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تحليل و بررسي جايگاه شكار سلطنتي
كاركردهاي متنوع آن در عصر صفويو 
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چكيده
هاي حاكم بـرترين تفريحات سلطنتي در ميان دودمانشكار همواره به عنوان يكي از مهم

اي كه شكار با اقبالايران مطرح بوده. دوره صفوي نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ به گونه
كردندرو شده است. خاندان صفوي تالش مين صفوي روبهاي از جانب اكثر شاهاگسترده

برداري نمايند. شـكار سـلطنتي در دوره صـفوي بـههاي متنوع اين ورزش بهرهاز ظرفيت
گرفت، و كاركردهاي متنوعي را به همراه داشت. اين مقاله باهاي گوناگوني انجام ميشيوه

تالش دارد تا جايگاه شكار سـلطنتي واي تحليلي مبتني بر متون كتابخانه –شيوه توصيفي 
هـاي تحقيـق نشـاندهد. يافتهكاركردهاي متنوع آن در عصر صفوي را مورد بررسي قرار 

تـرين تفـريح سـلطنتي در دوره صـفويترين و در عين حال محبوبدهد، شكار مهممي
ايـن گرفته. درشده، كه به دو شيوه اصلي شكار جرگه و شكار آزاد انجام ميمحسوب مي
هاي جانوري مختلفي همچون درندگان، پستانداران، پرنـدگان و آبزيـان شـكاردوره گونه

–شده. شكار در اين عصر داراي چهار كاركرد مهم تفريحي، هنري، معيشتي و سياسيمي

نظامي بوده است.
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ها، هاي شكار، ميرشكارباشي، اَشكَرههاي جانوري، شيوهشكار سلطنتي، گونه :ها كليدواژه
  صفويان.

  
  مقدمه .1

م) شكار در مقايسـه   1722 – 1501ق/  1135 – 907در دوره حاكميت صفويان بر ايران (
داراي  1انـدازي سـواري و قبـق  با ساير تفريحات رايج آن عصر همچـون تيرانـدازي، اسـب   

منصبان دربار صفوي بـا  اهميت بيشتري بود. اين اهميت موجب شده بود تا يكي از صاحب
دار تنظيم امور مربوط به شكار شـاهان صـفوي   عهده» ميرشكار باشي، اميرشكارباشي«لقب 

باشد. با اين حال اين تفريح از محبوبيت يكساني در نزد همه شاهان صفوي برخوردار نبود. 
هاي جانوري سرزميني غني بود، و اين امـر دسـت   ايران عصر صفوي از حيث وجود گونه

هاي متنوع جـانوري بـازتر   نقاط مختلف كشور از بين گونه شاهان صفوي را براي شكار در
هـا از  هاي مختلف از اين تفريح استفاده كنند؛ آنكردند به روشكرد. صفويان تالش ميمي

كردند. اين امر موجـب شـد كـه    توان نيروي نظامي و رعايا براي تحقق اين امر استفاده مي
سلطنتي ايفا كنند، و البته در اين راه صدماتي هم رعاياي اين دوره نيز نقش مهمي در شكار 

كردنـد، امـا در   متحمل شوند. صفويان در درجه اول به شكار به عنوان يك تفريح نگاه مـي 
برداري نمودند. از اين رو پژوهش حاضر درصدد هاي آن نيز بهرهعين حال از ديگر ظرفيت

دوره صـفوي داشـته و    پاسخ به اين مسـئله اسـت كـه شـكار سـلطنتي چـه جايگـاهي در       
  كاركردهاي متنوع آن به چه شكلي بوده است؟

- توان در برابر اين پرسش مطرح نمود بدين شيوه است كه عليـرغم كـم  مدعايي كه مي

تـرين تفـريح   توجهي برخي شاهان صفوي به اين تفريح، شكار همچنان مهـم توجهي و بي
هـاي متنـوع   اند از ظرفيـت تهشده و شاهان صفوي توانسسلطنتي در اين دوره محسوب مي
بـرداري  نظامي، تفريحي، هنري و معيشـتي خـود بهـره    –شكار براي تحقق اهداف سياسي 

اي صورت نگرفته. تنها تحقيقي موضوع حاضر تاكنون پژوهش جامع و شايسته  درباره كنند.
كه به طور خاص به بحث شكار در دوره صفوي پرداخته مقاله كوتاهي است تحت عنـوان  

) كه در آن نگارنده صـرفاً بـه   74 – 1373(چراغي، » كار زمستاني و نوروزي شاه عباسش«
م اشـاره   1618ق/  1028شاه عباس در گـيالن و مازنـدران در سـال     2بيان دو شكار جرگه

كرده، و از تأثيرات زيانبار آن بر زندگي رعاياي گيالن و مازنـدران كـه بـا الپوشـاني منـابع      
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بررسي ماهيت وجودي نقش «، انتقاد نموده. تحقيقات ديگري مانند درباري نيز همراه است
تجلي نقش گرفت و «)، 1392(ميرزاشاهي و شاهپروري، » هاي دوره صفويهشكار در فرش

هـاي شـكار در   مطالعـه تطبيقـي جلـوه   «) و 1387نـژاد،  (تقوي» گير در فرش دوره صفويه
) نيز با پرداختن به بازتـاب نقـوش   1388پورآراني، (صباغ» هاي دوره صفويه و قاجار فرش

هايي از كاركرد هنـري شـكار   شكار و شكارگاه در صنعت فرش عصر صفوي تنها به گوشه
، و بحث شكار در دوره صفوي را به صورت تخصصي مورد نظـر  در اين دوره اشاره كرده

اه رو به دليل آنكه به صورت تخصصـي بـه بررسـي جايگـ    اند. بنابراين پژوهش پيشنداشته
هاي شكار و كاركردهاي متنوع آن در دوره صفوي پرداختـه،  ها و شيوهشكار سلطنتي، گونه

داراي جنبه نوآورانه است. شايسته يادآوري است كه موضوع پژوهش حاضر بررسي شكار 
شود، بنا بـه ضـرورت و   سلطنتي در دوره صفوي است، و در مواردي كه به رعايا اشاره مي

كننـد. طبيعتـاً   ها در شكار سلطنتي اين دوره ايفا مـي نقشي است كه آنصرفاً به خاطر ايفاي 
  تواند به معني پرداختن به شكار در ميان طبقات پايين جامعه باشد.اين امر نمي

  
  . اهميت شكار در نزد صفويان2

بـر    3هاي حاكم بر ايران برخوردار بوده.به طور كلي شكار از جايگاه وااليي در نزد دودمان
كنـد  همين اساس است كه تاورنيه به طور عام از عالقه شـاهان ايرانـي بـه شـكار يـاد مـي      

). در دوره صفوي نيز شكار كماكان جايگاه سابق خود را حفظ كـرده  374: 1336(تاورنيه، 
كنـد  هاي اصـلي شـاهان صـفوي ذكـر مـي     اي كه كمپفر شكار را يكي از برنامهبود به گونه

كند، بدين معنـي  البته سخن وي درباره همه شاهان صفوي صدق نمي). 36: 1363(كمپفر، 
بنـدي كلـي   كه ميزان توجه و عالقه حاكمان صفوي به شكار متفاوت بوده. در يك تقسـيم 

ها به مسئله شكار به سه گروه تقسيم نمـود.  توان شاهان صفوي را از نظر ميزان توجه آنمي
اند. شاه اسماعيل اول، شـاه  وافري به شكار داشته در گروه اول شاهاني قرار دارند، كه عالقه

  گيرند.عباس اول، شاه صفي و شاه عباس دوم در اين گروه قرار مي
م) به عنوان نخستين پادشـاه صـفوي    1524 – 1501ق/  930 – 907شاه اسماعيل (ح 

 اي كه در سنين نوجواني و قبل از رسيدن بـه قـدرت  عالقه زيادي به شكار داشت، به گونه
)، و پـس از آنكـه موفـق بـه تأسـيس      1/26: 1334پرداخت (تركمـان،  نيز به اين تفريح مي

؛ 358: 1378ترين تفريح وي شد (جنابـدي،  حكومت صفوي گشت صيد و شكار محبوب
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). در 625: 1391آراي شاه اسـماعيل،  ؛ عالم271: 1372؛ واله اصفهاني، 1/154: 1359قمي، 
با قـدرت بـدني بـاال و    » سخت شيفته شكار«ادشاهي است هاي ونيزيان اسماعيل پسفرنامه

). عالقـه وي بـه شـكار بـه     406و  339: 1381هاي ونيزيان، مهارت در تيراندازي (سفرنامه
 920م) و چالـدران (  1510ق/  916هاي حساسي همچون مرو (اي بود كه در آوردگاهگونه
ي از جنگ بـه ميـدان نبـرد    پرداخت، و پس از سپري شدن مقدارم) به شكار مي 1514ق/ 

). شـكار حيوانـات نيرومنــدي   288: 1378؛ جنابــدي، 1/112: 1359آورد (قمـي،  روي مـي 
)  50الـف:   1370) و خرس (خواندامير، 165: 1391آراي شاه اسماعيل، همچون شير (عالم

بدهند (والـه  » شهريار شيرشكار«توسط اسماعيل موجب شده كه منابع اين عصر به او لقب 
اي بـود كـه بـه درباريـان     ). عالقه وي به شكار اين حيوانات به اندازه236: 1372اني، اصفه

هر كس خبر شير را بياورد وكال اسب و زين بدو دهند و هـر كـه خبـر    «سفارش كرده بود 
). اسـماعيل در آخـرين روزهـاي حيـات     2/238: 1357(روملـو،  » زينپلنگ آورد اسب بي

بيمـاري و مـرگ وي مـانع از تحقـق     وان را داشت كه خويش نيز قصد شكار در ايالت شر
 21). 598: 1350آراي صـفوي،  ؛ عـالم 622-  621: 1391آراي شاه اسـماعيل،  شد (عالم  آن

خـود بيـانگر عالقـه      4الصفويه آمدهگزارشي كه از شكارهاي شاه اسماعيل در كتاب روضه
 – 1588ق/  1038 – 996زياد اين پادشاه صـفوي بـه شـكار بـوده. شـاه عبـاس اول (ح       

گيـرد، نيـز جـداي از اينكـه اهتمـام      بندي قرار ميم) ديگر پادشاهي كه در اين تقسيم1629
انـدازي داشـت، و بـه    بازي، و قبقهايي همچون سواركاري، چوگانزيادي به انجام ورزش

؛ نطنـزي،  722 – 721: 1378شـد (جنابـدي،   هاي طوالني سرگرم اين تفريحات مـي مدت
: 1350؛ نطنـزي،  2/790: 1334عالقه وافري نيز به شـكار داشـت (تركمـان،     )،351: 1350
). ميزان عالقه وي به شكار به حدي بود كه در جرگه شكار بيمار شد و بعـد از مـدتي   398

). تركمان منشي مخصوص شاه عباس بيسـت و چهـار   3/1076: 1334درگذشت (تركمان، 
   5دهد.گزارش از شكارهاي وي به دست مي

م) هم پادشاهي توصيف شده كه هـر   1642 – 1629ق/  1052 – 1038في (ح شاه ص
السـير هفـده   ). در كتاب خالصـه 276تا: بود (اصفهاني، بيروز به صيد و شكار مشغول مي

 – 1642ق/  1077 – 1052شاه عبـاس دوم (ح    6مرتبه به شكارهاي وي اشاره شده است.
گيرد نيز به شكار عالقـه  بندي قرار مين تقسيمم) به عنوان آخرين پادشاهي كه در اي 1666

اللهي راغب طبع همايون اعليحضرت ظل«گويد: داد. قزويني در اين باره ميزيادي نشان مي



 73   ...متنوع آن  يكاركردها و يشكار سلطنت گاهيجا يو بررس ليتحل

گزارش از شكارهاي شاه عبـاس   24). اين مورخ 13: 1329(قزويني، » بودبسير و شكار مي
در گروه دوم پادشاهاني قرار دارند كه در مقايسه با همتايان خـود   7دوم به دست داده است.

