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دريافت1مقاله:95/03/181
پذيرش1مقاله:95/08/291

چكيده
شکار1يکی1از1جنبه های1مهم1زندگی1انسان1را1از1گذشته های1بسيار1دور1به1خود1اختصاص1داده1است.1پس1از1
استقرار1انسان1در1دشت1و1شکل1گيری1روستاها1و1شهرها1به1بُعد1تفننی1شکار1عالوه1بر1نقش1معيشتی1آن1توجه1
می1شود؛1به1 طوری1كه1مکان های1مخصوصی1با1عنوان1شکارگاه1شکل1می گيرد.1با1ورود1اسالم1به1ايران1همچنان1به1
امر1شکار1توجه1می شود1و1تا1قرون1متأخر1اسالمی1به1ويژه1دوران1صفوی1و1قاجار1ادامه1می1يابد؛1وجود1نقش1مايه1های1
متعدد1شکار1بر1روی1آثار1هنری1اين1دوران1مؤيد1اين1سخن1است.1باتوجه1به1اينکه1تاكنون1درباره1اهميت1نقش1مايه1
شکار1در1آثار1هنری1دوره1قاجار1به1خصوص1اوايل1قاجار1تحقيق1جامعی1صورت1نگرفته،1پژوهش1پيِش1رو1نخستين1
تالشی1است1كه1در1اين1زمينه1صورت1می گيرد1و1ضرورت1انجام1آن1را1روشن1می1كند.1براين1اساس،1سؤاالت1اصلی1
پژوهش1در1راستای1اهميت1موضوع1عبارت1اند1از:1شواهد1تاريخی1و1هنری1موجود1از1نقش1مايه1شکار1و1الگوی1های1
ايجاد1نقوش1در1اوايل1دوره1قاجار1كدامند؟1اهميت1و1نقش1شکار1به1عنوان1مهم ترين1سرگرمی1شاهان1اوايل1قاجار1
چگونه1تبيين1می شود؟1روش1به 1كاررفته1در1اين1پژوهش1تاريخی1ـ1تحليلی1است؛1در1اين1راستا1از1منابع1مکتوب1
دسِت1اول1و1شواهد1هنری1و1تاريخی1به1 منظور1دستيابی1به1تحليل ها1و1نتايج1مطلوب1استفاده1شده1است. هدف1از1
پژوهش1حاضر1اينست1كه1با1مطالعه1متون1تاريخی1و1هنری1موجود1نقش1مايه1شکار1در1اوايل1دوره1قاجار1و1جايگاه1
آن1در1ميان1آثار1هنری1اين1دوره1بازشناسی1شود.1نتايج1پژوهش1نشان1می دهد1كه1شاهان1اوايل1دوره1قاجار1با1
الگوپذيری1از1دوره1صفوی1و1با1بازگشت1به1دوران1پيش1از1اسالم،1اقدام1به1ايجاد1شکارگاه های1متعدد1نمودند.1نقوش1
شکارگاه های1اوايل1اين1دوره1حاوی1بستری1طبيعی،1حصاری1پيرامون1و1مکانی1جهت1اتراق1پادشاه،1پسران1و1مالزمان1
وی1به1مدت1چند1روز1بوده 1است؛1در1اين1شکارگاه ها1حيوانات1رها1می شدند1و1شاه1به1شکار1آنها1می پرداخت1كه1

نتيجه1حتمی1آن1شکار1حيوان1موردنظر1و1نمايش1قدرت1شاه1است.

كليدواژگان:1دوره1ابتدايی1قاجار،1شکار،1شکارگاه،1نقش1مايه.

yadolah.heydari@gmail1111111111111.)دانشجوی1دكتری1باستان شناسی،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1بوعلی سينا،1همدان1)نويسنده1مسئول•*
**•دانشيار،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1بوعلی سينا،1همدان.

