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Abstract 

Kings have had different funs in most historical periods, but one of the common 

funs is hunting. Different dynasties ruling of Iran have always paid special attention 

to hunting and the Qajar period is one of the most prominent of these periods, 

especially in the Nasserite era, Nasser al-Din Shah, princes and even ordinary people 

were very interested in hunting and therefore engaged in hunting every day. In the 

present study, attempt will be made to by descriptive-analytical method and by using 

travelogues, memoirs and documents, answer the question that what were the factors 

affecting hunting, hunting functions and hunting goals in the Nasserite era? The 

findings of the study indicate that the climate, sanctuaries, abundance of hunting 

grounds, physical strength of people, unfounded beliefs, variety of hunting tools and 

admirable behavior, have been effective factors in the hunting method in this period. 

Hunting during the Qajar period, especially during the Nasserite era, was carried out 

in two forms, free and enclosed. In free hunting, the king and everyone else were 

allowed to hunt, but enclosed hunting was often reserved for the king. Although the 

king and courtiers' first motivation of hunting was entertainment, in fact also 

followed other purposes such as skill training, providing food from hunting meat, 

strengthening foreign relations by sending hunted animals as disgrace, satisfying the 

sense of warfare and power, and averting possible dangers. 
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  چكيده
هايي  اند، اما يكي از سرگرمي هاي تاريخي به تفريحات متفاوتي پرداخته شاهان در اكثر دوره

هاي مختلف حاكم بر ايران همواره  ي آنان مشترك بوده، شكار است. دودمان كه در بين همه
هاست، بـويژه   ترين اين دوره ي قاجار يكي از نمايان اند و دوره اي داشته به شكار توجه ويژه

شاه، شاهزادگان و حتي مردمان عـادي هـم بـه شـكار      صر ناصري شخص ناصرالديندر ع
روزه به شكارگري مشغول بودند.در پژوهش حاضر تالش  ي وافري داشتند و لذاهمه عالقه

ها، خاطرات و اسـناد بـه    تحليلي و با بهره گيري ازسفرنامه- خواهد شد تا با روش توصيفي
مؤثر بر شكار، كاركردهاي شكار و اهداف شـكار در  اين پرسش پاسخ داده شود كه عوامل 

هـا،   گاه وهوا، قرق آوردهاي پژوهش بيانگر آن است كه آب عصر ناصري چه بوده اند؟دست
اساس، تنـوع در آالت شـكار و    ها، توان و قدرت فيزيكي افراد، باورهاي بي وفور شكارگاه
ايـن دوره بـوده انـد. شـكار در     ي شكارگري در  آميز،از عوامل مؤثر بر طريقه رفتار تحسين

گرفت. در شـكار آزاد،   دوران قاجار بويژه عصر ناصري به دو صورت آزاد و قرق انجام مي
ي افراد مجاز به شكارگري بودند،اما شكار قـرق اغلـب مختصشـاه بود.اگرچـه      شاه و همه

هـداف  ي شاه و درباريان از شكار، تفريح و سرگرمي بود، امـا در حقيقـت ا   نخستين انگيزه
ديگري مانند تمرين مهارت، تأمين آذوقه از گوشـت شـكار، تقويـت روابـط خـارجي بـا       

 

 zahra7474.ghanbari@gmail.com، الم دانشگاه لرستاندانشجوي دكتري تاريخ ايران بعد از اس *

    khazaei.s@lu.ac.ir، (نويسنده مسئول)استاديار تاريخ دانشگاه لرستان  **
  04/11/1401، تاريخ پذيرش: 15/06/1401تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   186

 

فرستادن حيوانات شكار شده به عنوان خلعت، ارضاي حس سلحشوري و قـدرت و دفـع   
 خطرات احتمالي را نيز در پي داشت.

  هاي جانوري شكار، عصر ناصري، قرق، شكار آزاد، گونه ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

ي قاجار مانند ديگر ادوار تاريخي از اهميت فراواني برخـوردار بـوده اسـت.     در دوره شكار
ي  كردند. البتـه اهميـت شـكارنزد همـه     شاهان قاجار بيشتر وقت خود را صرف اين كار مي

شد، چراكه  شاه توجه زيادي به شكارگري مي قاجار يكسان نبود، در زمان ناصرالدين شاهان
ي اين كار به سـاير افـراد    ياري به شكارگري داشت و هم اجازهي بس هم شخص شاه عالقه

ي شكار در عصر قاجار موضوعي است كه اخيراً توجه پژوهشگران را به  شد. مسئلهداده مي
  خود جلب كرده است. 
حاضر تاكنون پژوهشـي انجـام نشـده اسـت؛زهرا قنبـري و تـوران       در رابطه باموضوع 

شكار حيوانات توسط اشراف قاجار و پيامدهاي «وان ) در پژوهشي تحت عن1399طوالبي (
در عصـر ناصـري را    ،تنها چگونگي روند شكار در ميان اشراف قاجاري»محيطي آن زيست

محيطي شكار اشراف در اين دورهمورد  مورد بررسي قرار داده و در پي آن پيامدهاي زيست
قـرق و  «) در پـژوهش  1400الـدين خزائـي (   واكاوي قرار گرفته است. زهرا قنبري و سـهم 

ي  ي قرق، كاركرد آن و آثار و پيامدهاي آن را در دوره مسئله» امنيت شكار در عصر ناصري
ها به نقش عوامل مؤثر در شكار، اهـداف   اند. در اين پژوهش ناصري مورد بررسي قرار داده

 ) در1398شـهاب شـهيداني و ديگـران(    اي نشده است.در اين ميـان  و كاركردهاي آن اشاره
پرداختـه  » بررسي و تحليلي بر آداب و اخالق شكار حيوانات در عصر صفويه«پژوهشي به 

زيست و  و مسائلي همچون انگيزه و فرايند شكار در عصر صفوي و مخاطرات آن بر محيط
هاي جانوري را بررسي كرده است و معتقد است كه صفويان از شكار به عنـوان منبـع    گونه

» محـوري  انسـان «و كسب حس افتخارجويي با رويكرد اخالق غذايي، فراگيري فنون رزمي
تحليـل و  «) نيز در پژوهشي بـه  1398اند.رضا دريكوندي و مصطفي نديم ( كرده استفاده مي

پرداختـه و جايگـاه   » بررسي جايگاه شكار سلطنتي و كاركردهاي متنوع آن در عصر صفوي
 چنين ه صفويه بررسي كرده، همترين تفريح سلطنتي دور شكار سلطنتي را به عنوان محبوب

هاي انجام شكاررا مورد توجه قرار داده است.اين دو مقاله وضعيت  كاركرد اصلي آن و شيوه
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)در پژوهشي 1395وند و ديگران( شكار در عصر صفويه را بررسي كرده اند. اما مسعود آدينه
زيسـت و   محـيط  ي ، پرداخته و به مسـئله »ي شكار سلطنتي در عصر قاجار تحليل پديده«به 

) نيـز در كتـاب خـود بـا     1398انـد و رودي متـه (   پديده شكار در عصر قاجار توجه كـرده 
به مبحث شكارگري در تفريحات ايرانيان (مخدرات و مسكرات از صفويه تا قاجاريه)عنوان

  ي شاه و اشراف پرداخته عصر قاجار و تحليل شكار به عنوان يكي از تفريحات مورد عالقه
ر پژوهش حاضر تالش خواهد شد تا عوامل مؤثر بر شكار و كاركردهاي شكار و است.اما د

مورد تحليل و بررسي قرار گيرد تـا روشـن گـردد كـه      اهداف شكارگري در عصر ناصري
برخالف تصور رايج، شكار در عصر قاجـار تنهـا بـا هـدف سـرگرمي و تفـريح صـورت        

  گرفته، بلكه اهداف ديگري را نيز درپي داشته است.  نمي
  
 . اهميت شكار در عصر قاجار2

ترين  وده و يكي از مهماي برخوردار ب تاريخ ايران از اهميت ويژه  هاي ي دوره شكار در همه
ي قاجار هم از اسـباب تفـرج و    ها براي شاه و درباريان بوده است. شكار در دوره سرگرمي

شد، همه  ها هم مي ي اطرافيان او كه شامل فرنگي شد. شاه و همه خوشگذراني محسوب مي
شـان محسـوب    رفتند و شكار جزء الينفـك زنـدگي   روزه براي شكار به مناطق مختلف مي

). درواقع شكار نمايش كفايت و توانايي جسماني شاه 2/1639: 1376شد (عزيزالسلطان،  مي
) يكـي از  148: 1346جاكه شكار به ويژه شـكار جرگـه (نـوربخش،     و ديگر افراد بود. ازآن

ترين تفريح هاي عصر قاجار بود، شاهان، شاهزادگان، درباريان و ديگر افراد، عالوه بـر   مهم
هاي متنـوع آن بـراي تحقـق اهـداف سياسـي،       تفريحي شكار، از ظرفيت ي استفاده از جنبه

گرفتند. شكار از اسباب عيش و تفرج پادشـاه بـوده و از    نظامي و معيشتي خود نيز بهره مي
ي مقربـان و چـاكران و شـكارچيان     ايام قديم قاعده و قانون اين واليات بر اين بود كه همه

: 1367؛ اعتمادالسـلطنه،  1/253: 1373ايع اتفاقيـه،  ماهر در ركاب شاه به شكار برونـد (وقـ  
بخش براي سفراي خارجي كه در ايران اقامت داشتند  ).شكار به عنوان تفريحي لذت1/276

فقدان سرگرمي موجب شده بود كه معمـوالً خـود را بـا شـكار      آمد، زيرا نيز به حساب مي
از طرف شاه به آنان داده شده بود  و اختيار اين كار  ). اجازه15: 1346مشغول كنند (دوراند، 

ها هم در اين زمينه مهارت الزم را به دست آورده و شكار  و اين امر موجب شده بود كه آن
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: 1385؛ فووريـه،  2/1639: 1376به يكي از تفريحات ثابت آنها تبديل شده (عزيزالسـلطان،  
  ).103: 1358) و زمان زيادي را هم صرف اين كار كنند (چريكف، 126

اما شكار نزد همه شاهان قاجار از اهميت يكسـاني برخـوردار نبـود. در مـورد شـاهان      
تـا:   آيـد (فالنـدن، بـي   نخستين قاجار آگاهي چنداني در مورد شكار از منابع به دست نمـي 

چنداني به شـكار نشـان     هاي سياسي موجب شده بود كه عالقه )،زيرا مسائل و درگيري72
شـاه خـود    شد، زيرا ناصـرالدين  شاه توجه بيشتري به شكار مي نندهند، امادر زمان ناصرالدي

).يكـي  38: 1367گذاشت (ماركـام،   شاه شكار بودو وقت بسياري را براي انجام اين كار مي
هـا باشـد، سـلطنت     تـر از سـاير دوره   ي ناصري نمايـان  ديگر از داليلي كه سبب شدتا دوره

گذراني در اختيار وي قرار  ي براي خوشبود كه فرصت بيشتر شاه طوالني مدت ناصرالدين
هـاي   شاه بـه شـكار، وجـود شـكارگاه     ي ناصرالدين داده بود.از ديگر داليل اهميت و عالقه

تنها براي شخص شـاه،   هاي مختلف جانوري بود. شكار در اين دوره نه فراوان و تنوع گونه
تبـاط بودنـد، نيزاهميـت    اي با شـاه در ار  ي افرادي كه به گونه بلكه براي شاهزادگان و همه

ي افراد با هـر مقـام و    جا كه محدوديتي براي شكارگري اعمال نشده بود، همه داشت. از آن
هاي جانوري را از  رويه،گونه ) و با شكار بي128: 1368منصبيمجاز به شكار بودند (پوالك، 