اند. شاه طهماسب، شاه سليمان و شاه سـلطان حسـين   توجه و عالقه كمتري به شكار داشته
م) بــرعكس  1576 – 1524ق/  984 – 930گيرنــد. طهماســب (ح در ايـن گــروه قرارمــي 

ل طهماسب بـه مقابلـه بـا عثمـاني و     پدرش اسماعيل عالقه چنداني به شكار نداشت. اشتغا
ميلي باشد، زيرا تواند توجيهي مناسب براي اين بياش نميهاي اول حكومتازبكان در دهه

 1554ق/  984 – 962حتي در دوره زماني بعد از انعقاد عهدنامه آماسيه تا زمان مرگ وي (
ماري از شـ هـاي انگشـت  م) نيز كه دوره صلح و آرامـش نسـبي اسـت.، گـزارش     1576 –

گـراي  رسـد كـه شخصـيت مـذهبي و درون    شكارهاي وي در منابع آمده است. به نظر مي
 تأثير نبوده. عليرغم دوره طوالني حكومت طهماسب، كل گزارشطهماسب در اين زمينه بي

 – 500: 1378رسد (جنابدي، شكارهاي وي در منابع بررسي شده به بيش از پنج مورد نمي
؛ اسـترآبادي،  429و  1/312: 1359؛ قمـي،  1/70: 1371؛ شاملو، 1/99: 1334؛ تركمان، 501

هـايي در  ). با اين حال دالواله از مشاهده گوشواره400و  2/383: 1357؛ روملو، 74: 1366
كند كه در جرگه شكار شاه عباس در دو فرسخي فيروزكوه گرفته شده گوش آهواني ياد مي

). بنـابراين  278: 1348نقـش بسـته بـود (دالوالـه،      هابودند، و نام زنان شاه طهماسب بر آن
رود كه طهماسب به همراه حرم خويش شكارهايي انجام داده كه توسط مورخان احتمال مي

دليلـي بـر عالقـه زيـاد وي بـه       توانـد درباري ثبت نشده است. با اين حال اين امر نيز نمي
هـاي  گـاه گاهي در تفرج م) 1694 – 1666ق/  1106 – 1077باشد. شاه سليمان (ح   شكار

نمود، و اوقات خود را به تماشاي سواركاري جوانان دربار بيرون اصفهان سواره گردش مي
گذراند. هرچند سانسون به مهارت شاه سليمان در تيراندازي و شـكارهاي طـوالني وي   مي

ـ    اشاره مي ان كند، ولي با بيان اين واقعيت كه شاه صرفاً براي خـاطر سـرگرمي و تفـريح زن
)، به نوعي از عدم 129و  107، 94: 1346آورد (سانسون، حرمسرايش به اين عمل روي مي

  دارد.عالقه اين پادشاه صفوي به شكار پرده برمي
م) نيز از روحيه بسيار ظريفـي   1722 – 1694ق/  1135 – 1106حسين (حشاه سلطان

خورد و دويسـت تومـان   اي كه به خاطر كشتن مرغي افسوس بسيار برخوردار بود به گونه
» دوســتراحــت«). بعــالوه وي پادشــاهي 25: 1363صــدقه بــه فقــرا داد (كروسينســكي، 

)، كه طبيعتاً اين روحيات براي پرداختن به شـكار مناسـب   31: 1362شده (مرعشي،   معرفي
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هايي مبني بر شكار محدود اين پادشاه صفوي وجود دارد. هرچند نبوده. با اين حال گزارش
دارد. نصـيري  اي است كه خود از عدم تحرك وي حكايت ها به گونهاين روايت نحوه ذكر

گويـد  م توسط شاه سلطان حسـين مـي   1667ق/  1107درباره برگزاري جشن نوروز سال 
آباد رفتند و مـدت پـنج مـاه و ده    پس از گذشت پنج روز از نوروز اين سال به باغ سعادت

سـي و شـش روز در بـاغ هزارجريـب اسـكان      جا توقف كردند سپس به مدت روز در آن
يافتند، و بعد از آن به ييالقات اصفهان رفتند و گاهي در صحاري آن جا به شـكار طيـور و   

). با اين حال در كتـاب دسـتور شـهرياران كـه تنهـا      95: 1373وحوش پرداختند (نصيري، 
شـكارهاي  دهد، چهار گـزارش از  حسين را پوشش ميمقداري از دوره سلطنت شاه سلطان

شده اسـت وجـود دارد   وي كه معموالً در پايتخت و حومه آن و بصورت غيرپويا انجام مي
التواريخ كه اي در كتاب زبده). اما به طور غيرمنتظره272و  204، 177، 95: 1373(نصيري، 

چ گزارشـي از شـكارهاي وي ثبـت    ترين منبع دوره سلطنت سلطان حسـين اسـت هـي   مهم
تأثير نبوده. تاورنيه بـه صـورت   زندگي درون حرمسرا در اين موضوع بياست. طبيعتاً   نشده

هـا در  هـاي جسـمي و نظـامي آن   غيرمستقيم به تأثير سياست حصر شاهزادگان بر توانـايي 
  گويد: حرمسرا كه از زمان شاه عباس اول مرسوم گشت اشاره كرده و در اين باره مي

خانـه متـروك و محبـوس    ا در حـرم وقت تمـام اوالد ذكـور خـانواده سـلطنت ر    از آن
- آوردند دو سه نفر خواجه مأمور تربيت آننگاهداشته در كمال جهالت و ناداني بار مي

ها را سـوار االغـي   ها بياموزند و براي اشتغال، آنكنند كه نوشتن و خواندن به آنها مي
سـب بـراي   خانه بگردانند و تير و كماني مشق كنند زيـرا هرگـز ا  هاي حرمكرده در باغ
  ). 498: 1336دهند (تاورنيه، ها نميسواري به آن

وليعهد هيچ وسيله و امكاني در اختيار ندارد كـه بـه تربيـت    «كند كه كمپفر نيز اشاره مي
). طبيعتاً ايـن شـيوه تربيـت در عالقـه ايـن دو      27: 1363(كمپفر، » قواي بدني خود بپردازد

اي گونه عالقهه سوم شامل شاهاني است كه هيچپادشاه صفوي به شكار تأثيرگذار بوده. دست
ها در منابع اين عصر موجود نيست. شـاه  به شكار نشان نداده و هيچ گزارش شكاري از آن
گيرند. اعتياد اسـماعيل دوم  بندي قرار مياسماعيل دوم و سلطان محمدخدابنده در اين طبقه

م) به مواد مخدر و استعمال روزانه اين مواد (جنابـدي،   1577 – 1576ق/  985 – 984(ح 
سال) در قلعه قهقهه كه بـر روي   23) به همراه حبس طوالني مدت (نزديك به 585: 1378
)، در اين 1/199: 1334هاي جسمي و روحيات وي تأثير منفي گذاشته بود (تركمان، توانايي
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 – 1576ق/  996 – 985ن محمد خدابنده (ح تأثير نبوده. همچنين مزاج ظريف سلطاامر بي
م) و چشمان ضعيف وي و گذران اوقات خويش در كنار زنان و شاهدان (جنابـدي،   1588
) نيز عمالَ موجب گشته تا وي عالقه و توانـايي بـراي   1/296: 1334؛ تركمان، 604: 1378

ن دو پادشـاه  پرداختن به شكار نداشته باشد.جداي از اين مسائل دوره كوتـاه حكومـت ايـ   
هاي سياسي فرالواني همراه بـود  م) كه با آشفتگي 1588 – 1576ق/  996 – 984صفوي (

  نيز مزيد بر علت شده است. 
هـاي  بندي، شكار در ميان زنان دربار صفوي، امراي نظامي و خانوادهفارغ از اين تقسيم

يرغم قوانين دست و اشراف كه در پيوند با سلطنت بودند نيز رواج داشت. زنان حرمسرا عل
) بـه  285: 1348ها با اردو و رعايـا (دالوالـه،   پاگير دربار صفوي درخصوص عدم رابطه آن

بايسـت نـيم   هاي شكار، سـپاهيان مـي  اند. به هنگام حضور زنان در جرگهپرداختهشكار مي
هـا راهـي   سرايان بـه دنبـال آن  كردند سپس زنان به همراه خواجهساعت زودتر حركت مي

اي بايست به اندازهشدند سپاه ميشدند. گذشته از اين هنگامي كه زنان مشغول شكار مي مي
). 217: 1363گرفـت (اولئـاريوس،   ها را مشاهده كند از شـكارگاه فاصـله مـي   كه نتواند آن

هـا در  سانسون از فراگيري فنون سواري و تيراندازي توسـط زنـان حرمسـرا و مهـارت آن    
). بـراي نخسـتين بـار    119و  114 – 113: 1346(سانسـون،   كندتعقيب شكار صحبت مي
كند كه اسامي زنان شاه طهماسب بر هايي در گوش آهواني ياد ميدالواله از رؤيت گوشواره

). ايـن امـر از شـكار زنـان شـاه      278:  1348ها نقش بسته بود (دالوالـه،  روي بعضي از آن
بعد از شكار برخي از حيوانـات را   كند. زيرا بر اساس سنت آن زمانطهماسب حكايت مي

ها كردند. همين جهانگرد از  شكار زنان حرم شاه عباس و حضور آنگذاري و رها مينشانه
). حرم شـاه  278و  258: 1348دهد (دالواله، ها به عنوان تماشاچي خبر ميدر برخي جرگه

سليمان نيز زنان خود ). شاه 217: 1363صفي هم از اين قاعده مستثني نيستند (اولئاريوس، 
: 1346پرداختند (سانسون، ها با كمال مهارت به شكار ميبرد و آنهاي شكار ميرا به جرگه

منصبان نيـز جـداي از شـكار مشـترك بـا پادشـاهان       ). همچنين امرا و صاحب114 -  113
؛ خواندامير، 388: 1378پرداختند (جنابدي، صفوي خود بصورت جداگانه به اين تفريح مي

هاي ). خانواده32: 1370آراي شاه طهماسب، ؛ عالم1/199: 1334؛ تركمان، 143الف:  1370
) و فرزندان خـود را تشـويق بـه    4/130: 1336مند بوده (شاردن، اشراف نيز به شكار عالقه

  ).593: 1336كردند (تاورنيه، فراگيري آن مي
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  . منصب ميرشكارباشي، وظايف و كاركردهاي آن3
: 1336يا اميرشكارباشي يكي از مناصب بزرگ دربار صـفوي بـود (تاورنيـه،     ميرشكارباشي

). 335: 1332الملوك، شد (تذكرهالشأن محسوب مي)، و متولي آن از جملة امراء عظيم575
اي كـه مينورسـكي اهميـت آن را    هاي گذشته نيز وجود داشته به گونـه اين منصب در دوره

اي كه شكار منحصراً وسيله سرگرمي نبوده انسته، دورهمربوط به رسومات تركان و مغوالن د
). ميرشكارباشي با تشـريفاتي  93: 1334بلكه داراي جنبه نظامي نيز بوده است (مينورسكي، 

) و كمربند مرصع طال در دربـار  101: 1352الحكما، نگار (رستمومانند عمامه حرير پرنقش
ميرشكارباشـي تنظـيم امـور شـكار     ). وظيفـة كلـي   56: 1357يافـت (مسـتوفي،   حضور مي
؛ 575: 1336ادوات شـكار بـود (تاورنيـه،    و  ) و نظارت بر كلية آالت54: 1346(سانسون، 

هاي قلمـرو شاهنشـاهي   ها و شكارگاه). ضمناً نامبرده مباشر كل جنگل335: 1329قزويني، 
نفر مسـتخدم  ). وي براي انجام وظايف محوله بيش از هزار 8/256: 1336نيز بود (شاردن، 

