بـه جانـب   قـزوين  از شكار و سير به طريق طهماسب شاه سال درين«كند: اشاره مي
 اقامت رحل روز است چند شاهرود و سفيدرود رودخانه التقاء كه خرزويل نواحى در رفته

) شـاه  2/217: 1377،  (بدليسى» كرد. معاودت به قزوين كرده مشغولى  ماهى به صيد انداخته
هاي چهارگانه سلطان سليمان عثمـاني نيـز از شـكار    لشكركشي طهماسب حتي در بحبوهه

ها كه منشي قزويني در حين اشاره به اولين لشكركشي عثمانييافت. چنانماهي فراغت نمي
 اول، در. رفتنـد  مـى  عقب از اعلى نواب و رفت اخالط جانب به خواندگار«[...] نويسد: مي

 مـاهى  شـكار  كه رفتند دره قرانقو به پناه دين شاه و امراء رفت با و شد سركرده ميرزا بهرام
  )64: 1366و نك: حسيني استرآبادي،  175: 1387،   قزوينى (منشى» .كنند

برخالف شاه محمد خدابنده كه يحتمل ضعف بصـر او را از پـرداختن بـه ايـن سـنت      
كـه  بـود. چنـان   مندار عالقهبسي ماهي شكار عباس اول به محروم نموده بود، اما پسرش شاه

 سـال  در شـروان  بـه  لشكركشـي  حـين  در ماهي شكار براي بنابر گزارش منابع هوس وي
) اين شاه 2/723: 1382تركمان،( ارس بپردازد. در رود ماهى سبب شد تا به شكار ق.ه1015

زد، چون نواحي مازندران و گيالن اردو مـي اي همصفوي هر وقت در كنار دريا يا رودخانه
دار ق در اميرجه كاليه رستمه.1023كه در سال شد. چنانبه شكار و صيد ماهي مشغول مي
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) شـاه صـفي و شـاه    303: 1347هزار ماهي گرفت. (فلسفي،  35در يك صيد و به يك دام 
پرداختند. برخـي منـابع بـه شـكار مـاهي      عباس دوم نيز در برخي مواقع به شكار ماهي مي

- ) و تجنه261: 1383ق (وحيد قزويني، ه.1044ات سهند در سال توسط شاه صفي در ييالق

: 1382قزوينـى،   والـه  ؛ 300: 1383كنند. (وحيد قزويني، آباد اشاره ميرود در نزديكي فرح
چون او عالقـه خاصـي بـه    ) شاه عباس دوم شايد جز اخالف شاه اسماعيل بود كه هم299

آراي عباسي به شكار ماهي ريخ جهانجاي تاشكار ماهي در شرايط ختلف داشت. در جاي
كه شاه عبـاس دوم مهـارت خـود در شـكار     توسط اين شاه صفوي اشاره شده است. چنان
هندوستان بـه   ايلچيان بيگ، ارسالن و نثارخان حوض ماهي با تفنگ را هنگام حضور جان

) 432: 1383اثبات رساند و مسببات حيرت و تحسين آنها را فراهم آورد. (وحيد قزوينـي،  
در پايان اين مبحث الزم به ذكر است كه بررسي منابع در دوره صفوي حكايـت از آن دارد  

شان سنت شكار ماهي مورد توجـه نبـوده   كه در زمان دو شاه آخر صفوي برخالف اسالف
  است. 
  

  جايگاه ماهي در درآمد دولت و تغذيه مردم .4
ي و هم منبع درآمـد عظيمـي   ماهي در عصر صفوي هم جزئي از قوت مردم در برخي نواح

هزار  25را  گيالن هايبراي دولت بود. اولئاريوس عوايد ماهي براي شاه صفوي از رودخانه
هزار تالر درآمدي بود كه دولت صفوي از  50زند كه اين مبلغ برابر با نصفتالر تخمين مي

دهـد كـه بـا    ي) اين امر نشان م322- 321: 1385آورد. (اولئاريوس، سراها بدست ميكاروان
توانسـتند درآمـدهاي زيـادي از ايـن راه     احتساب عوايد ماهي در ديگر مناطق، صفويان مي

هاي اين سياح و منشي سفارت دو هلشتاين حكايت از آن دارد چنين نوشتهكسب كنند. هم
ماهي فراوانـي ر آنهـا وجـود     را كه خزر درياي به منتهي هاي رودخانه صفويه، دوره كه در

 سرشـاري  درآمد بها،اجاره اين محل به طوري كه از. دادندمي اجاره گيرانماهي به داشت را
 زيـان  دچـار  صيادان ماهي، صيد محدوديت علت به گاه اما. شدمي فراهم صفوي شاه براي
 بنـام  كسكر مردي براي نمونه در شهر. آمدندبرنمي بهاهااجاره پرداخت عهده از و شدندمي