ر شخصـي بـا   شد. در واقـع هـ   بردند. البته منافع مختلفي هم از اين راه نصيبشان مي بين مي
كـرد. پـس از يـك شـكار      توجه به موقعيتي كه داشـت از كاربردهـاي شـكار اسـتفاده مـي     

ي ابواب جمعي او مبلغي را به عنوان نازشست و خلعت براي هـم   آميز، شاه و همه موفقيت
شد كه نشـان از اهتمـام و اهميـت     ها گاه با ابزار شكار هم همراه مي فرستادند. اين هديه مي

بخـش   ها براي شاه و درباريـان مسـرت   دوره بود.گرچه شكار هر يك از گونه شكار در اين
بود، اما شكار حيواناتي همچون پلنگ و خرس براي شاه بسيار غرورآفرين بود. بايد در نظر 

ها طبيعتاً خالي از خطر نبود، اما افتخاري كه شكارِ ايـن حيوانـات    داشت كه شكار اين گونه
موجب شده بود كه خطرات احتمـالي ناديـده گرفتـه شـود. از     كرد، ارزشمند نصيب شاه مي

جا كه شكارگري براي شخص شاه و همراهـانش موضـوع بـا اهميتـي بـود و همچنـين        آن
اي از شاهزادگان كـه هميشـه در ركـاب     ي بسياري به ثبت اين افتخارات داشتند، عده عالقه

و شـكارهاي او و ديگـر    شدند، روزانه وقايع شـاه  شاه بودند و مورخ درباري محسوب مي
اي از  كردند. همچنين در اين دوره دستگاه عكاسي رواج يافتـه بـود و عـده    افراد را ثبت مي

كردند  ي ارزشمندي را شكار مي افراد در ركاب شاه و شاهزادگان بودند كه هرگاه آنان گونه
  ).307- 306: 1374گرفتند (شيباني،  از آن عكس مي
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هـاي   السفر بود و براي كسب افتخارات ناشي از شكارِ گونـه  سلطاني دائمشاه  ناصرالدين
خريد و در اين مسير گاه اتفاقات ناگواري  هاي طوالني را به جان مي ارزشمند رنج مسافرت

)، اما با ايـن وجـود شـاه همچنـان بـه شـكار       129تا:  آمد(مخبرالسلطنه، بي براي او پيش مي
ر براي شاه و اطرافيانش اين بود كه شاه هم از عالقمند بود. يكي ديگر از داليل اهميت شكا

هـاي معيشـتي، نمايشـي آن. شـكار امـري       شد و هم از جنبـه  ي تفنني آن محظوظ مي جنبه
شد موجـب شـده    پرزحمت و پر هزينه بود، اما فوايدي كه از شكار عايد شاه و اشراف مي

انـدازه   شاه بي ناصرالدين بود كه محنت شكار ناديده گرفته شود و با اشتياق تمام انجام شود.
) و 293: 1382؛ اورسـل،  163: 1335ويژه شـكار عالقـه داشـت (دالمـاني،      به تفريحات به

: هشـت؛ مسـتوفي،   1367شاه،  گذراند (ناصرالدين اوقاتش را به شكار و سواري و تفرج مي
ز كرد باعث شده بود كه ا ). لذتي كه شكار نصيب شاه مي184: 1367؛ نجمي، 1/413: 1388

آسايش، رفاه تجملي و غذاي لذيذ حرم بگذرد و زندگي سخت و خشن شكاري را ترجيح 
  هاي مختلف همچون مسير رفت ). شاه و همراهانش در موقعيت304: 1372دهد (وامبري، 

)، هنگــام گــردش 62: 1363و آمـد بــه شــهرها و منــاطق دور و نزديـك، (اعتمادالســلطنه،   
هــا  )، هنگــام زيــارت امــامزاده164: 1377ادالســلطنه، ؛ اعتم1/138: 1374الســلطنه،  (عــين
كردند.  ) شكار مي27) و حتي در شرايط نامساعد جوي (همان: 1/618: 1374السلطنه،  (عين

شد، به شكار پرندگان و آبزيـان   هاي دريايي كه با كشتي انجام مي همچنين در طي مسافرت
اي بـود بـراي    اقع شكارگاه صحنه). درو70: 1363شدند (عزالدوله و ملكونوف،  مشغول مي

نمايش قدرت شاهانه، كه تحسين ديگران را به دنبال داشت و رغبت شاه براي شكار بيشتر 
). شكار شاه معموالً به صورت جمعي و با همراهي شـاهزادگان  1/48: 1375شد (بياني،  مي

). 923: 1377لطنه، و مالزمانش بود. در اين مواقع، اولويت شكار ابتدا با شاه بود (اعتمادالس
) و هرگاه 204شد خيلي مسرور بود (همان:  در مواقعي كه شكار ارزشمندي نصيب شاه مي

ي شاه مطلع بودند، شكار ديگران را به او نسبت  شد، افرادي كه از عالقه موفق به شكار نمي
) گـاهي شـكار   379، 188- 187، 101دادند تا رضايت خاطرش را جلب كننـد (همـان:    مي

). از ايـن رو  68- 67: 1376بـرد (آريـا،    روز زمـان مـي    هاي مهم چند شـبانه  از گونهبرخي 
ها عالقه نشان داد.  شاه بيش از ديگر شاهان قاجار به ساخت عمارت در شكارگاه ناصرالدين

؛ 304: 1372گذراند (وامبـري،   او نه ماه از سال را به سفرهاي كوتاه براي شكار و تفريح مي
هـا شـد. در    هاي مختلفي در شكارگاه ) و همين منجر به ساخت عمارت64: 1335دالماني، 

ي قاجار بويژه در عصر ناصري مناطقي براي شكار و شكارگري وجود داشت، كه شاه  دوره
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هـا و   قلعـه در دل كـوه   هايي ماننـد پـس   گذراند. مكان با مقربانش مدتي را در آن مناطق مي
شاه بود و وي از اين مناطق به عنـوان شـكارگاه    هاي آن مورد توجه خاص ناصرالدين دامنه

آباد، صـاحبقرانيه،   تپه، عشرت ). وي عمارات دوشان1/165: 1367كرد (بروگش،  استفاده مي
: 1388حصار و شهرسـتانك را سـاخت (مسـتوفي،     ، سرخه1آباد، شكارگاه جاجرود سلطنت

ر موجب شد كـه بيشـتر   ). عالقه و ذوق خاندان قاجار به شكا149: 1363؛ بنجامين، 1/407
). همين ذوق شكار سبب شده بود 264: 1362اطراف تهران به شكارگاه تبديل گردد (اوبن، 

  ). عالقه82: 1362وحش بگذراند (سرنا،  هاي خود را در باغ تا ناصرالدين شاه اغلب گردش
قـوانيني  ) او را چنان حريص كرده بود، كه گاه 18: 1361السلطنه،  افراطي شاه به شكار (تاج

بـال بيشـتري    تر از او بيايند تا خـود بـا فـراغ    كرد كه افرادش در حين شكار عقب وضع مي
،) زيرا در شكارهاي گروهي به دليل تيرانـدازي  607: 1377شكارگري كند (اعتمادالسلطنه، 

؛ عزيزالسـلطان،  622- 1/621: 1374السـلطنه،   شد (عين همزمان، شكارچي اصلي معلوم نمي
). شاهزادگان هم اكثر مواقـع بصـورت جمعـي بـه شـكار رفتـه و اوقـات        2/1417: 1376
ي تداركي كه براي شكار  )، هرچند گاهي با همه93- 92: 1390گذراندند (معيرالممالك،  مي

  ).141: 1362السلطان،  شدند (ظل ي جانوري هم نمي ديده بودند موفق به زدن يك گونه
همراهي زنان حرمسـرا بـا شـاه در هنگـام      يكي ديگر از نكاتي كه بايد به آن توجه كرد

هاي مديدي را براي شكارگري در مناطقي دور از حرم به  شكار بود. شاه به دليل اينكه مدت
كرد و زنان هم در كنـار شـاه بـه     اي از زنان حرمسرا را با خود همراه مي برد، لذا عده سر مي

ه دست آورده بودند (بنجامين، پرداختند و در شكارگري مهارت الزم را ب شكار حيوانات مي
شاه يعني جيـران تجريشـي    ي ناصرالدين ي بارزِ زنانِ شكارگر؛ معشوقه ). نمونه148: 1363

بود، كه در قرق هـاي سـلطنتي، شـاه از سـويي و جيـران از سـوي ديگـر بـه شـكارگري          
  ).39: 1361پرداختند (معيرالممالك،  مي

هـاي   ت داشت و تعـداد زيـادي از گونـه   ي شكارگري مهار شاه هم در زمينه مظفرالدين
اي كـه   )، امـا بـا وجـود عالقـه    1/852: 1376ارزشمند توسط او شكار شدند(عزيزالسلطان، 

) به دليل مشكالت و نـاتواني جسـمي، تـوان حركـت و     1/83تا:  المورخين، بي داشت(ملك
هـم را  هاي م جستجو براي شكار را نداشت. بدين جهت مالزمانش در حضور او انواع گونه

فرسـتاد تـا    كردند.او گاه تعدادي از افرادش را بـه اطـراف و منـاطق مختلـف مـي      شكار مي
شـاه   ).گاهي نيز با وجود مخالفت مظفرالـدين 2/1628: 1376السلطنه،  شكارگري كنند (عين
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زدند  هاي جانوري مي با شكار حيوانات، همراهانش در حضور او دست به شكار انواع گونه
شـاه قـدغن بـودن شـكار محـدود و       ).در زمان حكومت مظفرالـدين 1628و  1223(همان: 

)كـه احتمـال   5: 1361الملـك،   ؛افضـل 2057- 3/2056: 1377منحصر به تهران شـد(همان،  
رود دليل اين محدوديت، كاسته شدن ميزان شكارگري در زمان ايـن پادشـاه بود.طبيعتـاً     مي

جانوري در امان بماننـد و بـه تبـع    هاي  شد كه بسياري از گونه هاي موجود باعث مي قدغن
).يكي از نتـايج انقـالب مشـروطه نيـز     2507: 1377السلطنه،  تعدادشان نيز بيشتر شود (عين

هاي جـانوري بـود و همـين سـبب شـد تـا در زمـان         توجه به محيط زيست و حفظ گونه
). بنـابراين پـس از انقـالب    2057- 2056طور كلي منسوخ شـود (همـان:    مشروطه شكار به

روطه شكار شاهانه جايگاه خود را از دست داد و موانع قانوني براي اين كار بـه وجـود   مش
  آمد.