» شـكاريار «). ايـن زيردسـتان   335: 1329؛ قزوينـي،  575: 1336در اختيار داشت (تاورنيه، 
هـا را در  ها در سراسر كشور پراكنده بود و شـاه رسـماً آن  شدند كه هزار تن از آنناميده مي

آقاسـي، رئـيس نگهبانـان بازهـا،     داشت. مناصـبي همچـون قوشـخانه   خدمت خود نگه مي
خانـه و  )، مسئولين شـيرخانه و طـاووس  257 – 256و  56/ 8: 1336(شاردن،  باشي سگبان

). 154 – 153: 1363ساير مناصب مرتبط بـا شـكار مطيـع ميرشكارباشـي بودنـد (كمپفـر،       
رسيدگي به امور شكارياران از جمله دادن تيول، تقسيم حقوق و برآوردن ساير احتياجـات  

). ميرشكارباشي در برخي موارد 13: 1332الملوك، ها بر عهده ميرشكارباشي بود (تذكرهآن
كرد. البته در برخي مواقـع هـم   افتخار مهماني دادن به پادشاهان صفوي  را نصيب خود مي

الحكما معتقد است كه منصب ). رستم255و  207: 1329شد (استرآبادي، مغضوب واقع مي
دار امور مربوط به شكار ميرشكار باشي يك منصب تخصصي بوده و دارنده آن صرفاً عهده

- ) در مقابل قزويني از ضميمه بودن منصب قورچي102 – 101: 1352الحكما، بوده (رستم

). گزارش شاملو مبني بـر  335: 1329گويد (قزويني، باشي به شغل ميرشكارباشي سخن مي
خـان حـاكم ايالـت    انتصاب خسروخان، ميرشكارباشي دربار شاه عباس دوم به جاي عرب

كند. امـا شـاملو هـيچ    م صحت سخن قزويني را بيشتر مي 1643ق/  1053ن در سال شيروا
- اي به اينكه آيا خسروخان با حفظ سمت قبلي به اين شغل منصوب شده يا نه، نمـي اشاره

گويد شاه عباس دوم وظيفـه  ). با اين حال روايت قزويني كه مي1/284: 1371كند (شاملو، 
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هللا وردي خان مصـاحب و قوللرآقاسـي و اميرشكارباشـي و    ا«آموز كردن شيران را به دست
محول كرد، بيانگر اين نكته است كه ميرشكارباشي در برخي مواقـع  » گيلويهبيگلربيگي كوه

  ). 154: 1329هاي ديگري نيز برعهده داشته است (قزويني، مسئوليت
تند كه در به طور كلي ميرشكارباشي و مجموعه تحت امرش دو وظيفه مهم بر عهده داش

آوري، آموزش و نگهـداري مرغـان و حيوانـات    واقع مكمل هم بودند. وظيفه نخست جمع
شكاري و هدايت اين حيوانات در شكارگاه به منظور صيد طعمه بود. فرايند يافتن مرغان و 

)، كـار  53: 1354(نسوي،  8گفتندها شكره يا اشكره ميحيوانات شكاري كه اصطالحاً به آن
شاردن موقعيت جغرافيايي ايران را به دليل واقع شدن در كنار مناطقي همچون  دشواري بود.

گرجستان، چركستان و روسيه كه محل صيد مرغان شـكاري هسـتند را برجسـته توصـيف     
). تعدادي از مرغـان شـكاري كـه از نظـر زيبـايي و      130 -  129/ 4: 1336كند (شاردن،  مي

صـيد  » هاي ايالـت پـارس  كوه«ايران بوده و از بزرگي جثه سرآمد ديگر مرغان بودند بومي 
؛ 372: 1336شدند. آذربايجان نيز از ديگر مناطق مهم صـيد ايـن مرغـان بـود (تاورنيـه،      مي

). شاردن از فروش عقاب به وسيله رعايـاي تبريـز بـه مبلـغ     130 -  129/ 4: 1336شاردن، 
ود كه مشتري عمده ايـن  ر). انتظار مي2/410: 1336دهد (شاردن، دستي پنج شاهي خبر مي

رعايا، دربار و اشراف بوده باشند. در برخي مواقع نيز حكام واليات، مرغان شـكاري را بـه   
خان حاكم شيروان يك دست فرستادند. به عنوان نمونه قزاقعنوان هديه به دربار صفوي مي

شاه و منوچهرخان حاكم مشهد يك دست شنقار (سنقر) به عنوان هديه براي  9بحري طغون
). ولـي عمـده ايـن مرغـان شـكاري را از روسـيه       72تا: صفي فرستاده بودند (اصفهاني، بي

گيري از برخي هاي صيد مرغان شكاري بهره). يكي از شيوه372: 1336آوردند (تاورنيه،  مي
هاي خود اين مرغان براي شكار همنوعان خود بود ازجمله به وسيله شاهين، عقاب را گونه

دسـت از مرغـان    800). بـدين ترتيـب متجـاوز از    2/410: 1336د (شـاردن،  گرفتنزنده مي
) بـاز، باشـه،   372: 1336شكاري مختلف همچون: قرقي، طرالن، شاهين، چـرخ (تاورنيـه،   

). به دست آوردن 90: 1352الحكما، بحري و شنقار در شكارخانه سلطنتي جمع شد (رستم
تـر  نسبت مرغان شكاري اندكي راحت حيوانات درنده شكاري همچون شير، سگ و يوز به

شدند. قزويني گزارش بود. برخي از اين حيوانات توسط واليان به دربار صفوي فرستاده مي
شير را براي شـاه  دهد كه والي عربستان (خوزستان فعلي) و ساير خوانين چند قالده بچه مي
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تعدادي از اين حيوانات رسد كه ). به نظر مي153: 1329عباس دوم فرستاده بودند (قزويني، 
  هاي شكار دستگير شده باشند.نيز در جرگه

ها بود. البته اين حيوانات بـه طـور غريـزي شـكار     كار ديگر شكارياران آموزش اشكره
هـا بـا   ها را با انسان انـس داده و در شـكارگاه  كردند منتها هنر شكارياران اين بود كه آن مي

گرفـت كـه   هاي طيوري انجام مـي گاهدر پرورش هاشكارچي هماهنگ نمايند. اين آموزش
ها را قوشـخانه يـا بازخانـه    ها را عظيم و زيبا توصيف كرده است. اين پرورشگاهشاردن آن

ها دفـاتري وجـود   گفتند كه به معني محل نگهداري حيوانات شكاري بود. در اين مكانمي
كردند و يا اينكـه  يم ميداشت كه مخصوص ثبت اسامي و تعداد مرغاني بود كه به شاه تقد

بخشيد. بعـالوه در ايـن دفـاتر اسـامي اشـخاص و تـاريخ و خصوصـيات        شاه به كسي مي
. مهــارت )257 – 8/256و 4/132: 1336شــد (شــاردن، پرنــدگان شــكاري نيــز ثبــت مــي

اي بـود كـه كـالغ را نيـز     انگيز ايرانيان در زمينه پرورش حيوانات شكاري به انـدازه  شگفت
ند. شاردن مدعي است كه بـراي آمـوزش هـر پرنـده يـك مـأمور و نـوكر        كردشكاري مي

). برخي از ايـن مرغـان بـه لحـاظ توانـايي      4/130: 1336مخصوص وجود داشته (شاردن، 
الجثه بودند و تعدادي ديگر خر، غزال و حيوانات عظيمجسمي مخصوص شكار گراز، گوره

). بـراي  372: 1336داشتند (تاورنيه،  براي صيد غاز، درنا، كبك، تيهو و امثال آن اختصاص
كردنـد. در روش اول مـاكتي از   كردن مرغان شـكاري از دو شـيوه اسـتفاده مـي    آموزدست

گوشتي ) و تكه372: 1336الصيد همچون آهو و خرگوش تهيه كرده (تاورنيه، حيوانات قابل
شـكاري از  دادنـد تـا مـرغ    گذاشتند، سپس ماكت را در يك نقطه قرار مـي روي سر آن مي

چرخي گذاشـته  گوشت مزبور تغذيه كند. در مرحله بعد ماكت حيوان فرضي را روي چهار
دادند تا پرنده به تعقيب و شكار آن عادت كند و در نهايت در مرحله و به آرامي حركت مي

دادند آخر ماكت ياد شده را بر روي همان چهارچرخ به اسب بسته و با سرعت حركت مي
تري از ميدان شكار قـرار دهنـد. در ايـن دو روش نيـز     را در صحنه واقعي تا پرنده شكاري

: 1336گذاشـتند (تاورنيـه،   گوشتي بر روي سر يا درون كاسه چشم ماكت ياد شده مـي تكه
ــاردن، 373 ــور    4/133: 1336؛ ش ــيد طي ــراي ص ــكاري را ب ــدگان ش ). در روش دوم پرن

بود كه چشم پرنده طعمه مانند درنـا را  دادند. شيوه كار بدين ترتيب غيرشكاري آموزش مي
توانسـت مسـير خـود را    بستند و در شـرايطي كـه پرنـده نمـي    كه در اين جا واقعي بود مي
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كردند. اين شيوه براي شكار حيوانـات  تشخيص دهد، مرغ شكاري را براي صيد آن رها مي
  ).133 – 4/132: 1336كوچك مثل خرگوش نيز كاربرد داشت (شاردن، 

حوه دستي كردن حيوانات شكاري همچون شير و سگ فقط اشـارات كلـي در   درباره ن
بيـگ را  ورديگويد عباس دوم ميرشكارباشي خـود اهللا منابع اين عصر شده مثال قزويني مي

آموز كردن شيران براي شكار كرده بود ولي به جزئيات و چگونگي انجـام ايـن   مأمور دست
). هزينه نگهداري از حيوانـات و مرغـان   154 -  153: 1329كند (قزويني، اي نميكار اشاره

هـا از  كردند. مقداري از گوشت مورد نيـاز آن شكاري باال بود زيرا تنها از گوشت تغذيه مي
)، در مواقـع ديگـر از طيـور    127: 1346شـد (سانسـون،   هاي شكار تأمين مـي طريق جرگه

دومـين وظيفـه   ). 4/132: 1336كردنـد (شـاردن،   هـا اسـتفاده مـي   خانگي بـراي تغذيـه آن  
ها و تأمين مايحتـاج  ميرشكارباشي و شكارياران تحت امرش نظارت بر نحوه تشكيل جرگه

 85: 1329شدند (قزويني، رعايا و سپاهياني بود كه مأمور گرد آوردن حيوانات در جرگه مي
وظايف  ). البته در برخي موارد امراي نظامي و حكام اياالت نيز شكارياران را در انجام86 –

 ).205: 1329قزوينـي،  ؛ 279: 1363؛ دالوالـه،  113: 1346كردند (سانسون، خود كمك مي
دهد دادند. كمپفر گزارش ميشكارياران در برخي موارد وظايف خود را بدرستي انجام نمي

 1094كه از هشتاد هزار رعيتي كه مأمور آماده كرده جرگه براي شكار شاه سليمان در سـال  
آبي فرار كردند و پانصد نفر ديگر در نتيجـه اصـرار   ودند نصفشان به خاطر بيم ب 1683ق/ 

  ).67 – 66: 1363شاه هالك شدند (كمپفر، 
هاي شكار موظف بودند حيوانات كشته شده را ميـان اردو و  شكارياران در پايان جرگه
 رفـت ). همچنـين زمـاني كـه شـاه بـه شـكار مـي       187: 1378رعايا تقسيم كنند (جنابدي، 

كردند. ايـن افـراد    باشي به همراه صد تن از زيردستانش در خدمت وي حركت ميميرشكار
دادنـد و شـش هفـت نفـر از     شير، پلنگ و حيوانات جنگلي اهلي را بـا اردو حركـت مـي   