صيد  محدوديت تالر كرايه كرده بود اما به علت هزار را به مبلغ هشت رودخانه پنج شمسي
ماه ميالدي سپتامبر تـا   اول از هارودخانه اجاره كرد. مدت ضرر نيز تالر هزار سال دو آن در
 معين ايفاصله در را رودخانه مسير ايام اين در. بود - از اول ماه محرم تا شعبان - آوريل ماه
 عوامـل  جـز  كسـي  محـدوده  اين در و كردندمي مسدود باريك يا الوار هايتخته با دريا از
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ايامي كه زمان اجاره بـه   در يا و محدوده اين از خارج در. نداشت گيريماهي مستأجراجازه
) ايـن  41: 1385كند. (اولئاريوس،  صيد هارودخانه در توانستمي هركس پايان رسيده بود،

از اولئاريوس وارد قلمـرو صـفويان در دوره شـاه     ها بعددرحالي است كه سانسون كه سال
شـود، ابـراز   شود، از عوايدي كه از صيد ماهي در گيالن نصيب شاه صفوي مـي سليمان مي

چنان ) شخص بصير و دقيقي چون شاردن نيز هم135: 1346كند. (سانسون، اطالعي ميبي
- ها مـي ي خزر به ديگر مكانهاي درياها و صدور ماهيكه گفته آمد تنها به ذكر انواع ماهي

  كند.ها نمياي به درآمد دولت از بابت رودخانهپردازد و هيچ اشاره
فيگويروا كه در زمان شاه عباس وارد اصفهان شد، در هنگام اشاره به يك نوبت اقامـت  

 و انجاميـد  بـه طـول   روز چهـل  اصـفهان  در مـا  توقف«نويسد: چهل روزه در اين شهر مي
 در واقع گيالن، از كه سودىنمك آزاد ماهى از هر روز در برگرفت، را 1هيزپر ايام از قسمتى
- ) اين گزارش نشان مي323: 1363(فيگوئروا، » خورديم. مى آوردند، مى خزر درياى ساحل

 آن امثـال  و ها بعد واله قزويني ماهي را در كنار مرغ، نارنججهت نيست كه سالدهد كه بي
چنين بـر   هاي فيگوئروا) از نوشته76: 1372كند. (واله قزويني، ذكر مي هاي گيالنارمغان از
داده مردم در اصفهان را تشـكيل مـي   سود بخشي از تنوع غذايي سفرهآيد كه ماهي نمكمي

فارس در اصفهان خليج و خزر درياى سودنمك  است. شاردن نيز به وجود هر دو نوع ماهى
سـود كـردن بـه روش    لبته شاردن عالوه بر نمـك ) ا4/1359: 1372كند. (شاردن، اشاره مي

براي حفظ  دود يا خورشيد ها در مجاورت حرارتديگري چون خشك كردن برخي ماهي
چنـين از  ) هـم 2/758: 1372كند. (شـاردن،  فارس اشاره ميطوالني مدت در سواحل خليج

ه تفـريح صـيد   كه اهالى فارس عالقه زيادى بنويسد باوجود اينهاي فيگوئروا كه مينوشته
هاى مرغوب و لذيذ فراوان وجود دارد، چنين بـر  ي بند امير ماهيماهى ندارند در رودخانه

آيد كه مصرف ماهي در سفره مردم در فارس نيز نقش كمـي داشـته اسـت. (فيگـوئروا،     مي
1363 :167 (  

در آن اسـت،   هاي شاردن نيز كه در مورد سفره غذايي مـردم و جايگـاه مـاهي   از نوشته
آيد كه گوشت مورد مصرف ايرانيان معموالً گوشت بره و بزغاله، خروس، مرغ چنين بر مي

هاى بزرگ از ها و مهمانيو جوجه است. در حالي كه ممكن است بعضى از مردم در جشن
هايي كـه بـا ايـن    گوشت ماهي در كنار گوشت شكار و كبوتر نيز استفاده كنند. اما خوراكي

، بيشتر بر سر سـفره پادشـاه، درباريـان، اعيـان و اشـراف ديـده       شوندها درست ميگوشت
كنند. مردم فقيـر و نـدار   ها خيلى استقبال نميشود و ديگران از خوردن اين نوع گوشت مى
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خورنـد و   پزنـد و مـى   مناطق سرد كشور در فصل زمستان گاهى گوشت گاو و گوساله مـى 
داننـد زيـرا    و بهتـر مـى    گـر خـوب  دركل ايرانيان گوشت گوسفند را از هر نوع گوشت دي

معتقدند كه گوسفند داراى هيچ عادت و صفت بدي  نيست كه از راه مصرف گوشتش بـه  
هـاي شـاردن   ) در واقـع از نوشـه  2/820و نك:  2/832: 1372انسان منتقل گردد. (شاردن، 