  
  . عوامل مؤثر بر شكارگري در عصر ناصري3

در عصر ناصري عوامل متعددي سبب شده بود تـا شـكارگري دچـار نوسـان شـده و گـاه       
  ند از:پررونق و گاهي امر شكار دچار ركود و سستي شود. اين عوامل عبارت بود

  
  وهوا آب 3.1

ي  گذاشت؛ مسئله ترين مسائلي كه بر روند شكارگري در عصر ناصري تأثير مي يكي از مهم
شـد.   وهوا و شرايط جوي بود. بسياري از شكارها در فصول خاصي از سال انجـام مـي   آب

هـاي جـانوري در فصـلي از     درواقع شاه، اشراف و مردم عادي براي شكار هر يك از گونه
) و به 6/4300: 1378السلطنه،  كردند (عين مناسب براي شكار آن گونه بود، اقدام مي سال كه

وهواي مخصوص به خود شكار  ي جانوري را در فصل، مكان، و آب اين مسئله كه هر گونه
هـايي همچـون كبـك     شود، اشراف داشتند. فصل زمستان و هواي برفي براي شـكار گونـه  

هايي بود كه شاه اغلب براي شكار  جاجرود يكي از شكارگاهي  ترين زمان بود. منطقه مناسب
). 404: 1383مانـد (امانـت،    ي جـاجرود مـي   در دره  رفتو معموالً دو هفته جا مي كبك به آن

رفت (ويشارد،  درمواقعي كه زمين پوشيده از برف بود، شاه براي شكار كبك به جاجرود مي
كرد، چون در اين مناطق فقـط   را شكار مي ي كبك شماري از گونه ) و تعداد بي322: 1363

) و بـا وجـود   1/629: 1373شدند (وقايع اتفاقيـه،   هاي زيادي جمع مي در هواي برفي گونه
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جـا   ) چنـد روزي در آن 131: 1368هواي سرد و برفي در درون چادرهاي روباز (پـوالك،  
برفـي و در نقـاط   ). مردمان عادي هم در هواي 1/471: 1373شد (وقايع اتفاقيه،  توقف مي

).البته هواي سرد و برفي 5/3261: 1377السلطنه،  شدند (عين مختلف مشغول شكار كبك مي
هاي جانوري مناسب نبود ودر برخي از مناطق هم به دليـل وجـود    ي گونه براي شكار همه
). گاه بـه علـت   8/6173: 1379شد (همان،  هاي جانوري به شدت كم مي سرما، تعداد گونه

ي تبحري كـه در شـكارگري داشـتند تنهـا      بودن شرايط جوي، شاهزادگان با همهنامناسب 
  ).1/27: 1374هاي جانوري را شكار كنند (همان،  توانستند تعدادي كمي از گونه مي

وهواي معتدل داشت، براي شكار بسياري از حيوانات مناسب  اما برخي از مناطق كه آب
طق بـه داليـل مختلـف داراي انـواع و اقسـام      ). بسـياري از منـا  1/169: 1374بود (همـان،  

هاي اطراف  گرفتند. يكي از اين مناطق؛ جنگل حيوانات بودند و لذا مورد توجه شاه قرار مي
: 1374ي ايـران،   رفـت (روزنامـه   جـا مـي   مازندران بود كه شاه براي شكار انواع طيور به آن

آب و هوا بودن؛  صيد و خوش ). از ديگر مناطق مهم و مورد توجه شاه به دليل وفور1/485
  ).10/8730: 1380ي جاجرود بود (هدايت،  منطقه

  
  ها و ممنوعيت شكار در برخي مناطق گاه قرق 3.2

گذاشـت؛ قـرق كـردن منـاطق      از ديگر مسائلي كه بر شكارگري شاه و اطرافيان او تأثير مي
- 10/7634: 1380السلطنه،  ؛ عين49: 1362السلطان،  مختلف و قدغن كردن شكار بود (ظل

).قدغن كردن شكار در برخي مناطق داليل مختلفي داشت؛ در برخي مناطق فقـط در  7635
؛ 22: 1390صورت داشتن مجوز و بليط امكان شكار كردن وجـود داشـت (معيرالممالـك،    

). گاهي به دليل نزديك بودن شكارگاه به روستاها و سروصـدايي  25: 1399شاه،  ناصرالدين
هـا شـكار در ايـن منـاطق را قـدغن مـي كردنـد         شكارچيانبود، پلـيس كه حاصل ازشليك 

). قدغن كردن شكار در برخي مناطق فقط توسط شاه صورت 41، 22: 1390(معيرالممالك، 
پرداختنـد   گرفت و به آن قرق سلطنتي مي گفتند و تنها شاه به همراه زنانش به شكار مي مي

السـلطان،   خصي هـم وجـود داشـت (ظـل    ). در اين دوره قرق ش39: 1361(معيرالممالك، 
شد، بلكه برخي از درباريـان هـم    ) و قرق كردن مناطق شكار به شاه محدود نمي48: 1362
  ).7635- 10/7634: 1380السلطنه،  ي اين كار را داشتند (عين اجازه
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  حضور شكارچيان مختلف در شكارگاه ها 3.3
شكار كردن را سخت و كُند مي كرد اين يكي از عواملي كه در امر شكارمؤثر بود و جريان 

ها مورد توجه شاه و بسياري از ديگر افراد بود و به دليل  بود كه شكار در برخي از شكارگاه
هـاي جـانوري بـا صـداي تفنـگ و       حضور مكرر شكارچيان متعدد در ايـن منـاطق، گونـه   

.و بـا ديـدن   )250- 249، 191، 154- 1/153: 1374السلطنه،  شكارچي آشنا شده بودند (عين
ها پنهان كرده و پيـدا   ها و شنيدن صداي شليك اسلحه، به سرعت خود را در كوه شكارچي

ها،شكار كـردن بـراي    جا كه در برخي از شكارگاه كردن و شكارشان كار دشواري بود. از آن
ي افراد با هر منصبي، آزاد بود، اين مسئله موجب شده بود كه همه به صـورت مـداوم    همه

كنند و حضور بسياري از شكارچيان در برخي مناطق موجب شده بود كه حتـي  شكارگري 
  ).1/219: 1374السلطنه،  در مواقعي شكاري نصيب شاهزادگان نشود (عين

  
  همراهي تعداد زيادي از شاهزادگان و خدمه با شاه در شكارگاه 4.3

ر شاه بـا خلـل   همراهي تعداد زيادي از شاهزادگان و خدمه با شاه موجب شده بود كه شكا
داد كه افرادش با فاصله پشت سـر او   شاه گاهي دستور مي مواجه شود از اين رو ناصرالدين

ي مهارتي كـه داشـت در مـواقعي موفـق بـه       ).شاه با همه607: 1377بيايند (اعتمادالسلطنه، 
 فرستاد اما ميل داشت كه آنان شد، از همين رو برخي از افرادش را براي شكار مي شكار نمي

كردند كه مزيد بر علت  هايي همچون قوچ را شكار مي هم شكار نكنند، آنان هم گاهي گونه
).شـكارهايي كـه توسـط    509: 1377افزود(اعتمادالسلطنه،  شده و بر آزرده خاطري شاه مي

كرد، موجب شـده بـود كـه شـاه      شد و اسباب دلخوري شاه را فراهم مي درباريان انجام مي
).گـاهي بـه داليـل    923: 1377ركـابش قـدغن كند(اعتمادالسـلطنه،    حضور اين افراد را در 

هـاي جـانوري منـع     مختلف شاهزادگان و ملتزمين ركـاب، شـاه را از شـكار برخـي گونـه     
اي از  ).در اين ميـان عـده  113: 1389ها،  ؛ قاضي413: 1378شاه قاجار،  كردند(ناصرالدين مي

هي كـرده و بـا فريـاد زدن و بـه صـدا      افراد هم حضور داشتند كه در شكار شاه او را همرا
ها  دادند كه شاه به آساني بتواند با آن درآوردن طبل، حيوانات وحشي را به طرف شاه رم مي

  ).1/214: 1367ها را شكار كند(بروگش،  رو شده و آن گونه روبه
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  شكار بي رويه و كم شدن گونه هاي جانوري 3.5
ي خاص موجب شده بود كه تعداد آن گونه  گونهدرپي و افراط در شكار يك  شكارهاي پي

السـلطنه،   شـماري برسـد (عـين    به سرعت تقليل يافته و حتي در مواردي به تعداد انگشـت 
اي كم مي شد كه شاهزادگان بـراي كسـي    ).در مواقعي تعداد شكار تا اندازه5/3952: 1377

- 4/3016: 1377لطنه، السـ  كردنـد (عـين   شد، انعام تعيين مـي  كه موفق به شكار آن گونه مي
گرفـت   آب و هوا بيشتر مـورد توجـه و هجـوم شـكارچيان قـرار مـي       ). مناطقخوش3017
). همين 2/958: 1373؛ وقايع اتفاقيه، 22: 1390؛ معيرالممالك، 1/169: 1374السلطنه،  (عين

ي جـانوري و گيـاهي تـا     هايي همچون جاجرود، در حوزه امر موجب شده بود تا شكارگاه
). 1365- 2/1364: 1376السلطنه،  ها باقي بماند (عين ي آسيب ببينندو فقط نامي از آنا اندازه

ي شـاه و اطرافيـان او،    رويـه  شاه به دليل رواج شكار بـي  درمجموع ايام حكومت ناصرالدين
  سبب شد تا شكارگري در فصل بهار در تهران و ساير واليات قدغن شود.

صت نفري بودند به نام تفنگداران خاصه و تحت در اين ميان يك عده به تعداد پنجاه ش
گرفتنـد. (نجمـي،    رياست تفنگدارباشي بوده و سالي صد الي دويست تومـان مواجـب مـي   

هاي جانوري به تعداد زياد بودند، شاهزادگان و  ) در مناطقي كه داراي انواع گونه183: 1367
  ).143: 1362 السلطان، كردند (ظل روز شكارگري مي شكارچيان به صورت شبانه

  
  ها تعدد شكارگاه 3.6

هـاي فـراوان بـود.     از ديگر مسائل مهم و تأثيرگذار بر شكار و شكارگري؛ وجود شـكارگاه 
هاي جانوري بـود   شد كه داراي تعداد زيادي از گونه اي به عنوان شكارگاه شناخته مي منطقه

ي خوش آب و هوا بوده ).در اين زمان تهران و اطراف آن مناطق485: 1374(روزنامه ايران، 
و داراي مراتع وسيع بود، از اين رو مورد توجه شاه قرار گرفته و اكثر شكارهايش را در اين 

) 264: 1362هاي فراوان در تهران و اطراف آن (اوبـن،   داد. وجود شكارگاه مناطق انجام مي
  موجب شده بود كه شاه و ديگر افراد هر چه بيشتر به شكار ترغيب شوند.

) و سواحل جاجرود به دليل دارا 113: 1363تپه (ويشارد،  هايي از قبيل؛ دوشان گاهشكار
هاي مختلف جانوري، سبب مي شد تـا شـاه و مالزمـان وي چنـد روزي را در      بودن گونه

: 1380؛ هـدايت،  2/1151: 1367؛ اعتمادالسـلطنه،  153: 1385جا توقف كنند (فووريـه،   آن
ترين مناطقي بود كه به دليل وفـور انـواع    ترين و اصلي م).شكارگاه جاجرود از مه10/8730
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شـد. هـدايت آن را    ي مهمي محسوب مـي  هاي جانوري، براي شاه و ساير افراد منطقه گونه
مرز و بوم شكارگاه جاجرود به وفور صـيد و نزهـت ارمـن و    «چنين توصيف مي كند كه: 

ور و گـوزن و اصـطياد   غدوبت ماه و صفوت هوا معروف است و غالب اوقات به شكار گـ 
). شـكارگاه جـاجرود و   10/8730: 1380(هـدايت،  » سباع و ضـباع راغـب و شـاغل بـود.    