كردند. زيرا در ايران به ساز و برگ شكار قوشچيان نيز با پرنده شكاري اردو را همراهي مي
  ).257 – 8/256: 1336شد (شاردن، اهميت زيادي داده مي

  
  هاي شكار . فنون و شيوه4

شد. شيوه نخست شـكار  در دوره صفوي از دو روش كلي براي شكار حيوانات استفاده مي
ترين شيوه شـكار ايـن دوره نيـز محسـوب     جرگه بود. در اين روش كه در نوع خود مهيج
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چيـان  )، جرگـه 763: 1378 گرفـت (جنابـدي،  شد و با نظارت حكام اياالت انجـام مـي   مي
 – 372: 1336وار در ميان گرفته (تاورنيـه،  حيوانات را از مناطق تعين شده به صورت دايره

) و كمك گـرفتن از چمـاق و   2/493: 1334) و با ايجاد هياهو، شليك تفنگ (تركمان، 373
ورد نيـاز  ). زمان م67 – 66: 1363دادند (كمپفر، ها حركت ميها را به سمت جرگهنيزه آن

) تـا هشـتاد روز در   763و  645: 1378هاي شكار از دوازده (جنابـدي،  براي تشكيل جرگه
هـا از لحـاظ ماهيـت    ). گردآوري حيوانـات در جرگـه  67 – 66: 1363نوسان بود (كمپفر، 

  گرفت.شدند به سه شيوه انجام ميافرادي كه مأمور اين كار مي
به صورت مشترك موظف به اين كار » رعاياجمهور متوطنان از سپاهي و «در روش اول 

عســاكر «). در شــيوه دوم تنهــا 2/578: 1334؛ تركمــان، 763: 1378شــدند (جنابــدي، مــي
). و 2/578: 1334كردنـد (تركمـان،   جانوران شكاري را در مكان معين جمع مـي » منصوره

: 1334مان، شدند (تركدرنهايت در شيوه سوم مردم بومي به تنهايي مأمور تشكيل جرگه مي
شدند تا هشتاد هزار نفر نيز گـزارش  ها مي). تعداد رعايايي كه مشغول تشكيل جرگه2/493

). رم دادن حيوانات نيز در دو بعد وسيع و محـدود صـورت   67 – 66: 1363شده (كمپفر، 
هاي مختلـف رم  ها حيوانات وحشي را از ايالتگرفت. بدين ترتيب كه در برخي جرگهمي

)، و در مـوارد  763و  253 – 252: 1378كردند (جنابـدي،  اخل جرگه جمع ميداده و در د
شد (اصفهاني، ها استفاده ميديگر از يك منطقه محدود مثال يك ايالت  براي تشكيل جرگه

ترين ويژگي اين نـوع شـكار   ). مهم2/493: 1334؛ تركمان، 205: 1329؛ قزويني، 285تا: بي
جرگه بود. البته در برخي موارد به دليل بروز مشكالتي همچون گرد آمدن حيوانات زياد در 

ها شد، حيوانات زيادي در جرگهها ميعدم تأمين نيازهاي رعايا كه منجر به فرار و مرگ آن
م اين تعداد حيوان جمع شـد:   1682ق/  1094آمد. در جرگه شاه سليمان در سال گرد نمي

(كمپفـر،  » پلنگ كه آن هم توانست بگريـزد بيست و پنج گوزن، هشت بزكوهي و يك يوز«
گوشـتي ماننـد   گوشت، حيوانات درنده و حـرام ). عالوه بر حيوانات حالل67 – 66: 1363

)، اما اكثريت بـا  764: 1378شد (جنابدي، ها جمع ميگرگ، شير، يوز و غيره نيز در جرگه
هـا از  ات در جرگـه گوشت مانند گوزن و آهو بود. بعد از جمع كردن حيوانحيوانات حالل

اي انسـاني  شد. در روش اول ديوارهها استفاده ميهاي مختلفي براي محصور كردن آنشيوه
- شد. در اين گونه مواقع رعايـايي كـه نمـي   وار به دور حيوانات تشكيل ميبه صورت دايره
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 ). در روش764: 1378شـدند (جنابـدي،   توانستند از فرار حيوانات جلوگيري كنند تنبيه مي
  گرفتند.دوم تركيبي از عناصر طبيعي و انساني را براي محصور كردن حيوانات به كار مي

اين روش در شكار جرگه شاه عباس در منطقه ميانكال مازندران قابـل مشـاهده اسـت.    
شـد و از  ميانكال سرزميني بود كه سه طرف آن به آب و يك طرف به خشكي محدود مي«

» شـدند خيمه در قسمت خشكي مانع خروج حيوانات مـي  اين جهت سپاهيان با برپا كردن
). در روش سوم با ساختن استحكاماتي انسـاني در منـاطق   945 – 3/944: 1334(تركمان، 

دهد در زمان شـاه عبـاس اول در   كردند. دالواله گزارش ميمناسب حيوانات را محصور مي
ها را به وسيله بي و دامنه كوههاي چوها را با پرچينهاي ميان كوهدو فرسخي فيروزكوه دره

توانسـت از روي  كردند، به نحوي كه هيچ حيواني نمـي هاي بلند محصور ميطناب و تيرك
شود كه براي انجام اين كار سيصد بار شتر طناب اين استحكامات عبور كند. وي مدعي مي

كه توسـط  ). اين پرچين در قسمت شمالي نقاشي 278 – 277: 1348استفاده شده (دالواله، 
دالواله از صحنه شكار شاه عباس در فيروزكوه كشيده به خوبي قابل مشاهده است. (بنگريد 

 به پيوست شماره يك)

پرداخـت و  ها بدين صورت بود كه ابتدا شاه به شكار مـي شيوه معمول شكار در جرگه
(جنابـدي،  داد كه امرا و بعـد از آن سـپاهيان   شد اجازه ميپس از آنكه از اين كار خسته مي

) و رعايا به شـكار  40 -  39: 1366؛ استرآبادي، 2/578: 1334؛ تركمان، 765و  313: 1378
)، زيرا احدي اجازه نداشـت قبـل از شـاه بـه طـرف      187و  220: 1378بپردازند (جنابدي، 

ميرزا قبـل از شـاه عبـاس بـه شـكار پرداخـت       شكار تيراندازي كند. در يك مورد كه صفي
). به خـاطر ماهيـت ايـن نـوع از شـكار      497: 1336گيخته شد (تاورنيه، عصبانيت شاه بران

  ).2/578: 1334؛ تركمان،  765و  253: 1378شد (جنابدي، حيوانات بسياري صيد مي
كردنـد (جنابـدي،   گـذاري و آزاد مـي  ها تعدادي از حيوانات را نشانهدر برخي از جرگه

پردازند. دالواله ري به فلسفه اين كار نمي). مورخان دربا2/579: 1334؛ تركمان، 765: 1378
هـايي از  كند كـه گوشـواره  داند و از جانوراني صحبت مياين رسم را يك سنت قديمي مي

انـد (دالوالـه،   ها بوده و از زير دست چند شاه گذشـته پادشاهان ماقبل صفويان در گوش آن
يا شايد بدين طريق قصد رسد اين سنت يك نوع ابراز قدرت بوده ). به نظر مي278: 1348
اند به ديگران بفهمانند كه اين حيوانات شكارهاي سلطنتي هستند و افراد عادي اجازه داشته

وحش كه به خاطر محصور بودن حيوانات در يك ها را ندارند. شكار در داخل باغشكار آن



 1398، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،نامة تاريخ اجتماعي اقتصادي پژوهش   82

يوس گرفـت. اولئـار  فضاي معين به شكار جرگه شباهت دارد نيز در ايـن دوره انجـام مـي   
وحش هزارجريب اصفهان به م در باغ 1643ق/  1053گزارشي از شكار شاه صفي در سال 

) با ديوارهاي بلنـد  mile( 10وحش داراي محيطي به بزرگي يك مايلدهد. اين باغدست مي
بود كه در سه قسمت طراحي شده بود. يك قسمت مخصوص نگهداري گوزن، خرگـوش  

شـد  آهو و در قسمت سوم گورخر نگهـداري مـي  و روباه، قسمت ديگر مختص نگهداري 
  ).213: 1363(اولئاريوس، 

شيوه دوم شكار در اين دوره شكار آزاد بـود بـدين ترتيـب كـه شـاه و همراهـانش در       
پرداختند. چون در اين نـوع شـكار ديگـر    هاي مختلف به صورت آزاد به شكار ميموقعيت

ها نبـود لـذا در دفعـات مكـرري انجـام      نيازي به بسيج رعايا و سپاهيان براي تشكيل جرگه
هايي همچون سفر شاه اسماعيل از سلطانيه به سمت آذربايجان در سـال  گرفت. گزارش مي

)، طي كردن مسافت ميان 45 – 44: 1369م به صورت شكاركنان (شيرازي،  1506ق/  912
م  1547ق/ 954قراباغ تـا گرجسـتان بـه صـورت شـكاركنان توسـط طهماسـب در سـال         

م  1615ق/  1024)، شكار شاه عباس از كسگر تـا رشـت در سـال    74: 1366رآبادي، (است
صفي از اصفهان به همدان به صـورت شـكاركنان در   )، حركت شاه2/879: 1334(تركمان، 

)، شـكار هـر روزه شـاه عبـاس دوم در     65 – 64تـا:  م (اصفهاني، بي 1629ق/  1038سال 
: 1329ت اقامـت وي در ايـن منطقـه (قزوينـي،     م در مد 1652ق/  1063مازندران به سال 

) و 127: 1346)، دنبال كردن شكار توسط شاه سليمان بـه همـراه امـرايش (سانسـون،     157
هـايي از ايـن شـيوه شـكار     پرداختن شاه سلطان حسين به شكار در ييالقات اصفهان نمونه

يد آسان حيوانـات  ). البته در اين روش نيز ترفندهايي به منظور ص95: 1373است (نصيري، 
هـايي كـه در   گرفت. شاه عبـاس دوم بـراي بيـرون كشـيدن گرازهـا و قرقـاول      صورت مي

نيزارهاي كنار هراترود واقع در دو فرسنگي شهر هرات پنهان شده بودند، دستور داد تا آتش 
و حيوانـات را بيـرون كشـيده و    در آن نيستان زدند سپس به كمك آتش و بـا ايجـاد هيـاه   

ها نيز ). همچنين در اين شيوه از شكار از اشكره110 – 109: 1329نمودند (قزويني،   شكار
هايي از شكار شاه اسـماعيل بـه كمـك    گرفتند. گزارشبراي صيد حيوانات ديگر كمك مي

). نطنزي از به كارگيري پرندگان شكاري مثل باز، 1/112: 1359شاهين موجود است (قمي، 
كنـد  ي مانند سگ و يوز توسـط شـاه عبـاس اول يـاد مـي     شاهين، چرخ و حيوانات شكار

). شاه عباس دوم هم عالقه زيادي در به كارگيري حيوانـات شـكاري   352: 1350(نطنزي، 
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). در 157و  155 – 154: 1329مانند شير و يوز براي شكار گوزن و گراز داشت (قزويني، 
ديـده بـه   هاي آمـوزش لنگو از پ هاي شكاري براي  خرگوشدوره شاه سليمان نيز از سگ

گرفتند. زنان حرم شاه سـليمان هـم از   ماده، گرگ و خوك كمك مي منظور شكار بز، گوزن
هايي كه ). سالح127و  114: 1346گرفتند (سانسون، پرندگان شكاري براي صيد كمك مي

: 1378رفـت شـامل شمشـير، نيـزه (جنابـدي،      در اين دوره براي شكار حيوانات به كار مي
)، 205: 1329؛ قزوينـي،  1/99: 1334؛ تركمـان،  307: 1378)، تير و كمـان (جنابـدي،   220