ا شود كه گوشت ماهي جايگاه كمي در سفره غذايي مردم داشته و ذائقه مـ چنين مستفاد مي
چـون مـاهي   چنان گوشت قرمز بوده و گوشت سـفيد هـم  ايرانيان از قديم االيام تاكنون هم
- ها و مهمـاني كه شاردن گوشت ماهي را مخصوص جشنكمتر مورد توجه بوده است. اين

آيـد در برخـي   هاي فيگوئروا برميكه از نوشتهداند، قانوني كلي نبوده و چنانهاي بزرگ مي
جي در نزديكي الر، مردم فقير البته اگر به دريـا دسترسـي داشـتند از    چون منطقه كجاها هم

هـا و  ) در قفقاز جنوبي كه موطن ارامنه، گرجي401: 1363كنند. (فيگوئروا، ماهي اعاشه مي
هاي قلمرو صفويان بود، مردم در تمام فصول سال به خاطر نزديكي به درياي خزر چركسي

هاي ديگر را آال تا گونهر و ارس انواع ماهي از قزلو جاري و ساري بودن رودهاي بزرگ كُ
) 403و  1/331: 1372نمودنـد. (شـاردن،   كردند و از آنها حـداكثر اسـتفاده را مـي   صيد مي

دار در اي ماهي ريـش آالها در رود ارس و گونهماهي و قزلتاورنيه نيز به ماهي كپور، اردك
كه بدترين نوع ماهي بـراي خـوردن اسـت،     هارودهاي ديگر و نوعي ماهي پر تيغ در قنات

 )27: 1389كند. (تارونيه، اشاره مي

مصرف  كه شاردن به عنوان بصيرترين سفرنامه نويس دوره صفوي به مقداربا وجود اين
آن  نيم شب براى و مرغ سى و بره چهار پادشاه؛ ظهرها در مطبخ ي گوشتريزي شدهبرنامه

- آمار دقيقي ارائه نمي  ماهى و شكار و پرندگان طبخ گوشت درمورد ميزان كند، امااشاره مي

) امري كه حكايت از آن دارد كه مصرف گوشت ماهي حتـي  3/1218: 1372كند. (شاردن، 
در دربار نيز چندان با استقبال مواجه نبوده است. هرچند همو به صرف گوشـت مـاهي بـه    

غذاهاي محبوب ايرانيـان اشـاره    سود به همراه پلو به عنوان يكي ازصورت پخته و يا نمك
 دودى بـه عنـوان   يا خشك ) شاردن در جايي ديگر از ماهى2/836: 1372كند. (شاردن، مي

اشتها  تحريك براى و نيست اصلى غذاهاى ها وبرد كه جزء خوراكنام مي اي چاشنىگونه
سـواحل  چـون  ) البته در برخي نـواحي هـم  3/1290: 1372شود. (شاردن، از آن استفاده مي

فارس و بنادري چون بندرعباس از ماهي و خرما كه قسمت عمده آنها در باد خشـك  خليج
) در همـين نـواحي   370: 1389شود. (تارونيه، شده است به عنوان قوت غالب مردم ياد مي

) 2/745: 1372كردند. (شـاردن،  خر نيز استفاده مي و شتر حتي از ماهي خشك براي تغذيه
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جوشـانند و  ر، دل و روده ماهي را با هسته خرما در آب نيمه شور ميدر بندرعباس حتي س
دادنـد.  بودنـد، مـي   هر شب به گاوهايشان كه از صحرا برگشته و جز خس و خار نخـورده 

  )  370: 1389(تارونيه، 
  

  نقش ماهي در فرش صفوي .5
و تمـدن آن   اي كهن در تاريخ ايران داشت و از مواريث مهم هنـر كه ريشهبافي با اينفرش

بود، در زمان صفويان از سطح يك صناعت روستايي به فعاليتي ملي در سطح كشور ارتقـاء  
بافي نيـز در  هاي قالييافت و به صورت بخشي مهم از اقتصاد كشور درآمد. نخستين كارگاه

) در اين 135و  132: 1382زمان شاه عباس اول در اصفهان و كاشان برپا گرديد. (سيوري، 
هاي انساني بر آنـان نقـش   ها همانند قرون گذشته كه قالبهاي روي فرشيگر طرحدوره د

دار بودند و از لحاظ الگو ها اكثراً گلبست، متاثر از آثار نقاشان مينياتور نبود و بلكه فرشمي
هـا  ) با فراهم شدن اين زمينه333: 1396هاي زيادي وجود داشت. (بلو، و نقشه نيز اختالف

قالي نيز از جمله ديگر هنرهايي بود كه بيشتر از گذشته بـه اوج و ترقـي خـود    هنر فرش و 
هاي دوره تيموري كه تكامل آن بر پايه تكامل نگارگري ايران كه از قاليرسيد و به دليل اين