هاي ارزشمند بود، از اين رو شاه قاجار دائمـاً در ايـن    تپه داراي تعداد زيادي از گونه دوشان
شمال  شاه؛ شهرستانك در هاي تابستاني ناصرالدين برد.يكي ديگر از اقامتگاه مناطق به سر مي

هـايي   هايي كه مورد توجه شاه بود، رسيدگي ). در شكارگاه149: 1362تهران بود (بنجامين، 
تپه كه آب وجود نداشت، دستور داده شد  گرفت.براي نمونه در صحراي دوشان صورت مي

طـور سـاخت عمـارت هـا،      ). همـين 2/1387: 1367كه قنات حفر كننـد (اعتمادالسـلطنه،   
)، قصـرها (بـروگش،   7/5608: 1378السـلطنه،   ؛ عـين 1/407: 1388ها (مسـتوفي،   ساختمان

در شكارگاه   ) و استراحتگاه297: 1382)، ويال (اورسل، 85: 1363؛ بنجامين، 1/161: 1367
بال چند روزي را به شكارگري در اين  نيز موجب شده بود كه شاه با خاطري آسوده و فراغ

هـا رفتـه و پـس از     گـاه  ز شكار به اين استراحتشاه هميشه قبل ا مناطق بپردازد. ناصرالدين
  ).85: 1363شد (بنجامين،  استراحتي كوتاه، عازم شكار مي

  
  توانايي جسمي و رقابت در شكار 3.7

قدرت و توانايي بدني شاه و درباريـان نيـز از مسـائل تأثيرگـذار در امـر شـكارگري بـود.        
انايي بااليي برخـوردار بـود و از ايـن    هاي جانوري از تو شاه در شكار انواع گونه ناصرالدين

). از 367: 1399شـاه قاجـار،    ؛ناصرالدين148: 1363برد (بنجامين،  توانايي نهايت بهره را مي
جا كه شاه مهارت و توانايي شكار انواع حيوانات را داشت، مالزمانش نيز هم پاي با او به  آن

گاهي افراد زيردست شاه نيز مـانعي   ).البته2/1223: 1376السلطنه،  شكار مي پرداختند (عين
كردند، در اين موارد نيـز گـاهي    براي شكارگري شاه شده و از تيراندازي شاه جلوگيري مي

  ).413: 1378شاه،  شاه مطيع افرادش بود (ناصرالدين
هايي بـراي شـكار بيشـتر     ي درباريان آزاد بود، رقابت جا كه شكار براي شاه و همه از آن

گرفت كه منجر به اعمال برخي از قوانين توسط شاه شده بود. از قـوانيني   بين آنان شكل مي
تر از او بيايند  كه توسط شاه در حين شكار وضع شده بود اينكه افرادش دويست قدم عقب

). حسـادت شـاه بـه    607: 1377تا شاه بتواند با خاطري آسوده شكار كند (اعتمادالسـلطنه،  
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ي صفوي هـم   ين شاهان قاجار رايج نبود بلكه در دورهاطرافيان بر سر شكارگري فقط در ب
). در شـكارگري،  497: 1336به دليل اهميت شكار اين مسائل وجود داشته است (تاورنيه، 

: 1377ها هـم رقابـت وجـود داشـت (اعتمادالسـلطنه،       گاه بين شاه، درباريان و حتي فراش
ي ارزشـمندي همچـون    ونـه شد كه گ تر مي ها زماني حساس ). در زمان ناصري رقابت469

  ).1363- 2/1362: 1376السلطنه،  شد (عين پلنگ ديده مي
  
  باورهاي خرافي 3.8

اصل و اساس درآميخته شده  شكارگري در اين زمان با برخي از عقايد خرافي  و سخنان بي
بود. يكي از عقايد شاه در رابطه با شكار؛ اعتقاد به سعد يا نحس بودن زمان شكار بود، لـذا  

دادي از منجمين حضور داشتند كه شاه قاجار روز و ساعت سعد و مناسب برايشـكار را  تع
) و طبيعتاً زمـانِ بسـياري از    118تا:  اي، بي ؛ مراغه133: 1368شد (پوالك،  از آنان جويا مي

كرد. يكي از باورهاي خرافـي راجـع بـه     ها تغيير مي سفرهاي شكاري به دليل همين انديشه
ديـد آن   ه اين بود كه اگر شاه هنگام شكار، شاخِ حيوان شكار شده را مـي شكار در اين دور

  ).93: 1378شاه،  دانست (ناصرالدين يمن مي روز را خوش
  
  گوناگوني ابزار شكار 3.9

تنوع در ابزار و وسايل شكار هم تأثير زيادي در عالقه به شكارگري داشـت. وجـود انـواع    
و ابزارآالت شكار در اين دوره و همچنـين انـواع حيوانـات شـكاري همچـون بـاز،         سالح

) موجب شـده  1/571: 1367؛اعتمادالسلطنه، 265: 1362طرالن، قرقي، پيغو و قوش (اوبن، 
اي را بـا ابـزار    ها به وجود بيايد، چرا كه هـر گونـه   ار انواع گونهبود تا تنوع بسياري در شك
كردند. اين ابزار سبب مي شد تا عالقه به شـكارگري هـم بيشـتر     مخصوص خود شكار مي

عالم به هنگام حضور در خارج از   شد. عالوه بر وفور ابزارآالت شكار در اين دوره، قبله مي
شـاه   ).در زمان ناصـرالدين 236: 1378نمود (ارفع،  كشور (ورشو) نيز اقدام به خريد اسلحه

تنها شاهزادگان داراي اين حيوانات شكاري  چنان رايج بود كه نه استفاده از قوش و قرقي آن
)، بلكه افرادي همچون ميرآخور هم به صورت شخصـي  225: 1374بودند (روزنامه ايران، 

). البته اسـتفاده از  94- 93: 1361 شاه، كردند (ناصرالدين توسط اين حيوانات، شكارگري مي
ي صـفويه   تر همچـون دوره  هاي قبل حيوانات شكاري همچون باز و سگ شكاري در دوره
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ي قاجــار  ) و در اوايــل دوره233: 1393)، افشــاريه (گملــين، 157- 156تــا:  (كــارري، بــي
  ) هم متداول بوده است. 72تا:  (فالندن، بي

بود بدين صورت كه دو ذرع طـول و يـك ذرع و    استفاده از پرده از وسايل رايج شكار
كردنـد،   هايي را به آن نصب مي ي سفيدي به آن دوخته و چوب نيم عرض داشت، و پارچه
). در اين زمـان اسـتفاده از   149- 148: 1362السلطان،  كردند (ظل سپس با آن شكارگري مي

هـايي كـه مـورد     گتفنگ جاهري به دليل گران بودن و وزن سنگين، خيلي رايج نبود، تفنـ 
هاي اروپايي بود كه به تفنگ انگليسي شهرت داشتند  گرفت؛ تفنگ ي همگان قرار مي استفاده

هاي شكاري هـم در دسـترس شـاه و اطرافيـانش بـود       ). دوربين129- 128: 1368(پوالك، 
هاي گوناگون همچون  ي زيبايي از سالح شاه مجموعه ). ناصرالدين23: 1390(معيرالممالك، 

هاي بهـادار   ها مزين به سنگ هاي مختلف داشت كه برخي از آن ها و طپانچه در اندازه تفنگ
). بنابراين تنوع ابزار شكار يكي از عواملي بود كه سبب عالقه 181: 1378بودند (روششوار، 

  به شكار بيشتر در عصر ناصري مي شد.
  
  تحسين و تمجيد 3.10

اطرافيان او تأثير بسـزايي داشـت، تعريـف و    ي  يكي از مسائلي كه بر شكارگري شاه و همه
تمجيد از شكارچيان هنگام شكار بود. تشويق شكارچيان توسط ديگـر افـراد بـراي شـكار     

) هم از ديگر مسائل مهم شكارگري بـود. البتـه در   190: 1361االياله،  اي خاص (نايب گونه
گرفـت،   قرار مـي مواردي اگر شخص شاه از طرف درباريان مورد تحسين و تمجيد افراطي 

).شكارهايي كه به صورت ماهرانـه توسـط   1/48: 1375شد (بياني،  موجب برآشفتن شاه مي
انگيخت موجب شده بـود كـه تحسـين     شد و تعجب حاضران را برمي شاهزادگان انجام مي

شـاه   )در مـواقعي كـه ناصـرالدين   1/553: 1376ي افراد برانگيخته شود. (عزيزالسلطان،  همه
شد، برخـي از شـاهزادگان بـراي تمجيـد از      ي مهمي همچون پلنگ مي گونهموفق به شكار 

: 1377دادند(اعتمادالسـلطنه،   مهارت شاه مبلغـي را بـه عنـوان نازشسـت بـه او هديـه مـي       
شـد.   ي نـادر را شـكار كـرده بـود بسـيار خشـنود مـي        ).شخص شاه هم از اينكه گونه142

رفـت و   به قصد شكار بـه شـكارگاه مـي    شاه )هرگاه ناصرالدين143: 1377(اعتمادالسلطنه، 
كرد، براي هـر يـك از سـفرا چنـد قطعـه از       هاي مختلف را شكار مي شمار زيادي از گونه
).در 2/958: 1373فرستادتا مورد تحسين آنها واقع شـود (وقـايع اتفاقيـه،     شكارهايش را مي
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حضـور شـاه    كنار شاه جمعي از تفنگچيان ماهر هم حضور داشتند كه شكارهاي خود را به
).در مـواقعي كـه   2/1019: 1373گرفتند(وقايع اتفاقيـه،   آوردند و از شاه انعام ملوكانه مي مي

كـرد   اي را شكار مـي  شكار به شدت كم شده بود برخي از شاهزادگان به هر كسي كه گونه
). به اين ترتيب همراهان شاه نيـز تـالش   3017- 4/3016: 1377السلطنه،  دادند(عين انعام مي

  كردند تا با شكار كردن گونه هاي مختلف مراتب تحسين شاه از خود را فراهم آورند. مي
  
  ها مدت زمان توقف درشكارگاه 3.11

: 1372گذرانـد (وامبـري،    شاه نه ماه از سال را به سفرهاي كوتاه براي شكار مـي  ناصرالدين
دتي را در آن منطقـه  رفتند، مـ  ). شاه و درباريان زماني كه به قصد شكار به شكارگاه مي304

انجاميد، اما گاه بـه داليـل    شاه زياد به طول مي كردند. معموالً شكارهاي ناصرالدين اتراق مي
كرد. هنگـام ورود سـفراي خـارجي، طبـق      سياسي مدت توقف در مناطق مختلف تغيير مي

تشريفات درباري، شاه بايد سفرا را حداكثر پس از سه روز به حضـور بپـذيرد و اگـر ايـن     
: 1367شـد (بـروگش،    ي توهين به آن كشور قلمداد مـي  مدت به طول مي انجاميد به منزله

)،بنابراين گاهي پس از چند روز شكارگري در اين مناطق به همراه خواص رجـال و  1/165
).مدت زمان توقف شاه و 2/1151: 1367گشتند (اعتمادالسلطنه،  خدم به مقر حكومت برمي

؛ وقايع اتفاقيه، 131: 1368اغلب متجاوز از يك هفته نبود (پوالك، اطرافيانش ثابت نبود اما 
السلطان  )،اما گاهي شاهزادگاني همچون ظل1/301: 1374ي ايران،  ؛ روزنامه4/3004: 1374

ها توقف  كرد، مدت چهل روز را در برخي شكارگاه كه وقت زيادي را صرف شكارگري مي
).رسم 42: 1346؛ سياح، 64: 1362السلطان،  (ظلكرد  هاي بسياري را شكار مي كرده و گونه

ها از آدابي بود كه در ابتداي دوران قاجار نيز مرسوم بـوده اسـت (شـيل،     اتراق در شكارگاه
).در فصل تابستان شاه صاحبقران با زنان حرمسرا بـراي شـكار بـه نقـاط دور از     55: 1362

ر سلطنتي سالي يكبار در اواخـر  ترين شكا )، اما مهم148: 1363رفت (بنجامين،  پايتخت مي
  ).130: 1368رفت (پوالك،  ي جاجرود مي ماه دسامبر بود كه شاه براي شكار به دره

  
  . اهداف شكار در عصر ناصري4

هاي  شاه و ديگر افراد مسروربخش بود اما شكار گونه برايي جانوري  گرچه شكار هر گونه
يان هيچ توجهي به نادر بودن و انقـراض آن  نادر براي شاه بسيار غرورآفرين بود و در اين م
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). شكار در عصر ناصري تنها براي سـرگرمي  1/277: 1374ي ايران،  شد (روزنامه گونه نمي
  نبود، بلكه اهداف ديگري نيز داشت كه عبارت بودند از:

  
  تمرين مهارت 4.1

ان، ي قاجار، شكارگري براي كسـب مهـارت بـود. شـاه     يكي از كاربردهاي شكار در دوره
هـاي   ي افرادي كه با شاه در ارتباط بودند، هر روزه تعداد زيادي از گونـه  شاهزادگان و همه

ي  اي در زمينـه  العـاده  كردند كه اين مسئله باعث شده بود مهارت فـوق  جانوري را شكار مي
هـاي جانوريبسـيار زبردسـت بودنـدو      ها در شكار انواع گونه شكارگري كسب كنند. ايراني

هـاي   اعث شده بود كه رغبت بيشتري براي شكار داشته باشند. شكار انواع گونهمهارتشان ب
بخـش محسـوب    هاي لـذت  جانوري براي شاه و درباريان، عالوه بر اينكه يكي از سرگرمي

ي شاه و اطرافيـانش    ي روزانه شد، راهي براي كسب مهارت بود. بنابراين شكار در برنامه مي
  قرار گرفته بود. 
: 1375شــاه در شــكار حيوانــات از مهــارت بــااليي برخــوردار بود(بيــاني،   ناصــرالدين

) و به اذعان برخي منابع درتيرانـدازيزبانزد خـاص و   13: 1367شاه قاجار،  ؛ناصرالدين1/50
اي گلوله را به هدف  )وي به گونه132: 1368؛ پوالك، 1/29: 1363عام بود (اعتمادالسلطنه، 

؛ روششوار، 32: 1361شدند (معيرالممالك،  هم متحير ميها  زدكه حتي بهترين شكارچي مي
هاي  ).شكار براي شاه منحصر و محدود به زمان خاصي نبود، بلكه يكي از برنامه180: 1378

كرد  ها تيراندازي مي شد.شاه معموالً بصورت انفرادي به پرنده ثابت بود كه هر روز انجام مي
بـه حـدي رسـيده بـود كـه در بيشـتر مواقـع         شاه ). مهارت ناصرالدين132: 1368(پوالك، 

؛ 280، 247- 246: 1390شــاه،  زد(ناصــرالدين پرنــدگانِ در حــال پــرواز را بــه خــوبي مــي 
ي دور به خوبي شكار  ).ويپرندگان كوچك را حتي از فاصله54: 1389شاه قاجار،  ناصرالدين

يـك تيـر، تعـداد    ) وگاهي بـا  1/29: 1363؛ اعتمادالسلطنه، 145- 144: 1364كرد(فريزر،  مي
)شكار پرنـدگاني ماننـد   1/276: 1367زد (اعتمادالسلطنه،  زيادي از پرندگان را روي هوا مي

شـد و فقـط در صـورت تمـرين و ممارسـت ميسـر        بلدرچين در هوابه سهولت انجام نمي
كـرد، بـه    شماري از پرندگان را شكار مي شاه كه روزانه تعداد بي شد. اما براي ناصرالدين مي

شد.شاه اغلب بصورت سواره و با دست چپ به طـرف شـكار تيرانـدازي     انجام مي راحتي
؛ 42: 1362السـلطان،   گذاشـت (ظـل   كرد و اينگونه هنر خود را در معرض نمـايش مـي   مي
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ي جانوري  ).شاه و اطرافيانش آمادگي رويارويي با هر گونه187- 1/186: 1374السلطنه،  عين
رفتند اما بـا حيوانـاتي ماننـد پلنـگ و      ه به شكارگاه ميرا داشتند، گاهي با هدف شكار پرند

؛ 1/1: 1374كردنـد (روزنامـه ايـران،     هـا مـي   خرس مواجه شده و اقدام به شـكار آن گونـه  
ترين حيوانات امري عادي  ) براي شاه و ساير ملتزمين، شكار درنده71: 1385مخبرالسلطنه، 

 شكار يك خرگوش بود (فووريـه،  بوده و شكار يك حيوان وحشي مانند خرس به سهولت
).توانايي شاه قاجار به حدي رسـيده بـود كـه گـاه     1/29: 1363؛ اعتمادالسلطنه، 159: 1385

ــا دســت مــي   ــده را ب ــل گــورخر زن ــاتي از قبي ؛ 62: 1363گرفــت (اعتمادالســلطنه،  حيوان
 السلطنه در اين خصوص مي گويدتبحر در ايـن زمينـه   ). عين73- 72: 1385اعتمادالسلطنه، 

شـاه   چنين در رابطه بـا مهـارت مظفرالـدين    شود مگر با تمرين و تكرار بسيار.هم كسب نمي
تـر از   كرداما تبحرشكارگري اوپايين گويد كه وي بسياري از پرندگان را در هوا شكار مي مي

  ). 2/1223: 1376السلطنه،  شاه بود(عين ناصرالدين
كردنـد   پاي او شكارگري مي ده و پابهدر اين ميان شاهزادگاني بودند كه در ركاب شاه بو

گرفتنـد. يكـي از ايـن شـاهزادگان،      )و حتي گاهي از شـاه پيشـي مـي   204: 1374(شيباني، 
) و در هر سفري كه به مناطق 290: 1362شاه بود (اوبن،  السلطان فرزند ارشد ناصرالدين ظل

: 1362السـلطان،   لكرد (ظ مختلف داشت، تعداد بسيار زيادي از انواع حيوانات را شكار مي
اي  العـاده  ). اين شاهزاده به دليل شكارهاي متعددي كه داشـت مهـارت فـوق   269،275، 46

زد  كسب كرده بود و برخي شكارهايش را به صورت سـواره و در سـر تاخـت اسـب مـي     
هاي  السلطنه  بود كه در اثر تمرين ). از ديگر شاهزادگان، عين150، 143: 1362السلطان،  (ظل

ي شكار پرندگان و ديگر حيوانات دست يافته بود و  اي در زمينه العاده به مهارت فوقروزانه 
). 141، 108- 107، 35- 1/28: 1374السـلطنه،   زد (عـين  با يك تير چند شكار را همزمان مي

شاهزاده عزيزالسلطان هم به مهارت خود در شكار كه به صورت سواره و شكار از راه دور 
). البتـه در بـين نزديكـان شـاه،     214و  1/158: 1376(عزيزالسلطان، بوده اشاره كرده است 

ي شكارگري، مهارت و توانايي نداشتند، رجـالي از   برخي رجال درباري بودند كه در زمينه
ي شــكارگري بــود  قبيــل اعتمادالســلطنه كــه در ابتــدا فاقــد توانــايي و مهــارت در زمينــه 

رست به توانايي دست يافته و به شكار عالقمنـد  ) اما در اثر مما685: 1377(اعتمادالسلطنه، 
جا كه شكار براي همه مجاز بود و حتـي افـراد فرودسـت هـم      ). ازآن813شده بود (همان: 

ي شكار در ركاب شاه را داشتند، اين مسـئله باعـث شـده بـود كـه كسـاني از قبيـل         اجازه
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السلطنه،  دا كنند(عينها و اميرآخور هم در اثر شكارهاي مكرر به مهارت دست پي پيشخدمت
  ).16: 1361شاه،  ؛ ناصرالدين30، 1/28: 1374

  
 شناسايي گونه هاي جانوري جديد 4.2

هاي جانوري با هدف آگاهي نسبت به آنگونـه بـود. يعنـي در برخـي      شكار برخي از گونه
شد تا به اين وسيله، آن گونه جديد از نزديك مشاهده شود و نـوع   مواقع حيواني شكار مي

). در چنين مواقعيـدر هنگـام شـكار، شـاه،     57: 1378شاه،  گونه شناخته شود(ناصرالدينآن 
ي يـك   شاهزادگان و ديگر افراد با يكديگر رقابت تنگاتنگي داشتند و در صـورت مشـاهده  

  ).1/290: 1374السلطنه،  دادند(عين گونه جديد، بصورت همزمان آن را مورد هدف قرار مي
  
  ين آذوقه)كاركرد معيشتي (تأم 4.3

از ديگر اهداف شكار، استفاده از گوشت شكار براي تغذيه بود. خوردن گوشت شكار پيش 
ي قاجار هم رايج بوده است و از گوشت شكارهايي همچون غزال، آهو، قوچ و بـز   از دوره

). همينطور از گوشـت گـورخر وحشـي،    374: 1336خوردند (تاورنيه،  غذا تهيه كرده و مي
).حيوانـاتي كـه توسـط شـاه يـا      95: 1390تـان،   شـد (بـن   هم استفاده ميآهو و كبك قرمز 

گوشت بود. بسياري از پرندگان و  گوشت و حرام شد، در دو نوع حالل همراهانش شكار مي
رسيدند. زماني كه اردوي شاه براي شكار  حيوانات حالل، بعد از شكار شدن به مصرف مي

كردند و غذاي شاه و  شت شكار استفاده ميرفت، در طول مسير از گو به مناطق مختلف مي
شد. البته استفاده از گوشت شـكار هميشـه    همراهانش از پرندگان و ديگر شكارها تأمين مي

ي جـانوري، بهـره بـردن از     هم از سر ناچاري نبود، بلكه گاهي تنها دليل شكار يـك گونـه  
- 391: 1377طنه، هايي همچـون آرغـالي (اعتمادالسـل    گوشت لذيذ آن بود. از گوشت گونه

)، كبـك و قرقـاول   1/295: 1376)، قرقره (نوعي مرغ صحرائي) و تيهو (عزيزالسلطان، 392
: 1374السـلطنه،   )،شوكا (گاو كوهي)، مـرال، كـالغ و قـوچ (عـين    49: 1362السلطان،  (ظل

؛ 190: 1361االيالـه،   )، آهو (نايـب 128: 1368)، گوزن (پوالك، 174، 130- 129، 76- 1/75
شـاه،   )، گنجشك كوهي (ناصرالدين74- 72: 1361شاه،  ؛ ناصرالدين87: 1361مالك، معيرالم
) وابيا (نوعي پرنده با نوك و پاي دراز و 2/1082: 1376)، ميش (عزيزالسلطان، 218: 1378

شـد. ايـن    ) براي تهيه غذاي لذيذ اسـتفاده مـي  2/1579: 1376السلطنه،  گوشتي لذيذ) (عين
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؛ 32: 1361رسيدند يا طبـاخ مخصـوص (نـوائي،     و به مصرف مي شدند ها يا كباب مي گونه
  ).1/130: 1374السلطنه،  پخت (عين ) از آنها غذاهايي نظير كتلت مي238: 1364فريزر، 

تنها در بين ايرانيـان رواج داشـت، بلكـه     در زمان شاهان قاجار خوردن گوشت شكار نه
كردند (دوسرسـي،   نيز از گوشت شكار به عنوان غذا استفاده مي هاي حاضر در ايران فرنگي
).البته به دليل معتقد نبودن به مسائل ديني، خوردن هر نـوع حيـواني بـراي آنـان     41: 1362

كردنـد. در عصـر    گوشت هـم اسـتفاده مـي    منعي نداشت و حتي از گوشت حيوانات حرام
ته و به دليل نبود مواد غذايي، مجبور ها براي شكار به برخي از مناطق رف ناصري گاه فرنگي

). البته در بيشتر 30: 1378ي جانوريبودند (روششوار،  ي مكرراز گوشت يك گونه به استفاده
) 55: 1372ها هم از خوردن گوشت شكارهاي حاللي همچون گوزن(وامبري،  مواقع فرنگي

) لـذت  94- 93: 1359؛ مكنزي، 135: 1373؛ كرزن، 91: 1376و برخي پرندگان (ديوالفوا، 
  بردند.  مي