***•دانشجوی1دكتری1باستان شناسی،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1بوعلی سينا،1همدان.

تأملی بر اهمیت نقش مایه شکار در اوایل دوره قاجار با تکیه بر شواهد 
هنری موجود
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مقدمه

نقش1مايه1شکار1از1قديمی1ترين1و1رايج1ترين1نقوش1مورداستفاده1
بشر1بوده1است.1عالقه1به1شکار1و1تصوير1آن1ريشه 1ای1ديرينه1در1
زندگی1و1فرهنگ1ايرانيان1ايفا1كرده1و1قدمتی1به1درازای1عمر1
بشر1داشته1است؛1چنانکه1بيشتر1آثار1به1دست1آمده1از1انسان1
نخستين1اغلب1به1ابزار1شکار1يا1تصاوير1شکار1اختصاص1دارد.1
در1اين1دوران،1از1جنبه1معيشتی1به1مسئله1شکار1نگريسته1
می شده1تا1اينکه1به1تدريج1شکارگاه هايی1برای1عيش1و1تفنن1
پادشاهان1از1دوران1باستان1در1ايران1احداث1شدند1كه1پادشاهان1
با1تشريفاتی1مفصل1در1آنها1به1شکار1می پرداختند.1از1اين1دوران1
تا1زمان1دودمان1پهلوی1پرداختن1به1شکار1بيشتر1جنبه1نمادين1
و1قدرت1نمايی1داشته1و1از1جنبه1معيشتی1آن1كاسته1می1شود.1
شکارگاه های1مورداشاره1در1اين1دوران،1محلی1محصور1و1مناسب1
برای1رهاكردن1شکار1و1ايجاد1كمين گاه1برای1كمك1به1شکارچيان1
محسوب1می شدند.1در1اين1شکارگاه ها1ديده1بانان1به1دنبال1شکار1
می رفتند1و1آنها1را1به1سوی1شکارگران1می آوردند.1جلوه های1
اوايل1دوره1 متعدد1صحنه1های1شکار1در1بيشتر1آثار1هنری1
قاجار1ازجمله1در1نقش1برجسته ها،1مينياتورها،1كاشی كاری ها،1
نقاشی ها،1قلمدان ها،1مهرها1و1مداليون ها1قابل1مشاهده1است.1
بنابراين1در1اين1مقاله،1ابتدا1مختصر1به1روند1كلی1شکار1و1
نقش1مايه1آن1با1تکيه1بر1شواهد1هنری1و1باستان شناسی1از1
قديمی ترين1ايام1تا1پيش1از1دوره1قاجار1پرداخته1می شود؛1پس1
از1آن1به طور1ويژه1اهميت1و1نقوش1شکار1در1اوايل1دوره1قاجار1
انجام1 يادشده،1ضرورت1 باتوجه1به1مطالب1 بررسی1می1شود.1
پژوهشی1مستقل1در1خصوص1جايگاه1شکار1و1اهميت1هنری1
نقش1مايه1آن1در1آثار1هنری1اوايل1دوره1قاجار1ملموس1است.1
در1اوايل1دوره1قاجار،1بازگشت1به1سنن1قبل1از1اسالم1در1ايجاد1
شکارگاه ها1و1پرداختن1به1شکار1را1بايد1در1مسائل1سياسی1و1
اجتماعی1اين1دوران1جستجو1كرد.1در1كنار1احيای1سنن1دوران1
باستان1در1دوره1قاجار،1تسامح1مذهبی1و1ارتباط1مسالمت آميز1با1
1روحانيون1در1دوره1سلطنت1فتحعلی شاه1)ورهرام،151:13671(،
خصوصا1ً تأثيرپذيری1 اين1 ظهور1 برای1 را1 مناسبی1 زمينه1 1
نقش1برجسته1سازی1فراهم1آورد؛1به 1عالوه1می توان1تأثير1هنر1
غرب1را1كه1با1موضوعات1ساسانی1و1هخامنشی1تلفيق1شده1
استLerner,1992: 31-34(1(،1در1هنر1اين1دوره1مشاهده1كرد.1
پژوهش1حاضر1درپی1آن1است1تا1با1مطالعه1نقوش1متعدد1شکار1
و1شکارگاه1در1اوايل1دوره1قاجار،1علل1گرايش1وسيِع1شاهان1
قاجاری1به1اين1سرگرمی1و1بازتاب1آن1را1در1هنر1اين1دوره1جستجو1
كند.1هدف1فرعی1پژوهش1نيز،1مطالعه1الگوهای1قاجاريان1و1
زمينه1های1ايجاد1نقوش1شکار1در1آثار1معتدد1هنری1اين1دوران1