هاي ايران را بود، چيزي براي مقايسه وجود نداشت، برخي را بر آن داشت تا زيباترين قالي
هـاي جهـان را از لحـاظ طـرح،     ) و بهترين فرش373: 1380اشپوهلر، از آن دوره صفوي (

هـا كـه در عرصـه    ) در واقع با اين پيشرفت152: 1388رنگ و كيفيت ايراني بدانند. (بيكر، 
بافان هنرمند صفوي نيز با ظرافت و زيبايي تمام نقش مـاهي را در  بافي رخ داد، فرشفرش

  ها پياده كردند.شها بر روي تار و پود فركنار ديگر نقش
كه عمدتاً بعد از دوران صفويه متـداول  » ماهي درهم«هاي مشهور به رغم تنوع قاليعلي

گونه باشند، محدود و ماهي با فرم طبيعت مايههاي صفويه كه حاوي نقششدند، تعداد قالي
بردن پييا حداقل تصاوير آنها به شكل اندك در دسترس قرار دارند. در نگاه كلي به منظور 

هـا، توجـه بـه كليـت طـرح قـالي و جايگـاه و موقعيـت         مايه ماهي در قاليبه مفاهيم نقش
هـاي  مايه حائز اهميت است. در گروهـي از قـالي  مايه و در نهايت فرم نقشقرارگيري نقش

تـرين و  مايه مـاهي درون طـرح لچـك تـرنج واقـع شـده كـه از رايـج        دوره صفوي، نقش
چنان نيز هست. در فرش نقش شـكارگاه مـيالن   ها بوده و همقاليها در پركاربردترين طرح

هـاي متصـل بـه    وي هـم بـا دم  رمايه دو ماهي روبهمربوط به دوره شاه طهماسب اول نقش
شـود. در ايـن   ] ديـده مـي  1اي به ترنج متصل شده است،[تصويرهمراه دو مرغابي در كتبيه
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قالي معروف به چلسي حوض حـاوي هشـت   مايه در واقع ماهي نماد زمين است. در نقش
] در مركز قالي قرار دارد و دو ترنج كامل در باال و پائين دو نـيم  2ماهي قرمز رنگ [تصوير

هـاي دوره صـفويه كـه    اند و [...] يك گروه ديگر از قاليترنج در طرفين، آن را احاطه كرده
در ساختار همگي آنها  ] است.3مشهور[تصوير 2مايه ماهي هستند، به طرح باغيحاوي نقش

بندي شده است. اين تصوير و ترسيم بـاغ، ملهـم از   فضاي طرح توسط نهرهاي آب تقسيم
توانند باشد. در اين نهرها سيزده ماهي شناور در نهرها مياش ميبهشت با نهرهاي چهارگانه

گاه ماهي درون هاي بهشتي و كامل يا اولياءاهللا و پيامبران باشند. در طرح باغي هرنماد انسان
فر، پور و شايستهحوضي قرار داشته باشد، تداعي كننده حوض كوثر در بهشت است. (صباغ

كه متعلق به شاهزاده رومي به نام سانگوشـكو  » گروه سانگوشكو«هاي قالي )49- 34: 1388
هـاي  شود، نيز از جملـه قـالي  اي به نام وي نگهداري مي) و در موزه386: 1380(اشپوهلر، 

] در برخي از 4هاي قرمز [تصوير شماره ند كه نقش ماهي بزرگ و طاليي رنگي با خالهست
- است كه يا به سـبب صـحنه  » هاي پرتقاليقالي«هاي قالي، شود. از ديگر گروهآنها ديده مي

كند و يا بـه سـبب   فارس را تعبير و توجيه ميهاي مارپيچي كه ورود سفير پرتقال به خليج
اند، نيز از جمله ديگر اند به اين نام معروف بودههاي بندر گوآ توليد شدهليكه براي پرتقااين
ي آن به همراه ديگر نقوش، نقش چند ماهي در كنار سر يـك  هايي هستند كه در زمينهقالي

- هاي موجود در مـوزه ) در ديگر فرش390: 1380شود. (اشپوهلر، هيوالي دريايي ديده مي

شـود.  همراه ديگر نقوش، انساني، جانوري، گياهي و... ديده مـي  هاي دنيا نيز نقش ماهي به
هاي فرش دوران صفوي را كه ماهي به همـراه ديگـر نقـوش    ها و نقشهدر واقع ريشه طرح

شد و يا طرح هاي سلطنتي بافته ميهاي آنها بود و عمدتاً در كارگاهالذكر يكي از بخشفوق
بايسـت در  گرديـد؛ مـي  ن مرتبط با دربار تهيـه مـي  خانه دربار يا توسط طراحاآنها در نقاش