استفاده از گوشت شكار، تنها براي افراد كاربرد نداشت، بلكه اكثر حيوانات شكاري هم 
كردند. شاهان و همراهانش به هنگام شكار، تعداد  هاي شكار شده تغذيه مي از گوشت گونه
هـاي   ونـه بردنـد و بسـياري از گ   ها و قوش و قرقي ها را با خود همـراه مـي   زيادي از تازي

شـد. درواقـع    شد به عنوان غذايشان استفاده مـي  جانوري كه توسط اين حيوانات شكار مي
هاي دلخواه  همزمان با شكار شاه و ديگر شكارچيان، اين حيوانات هم آزادانه به شكار گونه

ها داده تا  پرداختند. در برخي مواقع هم شاهزادگان حيواني را شكار كرده و به تازي خود مي
هايي همچون كبك، خرگوش، بـز، يلبـه، روبـاه، طرقـه، فـره كبـك،        آن تغذيه كنند.گونهاز 

؛معيرالممالـك،  473، 464، 343، 52- 49، 1/30: 1374السـلطنه،   قرقاول و بلـدرچين (عـين  
) از جمله 94- 93: 1361شاه،  ؛ ناصرالدين31: 1363؛ اعتمادالسلطنه، 186، 108- 107: 1390

  ت شكاري از آنها تغذيه مي كردند.حيواناتي بودند كه حيوانا
  
 دفع خطر( كشتن براي كشته نشدن) 4.4

شـان، زمـان زيـادي را مشـغول شـكارگري در منـاطق        جا كه شاهان قاجار و مالزمان از آن
شد.از اين رو يكي ديگـر از داليـل    شان مي مختلف بودند، طبيعتاً در اين راه خطراتي متوجه

ها بود. هرگاه شاه و همراهانش با هدف شـكار و   خطر آنشكار و كاربردهاي آن، براي دفع 
كردنـد، طبيعتـاً بسـياري از     جا اتـراق مـي   رفتند و شب را در آن تفريح به مناطق مختلف مي



 203   )الدين خزايي سهمو  زهرا قنبري( ... تحليلي بر عوامل مؤثر بر شكار

 

كرد،بنابراين براي جلـوگيري از خطـرات    هاي جانوري خطرناك جان آنها را تهديد مي گونه
رفتند، شب را  ها مي ه و افرادش به شكارگاهانديشيدند. زماني كه شا احتمالي بايد تدابيري مي

رفتنـد، هنگـام شـب     هاي باز مي يا دشت  گذراندند.اما در مواقعي كه به كوه هامي در عمارت
كردند تا از ورود حيوانات وحشي همچـون خـرس جلـوگيري     اطراف خود را محصور مي

ي  ي رفع خطر يك گونه). در بسياري از مواقع شاه قاجار تنها برا68- 67: 1376كنند (آريا، 
).شكارچيان بـه هنگـام   1/482: 1363كرد(اعتمادالسلطنه،  جانوري همانند پلنگ را شكار مي

ــا مــار و رطيــل (عــين  ، 163، 1/148: 1374الســلطنه،  اتــراق در منــاطق مختلــف گــاهي ب
شـدند و طبيعتـاً    ) نيز مواجه مي1/169: 1374السلطنه،  ؛ عين81: 1361شاه،  ؛ناصرالدين207

ي  بردند. هرگاه كه خطر در كمين همـه  راي دفع خطرشان بايد اين موجودات را از بين ميب
ادگان يـا  كـرد، توسـط شـاه، شـاهز     ها را تهديد مي ي جانوري جان آن افرادبود و يك گونه

  شد. ها شكار مي پيشخدمت
  
  هديه دادن شكار 4.5

جانوري به عنـوان خلعـت    هاي ي قاجار، فرستادن گونه مهم شكار در دوره از ديگر اهداف
اي  هايي كه ارزش هديه براي افراد مختلف بود. براي هديه دادن به سفراي خارجي، از گونه

ي افـراد يعنـي    شد.فرستادن گوشت شكار به عنوان هديـه در بـين همـه    داشتند استفاده مي
شخص شاه، شاهزادگان و حتي افرادي همچون رعايا، رسمي رايـج بـود. يكـي از اهـداف     

ستادن شكار، اظهار ارادت، ابراز عواطف و عنايات شاهانه بود و اگر اين رسـم از طـرف   فر
).حيواني كـه توسـط   132: 1368شد دليلي بر نارضايي خاطر شاه بود (پوالك،  شاه ترك مي

بخشيد، تنها گـاهي   هر كسي نمي شاه شكار شده بود براي او بسيار ارزشمند بود و آن را به
؛ وقـايع اتفاقيـه،   78: 1361فرستاد (معيرالممالـك،   از سفراي خارجي ميآنها را براي برخي 

شد، قطعاً با اهداف سياسي همـراه   ها فرستاده مي ).شكارهايي كه براي فرنگي2/958: 1373
)، 67: 1377بود.البته شاه در برخـي مواقـع شـكار خـود را بـراي وليعهـد (اعتمادالسـلطنه،        

) 181: 1378شـاه،   ادي همچـون مليجـك (ناصـرالدين   ) و افر728، 399شاهزادگان (همان: 
شـد   فرستاد. نوع شكارهايي كه بـراي هـر يـك از افـراد فرسـتاده مـي       نيزبه عنوان هديه مي

) و مردمان عادي 148: 1390شاه،  متفاوت بود. در مقابل،افرادي مانند شاهزادگان (ناصرالدين
) نيز شكار خـود را بـه شـاه    2/1187: 1376؛ همو، 806- 805، 1/149: 1374السلطنه،  (عين
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كردند. استفاده از شكار به عنوان هديه در ميان شاهزادگان و درباريان نيز رايج بود  هديه مي
: 1374السـلطنه،   فرستادند (عين و آنها براي ابراز ارادت خود براي همديگر شكارشان را مي

). گاهي نيـز  151، 64: 1362السلطان،  ؛ ظل853: 1377؛ اعتمادالسلطنه، 424، 54- 53، 1/44
: 1362السـلطان،   شـد (ظـل   به همراه شكار، ابزار شكار هم بـه عنـوان هديـه فرسـتاده مـي     

السـلطنه،   ).فرستادن شكار براي سفراي خارجي از طرف شاهزادگان هم باب بـود (عـين  59
ن ي ارادت به شاهزادگا ).از ديگر افرادي كه شكار خود را به نشانه289، 280، 1/220: 1374

: 1376السـلطنه،   ؛ عـين 224: 1374دادنـد، رعايـا و مـردم عـادي بودند(شـيباني،       هديه مـي 
). حتيگاهي حيواناتي كه توسط مردمان عادي شكار شده بود براي سفراي خارجي 2/1498

  ).4/2580: 1376شد (عزيزالسلطان،  فرستاده مي
رسـاند،   ن مـي كرد و بـه دستشـا   كسي كه گوشت شكار را براي افراد مختلف حمل مي

). افـزون بـر   132: 1368كرد (پوالك،  مبلغي در حدود پنج تا بيست تومان انعام دريافت مي
ي قاجار، دادن نازشست به هنگـام شـكار بـود. نازشسـت،      آن، يكي از رسوم رايج در دوره

انعامي بود كه به پاداش هنرنمايي در شكار به كسي مي دادند يا پيشكشي بود كـه نزديكـان   
اي را به دست خود مي كشت به  امير هنگامي كه وي شكاري را با تير مي زد يا درنده شاه و

). زمـاني كـه شـاه بـراي شـكار      2/1894: 1386وي تقديم مي شد(فرهنگ فارسي معـين،  
كرد، از طرف هـر يـك از اطرافيـانش     هاي جانوري را شكار مي رفت و بسياري از گونه مي

: 1367گرفت (بـروگش،   كردكه مورد قبول او قرار مي ميمبلغي را به عنوان پاداش دريافت 
). شاه هم در حين شكار به شكارچيان، تيرانـدازان و  2/1193: 1376؛ عزيزالسلطان، 1/214

). در برخي مواقـع نيـز در كنـار    4/2779: 1374داد (وقايع اتفاقيه،  ملتزمين ركابش انعام مي
)، 190: 1362السـلطان،   ممتاز(ظـل  هـاي  هـايي همچـون اسـب    شد، هديـه  پولي كه داده مي

ي اول  و شمشـير مرصـع نمـره    10زني بسيار اعلي، تفنگ چهارپـاره نمـره    هاي گلوله تفنگ
).البته دادن نازشست فقط براي شاه نبود، بلكـه شـاهزادگان   272شد (همان:  خلعت داده مي

بـود پـاداش   هاي جانوري را شكار كرده  هم در هنگام شكار به هركسي كه تعدادي از گونه
؛ 3017- 4/3016: 1377السـلطنه،   شـد (عـين   دادند. اين افراد حتي شامل رعايـا هـم مـي    مي

).شــاهزادگان بــراي شــكار دوستانشــانهم نازشســت 3264- 5/3263: 1377الســلطنه،  عــين
هـاي   ).شاه در برخي فصول سال براي شكار گونـه 759: 1377فرستادند (اعتمادالسلطنه،  مي

رفت و مدت زيادي را در جستجوي يافتن آن  ها مي به شكارگاه كمياب همچون كبك دري
كرد و پس از يافتن، آن گونه را به عنوان هديـه بـراي رجـال مـورد توجـه       گونه صرف مي
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). در واقع بخش اعظمي از شكارها با هدف هديـه دادن  2/544: 1367فرستاد (بروگش،  مي
  شد. ها شكار مي آن گونه

  
  درآمدزايي از شكار  4.6

كردند، بدين صورت كه  گروهي از مردمان عادي هم بودند كه از راه شكار درآمد كسب مي
هاي گوسفند چوپانان حمله كرده، خسـارات زيـادي را بـر آنـان وارد      ها به گله هرگاه گرگ

اي از افراد بودنـد كـه در ازاي از    ها را نداشتند، عده كردند و چوپانان توانايي مقابله با آن مي
گونـه كسـب درآمـد     كردند و اين گونه حيوانات از چوپانان مبلغي دريافت مي اين بين بردن

). يكـي ديگـر از آدابـي كـه در شـكارگري رايـج بـود        418- 417تـا:   كردند (هدين، بي مي
ي ديگران بود. برخي شاهزادگان، حيواناتي كه توسط ديگـر   هاي شكار شده خريداري گونه

  ).1/192: 1374السلطنه،  كردند (عين عين خريداري ميافراد شكار شده بود را به مبلغي م
از ديگر منافع و كاركردهاي شكار براي افراد عادي، استفاده از پوست حيوانـات شـكار   
شده بود. شاه و اطرافيان او در برخي مواقع عالوه بر استفاده از گوشت حيوانات، از پوست 

كردند، پوست آن  و روباه را كه شكار ميبردند، گاهي حيواناتي مانند خرس ها هم بهره مي آن
) و بـه  4/1880: 1367؛ اعتمادالسـلطنه،  627- 1/625: 1374السلطنه،  كردند (عين را جدا مي

فروش مي رساندند.پوست شكار براي افراد عادي به عنوان يك منبع درآمـد بـود. درواقـع    
آن درآمدي كسب كنند.  كردند تا از فروش پوست ها را شكار مي اي از افراد برخي گونه عده

ها همچون  البته پوست هر حيواني براي دباغي كردن مناسب نبود و تنها پوست برخي گونه
).اهـالي  128: 1368آمـد(پوالك،   گورخر  و آرغالي براي دباغي كردن و فروش به كـار مـي  

كردند و  هايي مانند روباه و دله را با تفنگ و تله شكار مي برخي مناطق نيز در زمستان، گونه
  ).4/1880: 1367فروختند(اعتمادالسلطنه،  را با قيمتي گزاف به ارامنه و يهود مي پوست آن
شـد.   بندي بر سر شكار از ديگر آدابي بود كه توسط برخي شاهزادگان انجـام مـي   شرط