است.1برمبنای1اهداف1يادشده،1سؤال1اصلی1اينست1كه1شواهد1
تاريخی1و1هنری1موجود1از1نقش1مايه1شکار1در1اوايل1دوره1قاجار1
و1اهميت1آن1در1آثار1هنری1اين1دوره1چيست؟1سؤال1فرعی1
عبارتست1از:1الگوهای1شاهان1قاجاری1و1زمينه1های1فکری1آنها1
در1ايجاد1نقوش1شکار1در1اين1دوره1كدام1اند؟1براساس1سؤاالت1
بيان1شده،1فرض1اصلی1اينست1كه1نقش1مايه1شکار1به1عنوان1
يکی1از1مهم1ترين1نقوش1اوايل1دوره1قاجار1در1بيشتر1آثار1هنری1
اين1دوره1اعم1از1نقش1برجسته،1كاشی1كاری،1نقاشی،1قلمدان،1
فرش،1فلوس1و1مداليون،1جعبه1های1الكی1و1جلد1نسخ1خطی1
با1الگوپذيری1از1نقوش1شکار1دوران1باستان1و1با1هدف1نمايش1
دودمان1و1ميراث1داران1سلسله،1جاودانه1ساختن1شاه1قاجار1و1

برابرنهادن1او1با1شاهان1ايران1باستان1تصوير1شده1است.1

پيشينه پژوهش

تاكنون1درباره1نقش1مايه1شکار،1شکار1و1شکارگاه1در1اوايل1
دوره1قاجار1مطالب1اندك1و1پراكنده ای1نگاشته1شده1كه1عموما1ً
در1البه الی1اشارات1نويسندگان1و1مورخان1دوره1قاجار1بوده1
است.1مسعودميرزا1ظل السلطان1)1368(1در1كتاب1"خاطرات1
ظل السلطان1)سرگذشت1مسعودی("،1خاطرات1و1سفرنامه اش1
را به1روايت1خود1بيان1می كند.1وی1در1اين1كتاب1بخشی1از1
را1تشريح1كرده1است.1رضاقلی خان11 شکارهای1روزانه1خود1
)1339(،1جلد1نهم1و1دهم1كتاب1خود،1"تاريخ1روضه1الصفای1
ناصری"،1را1به1تاريخ1قاجاريه1اختصاص1داده1است.1وی1وقايع1
سلطنت1اين1سلسله1را1تا1اوايل1عهد1ناصری1)11274هـ.ق.(1به1
رشته1تحرير1می كشد1و1در1خالل1شرح1وقايع1تاريخی،1اشاراتی1
به1عالقه1پادشاهان1قاجاری1به1شکار1داشته1است.1عالوه1بر1آن،1
در1ميان1آثار1منتشرشده1دوران1معاصر1می توان1به1"نخجيران1از1
آغاز1تا1امروز"1از1هدايت1تاجبخش1و1سيروس1جمالی1)1374(1
اشاره1نمود1كه1در1اين1اثر1به1روند1كلی1شکار1و1ابزار1و1آالت1
شکار1از1گذشته های1دور1تا1زمان1حاضر1پرداخته اند.1غالمرضا1
نعيما1)1385(1نيز1در1كتاب1"باغ های1ايرانی1كه1ايران1چو1
باغی1است1خرم1بهار"،1اشارات1اندكی1به1شکارگاه1های1دوره1
قاجار1داشته1است.1علی1اصغر1ميرزايی1مهر1)1395(1در1كتاب1
"عبداهلل1خان"،1به1بررسی1احوال1و1آثار1هنرمند1نامی1دربار1
فتحعلی1شاه،1محمد1شاه1و1ناصرالدين1شاه1قاجار1يعنی1عبداهلل1خان1
پرداخته1و1درباره1هنر1حجاری1و1نقش1برجسته1سازی1قاجار1
اطالعاتی1به1دست1می1دهد.1همچنين1ابوالحسن1علی1بن1احمد1
نسوی1)1354(1در1كتاب1"بازنامه1)با1مقدمه ای1در1صيد1و1آداب1
آن1در1ايران1تا1قرن1هفتم1هـ.ق.("،1روند1شکار1و1قوانين1آن1را1از1
قرون1اوليه1تا1قرون1ميانی1اسالم1بيان1كرده اند.1بااين1حال،1در1
هيچ يك1از1آثار1نام 1برده1به 1طور1منسجم1و1مستقل1به1موضوع1
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اهميت1نقش1مايه1شکار1و1شکارگاه1در1هنر1اوايل1دوره1قاجار1
پرداخته1نشده1و1اهميت1آن1در1زندگی1شاهان1و1شاهزادگان1
اين1دوره1به1عنوان1مهم1ترين1سرگرمی1آنها1بيان1نشده1است؛1
ازاين1رو،1پژوهش1حاضر1نخستين1تالشی 1است1كه1در1اين1