  ). 522و  4/482تا: )، گرز و خنجر بود (خواندمير، بي764: 1378كمند، تفنگ (جنابدي، 
هايي نيز به همراه داشت. شاه اسماعيل در جريـان شـكار در   شكارهاي اين دوره آسيب

- م از اسب سقوط كرد و تا چهار روز بيهوش بود (عالم 1510ق/  916ماوراءالنهر در سال 

خلفـاي  ). ابوالقاسـم 426 – 425: 1370آراي صفوي، ؛ عالم479: 1391آراي شاه اسماعيل، 
 952قاجار علمدار شاه طهماسب نيز در جريان شكار طهماسب در ييالقات هرات به سـال  

). هرچنـد منـابع   1/312: 1359م به دليل اصابت گلوله تفنك كشته شـد (قمـي،    1545ق/ 
هـاي شـكار متوجـه    هايي كه به واسطه فراهم نمـودن جرگـه  وابسته به دربار از ذكر آسيب
كاري منابع درباري توسط جهانگردان خارجي اند؛ ولي اين پنهانرعاياي شده سكوت كرده

  و برخي تواريخ محلي برمال شده است. 
رگه شاه عباس در زندگي مردم شـمال  رحيم چراغي با طرح اين سؤال كه شكارهاي ج

گويد كه اگر چه ترتيب شكارهاي گسترده براي ارباب مناصب منزلت چه نقشي داشته؟ مي
و شوكت به همراه داشته اما براي اكثريت مردم دستاوردي جز مرگ و تباهي نداشته اسـت  

ها گه). اين نظر تا حدودي و بخصوص در تشكيل برخي از جر470: 74 – 1373(چراغي، 
دهد در جريان شكار زمستاني شـاه عبـاس    به وسيله رعايا درست است. فومني گزارش مي

م از سي هزار رعيتي كه در سرماي كشنده زمستان آن سال مـأمور   1618ق/  1028در سال 
تشكيل جرگه شده بودند، دو هزار و هفتصد نفر هالك شدند، و اين قضيه هيچ تأسفي را از 

دهد كه از ميان ). كمپفر نيز به ما خبر مي172: 1274ينگيخت (فومني، جانب شاه عباس برن
م موظف بـه تشـكيل جرگـه شـكار بـراي شـاه        1682ق/  1094چياني كه در سال  جرگه

ايـن    ).67 – 66: 1363ها به دليل تشنگي جان باختند (كمپفر، سليمان بودند پانصد نفر آن
  كند.هاي چراغي را تقويت ميدو روايت گفته
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  هاي شكار  . گونه5
هـاي  ) و وجـود گونـه  130: 1346ايران عصر صفوي به دليل تنوع آب و هوايي (سانسون، 

مختلف جانوري سرزميني مساعد براي شكار بود. اين تنوع در برخي مناطق بيشتر به چشم 
مين سـرز «اي كه شاردن منطقه هيركاني (شامل گيالن، مازندران و گرگان) را آمد به گونهمي

). در دوره صفوي حيوانات مختلفي همچون شير، 4/119: 1336نامد (شاردن، مي» جانوران
)، گـوزن،  4/118: 1336؛ شـاردن،  372 – 370: 1336تيغي (تاورنيـه،  خرس، پلنگ، جوجه

غزال، آهو، مرال، زرافه، خرگوش، ببر، خوك، گراز و پرنـدگاني مثـل كبـوتر، كبـك، غـاز،      
هـاي فـراوان   ) و ماهي124 -  123و  119 – 4/118: 1336(شاردن،  اردك، مرغ باران، درنا

انـد.  زيسته) در مناطق مختلف ايران مي140 – 4/138: 1336؛ شاردن، 135: 1348(دالواله، 
هاي شكار در اين دوره نيز طيف وسيعي از حيوانات هاي جانوري، گونهبه تبع فراواني گونه

  گرفت.را در برمي
توان به سه گروه تقسيم شد را ميها مياي كه از گوشت آنز نظر استفادهها را ااين گونه

گوشت كه به سه گروه پسـتانداران، پرنـدگان و آبزيـان قابـل     نمود. نخست حيوانات حالل
)، گاو كوهي 313: 1378تقسيم است. پستانداران شامل آهو، نخجير، گور، گوزن (جنابدي، 

)، بـز كـوهي (سانسـون،    159تا: ؛ اصفهاني، بي285: 1348؛ دالواله، 2/946: 1334(تركمان، 
ــفهاني،  127: 1346 ــه اص ــاريوس،  152: 1372؛ وال ــورخر (اولئ ــوچ 213: 1363)، گ ) و ق

)، بلـدرچين ( 152: 1329) هستند. پرندگان عبارتند از كبك (قزويني، 374: 1346(تاورنيه، 
؛ 176تـا:  درنـا (اصـفهاني، بـي   )، 171: 1346)، قُمـري (تاورنيـه،   135: 1387قزويني، منشي

)، مرغابي (قزويني، 176تا: ؛ اصفهاني، بي504: 1346)، اردك (تاورنيه، 194: 1329قزويني، 
ــي، 267: 1329 ــل (قم ــان، 1/173: 1359)، ب ــو (تركم ــوتر 2/878: 1334)، دراج، تيه )، كب

ست كه در اين ). ماهي هم تنها آبزي ا110: 1329) و قرقاول (قزويني، 371: 1346(تاورنيه، 
  ).429و  140: 1359؛ قمي، 315و  303: 1378شده (جنابدي، دوره شكار مي

گوشت كه خود به دو گروه پرندگان و پستانداران قابل تقسيم است. دوم حيوانات حرام
)، 165: 1370آراي شـاه اسـماعيل،   توان به حيواناتي مثل شير (عـالم از دسته پستانداران مي

: 1329)، گراز (قزويني، 2/492: 1334)، خوك (تركمان، 50الف:  1370خرس (خواندامير، 
) و خرگوش[خرگوش 254و  186: 1378)، گرگ، روباه، پلنگ، يوز (جنابدي، 110 – 109

: 1378از نظر علماي شيعه حرام و از نظر علماي سني حالل است] اشاره كـرد (جنابـدي،   
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). 75تـا؛  توان به كالغ اشاره نمود (اصفهاني، بي). از پرندگان حرام گوشت هم تنها مي765
ها مكروه است. اسب تنها حيوان مكروهي است كه در سوم حيواناتي كه خوردن گوشت آن

- ها را نيز مـي ). اشكره153 -  1/152: 1359شده است (قمي، اين دوره به ندرت شكار مي

مرغان شكاري و حيوانات درنده تقسيم نمود. مرغان شـكاري شـامل بـاز     توان به دو گروه
) چرخ (چرغ)، 85: 1383هروي، )، عقاب (اميني352: 1350؛ نطنزي، 387: 1334(جنابدي، 

)، بحـري طغـون و شـنقار    372: 1346)، قرقي، طرالن (تاورنيه، 42: 1329شاهين (قزويني، 
: 1329ات درنده شكاري نيز عبارتند از شير (قزويني، )، و حيوان72تا: اند (اصفهاني، بيبوده
: 1350؛ نطنـزي،  374: 1346) و يـوز. (تاورنيـه،   127: 1346)، سگ، پلنگ (سانسون، 157
352(. 

  
  . كاركردهاي شكار در عصر صفوي6

  بخشي  كاركردهاي تفريحي و نشاط 1.6
بخـش  انگيـز و لـذت  رحآور، فـ هاي نشاطدر منابع اين عصر شكار به عنوان يكي از فعاليت

) كه 454: 1350؛ نطنزي، 2/620: 1334؛ تركمان، 192و  187: 1378معرفي شده (جنابدي، 
). 42تا: اند (اصفهاني، بيكردهاستفاده مي» بجهت دفع كدورت و آالم ظاهري و باطني«از آن 

گويـد  التواريخ با در نظر داشتن اين واقعيت درباره فلسفه وجودي شكار مـي مؤلف خالصه
طلبي آفريده شده و مداومت بر يك كار موجب كسـالت  چون طبيعت انسان بر اساس تنوع

اي بـراي  شود لذا خداوند با حالل نمودن شكار خواسته تا انسان از آن به عنـوان وسـيله  مي
رفع كسالت و يكنواختي استفاده كند. وي شكار را موجب تزكيـه روحـي دانسـته و دليـل     

  ).282تا: كند (اصفهاني، بين تفريح را به خاطر همين فوايد ذكر ميتوجه شاه صفي به اي
اي براي نشان دادن خوشـحالي خـود در مواقـع    شاهان صفوي از شكار به عنوان وسيله

هـا بـراي   ). جـداي از ايـن آن  108: 1329كردند (قزويني، پيروزي بر دشمن نيز استفاده مي
: 1334جستند (تركمان، يحي شكار بهره ميخوشامدگويي به سفراي خارجي از كاركرد تفر

). شكار يكي از تفريحاتي بوده كه زنان خاندان شاهي نيز به منظور 87: 1362؛ شرلي، 1/99
). برگزاري مسابقات 119و  107: 1346پرداختند (سانسون، گذران اوقات فراغت به آن مي

ديگر كاركردهاي تفريحي  مهيج ميان پرندگاني همچون كبك و بلدرچين يا قوچ و گاو نر از
شد و هـر  شكار در اين دوره است. اين مسابقات با حضور جمع كثيري از مردم برگزار مي
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هـا  حيواني طرفداران خاص خود را داشت. اين طرفداري كه ريشه در اختالفات ميان محله
شـد. همچنـين در برخـي مواقـع در ايـن      داشت در بيشتر مواقع منجر به ايجاد درگيري مي

). گاهي نيز از 245و  241: 1362گرفت (فيگوئروا، هايي نيز صورت ميبنديمسابقات شرط
شده. يعني شكار انسان استفاده مي» تفنن وحشيانه و مخوف«مرغان شكاري براي انجام يك 

خان حـاكم  شاردن از رواج اين تفريح در آغاز سده دهم در ايران و انجام آن توسط عليقلي
- گويد كه براي اين كار مرغان مخصوصي در قوشخانه تربيت مـي د. وي ميكنتبريز ياد مي

هـاي مهيجـي همچـون شـكار     ). گذشته از اين شـيوه 134 – 4/133: 1336شدند (شاردن، 
: 1363جرگه كه مستلزم بسيج گسترده مردم و سپاه براي جمع كردن حيوانات بود (كمپفر، 

توانست يك جشنواره تفريحي ت خود ميهايي كه به همراه داش) جداي از آسيب67 – 66
  و ورزشي مهيج به حساب آيد.