گرايـي و توافـق بـا محوريـت     فرهنگ تشيع، تصوف و در فرهنگ ايران باستان در يك هم
وي هم بـا  رمايه دو ماهي روبهالمثل نقش) في47: 1385سازان، اسالم جستجو نمود. (چيت

دارد كه نماد  از آن ماهي هاي متصل به همراه دو مرغابي در فرش نقش شكارگاه حكايتدم
زمين در ايران باستان بوده است. ازيرا كه ايرانيان باستان بر اين اعتقاد بودند كـه جهـان بـر    

چنان در اذهان جايگاه محكم و پر رنگي داشـته  اي است و اين اعتقاد و باور آنپشت ماهي
ديگـر شـاعران    كه بسياري شاعران چون حكيم ابوالقاسم فردوسي و مسعود سعد سلمان و

مـاهي  «يـا  » از ماه تـا مـاهي  «در طول تاريخ در اشعار خود آن را انعكاس داده و از عبارت 
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تـوان  ) و به همين شـيوه مـي  33- 32: 1388فر، پور و شايستهاند. (صباغاستفاده كرده» زمين
  هاي صفوي رمزگشايي نمود.هاي ماهي را در فرشنقش گونه

  
 صفويهاي نقش ماهي در سكه .6
چون كه به انواعي هم نقره شد،آن اشرفي گفته مي به دوره صفوي سه نوع سكه؛ طال كه در

هاي مسي يا فلوس كه در  شد و سرانجام سكهشاهي، محمودي و بيستي تقسيم مي عباسي،
بـه عنـاوين غـازبكي، غـازه، قـازبيگي، قزبيـك،        برخي منابع عصر صفوي از اين نوع سكه

 قيمت يك جا كه همه هاي نقرهبرخالف سكه مسكوك يا پول سياه و پشيز ياده شده است.
 سـكه  و داشـتند  فـرق  يكديگر با اياالت مسي هايسكه كرد،نمي تغيير آنها ارزش و داشتند
 ارزش آن ديگر جاهاي در باز هم بود،هم كه مي سنگين و بزرگ چقدر هر ايالت يك مسي

 :1384 دالوالـه، ( .داشتندبر مي قيمت نصف به را آن كهاين مگر شدنمي خرج نداشت و را
- اعتبار سكه هاي دالواله،) اولئاريوس نيز ضمن تائيد نوشته175: 1348و نك: كارري،  129

ل سـا  در هـر  كند چرا كه با تغيير نقش روي سـكه ذكر مي ساليك براي هاي مسي را فقط
  نويسد:داد. او در ادامه ميسكه قبلي ارزش خود را از دست مي

 ايـن  از و مار ماهي، اهريمن، يا كل، كوهي بز گوزن، از عبارتست هانشانه و نقوش اين
 اصـفهان  در خـروس،  يـك  كاشان در شيطانك، يك بوديم شماخي در كه زماني قبيل،
: 1385 اولئـاريوس، . (بودند كرده نقش سكه روي بر ماهي يك گيالن در و نر شير يك
245(  

در واقع در دوران اسالمي و تا قبل از دوره صفويه نشان غالب، شير و خورشيد و ديگر 
گانـه بـر روي انـواع    ها در كنار بـروج دوازده جانوراني بود كه به عنوان توتم برخي سلسله

هـا  ها، فلوسشدند. در واقع در بين سكههاي فلوس و نقره ضرب ميچون سكهها همسكه
هـاي  خانهاند به اين دليل كه از سوي حكام در ضرابها بسيار متنوعمايهدر استفاده از نقش
ي جامعـه بودنـد. بـا    ي عقايـد و باورهـاي عاميانـه   شدند و بيشتر بازتابندهمحلي ضرب مي

هاي جديد فكري و هنري، تصويرسازي كه تا قبل استقرار سلسله صفوي و گسترش جنبش
ها شد و اندازه آن از قطع كتابها خلق ميي مصور كردن اشعار و داستانن تنها به بهانهاز آ

چون اي پيدا كرد و به تدريج تصاوير جانوران خوش يمن همكرد، تحوالت تازهتجاوز نمي
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هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.      چون سكهماهي، اسب، مرغ و شير براي آرايش اشياء هم
  )122- 1211: 1393(پاشايي، 
و بـه   اى بودند دايره و گرد هاي فلوس معموالهاي كارري، سكهچنين براساس گفتههم
هـاي  نوشـته  ) عـالوه بـر  156: 1348(كـارري،   .شد مى نيز ديده شكل بيضى فلوس ندرت

ها و كلكسيون شخصي هاي فلوس دوره صفوي، جستجو در موزهاولئاريوس درمورد سكه
هـاي شـهرهاي مختلـف اشـكال     شناسي نشان داد كه بر روي سـكه هاي سكهو كتاب افراد