ي  كردنـد كـه چنـد عـدد از يـك گونـه       بدين صورت كه قبل از شكار با يكديگر شرط مي
آمدند كه شرط را برده بودند و در غير  ي انجام آن برمي ، اگر از عهدهجانوري را شكار كنند

السـلطان از شـاهزادگاني    دادند. ظل اين صورت چيزي را در ازاي باختن شرط از دست مي
  گذاشت. وي مي گويد بود كه بر سر شكار با خيلي از ديگر شاهزادگان شرط مي
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كبك و خرگوش بزنم تا شـام، او   يكروز با ايلخاني شرط بستم كه اگر من يكصد عدد
يك اسب به من پيشكش بدهد و اگر نزدم من اسب كهر دولت باي تركماني خـودم را  
بدهم. آن روز سعي بسيار كردم ولي بيشتر از پنجاه و چهار قطعه كبك و خرگوش زده 

السلطان،  (ظل ناب ايلخاني كه باخته بودم دادم.نشد. اسب را با يك طپانچه رولوِر به ج
1362 :145 ،269.(  

  
  طعمه كردن شكار 4.7

يكي ديگر از كاربردهايي كه شكار داشت، استفاده از حيوانـات شـكار شـده بـراي بـه دام      
ها بود. به عنوان مثال، گاهي حيواناتي همچون خرس را كه شكار كـرده   انداختن ساير گونه

ون الشـخورها را شـكار   هايي همچ ي آن گونه كردند تا بوسيله بودند، در محيطي باز رها مي
  ).1/624: 1374السلطنه،  كنند (عين

  
  . پيامدهاي شكار بي رويه در عصر ناصري5

زيست جـانوري مطلـع بودنـد     ي اطرافيان او از روند تخريب محيط شاه، شاهزادگان و همه
)، به مـرور  1/187: 1374السلطنه،  رويه و وفور شكارچي (عين ي شكارهاي بي زيرا بواسطه

هاي جانوري كاسته شده و همه از اين موضوع اطـالع داشـتند، تاجـايي كـه      د گونهاز تعدا
ي  هاي مهم حتي يك مورد گونه شاهزادگان به اين مسئله اقرار كردند كه در برخي شكارگاه

)، امـا بـا ايـن وجـود هـيچ      5/3952: 1377جانوري هم يافت نشده كه شكار كنند (همان، 
يشـتر زيسـت جـانوري نكردنـد، چـرا كـه دركـي از        اقدامي بـراي ممانعـت از تخريـب ب   

  زيست به مثابه يك مسئله وجود نداشت.  محيط
هـاي   وحش و برخي از گونه باوجود اينكه برخي افراد توسط شاه مسئول مراقبت از باغ

هاي جانوري از آسيب نبود و احتماال مي  جانوري بودند، اما اين محافظت براي حفظ گونه
ي جانوري را ديگران شكار نكنند تا افتخار شكار آنها نصيب شخص خواستند اين گونه ها

دادند  شاه شود. البته با وجود داشتن مسئوليت، محافظان كار خود را نيز به درستي انجام نمي
هـا بـه    وحـش  هاي موجود در بـاغ  جا كه گونه ي مهمي نبود، تا آن و اين امر براي آنها مسئله

: 1367شـدند (نجمـي،    يان مربوطه، به تدريج تلـف مـي  دليل قصور و كوتاهي كردن متصد
ها بودنـد و از   گاه هايي كه مسئول قدغن كردن شكار در قرق چنين برخي از پليس ). هم250
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كردند، خودشان بـه شـكار حيوانـات     هاي جانوري توسط ديگران جلوگيري مي شكار گونه
  ).186: 1390پرداختند (معيرالممالك،  مي
  
  گيري نتيجه. 6

اي به  شكارگري در زمان اكثر شاهان قاجار رايج بوده است، اما در عصر ناصري توجه ويژه
شاه بيش از هر چيزي به تفريح و سرگرمي مشغول بـود و دوران   شد، زيرا ناصرالدين آن مي

كـرد كـه بـه مسـائلي غيـر از امـورات        اي را فراهم مي طوالني حكومت او نيز بستر و زمينه
ري بپردازد. البته در كنار شخص شاه و شـاهزادگان، تعـداد زيـادي از    دا سياسي و حكومت

درباريان و مردم عادياين دوره نيز به تفريح و شكارگري سـرگرم بودنـد. در ايـن پـژوهش     
ها، خاطرات و اسناد بررسي شد كه نتايج حاصل از آن بيـانگر   اي از كتب، روزنامه مجموعه

انـد،   شكارگريِ شاه و ملتزمين ركابش تأثيرگذار بـوده اي از عوامل بر روند  اين بودكه رشته
ترين مسائل در خصوص شكار بود. زيراشكار هـر   وهوا كه يكي از مهم عواملي از قبيل: آب

طلبيـد.وجود   ي خـود را مـي   شد و زمـان ويـژه   ي جانوري در فصلي از سال انجام مي گونه
ها، به سبب شكار ديگـران،   شكارگاهها هم از ديگر مسائل مهم بود، زيرادر برخي از  گاه قرق

شد. توجه به زمان شكار و باور به سـعد يـا نحـس     شكار شاه و درباريان با خلل مواجه مي
كرد. همچنين  بودن زمان شكار هم از مسائلي بود كه در روند شكارگري شاه تغيير ايجاد مي

د و حيوانات با كر تر مي ها، شكار حيوانات را سخت حضور شكارچيان مختلف در شكارگاه
گريختند، گاهي هم همراهي تعداد زيادي از درباريان با شاه موجب شده  ديدن شكارچي مي

هـاي   درپـي و افراطـي، تعـداد گونـه     رو شود. شكارهاي پي بود كه شكار شاه با مشكل روبه
جانوري را به سـرعت تقليـل داده و همـين مسـئله در شـكار شـاه و درباريـان هـم تـأثير          

كـرد،   ر اين ميان برخي از عواملي كه شاه و ملتزمين را به شـكار ترغيـب مـي   گذاشت.د مي
هـا. از ديگـر مسـائل     هاي فراوان بود و همينطور بناي اقامتگاه در شـكارگاه  وجود شكارگاه

تأثيرگذار در امر شكار،توانايي جسمي شاه و ديگر شكارچيان بـود، زيـرا شـكار برخـي از     
طبيد. در ايـن ميـان تنـوع در ابـزارآالت      بااليي را ميها همچون پلنگ قدرت جسمي  گونه

ي شكارچيان به شكار را دوچندان كرده بود. از عوامـل ديگـر كـه بـه شـاه و       شكار، عالقه
داد تحسـين و تمجيـدي بـود كـه پـس از يـك شـكار         ي مضـاعف مـي   شكارچيان انگيزه

دهاي زيادي داشته شد.شكار و شكارگري در عصر قاجار كاركر ها مي آميز نصيب آن موفقيت
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است، گرچه نخستين هدف شكارگري در اين دوره سرگرمي و تفريح بود، اما حقيقت امـر  
ي شكارگريبراي دستيابي  اين است كه عالوه بر تفرج و گذران اوقات فراغت،تمرين روزانه

به تبحر هر چه بيشتر و تقويت توان نظامي،ارضاء حس سلحشـوري و نشـان دادن قـدرت    
ي شـاه و لشـكريان در    ديگران، استفاده از گوشت لذيذ شكار و تامين آذوقـه شكارگري به 

هـاي   مواقعي كه دسترسي آسان به غذا وجود نداشت، تأمين غـذاي حيوانـاتي ماننـد سـگ    
از همين گوشت شكار، دفع خطـرات احتمـالي كـه از طـرف برخـي        تازي، قوش و قرقي

طف و حفظ روابط خارجي با فرسـتادن  شد، ابراز عوا حيوانات متوجه شاه و همراهانش مي
حيوانات شكار شده به عنوان هديه و حتي كسب درآمـد برخـي افـراد از طريـق تجـارت      

  هاي شكار شده،از كاربردهاي شكار بوده است. پوست اين گونه
  

   نوشت پي
 

معـروف و مخصـوص   اي در چهار فرسخي طهـران بـه راه مازنـدران و شـكارگاه      جاجرود دره. 1
  ).4/1894: 1367سالطين قاجار بوده است (اعتمادالسلطنه، 

  
  نامه كتاب
، ي اسناد گنجينه، »ي شكار سلطنتي در عصر قاجار ديدهتحليل پ«)، 1395وند، مسعود و ديگران( آدينه

  .42- 63سال بيستم و ششم، دفتر چهارم، صص 
  ، تهران: فكرروز. ي سياحان لرستان در سفرنامه)، 1376آريا، محمدحسين(

، به كوشش علي دهباشي، تهـران: شـهاب   خاطرات پرنس ارفع)، 1378الدوله، ميرزا رضاخان (ارفع
  ثاقب.

ي اسـناد   ، چهل سال تاريخ ايـران، گنجينـه  »المĤثر و اآلثار«)، 1363خان( نه، محمدحسناعتمادالسلط
  ، به كوشش ايرج افشار، تهران: اساطير. 1شاه، جلد ي پادشاهي ناصرالدين تاريخ ايران در دوره

، بخـط ميـرزا   السـفر و اردوي همـايون   روزنامـه مـرآت  )، 1363خـان (  اعتمادالسلطنه، محمدحسـن 
  ، با مقدمه ايرج افشار و عبداهللا فرادي، تهران: گلشن.1ر،جلد محمدرضا كله

، بـه كوشـش عبدالحسـين نـوايي و ميرهاشـم      البلـدان  مرآة)،1367خان ( اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  ، تهران: دانشگاه تهران.4محدث، جلد 
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يرهاشم ، به كوشش دكتر عبدالحسين نوايي و مالبلدان مرآت)، 1367خان( اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  محدث، جلد اول تا چهارم، تهران: موسسه

اعتمادالسـلطنه وزيـر انطباعـات در    » ي خـاطرات  روزنامه«)، 1377خان( اعتمادالسلطنه، محمدحسن
ه. ق ، بـا مقدمـه و فهـارس از ايـرج     1313تـا  1292هاي  ي ناصري، مربوط به سال اواخر دوره

  م، تهران: اميركبير.افشار، چاپ چهار
، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، الملك افضل)، 1361الملك، غالمحسين ( افضل

  تهران: تاريخ ايران.
شاه و پادشاهي ايران، ترجمه حسن كامشـاد، تهـران:    ، ناصرالديني عالم قبله)، 1383امانت، عباس (

  كارنامه. 
، ايران 1907- 1906هاي سفير فرانسه در ايران  ، سفرنامه و بررسي»ايران امروز«)، 1362اوبن، اوژن (
  جهان.  اصغر سعيدي، تهران: نقش النهرين، ترجمه و حواشي و توضيحات: علي و بين

اصغر سعيدي، تهران: پژوهشگاه علوم  ، ترجمه عليي قفقاز و ايران سفرنامه)، 1382اورسل، ارنست(
  انساني و مطالعات فرهنگي. 

  ي مهندس كردبچه: اطالعات.  )، سفري به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه1367هينريش(بروگش، 
  مافي اتحاديه. ، ترجمه منصوره نظامتان ي اگوست بن سفرنامه)، 1390تان، اگوست( بن

ي  ، نخستين سفير اياالت متحـده »شاه ايران و ايرانيان عصر ناصرالدين«)، 1363و (- ج- بنجامين، س
 ، ترجمه مهندس محمدحسين كردبچه، تهران: جاويدان. آمريكا در ايران

، »ي ناصري مستند به اسناد تاريخي و آرشيوي پنجاه سال تاريخ ايران در دوره«)، 1375بياني، خانبابا(
  ، تهران: علم. 2و  1شاه، جلد  چهره و سيماي راستين ناصرالدين

  ، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران: خوارزمي. سفرنامه پوالك)، 1368پوالك، ياكوب ادوارد(
، به كوشـش منصـوره اتحاديـه(نظام مـافي) و سـيروس      السلطنه خاطرات تاج)، 1361السلطنه ( تاج

 سعدونديان، تهران: تاريخ ايران.