  
  كاركردهاي هنري 2.6

از بقاياي حيوانـات   كاركردهاي هنري شكار از دو جنبه قابل بررسي است. نخست استفاده
هاي شـكار  ها و تزئين لباس شاه و درباريان و تجلي  صحنهمنارهصيدشده براي ساختن كله

ها از شـاخ و اسـتخوان حيوانـات    منارهصنعت فرش اين دوره. ساخت كلهها در و شكارگاه
ترين كاربردهاي هنري شكار در اين دوره بود. سانسون صراحتاً يكي از اهداف يكي از مهم

). در 130: 1346ها را اختراع شيوه نويني از معماري ذكر كـرده اسـت (سانسـون،    اين برج
از نظر جلوه و نمايش از شاخ «ها را كه ايرانيان اين برجهاي ونيزيان نيز چنين آمده سفرنامه

هـا  مناره). تعداد زيادي از اين كله406: 1381هاي ونيزيان، (سفرنامه» اندآن جانوران ساخته
اي اشاره كرد كه بـه دسـتور   توسط شاهان صفوي ساخته شده بود از جمله بايد به سه مناره

). 406: 1381هاي ونيزيـان،  ته شده بود (سفرنامهشاه اسماعيل از شاخ گوزن در خوي ساخ
هاي مشابهي كه به فرمـان همـين پادشـاه در در اصـفهان و قـم سـاخته شـد (والـه         يا مناره

). تاورنيه نيز از سـاختن  75: 1370؛ خواندامير، 187: 1378؛ جنابدي، 152: 1372اصفهاني، 
). در 374: 1346ند (تاورنيـه،  كمناره توسط شاه صفي در وسط شهر اصفهان ياد مييك كله

اي كه به دستور شاه عبـاس در اصـفهان سـاخته شـده بـود، توجـه و تحيـر        اين ميان مناره
هاي هنري اين بنا كه از شاخ جهانگردان خارجي را برانگيخته است. سانسون درباره ظرافت

  گويد: و استخوان حيوانات ساخته شده بود مي
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- اي كه بديع و ابتكارآميز است، زيبا و جالب مياندازه طرز ساختمان اين مناره به همان

ها بقدري خوب رعايت شـده و خـوب كـار    سازي اين استخوانباشد ... تنظيم و قرينه
هايي را كه حس كنجكاوي بتماشاي ايـن منـاره كشـانيده اسـت     شده است كه خارجي

تي را كـه بـا تركيـب و    اند كه آيا به ظرافت اين بنا بيشتر توجه كنند يا صنعمتحير مانده
همه قطعات مختلف استخوان بنائي باين زيبايي را كه در معماري سابقه ندارد تنظيم اين

  ). 131 -  130: 1346(سانسون،  .بوجود آورده است مورد توجه قرار دهند
دانـد كـه   مـي » از ذوق غيرعادي و عجيب ايرانيـان «دالواله ساخت چنين بنايي را ناشي 

). (براي مشاهده 43 -  42: 1348رسيدند ( دالواله، زمينه به پاي شاه عباس نميالبته در اين 
مناره بنگريد به پيوست شماره دو). در ايـن دوره از پـر پرنـدگان نيـز بـراي      تصوير اين كله

كردند. سانسون در هنگام ذكر شكار زنان حـرم شـاه   شاه و درباريان استفاده مي تزيين لباس
  گويد: سليمان مي
هـا تقسـيم   كنند و بين خـانم كند پرهاي او را ميگر شكار مرغ كلنگ باشد شاه امر ميا

- آورند و كاله و موهايشان را با پرهـا مـي  ها پرها را بصورت زيبايي درميكند خانممي

دهد كه در خدمتش به شكار بپردازند ايـن  آرايند وقتي شاه به امراء و بزرگان اجازه مي
كننـد  هايشان نصب ميها پرها را بر روي عمامهبخشد و آنا نيز ميهگونه پرها را به آن

  ). 115: 1346(سانسون، 

كمپفر از تزئين تاج شاه سليمان كه با پرهاي مرغان شكاري مزين به جواهر تزئين شده 
گويد كه در خزانه سلطنتي تعداد زيادي از اين پرها وجود دارد (كمپفـر،  بود ياد كرده و مي

كـرد  شاه صفي نيز دستار خود را با يك دسته پر مرغـابي وحشـي تـزئين مـي     ).56: 1363
هـاي شـكار حيوانـات بخصـوص     ). گذشته از اين مشاهده صحنه212: 1363(اولئاريوس، 

بخش نقاشان اين دوره باشد. توانسته الهامشكار جرگه و رويت ظاهر حيوانات از نزديك مي
اي در صنعت ها كشيده شده جايگاه برجستهشكارگاههاي شكار و هايي كه از صحنهنقاشي

هاي با مفهوم شكار و شـكارگاه در بـين   اي كه فرشفرش اين دوره ايفا كرده است به گونه
هايي كه داراي چنين تصويري نيستند شود و فرشهاي دوره صفوي به وفور ديده ميفرش

  ).100: 1392در اقليت قرار دارند (ميرزااميني و شاهپروري، 
هاي شكار كه مستلزم ساختن استحكامات جرگه  لزوم ايجاد موانعي براي محصور كرد 

و تأسيساتي بود كه بعضاً خالي از ذوق هنري نيود دومين كاركرد هنري شكار در ايـن دوره  
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- بود. در جرگه شكاري كه در زمان شاه عباس در دو فرسنگي فيروزكوه برگزار شد پرچين

هاي بلندي كـه بـا   ها را نيز به وسيله تيركها كشيده شد و دامنه كوههاي بلندي در دره كوه
كردند. در همين شكارگاه يك جايگاه اختصاصـي  طناب به هم متصل شده بود محصور مي

عباس به منظور تماشاي صحنه شكار شـاه تـدارك ديـده    براي استقرار زنان حرمسراي شاه
هـاي مشـرف بـه همـين     بر فـراز يكـي از كـوه    شده بود. دالواله درباره معماري اين بنا كه

گويد اين جايگاه به شكل راهروي درازي بـوده كـه جلـو آن    شكارگاه ساخته شده بود، مي
هاي حصيري كشيده بودند همچنين اطراف آنجـا را سراسـر ديـوار    بست شده و پردهچوب

ه بودنـد  هاي ضخيمي كه از زير بشكل چهارگوش بوده پوشـاند كشيده و سقفش را با تخته
). ( براي مشاهده اين تأسيسات بنگريد به پيوست شماره يك). 279 -  277: 1348(دالواله، 

ها كه با مهـارت  ها در شكارگاهها و به كارگيري آنجداي از همه اين موارد آموزش اشكره
)، نيز خود يك فن و هنـر در حـوزه   4/130: 1336گرفت (شاردن، انگيزي انجام ميشگفت

 شد.ب ميشكار محسو

  
  كاركردهاي معيشتي 3.6
ترين كاركرد معيشتي شكار در دوره صفوي تأمين بخشي از گوشت مـورد نيـاز اردوي   مهم

شـدند (جنابـدي،   نظامي بود. پس از اتمام شكار حيوانات مطابق با اصول شرعي ذبـح مـي  
بعضـاً   ها توسط شكارياران ميان امراء، اشرف و اعيان و خدام و)، و گوشت آن307: 1378

). رعايا تنها در صـورتي  254 -  253و  187 – 186: 1378گشت (جنابدي، رعايا تقسيم مي
هـايي كـه   كردند. در جرگهها شركت مياز گوشت شكار سهيم بودند، كه در تشكيل جرگه

گشت شد، گوشت شكار فقط ميان اردوي نظامي تقسيم ميصرفاً توسط سپاهيان تشكيل مي
). سپاهيان بخصوص از ايـن گوشـت در سـفرهاي نظـامي     579 -  2/578: 1334(تركمان، 
م در زمان حكومت شاه عبـاس   1615ق/  1024اي كه در سال كردند. در جرگهاستفاده مي

بيقـدر و   تا ده مرحله [منـزل] گوشـت شـكار در اردوي اعظـم بسـيار و     «اول تشكيل شد. 
  ).2/878: 1334(تركمان، » بود  مقدار

دهد (دالوالـه،  ايرانيان در بستن گوشت شكار به زير شكم اسب خبر ميدالواله از رسم 
كردند. از رود نظاميان نيز در اين گونه مواقع بدين ترتيب عمل مي) كه گمان مي286: 1348

كردنـد  گوشت حيوانات شـكار شـده بـراي مصـارف آشـپزخانه شـاهي نيـز اسـتفاده مـي         
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حيواناتي همچون گـوزن و بـز كـوهي     ). در دوره صفوي گوشت215: 1363(اولئاريوس، 
) و از گوشت آبزياني مثل ماهي مخصوصاً در 127: 1346بسيار مورد پسند بوده (سانسون، 

رويه گوشت ). برخي موارد مصرف بي283 – 282: 1336شد (تاورنيه، ها استفاده ميجشن
خـوردن   روي شـاه عبـاس در  شد تركمان از زيادهشكار موجب ايجاد دردسر براي شاه مي
  ).3/1076: 1334دهد (تركمان، گوشت شكار و مسموم شدن وي خبر مي

با اين حال همه حيوانات شكار شده قابل مصرف نبودند. بدين ترتيب كه حيواناتي كـه  
ها را به مصرف خـود ايـن   شد، به خاطر مسائل شرعي گوشت آنها صيد ميتوسط اشكره

هـاي  ). و بـدين ترتيـب هزينـه   128 -  127: 1346دادند (سانسون، حيوانات اختصاص مي
ها از نظـر  دادند. همچنين حيواناتي مانند گراز كه گوشت آنها را كاهش مينگهداري از آن

فرستادند و از اين طريق ناز شصتي از آنان ها ميشريعت اسالمي حرام بود را براي عيسوي
گوشـت گـراز توسـط    ). گزارش شـاردن دربـاره مصـرف    636: 1336گرفتند (تاورنيه، مي

). بدين ترتيب شـكار  117: 1336عيسويان ساكن اصفهان خود مؤيد اين امر است (شاردن، 
در اين دوره در كنار ساير كاركردهايي كه داشته توانسته كاركرد معيشـتي بخصـوص بـراي    

  اردوي نظامي به همراه داشته باشد.
  
 نظامي - كاركردهاي سياسي 4.6

ترين كاركردهاي شكار در دوره صفوي كاركرد سياسـي   مهم آخرين و در عين حال يكي از
» صحيفه صحراي شـكار لـوح تعلـيم امـور    «و نظامي آن بوده است. از نظر منابع اين عصر 

). واله اصفهاني هدف شاهان صـفوي از شـكار را چنـين    13: 1329پادشاهي بود (قزويني، 
اثر و سـپاه ظفرپنـاه بـه    لشكرقيامتنخست پيشنهاد خاطر واال آن را دارند كه « كند: ذكر مي
- تازي و صيدافكني خو كرده به هنگام كار كه كارستان دشـمن شـكاري باشـد از تـن    اسب

) 151 – 150: 1372اصـفهاني،  (واله» پروري و كسالت روزگار بيكاري در آزار نبوده باشند
كار در اين بنابراين افزايش توان رزمي و رفع سستي و كسالت سپاه از كاركردهاي اصلي ش

سازي از صحنه نبرد و سرمشقي براي غلبـه بـر   دوره بود. عالوه بر اين شكار يك نوع شبيه
اي كـه در منـابع ايـن عصـر صـيد      ) به گونه20: 1329شده (قزويني، دشمنان محسوب مي

كـرد را  اي كه شاه با حيوانات وحشي مـي جانوران به سركوب دشمنان تشبيه شده و معامله
  ).140ب:  1370اند (خواندامير، ه با دشمنان و مخالفان او نسبت دادهبه برخورد شا
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شده. نمايي محسوب ميجداي از اين عملكرد شاه در جرگه شكار خود يك نوع قدرت
مستقيم به حوزه قدرت درآوردن وحشـيان را نشـانه تسـلط شـاه بـر      نطنزي به صورت غير

حكـم بـر   «ويني با بيان اين موضوع كه )، و قز352:  1350(نطنزي، دشمنان خود ذكر كرده 
اطالق جوارح شكاري كردن نشانيست از رهانيدن گرفتـاران مبـتال، و صـيد نمـودن طيـور      

). شكار 13: 1329به همين موضوع اشاره دارد (قزويني، » عالمتي از تسخير سركشان بادپيما
شـاه عبـاس اول   گرفـت.  اي براي فريب دشمنان نيز مورد استفاده قـرار مـي  به عنوان حربه

م را داشت شايعه  1603ق/  1012ها در سال گيري تبريز از عثمانيهنگامي كه قصد بازپس
رود. عباس دوم نيز به هنگـام حركـت بـه خراسـان     انداخت كه براي شكار به مازندران مي

محـض  «م از گوركانيان اعالم نمود كـه   1648ق/  1058گيري قندهار در سال براي بازپس
). جـداي  218 – 217و  175: 1366كند (استرآبادي، به اين سرزمين سفر مي» رسير و شكا

از اين برخي شاهان صفوي همچون شاه اسماعيل با اشـتغال بـه شـكار در هنگـام شـروع      
) اعتماد بـه  1/112: 1359؛ قمي، 288: 1378نبردهاي مهمي مثل چالدران و مرو (جنابدي، 