گـل  - گوناگوني از ماهي به تنهايي يا ماهي به همراه حيواني ديگر و يا به همـراه يـك گـل   
ــوفر ــك درخــت  - نيل ــوه ي ــا مي ــاج- ي ــده اســت. در همدان،[تصــوير   - ك ــر ش ] 6و  5نق

] 11ير] رشت،[تصـــو10و  9] اردبيل،[تصـــوير 8] شوشتر،[تصـــوير7دزفول،[تصـــوير
] 15] تفليس،[تصــــوير14]ايروان،[تصــــوير13] شــــيراز [تصــــوير12خوي،[تصــــوير
هـاي فلـوس بـا    ] عصر صفوي و يحتمل در ديگر نواحي ايران كه سكه16نخجوان[تصوير

اند و دسترسي به آنها مقدور و ميسور نگرديد، اين نقش بر روي كردهنقش ماهي ضرب مي
الذكر يا در كنار و يا در دهد كه اكثر شهرهاي فوقها نشان ميها نقر شده است. بررسيسكه

گذشـته  اي بزرگ از ميان آنهـا مـي  اند و يا رودخانههاي بزرگ قرار داشتهي رودخانهحاشيه
گذرد و كرخه نيز در نزديكـي آن قـرار داد و   المثل رود دز از ميان شهر دزفول مياست. في

و دز اسـت. شـهر تفلـيس كـه در دو     هاي بزرگ كـارون  شوشتر كه در محل گذر رودخانه
اند هايي جاري بودهي رودخانه بزرگ كُر بنا شده است. در اردبيل نيز رودخانهطرف حاشيه

: 1372كنـد (شـاردن،   اوزن در اين شهر اشـاره مـي  كه شاردن به جاري بودن رود قزلچنان
چون باليقلو چـاي  االيام در اين شهر جريان داشته هم) و رودهاي ديگري كه از قديم2/499

چشمه بري روي آن احداث شـده اسـت.   دار كه در دوره صفويه پل هفتيا رودخانه ماهي
اي به نام خوي بدليسي مورخ و از امراي دوره شاه طهماسب در كتابش شرفنامه به رودخانه

- ) و امروزه نيز قُطور چاي از رودخانـه 2/121: 1377كند (بدليسي، در شهر خوي اشاره مي

چنـين  بزرگ اين شهر است. شاردن نيز به وجود دو رود در كنار شـهر ايـروان و هـم   هاي 
كنـد.  نامنـد، اشـاره مـي   ها آن را كياگار كونيسو مياي به نام درياچه ايروان كه ارمنيدرياچه

تـرين رود ارمنسـتان قـرار دارد. شـهر     شهري كه امروزه نيز در امتداد رود هـرازدان بـزرگ  
رودخانه بـزرگ و   400رود بزرگ ارس قرار داشت و امروز نيز حدود  نخجوان نيز در كنار

چـون  هاي زيادي هـم كنند. در رشت نيز از قديم االيام رودخانهكوچك را براي آن ذكر مي
هايي كه به يابي اين شهرها و وجود رودخانهاند. در واقع مكانسفيدرود جاري و ساري بوده
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- تواند دليل مهمي بر علل نقر نقش ماهي در سكهاول مي ذكر نام آنها پرداخته شد، در نگاه

هاي فلوس ضرب شده در اين شهرها كه يحتمل به خاطر شكرگزاري و قدرداني از طبيعت 
چنـين اشـكال   باشـد. هـم  هايش به خاطر نعمات وافر آن يعني انـواع مـاهي مـي   و رودخانه

مختلف دارد. در برخي از اين  ها نشان از تنوع آنها در مناطقهاي روي سكهگوناگون ماهي
در نقر شده است و اين مسـئله بـه بـاور مـردم      يك ماهي روي بر گاو ها حتي نقش فلوس

گردد كه زمين روي شاخ گاوي قرار دارد و گاو بر پشت هاي ايراني باز مياساطير و افسانه
به شاخي ديگر شود، زمين را از شاخي ميماهي بزرگي ايستاده است. هرگاه اين گاو خسته 

- ها نيـز نقـش  داده است. در برخي ديگر از اين سكهلرزه رخ ميافكند و اين چنين زمينمي

تواند دليل ي دو ماهي كه سر و دم آنها به هم چسبيده است، نقر شده كه اين امر نيز ميمايه
در  كه مسعودي در مروج الـذهب بر اعتقاد مردم به پيدايش زمين بر روي ماهي باشد. چنان

  باب آغاز و كار خلقت جهان به اين قضييه چنين اشاره كرده است:
گـاه آب را  نخستين چيزي كه خدا آفريد، آب بود و عـرش وي بـر آب بـود و [...] آن   