، ترجمه ابوتراب نوري، با تجديد نظر كلي و تصحيح دكتر حميد ي تاورنيه سفرنامه)، 1336تاورنيه (
  فهان: كتابخانه سنايي. شيراني، اص

آبكار مسيحي،   اصغر عمران، ترجمه ، به كوشش عليي مسيو چريكف نامه سياحت)، 1358چريكف(
  ي قاجار. ي منابع و اسناد تاريخي دوره ، زير نظر ايرج افشار، تهران: مجموعه3

وشي مترجم  ره، ترجمه و نگارش آقاي فسفرنامه از خراسان تا بختياري)، 1335رنه ( دالماني، هانري
  سينا: اميركبير. همايون، تهران: ابن
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تحليل و بررسي جايگاه شكار سـلطنتي و كاركردهـاي   «)، 1398دريكوندي، رضا و مصطفي نديم (
ي اول،  ، سال هشتم، شمارهي تاريخ اجتماعي و اقتصادي نامه پژوهش،»متنوع آن در عصر صفوي

  .99- 69صص 
  ي مهران توكلي، تهران: ني.  ، ترجمهت سفر ايرانخاطرا)، 1378دو روششوار، كنت ژولين(

مـور دورانـد وزيـر مختـار      ، مربوط به هيات سـرتي »ي دوراند سفرنامه«)، 1346مور ( دوراند، سرتي
 فروشي محمدي.  آباد: كتاب محمد ساكي، خرم انگليس در ايران، ترجمه علي

احسـان اشـراقي، تهـران:    ، ترجمه ق)1255- 1256(1839- 1840ايران در )،1362دوسرسي، كنت (
  مركز نشر دانشگاهي. 

، 1886- 1884شناسـي شـوش    هـاي باسـتان   سفرنامه خاطرات كـاوش )، 1376ديوالفوا، مادام ژان (
  وشي، تهران: دانشگاه تهران. ترجمه ايرج فره

ي ملـي جمهـوري اسـالمي ايـران، بـا       ، كتابخانـه 1- 208ي  )، جلد اول، شماره1374(ايران  روزنامه
  ي جمهوري اسالمي ايران.  ها، تهران: كتابخانه ركز تحقيقات رسانههمكاري م

ي ملي جمهوري اسالمي ايران با همكاري  ، كتابخانه130- 1، 4تا1)، جلد1373(وقايع اتفاقيه  روزنامه
  ها، تهران.  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

  سعيدي، تهران: نقش جهان. اصغر  ، ترجمه عليها در ايران ها و آيين آدم)، 1362سرنا، كارال (
  ، زير نظر ايرج افشار، تهران: اميركبير.خاطرات حاج سياح)، 1346سياح، محمدعلي (

بررسي و تحليلي بر آداب و اخالق شكار حيوانات در عصـر  «)، 1399شهيداني، شهاب و ديگران (
  .128- 105صص ي بيست و دو،  ، سال يازدهم، شمارهي ايران بعد از اسالم نامه تاريخ، »صفويه

، بـه كوشـش ايـرج افشـار و     روزنامه خاطرات بصـيرالملك شـيباني  )، 1374شيباني، بصيرالملك (
  محمدرسول درياگشت، تهران: دنياي كتاب.

ه.ق در روزگـار  1301- 1306ي خاطرات بصيرالملك شـيباني   روزنامه)، 1374شيباني، بصيرالملك(
محمدرسول درياگشت، تهـران: دنيـاي    _ار، به كوشش ايرج افششاه قاجار پادشاهي ناصرالدين

  كتاب. 
  ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: نشر نو.خاطرات ليدي شيل)،1362شيل، ليدي (

، بـه كوشـش محمـد    »نواحي شمال ايران«ي ايران و روسيه  سفرنامه)، 1363عزالدوله و ملكونوف (
  فرامرز طالبي، تهران: دنياي كتاب.  _گلبن

، گردآورنـده محسـن ميرزايـي، چـاپ     ي خـاطرات  روزنامـه )، 1376ثـاني (  عزيزالسلطان، مليجك
  اول،تهران: زرياب. 
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،  به كوشـش مسـعود سـالور و ايـرج     ي خاطرات روزنامه)، 1374ميرزا سالور ( السلطنه، قهرمان عين
  ، تهران: اساطير.10تا  1افشار، جلد

، از مرز ايران تا تهران و ديگـر  انيي فريزر معروف به سفر زمست )، سفرنامه1364فريزر، جيمز بيلي(
  ي دكتر منوچهر اميري، تهران: توس.  مرزهاي ايران، ترجمه

  ، ترجمه حسين نورصادقي، تهران: اشراقي.سفرنامه اوژن فالندن به ايرانتا)، فالندن، اوژن (بي
اقبال، ي عباس  قمري، ترجمه 1309تا  1306، از »سه سال در دربار ايران«)، 1385فووريه، ژوآنس(
  تهران: علم. 

، تهران: سازمان اسناد و ه.ق1281- 1279شاه  گزارش شكارهاي ناصرالدين)، 1389ها، فاطمه ( قاضي
  كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.

شــكار حيوانــات توســط اشــراف قاجــار و پيامــدهاي «)، 1399قنبــري، زهــرا و تــوران طــوالبي (
، صص 1فردوسي مشهد، سال پنجاه و دو، شماره ، تاريخ و فرهنگ دانشگاه »محيطي آن زيست

115 -140.  
، مطالعـات تـاريخ   »قرق و امنيت شكار در عصر ناصري«)، 1400الدين خزايي ( قنبري، زهرا و سهم

  .1- 25ي پنجاهم، صص  ي انجمن ايراني تاريخ، سال سيزدهم، شماره نامه فرهنگي؛ پژوهش
، تهـران:  2، ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني، جلـد ايران و قضيه ايران)،1373كرزن، جرج ناتائيل (
 علمي و فرهنگي.

اي از ميـرزا رحـيم فرزانـه، بـه      ، ترجمـه گونـه  تاريخ ايران در دوره قاجار)، 1367ماركام، كلمنت (
  كوشش ايرج افشار، تهران: فرهنگ ايران.

، ترجمـه مـاني   )تفريحات ايرانيان (مخدرات و مسكرات از صفويه تا قاجاريـه )، 1399مته، رودي (
  صالحي عالمه، چاپ سوم، تهران: نامك.

  ، چاپ ششم، تهران: زوار.خاطرات و خطرات)، 1385قلي هدايت ( مخبرالسلطنه، حاج مهدي
 ، به اهتمام محمدعلي صوتي، تهران: نقره.گزارش ايرانتا)، قلي هدايت (بي مخبرالسلطنه، حاج مهدي

 بيك: چاپ قاهره.  ي ابراهيم تا)، سياحتنامه العابدين(بي اي، زين مراغه

ــداهللا( ــاريخ اجتمــاعي و اداري دوره )، 1388مســتوفي، عب ــا ت ــدگاني مــن ي ي قاجــار از  شــرح زن
  ، تهران: زوار.1، جلدشاه آقامحمدخان تا آخر ناصرالدين

السلطان،  نامه و خاطرات ظل گي، زند»تاريخ سرگذشت مسعودي«)، 1362السلطان( مسعود ميرزا، ظل
 چاپ اول، تهران: دنياي كتاب.

، تهـران:  شـاه  هايي از زندگاني خصوصي ناصـرالدين  يادداشت)، 1361خان ( معيرالممالك، دوستعلي
  تاريخ ايران. 
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مـافي،   )، به كوشش خديجه نظامالزمان(خاطرات شكاريه وقايع)، 1390خان( معيرالممالك، دوستعلي
  :تاريخ ايران(شركت سهامي خاص)چاپ اول، تهران

  ، دوجلدي، تهران: اَدنا. فرهنگ فارسي معين)، 1386معين، محمد(
شمال، گزارش چارلز فرانسـيس مكنـزي اولـين كنسـول       سفرنامه)،1359مكنزي، چارلز فرانسيس (

  ، تهران: گستره.انگليس در رشت از سفر به مازندران و استرآباد
  جا: ميراث مكتوب. ، بي1، جلدالوقايع مظفري مرآتتا)،  (بي خان المورخين، عبدالحسين ملك

  به خط ميرزا محمدرضا كلهر، تهران: بابك.  ي خراسان، سفرنامه)، 1361شاه قاجار ( ناصرالدين
، تصحيح و تحشيه منوچهر ستوده، گيالن: مؤسسه روزنامه سفر گيالن)،1367شاه قاجار ( ناصرالدين

  فرهنگي جهانگيري.
، تصحيح و تحشيه: دكتر منوچهر ستوده، گيالن: ي سفر گيالن روزنامه)، 1367شاه قاجار ( ناصرالدين
  ي فرهنگي جهانگيري.  موسسه
، بـه كوشـش   ق)1303- 1300شـاه (  ي ناصرالدين يادداشتهاي روزانه)، 1378شاه قاجار ( ناصرالدين

  . پرويز بديعي، سازمان اسناد ملي ايران، تهران: اسناد سازمان ملي ايران
ه.ق)، 1306(از محـرم تـا شـعبان    شـاه  ي خاطرات ناصـرالدين  روزنامه)،1389شاه قاجار ( ناصرالدين

زاده. تهران: سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي      تصحيح و ويرايش عبدالحسين نوايي و الهام ملك
  جمهوري اسالمي ايران.

ي اول، به  ي مازندران، مجموعه ، نامهشاه هاي عصر ناصرالدين سفرنامه)، 1390شاه قاجار ( ناصرالدين
  كوشش مصطفي نوري، تهران: البرز. 

، بـه  1290تا ذيحجـه  1288شاه از شوال  روزنامه خاطرات ناصرالدين)، 1399شاه قاجار ( ناصرالدين
 كوشش مجيد عبد امين، تهران: سخن.

بـه كوشـش اصـغر     ، زير نظر ايرج افشار،سفرنامه رضاقلي ميرزا)، 1361االياله، رضاقلي ميرزا( نايب
  فرمانفرمايي قاجار، تهران: اساطير. 

  ، تهران: عطار. طهران عهد ناصري)، 1367نجمي، ناصر(
اقبال آشتياني، شامل  اي از عباس ، با مقدمهآرا ميرزا ملك شرح حال عباس)، 1361نوائي، عبدالحسين(

  شاه، تهران: بابك.  قسمت مهمي از وقايع سلطنت ناصرالدين
  ، با مقدمه محمدجعفر محجوب، تهران: كتابخانه سنايي.اي كريم شيره)، 1346نوربخش، حسين (
ــدايت، رضــاقلي ــان ( ه ــاريخ روضــه«)، 1380خ ــاه و »الصــفاي ناصــري ت ــلطنت محمدش ، در س

  ، تهران: اساطير. 10فر، جلد شاه قاجار، تصحيح و تحشيه جمشيد كيان ناصرالدين
  ي پرويز رجبي: توكا.  ، ترجمهرانكويرهاي ايتا)،  هدين، سون(بي
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ي  ي سياحت درويشي دروغين، ترجمه ، دنباله»زندگي و سفرهاي وامبري«)، 1372وامبري، آرمين (
محمدحسين آريا، تهران: شركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و       

  آموزش عالي. 
 يا، تهران: نوين.، ترجمه علي پيرنبيست سال در ايران)، 1363ويشارد، جان(