  كردند.نفس و روحيه سربازان خود را تقويت مي
هاي نظامي خـود بـه   اي براي نشان دادن تواناييشاهان صفوي از شكار به عنوان وسيله
كردند. جنابدي در ضمن اشـاره  برداري سياسي ميسفراي كشورهاي همسايه يك نوع بهره

نمايي شاه طهماسب در تيرانـدازي  به شكار مشترك طهماسب و همايون گوركاني از قدرت
جوانان جغتاي مقربان آن حضرت كه در شيوة تيرانـدازي دم از  «برابر و شكار حيوانات در 

). قزويني نيز علت شكار شـاه عبـاس   1/99: 1334گويد (تركمان، سخن مي» يكتائي ميزدند
الزم نمـود  «كنـد:  بيگ) را چنين بيان مينثارخان و ارسالندوم در حضور سفراي هند (جان

پنـاه  و صيدافكني نيز ملحـوظ ديـدة اعتبـار ايالـت    تازي و تيراندازي و شمشيرزني كه سبك
تازي و صيداندازي شـيوة چنـد كـه    سواري و سبكمزبور گردد ... در هر شكاري از چابك

باعث تعجب نظارگيان دشوارپسند تواند بود بظهور رسانيدند و موجب حيـرت تماشـائيان   
كنـد كـه بـه هنگـام     سرايان نقـل مـي  ). مستوفي از زبان خواجه85: 1329(قزويني، » گشت

زيب در مجلس شاه عباس دوم، عمداً شـيري را بـه درون   خان ايلچي اورنگحضور تربيت
آورد. مجلس آوردند و زنجير آن را باز كردند و شاه بدون استفاده از سالح شير را از پاي در

مستوفي ميان اين اتفاق و ايجاد رعب و وحشت در دل سفير مزبور كه قصـد توطئـه عليـه    
  ).112: 1357كند (مستوفي، را داشت ارتباط برقرار مي شاه



 91   ...متنوع آن  يكاركردها و يشكار سلطنت گاهيجا يو بررس ليتحل

شـدند. شـاه   همچنين در برخي موارد مرغان شكاري به عنوان هديه بـه سـفرا داده مـي   
م دو دست شنقار به شاهزاده اكبر گوركاني بخشيد  1695ق/  1107سلطان حسين در سال 

هـايي دربـاره برخـي    انهسـاز رواج افسـ  ). عالوه بر اين شـكار زمينـه  107: 1373(نصيري، 
افزود. صحبت كردن شاه اساعيل با يك شير ها ميپادشاهان صفوي شد كه بر مشروعيت آن

) و 166: 1391آراي شـاه اسـماعيل،   براي كنار رفتن از مسير زوار مزار سلمان فارسي (عالم
 م 1695ق/  1007پناه آوردن تعداد زيادي آهود به شاه عبـاس اول در جرگـه شـكار سـال     

) از جملـه ايـن مـوارد اسـت. شـكار برخـي       2/579: 1334رادكان و طواف وي (تركمان، 
بخشي و ابـراز قـدرت بـراي    حيوانات درنده همچون شير و خرس نيز يك نوع مشروعيت

پادشـاه  «اي كه شاه اسماعيل به خاطر شكار شـير در منـابع ايـن دوره  بـه     شاه بود. به گونه
). اين اصطالح به خاطر بار ارزشي كـه دارد  150: 1378معروف است (جنابدي، » شيرشكار

در منـابع  » غازيان شيرشـكار «براي سپاهيان نيز به كار برده شده است و ما به كرات با تعبير 
؛ 128: 1391آراي شـاه اسـماعيل،   ؛ عـالم 151: 1378كنيم (جنابـدي،  اين دوره برخورد مي

  ).2/683: 1363قمي، 
  

  گيري . نتيجه7
هايي كه توسط برخي از شاهان صفوي بـه مسـئله شـكار    توجهيها و بيوجهيتعليرغم كم

شد، اين تفريح از اهميت و جايگاه بااليي در نزد خاندان صفوي برخوردار بود. بـا ايـن   مي
منـدي نشـان   وجود همه پادشاهان صفوي به يك ميزان نسبت به اين تفـريح مهـيج عالقـه   

- اس اول، صفي و عباس دوم به كرات به شـكار مـي  اند. برخي مثل اسماعيل اول، عبنداده

هـاي  حسين گـزارش پرداختند. در مقابل از پادشاهاني همچون طهماسب، سليمان و سلطان
توجهي دسته اخير در مورد اسـماعيل دوم و  شماري در اين زمينه موجود است. كمانگشت

توان گفـت كـه   جرئت ميشود. با اين حال به توجهي كامل تبديل ميمحمد خدابنده به بي
  ترين تفريح سلطنتي در اين دوره بوده است.ترين و مهمشكار همچنان محبوب

شـد. در  هاي مختلفي براي صيد حيوانات اسـتفاده مـي  در دوره صفوي از فنون و روش
يك روش كه به شكار جرگه معروف بود با كمك رعايـا و سـپاهيان حيوانـات را در يـك     

كردند، و پس از محصور كـردن بـه وسـيله اسـتحكامات     گرد مي مكان از پيش تعيين شده
كردند. به تبع حيوانات زيادي كه در ايـن نـوع شـكار در    ها را صيد ميطبيعي و انساني، آن
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حيوانات بـود. در روش   ترين ويژگي اين نوع شكار صيد گستردهشد، مهمها گرد ميجرگه
داده و در برخي مواقع  بـراي صـيد آن  از    دوم حيوانات را در فضاي باز مورد تعقيب قرار

ترين ويژگي ايـن نـوع شـكار    گرفتند. مهمها و حيوانات درنده شكاري نيز كمك مياشكره
  فراواني آن بود.

هايي همچون شمشير، نيزه، تيروكمـان،  ها و به كار بردن سالحگيري از اين شيوهبا بهره
درندگان، پرندگان، چهارپايان، پسـتانداران و  هاي جانوري مختلفي مانند تفنگ و كمند گونه

گوشت اختصـاص  شد، با اين حال بيشترين فراواني صيد به حيوانات حاللآبزيان صيد مي
بخشـي و ايجـاد   داشت. شكار در اين دوره داراي كاركردهاي مهم و متنـوعي بـود. نشـاط   
شد. گذشته از ميروحيه مناسب در بين سپاهيان كاركرد فوري شكار در اين دوره محسوب 

هـا از طريـق   اين بخشي از گوشت مورد نياز اردوي نظامي بخصوص در مواقع لشكركشي
داد. شـكار در  گشت و بدين وسيله شكار كاركرد معيشتي خود را نشان مـي شكار تأمين مي

اين دوره به صورت مستقيم و غيرمستقيم كاركردهاي هنري نيز به همراه داشـت. لـزوم بـه    
- هاي هنري را ميهاي مختلف براي صيد حيوانات خود ابداعات و نوآوريكارگيري روش

هاي متنوعي كه از بقاياي حيوانات شكار شده براي كارهـاي هنـري   طلبيد. همچنين استفاده
افـزود. گذشـته از ايـن شـكار     شد، خود بر اهميت كاركرد هنري شكار در اين دوره ميمي

صفويان به همراه داشت. شاهان صفوي شكار را  نظامي مختلفي براي –كاركردهاي سياسي 
ها تـالش داشـتند   دانستند. جداي از اين آناي براي افزايش توان رزمي سپاه خود ميوسيله

اي براي فريب دشمنان و افـزايش مشـروعيت سياسـي و نظـامي     تا از شكار به عنوان حربه
  برداري كنند.خود بهره

 

ها نوشت پي
 

سواران در حال تاخت به جامي زرين و يـا شـيئي   بود كه در آن اسباندازي نوعي تيراندازي قبق 1
كردنـد. بنگريـد بـه: عليخـاني، زهـرا      تر كه بر باالي ديركي چوبي بود تير پرتـاب مـي  ارزشكم

 .133، مجله كتاب ماه هنر، ص »نمايش و سرگرمي در دوره صفويه«)، 1383(

بوه مردم آمده است بنگريـد بـه: رامپـوري،    اللغات واژه جرگه به معني صف كشيدن و اندر غياث 2
اللغات، به كوشش محمد دبيرسياقي، ج اول، تهران، كانون معرفت، ص تا)، غياثالدين (بيغياث
. در فرهنگ معين نيز جرگه به معناي حلقه مردم و حيوانـات، گـروه و زمـره آمـده اسـت.      290
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. جرگه زدن 1225ران: اميركبير، ص )، فرهنگ فارسي، ج اول، ته1342بنگريد به: معين، محمد (
نامه، زير )، لغت1388نيز به حلقه زدن و حوزه درست كردن آمده. بنگريد به: دهخدا، علي اكبر (

. شكار جرگه اصطالحاً به نـوعي از شـكار گفتـه    358نا، ص ، تهران: بي16نظر محمد معين، ج 
)، فرهنـگ آننـدراج،   1336، محمـد ( زدند. بنگريد به: پادشاهشد كه مردم دور شكار حلقه ميمي

- ؛ همچنين بنگريد بـه: رامپـوري، غيـاث   1326، تهران: خيام، ص 2زيرنظر محمد دبيرسياقي، ج 

راندند تا ، و حيوانات شكاري را از هر سو به سمت محل تعيين شده مي290اللغات، پيشين، ص 
نامـه، پيشـين،   دهخدا، لغتدر آن جا جمع شده و بدين وسيله شكار شاه آسان گردد. بنگريد به: 

تـري دربـاره ماهيـت شـكار جرگـه آمـده اسـت.        . در رساله امجديه توضيحات كامـل 357ص 
اي فضـاي  شـد كـه عـده   گويد شكار جرگه به نوعي از شكار گفته ميمجدالملك دراين باره مي

 پهناوري را احاطه و سپس به طرف مركز [محلي كه قرار بـود حيوانـات در آن جـا گـرد آينـد]     
افتادنـد.  كردند درنتيجه تمام حيوانات قابل صيد كه در عرصه شكار هسـتند گيـر مـي   حركت مي

الغرايب (مشهور به رساله مجديه)، تصحيح تا)، كشفبنگريد به: مجدالملك، ميرزامحمدخان (بي
 .18اهللا گرگاني، تهران: شركت كتاب، ص فضل

هـاي چنـدي انجـام    ايران و آداب آن پژوهش هاي حاكم بردرباره اهميت شكار در  ميان دودمان 3
)، بازنامه: 1354شده. براي كسب اطالع در اين باره بنگريد به: نسوي، ابوالحسن علي بن احمد (

اي در صيد و آداب آن در ايران تا قرن هفتم هجري، نگارش و تصـحيح علـي غـروي،    با مقدمه
مهدي و محمدرضـا شـاهپروري (   ؛  ميرزاامينـي، سـيد  53 – 1شناسي، صـص  تهران: مركز مردم

، فصلنامه انجمن علمي »هاي دوره صفويهبررسي ماهيت وجودي نقش شكار در فرش«)، 1392
)، 1395؛ باقري كياده، معصـومه و مسـعود رضـايي (   106 – 101، صص 24فرش ايران، شماره 

ونـد،  ؛ آدينـه 42 – 27، صـص  21، مطالعات ايرانـي، شـماره   »جايگاه شكار در نزد هخامنشيان«
، 26گنجينه اسناد، سال » تحليل پديده شكار سلطنتي در عصر قاجار«)،  1395مسعود و ديگران (

 .47 – 45صص 

الصـفويه، تصـحيح غالمرضـا    )، روضـه 1378براي آگاهي بيشتر بنگريد به: جنابدي، ميرزابيـگ (  4
 – 185، 180، 170، 160، 126طباطبايي مجد، تهران: بنياد موقوفات محمـود افشـار، صـفحات:    

187 ،190 ،192 ،204 ،213 ،219 – 220 ،252 – 253 ،254 ،266 – 267 ،288 ،303 ،306 ،
 .315و  313، 311، 309، 307

 آراي عباسـي، تاريخ عالم)، 1334، اسكندربيگ (براي آگاهي بيشتر در اين باره بنگريد به: تركمان 5
، 578، 564، 518، 493 – 491، 459، صـفحات:  2به كوشش ايرج افشار ، تهـران: اميركبيـر، ج   

 – 944، 930، صــفحات: 3و ج  887، 879، 878، 850، 849، 790، 763، 663، 631، 620، 579
 )1076و  1072، 1059، 1015، 993، 973، 945
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السير (تاريخ خالصةتا)، در اين باره بنگريد به خواجگي اصفهاني، محمدمعصوم (بيبراي آگاهي  6
، 176، 159، 155، 145، 92، 75، 74، 66 – 64، 42تهران: علمي، صفحات:  روزگار شاه صفي)،

235 ،244 ،247 ،250 ،276 ،282 ،284 – 285 ،294 – 295.. 