بخشكانيد و آن را يك زمين كرد و زمين را بشكافت و هفـت زمـين كـرد بـه دو روز     
مانست كه خداي سبحانه به قرآن يكشنبه و دوشنبه. و زمين را بر ماهي آفريد و ماهي ه

در گفتار واالي خويش ياده كرده كه ن و القلم ما يسطرون، و ماهي در آب بـود و آب  
ها را در آن بر تخته سنگ بود و [...]بود. پس ماهي بجنبيد و زمين بلرزيد و خداوند كوه

  )164: 1375و نك: بهار،  1/19: 1382استوار كرد و زمين آرام يافت. (مسعودي، 

هاي دلخواه ايرانيان است و نماد رواني و پاكي عالوه بر اين در طلسم، ماهي از موضوع
دهد اين شكل هاي طلسمي نيز از قرون گذشته نشان ميباشد. وجود يك ماهي با نوشتهمي

) و يحتمل شايد به همـين  111- 110: 1393از ديرباز كاربرد طلسمي داشته است (پاشايي، 
هـاي فلـوس صـفوي    ز يكي ديگر از داليل نقر شكل ماهي بر روي سكهخاطر اين عامل ني

شـماري ايرانـي   چنين از آنجا كه هرساله و براساس گـاه براي طلسم گشايي بوده است. هم
گذاري شـود، از ايـن رو در مـاه    هاي سال به نام يكي از اين بروج نامبايست يكي از ماهمي

هاي برخي از نقش اين جانور آبزي بر روي سكه اسفند كه معادل با برج حوت [ماهي] بود،
شـد و  شهرها كه به ذكر نام آنها پرداخته شد و به رودخانه و ماهي دسترسي داشتند، نقر مي

  داشتند.ميگونه نوروز را نيز گرامي اين
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  گيري . نتيجه7
بودن پژوهش حاضر به گواه منابع تاريخي دوره صفوي نشان داد كه از همان دوره متواري 

شود كه گذاري ميشاه اسماعيل در گيالن، سنت و رسمي به نام شكار ماهي توسط وي پايه
شود و هم شاه اسماعيل در بعدها با تأسيس سلسله صفويان بدست همو اين سنت باب مي

هاي گوناگون به اين سنت به عنوان بخشي از دوران سلطنتش و هم جانشينانش در موقعيت
چنين بـه عنـوان   اند. ماهي همشدههاي مختلف مشغول ميدر زمان سرگرمي و تفريح خود

يك جانور آبزي نقش نسبتاً مهمي در تاريخ اجتماعي و اقتصادي دوره صفويه داشـت هـم   
هايي از قلمرو شـاهان صـفوي و   به عنوان بخشي از سفره غذايي اقشاري از مردم در بخش

لت معادل با نيمـي از درآمـدي بـود كـه     هم به عنوان تأمين كننده بخش مهمي از درآمد دو
آوردند. ايـن مسـئله و توصـيفاتي كـه     سراها بدست ميبهاي كاروانشاهان صفوي از اجاره

كنند، حكايت از آن دارد كه اگر هاي ايراني ميسياحان اروپايي درمورد كيفيت گوشت ماهي
درآمـد زيـادي بـراي     چون ابريشم مديريت كنند، مطمئناًتوانستند شيالت را همصفويان مي

كه تنوع ماهي در قلمرو صفويان و لذيذ بودن گوشت برخـي  آورد. البته با اينآنان به بار مي
از انواع آنها توجه برخي از سفرا و سياحان اروپايي را به خود متوجه ساخته بود، اما مـاهي  

از آن بـه   نقش كمي در تغذيه مردم و حتي آشپزخانه شاهان صفوي داشت. ازيرا كه بيشـتر 
ها استفاد آور بر روي سفرهچنين چاشني و اشتهاءها و همعنوان يك وعده غذايي در جشن

چون امروز، اساس ذائقـه  كه گفته آمد، در اين دوره تاريخي همشده است. در واقع چنانمي
ايراني بيشتر بر استفاده از گوشت قرمز يعني گوشت گوسفند و بز و كمتر اسـتفاده از انـواع   

چون ماهي بوده است. در اين دوره حتي نقش ماهي به عنوان يـك نمـاد   گوشت سفيد، هم
باف صفوي و هـم بـر روي   دستهاي ايراني هم بر روي فرشرمزي و اساطيري در افسانه

هـاي معـروف فـرش    شود. به طوري كه در برخي گونـه هاي آنها نمايان ميبخشي از سكه
شوند، انواع اشكال مـاهي مـزين   ز ايران نگهداري ميهاي خارج اصفوي كه امروز در موزه

هـاي فلـوس يـا مسـي كـه در      چنين نقش ماهي بر روي سكهكننده فرش ايراني است. هم
هاي اند، برخالف سكهشدههاي محلي توسط حاكمان اياالت صفوي ضرب ميخانهضراب