)، عباسـنامه (شـرح   1329دقزوين، محمـدطاهر ( براي آگاهي بيشتر در اين باره بنگريد بـه: وحيـ   7
ساله شاه عباس ثاني)، تصحيح و تحشيه ابراهيم دهگـان، اراك: كتابفروشـي داودي    22زندگاني 

 – 144، 110 – 109، 108، 104، 102، 96، 86 – 85، 42، 39، 20(فردوسي سابق)، صفحات: 
145 ،152 ،153 – 156 ،157 ،162 ،169 ،176 ،194 ،200 ،205، 208 ،228 ،264 ،265 ،267. 

به معني شكستن و شكار كـردن اسـت. ايـن    گرفته شده و شكره و اشكره از اشكردن و شكردن  8
واژه در زبان پهلوي به صورت شكره و در كتب لغت و ادب به شكل اشكره و شكره آمده است. 

اشـكره چنـين    . در فرهنگ لغت دهخدا دربـاره معنـي  53بنگريد به: نسوي، بازنامه، پيشين، ص 
نامه، پيشـين، ج  بنگريد به: دهخدا، لغت». هاهر مرغ شكاري از اقسام باز و باشه و غير آن«آمده: 

. با اين حال در كتاب بازنامه اشكره به معني مطلق جانوران شكاري مثل يوز، سگ، 2678، ص 7
اين پژوهش به پيروي . در 53باز، باشه و غيره آمده است. بنگريد به: نسوي، بازنامه، پيشين، ص 

 گر حيوانات درنده شكاري به كار رفته است. ياز كتاب بازنامه واژه اشكره به معناي مرغان و د

ها براي كسب آگاهي كامل درباره مشخصات پرندگان و مرغان شكاري كه در اين پژوهش از آن 9
، تهـران: ايرانشناسـي؛   )،  پرندگان شكاري ايـران 1393نام برده شده بنگريد به: بختياري، پرويز (

)، راهنماي پرندگان ايران، تهران: فرزانه؛ همچنين بنگريد به: وبسـايت  1392منصوري، جمشيد (
 www. Iranbirds.com.دانشنامه پرندگان ايران به آدرس: 

گيري طول در انگلستان اسـت. هـر مايـل برابـر بـا      جزء واحدهاي سلطنتي اندازه  )mileمايل ( 10
المللي، ترجمه مربع است. بنگريد به: فرهنگ اوزان و مقادير علمي و عملي بينمتر  3176/1855

و ويرايش مرتضي اشرافي (خوانساري)، كرج، سازمان ملي استاندارد ايران، چاپ شركت سـينما  
  .40و  38آهنگ، ص 
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  نامه ب كتا
  ، تصحيح محمد مشيري، تهران: اميركبير.الواريخرستم)، 1352الحكما)، محمدهاشم (آصف (رستم

به اهتمام احسـان اشـراقي،    االخبار في ذكراالخبار،نقاوه)، 1350اهللا (اي نطنزي، محمدبن هدايتافوشته 
  تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

تصحيح محمدرضا نصيري، تهران: انجمن  فتوحات شاهي،)، 1383هروي، اميرصدرالدين ابراهيم (اميني
  آثار و مفاخر فرهنگي.

، تهـران:  3و 2، 1بـه كوشـش ايـرج افشـار ، ج      آراي عباسي،تاريخ عالم)، 1334تركمان، اسكندربيگ (
  اميركبير.

الملوك (تشكيالت اداري و سازمان حكـومتي و دربـاري و طبقـات و مشـاغل و مناصـب عهـد       تذكره
  ش محمد دبيرسياقي، تهران: كتابفروشي طهوري.)، به كوش1332( صفويه)

تصحيح غالمرضا طباطبايي مجـد، تهـران: بنيـاد موقوفـات      الصفويه،روضه)، 1378جنابدي، ميرزابيگ (
  محمود افشار.

بـه   تاريخ سلطاني (از شيخ صـفي تـا شـاه صـفي)،    )، 1366حسيني استرآبادي، سيدحسين بن مرتضي (
  .كوشش احسان اشراقي، تهران: علمي

- ، مقدمـه جـالل  السير في اخبار احوال البشرحبيبتا)، الدين حسين (بيالدين بن همامخواندمير، غياث

  ، تهران: خيام.4الدين همايي، ج 
- تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي (ذيل تـاريخ حبيـب  الف)،  1370خواندامير، اميرمحمود (

  تصحيح و تحشيه محمدعلي جراحي، تهران: گستره. السير)،
، بـه كوشـش   ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفويب)،  1370خواندامير، اميرمحمود (

  غالمرضا طباطبايي مجد، تهران: بنياد موقوفات افشار يزدي.
  تهران: علمي. السير (تاريخ روزگار شاه صفي)،خالصةتا)، خواجگي اصفهاني، محمدمعصوم (بي

  ، تهران: بابك.4تصحيح عبدالحسين نوائي، ج  التواريخ،احسن)، 1357بيگ (روملو، حسن
تصحيح سيد حسن سادات ناصري، تهـران:   الخاقاني،قصص)، 1371خان بن داوودقلي (قليشاملو، ولي

  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
، با مقدمه، تعليقات و تصحيح عبدالحسـين نـوائي،   االخبارتكمله)، 1369بيگ (شيرازي (نويدي)، عبدي

  تهران: ني.
ق اصـغر منتظرصـاحب، تهـران: علمـي     )، بـا مقدمـه و تصـحيح و تعليـ    1391( آراي شاه اسماعيلعالم
  فرهنگي.   و
  )، به كوشش يداهللا شكري، تهران: بنياد فرهنگ ايران. 1350( آراي صفويعالم

  به اهتمام برنهارد دارن، پطرزبورگ: آكادميه ايمپراطوريه. تاريخ گيالن،)، 1274لفتاح (فومني، عبدا
  ، تهران: دانشگاه تهران.2و 1، تصحيح احسان اشراقي، ج التواريخخالصه)، 1359قمي، قاضي احمد (
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بـه كوشـش بهـروز گـودرزي، تهـران: بنيـاد موقوفـات         التـواريخ، زبده)، 1357مستوفي، محمدمحسن (
  افشار.  مودمح

به سعي و اهتمام سيد اميرحسين عابـدي، تهـران:    تاريخ سالطين صفويه،)، 1351معصوم، ميرزامحمد (
  بنياد فرهنگ ايران.

تصحيح عباس اقبال، اصفهان: كتابخانه سنايي  التواريخ،مجمع)، 1362مرعشي صفوي، ميرزا محمدخليل (
  و كتابخانه طهوري.

سـازمان اداري حكومـت صـفوي يـا تحقيقـات و حواشـي و       )، 1334مينورسكي، ورديمير فدروويچ (
نيـا، بـا حواشـي و فهـارس و مقدمـه و      ترجمه مسعود رجب الملوك،تعليقات مينورسكي بر تذكره

 نظر محمد دبيرسياقي، تهران: انجمن كتاب كتابفروشي زوار.امعان

  نژاد، تهران: ميراث مكتوب.تصحيح محسن بهرام خبار،جواهراال)، 1387قزويني، بوداق (منشي
ق پادشـاهي   1110 – 1105دستور شهرياران (سالهاي )، 1373العابدين (نصيري، محمدابراهيم بن زين

  مقدم، تهران: بنياد موقوفات محمود افشار. به كوشش محمدنادر نصيري شاه سلطان حسين صفوي)،
اي در صيد و آداب آن در ايران تا قرن هفـتم  بازنامه: با مقدمه، )1354نسوي، ابوالحسن علي بن احمد (

  شناسي.، تصحيح و نگارش علي غروي، تهران: مركز مردمهجري
تصحيح و تحشيه  ساله شاه عباس ثاني)، 22عباسنامه (شرح زندگاني )، 1329وحيدقزوين، محمدطاهر (

  ابراهيم دهگان، اراك: كتابفروشي داودي (فردوسي سابق).
به كوشش ميرهاشم محدث،  خلدبرين (ايران در روزگار صفويان)،)، 1372اله اصفهاني، محمديوسف (و

  تهران: بنياد موقوفات محمود افشار.
هـران: سـازمان انتشـاراتي و    ، ترجمـه احمـد بهپـور، ت   سـفرنامه اولئـاريوس  )، 1363اولئاريوس، آدام ( 

  ابتكار.  فرهنگي
با تجديدنظر كلي و تصـحيح حميـد شـيراني، اصـفهان:      امه تاورنيه،سفرن)، 1336تاورنيه، ژان باتيست (

  كتابخانه سنايي و كتابفروشي تاييد اصفهان.
الدين شـفا،  ترجمه و حواشي از شعاع سفرنامه دالواله (قسمت مربوط به ايران)،)، 1348دالواله، پيترو (

  تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
ترجمه  (وضع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شاه سليمان صفوي)،سفرنامه سانسون )، 1346سانسون (

  نا.تقي تفضلي، تهران: بي
  )، جمعي از نويسندگان، ترجمه منوچهر اميري، تهران: خوارزمي.1381( هاي ونيزيان در ايرانسفرنامه

  تهران: نگاه.، ترجمه آوانس، به كوشش علي دهباشي، سفرنامه برادران شرلي)، 1362شرلي، سر آنتوان (
  ، تهران: اميركبير.8و  4، 2ترجمه محمد عباسي، ج  سياحتنامة شاردن،)، 1336شاردن، ژان (

  ، تهران: خوارزمي.3ترجمه كيكاووس جهانداري، چ  سفرنامه كمپفر،)، 1363كمپفر، انگلبرت (
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 صـفوي)، سفرنامه كروسينسكي (يادداشتهاي كشيش لهسـتاني عصـر   )، 1363كروسينسكي، تاديوزيودا (
  ترجمه عبدالرزاق دنبلي، مقدمه، تصحيح و حواشي مريم ميراحمدي، تهران: توس. 

  ترجمه غالمرضا سميعي، تهران: نشر نو. سفرنامه فيگوئروا،)، 1362فيگوئروآ، دن گارسيا دسيلوا (
، 118و  116، مجله چيستا، شماره »شكار زمستاني و نوروزي شاه عباس«)، 1373 -  74چراغي، علي  (

  .476 – 469صص 
- بررسي ماهيت وجودي نقش شكار در فرش«)، 1392ميرزااميني، سيدمهدي و محمدرضا شاهپروري (

  .124 تا 97، ص 24، فصلنامه انجمن علمي فرش ايران، شماره »هاي دوره صفويه
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  ها پيوست

  شكار شاه عباس اول در فيروزكوه. . 1پيوست 

  

  منبع: برگرفته شده از سفرنامه دالواله
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  و شاخ به دستور شاه عباس ستخوانمنار ساخته شده از اتصوير كله. 2 پيوست

  

  منبع: برگرفته شده از سفرنامه دالواله