ي جـانوري از ايـن   هـا طال و نقره صفويان كه ارزش مالي بيشتري داشتند و فاقد اين نقش
هـا بـاوجود   دست بودند، سبب زيبايي بصري خاص و باال بردن ارزش معنـوي ايـن سـكه   

شده است. عالوه بر ايـن  سياه، پشيز و.. ميارزش مالي كم و نام مصطلح آن يعني غاز، پول
هاي فلوس منقوش به شكل مـاهي حكايـت از آن دارد   يابي محل ضرب سكهمسائل، مكان
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- هاي قابل مـاهي اند كه به رودخانه و درياچههايي ضرب شدهغالباً در مكان هاكه اين سكه

دو مورد  چنين در پايان الزم به ذكر است كه نقش ماهي در هراند. همگيري دسترسي داشته
فرش و سكه، القاء كننده برخي باورهاي قديمي ايرانيان در مورد داستان آفرينش و خلقـت  

هاي بارز در اين زمينه است كه ماهي يكي از ضرب المثل هستي، حس سر زندگي و نشاط
  باشد.و مسائلي از اين دست مي

  
ها نوشت پي

 

  . ايام روزه نصارا يا ترسايان1
كنـد. در  ) ذكـر مـي  389: 1380اشپوهلر خاستگاه فرش باغي را شمال غرب ايران و قفقاز (اشـپوهلر،   .2

 بـاغ  مهـم  فـرش  سه از نام ديگر اين فرش واگنر ذكر شده كه يكي» اطالع رساني فرش ايران«سايت 
 واگنـر  قـالي  از و دارد وجـود  هنـد  جيپـور  در بهشت باغ از اينمونه. باشدجهان مي سراسر بهشت در
 بـه  متعلـق  فرش است. اين شهر وين موجود تزئيني هنرهاي موزه در نيز ديگري نمونه. است تربزرگ
 را فـرش  اين بارنخستين براي بوده آلماني تاجري كه واگنر .است شده بافته كرمان در و صفويه دوره
 اسكاتلندي باز بورس هولمز؛ جان آن، از پس برد ومي غربي اروپاي به و خريده عثماني استانبول در
 مـدتي  از پـس  امـا  خـرد مـي  واگنـر  از بـود  ساخت حال در كه فورماكينگ نام به ايخانه براي را آن

 هـولمز  جـان  اموال حراج در را فرش اين انگليسي دار بورل، مجموعه ويليام سر و شودمي ورشكست
  بگيرد. قرار اشمجموعه ساختمان در فرش اين او از پس كه كندمي وصيت و خردمي
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  ها پيوست

  

اي در پيزولي ميالن و نقش ماهي آبي و قهوه: فرش نقش شكارگاه موجود در موزه پولدي 1تصوير 
  كادر كرم رنگ باال و پايان ترنج مركز قالي
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:  فرش چلسي موجود در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن و نقش ماهي در كادر كرم رنگ مركز 2تصوير 

  قالي
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  مركزي: قالي طرح باغي موجود در موزه فرش گالسكو و نقش ماهي در نهرهاي باغ 3تصوير 

  
  و نقش ماهي در حاشيه فرش : فرش سانگوشكو موجود در مجموعه سانگوشكو4تصوير 
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  : فلوس همدان، گاو سوار بر ماهي، مجموعه رضا ميرزايي فرد5تصوير 

  
  الديني: فلوس همدان، دو ماهي، بهرام عالء6تصوير 
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  اسماعيل رسوليگل نيلوفر از مجموعه شخصي  : فلوس دزفول ماهي و7تصوير 

  
  : فلوس شوشتر، ماهي و ميوه درخت كاج از مجموعه شخصي اسماعيل رسولي8تصوير 

  
  : فلوس اردبيل، ماهي، مجموعه شخصي رضا ميرزايي فرد9تصوير 
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  : فلوس اردبيل، ماهي بزرگ، بهرام عالالديني10تصوير 

  

  
  فرد: فلوس رشت، دو ماهي از مجموعه شخصي رضا ميرزايي 11تصوير 
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  فرد: فلوس خوي، دو ماهي، مجموعه شخصي رضا ميرزايي12تصوير 

  
  : فلوس شيراز، دو  ماهي از مجموعه شخصي پيمان فاروقيان 13تصوير 

  

  
  : فلوس ايروان، ماهي و گل نيلوفر، مجموعه شخصي رضا ميرزايي فرد14تصوير
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  نخواست اسمش فاش شود: فلوس تفليس، ماهي و (؟) از مجموعه شخصي كسي 15تصوير

  
  : فلوس نخجوان، بهرام عالالديني16تصوير 
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