زمينه1صورت1می گيرد.1

روش پژوهش

اين1پژوهش1با1استفاده1از1روش1تاريخی1ـ1تحليلی1انجام1
شده1است؛1برای1اين1منظور1منابع1تحقيق1كه1در1زمره1منابع1
مکتوب1هستند1با1شيوه1كتابخانه ای1گردآوری1شده اند.1در1
اين1راستا،1داده های1گردآوری1شده1شامل1متون1تاريخی،1آثار1
تاريخی1دسِت1اول1اعم1از1نقش1برجسته،1فرش،1كاشی1كاری1و1
ديوارنگاری،1قلمدان1های1الكی،1آثار1مکتوب1پژوهشگرانی1است1
كه1جمع1بندی1و1توصيفی1از1اين1متون1داشته اند1و1يافته های1
به1دست1آمده1از1بررسی های1تطبيقی1در1آثار1هنری1اوايل1دوره1
قاجار1است.1پس1از1آن،1تحليل1داده ها1و1انسجاِم1مفهومی1آنها1

برای1تدوين1نظرات1جديد1انجام1شده1است.1

شكارگاه

واژه1شکارگاه1برای1دو1مفهوم1به1كار1می رود؛1نخست1برای1
باغ هايی1كه1در1مناطق1زيست1حيوانات1ساخته1می شده1است1
و1دوم1باغ هايی1كه1در1آن1محوطه1نگهداری1حيوانات1وجود1
داشت؛1حيواناتی1را1از1قبل1به1داخل1باغ1انتقال1می1دادند1و1به1
اشکال1مختلفی1آنها1را1شکار1می كردند.1همچنين1براساس1
نظام های1كاركردی1باغ1ايرانی1و1براساس1وسعت،1طرح،1كاركرد1
و1عناصر1ويژه1به كاررفته1در1ساختار1آن،1شکارگاه1در1بردارنده1
باغ 1شکار1می شد1)شاهچراغی،561:13891(.1به1عبارت1ديگر،1
شکارگاه1جايی1بزرگ1با1آب1و1سبزه های1نزه1و1خوش1بود1كه1
بزرگان1و1پادشاهان1در1آن1گرد1می آمدند1و1برای1انجام1شکار1
در1آن1كمين گاه هايی1می1ساختند؛1در1اين1مکان ها1برای1كمك1
به1شکارچيان،1ديده بانان1به1دنبال1شکار1می رفتند1و1آنها1را1به1
سوی1شکار گران1می آوردند1)نسوی،231:13541(.1در1متون1
برجای1مانده1از1دوره1هخامنشی1و1ساسانی1از1شکارگاه هايی1ياد1
می 1شود1كه1مخصوص1شاهان1بوده1است؛1در1اين1شکارگاه های1
حفاظت1شده1معموال1ًچهار1راه1در1چهار1جهت1اصلی1می ساختند1

و1در1محل1تقاطع1اين1چهار1مسير،1عمارت1شاه1ساخته1می شد1
)حيدرنتاج،471:13891(.1در1تعريف1ديگری،1شکارگاه ها1محل های1
وسيع،1محصور1و1پرآب1و1گياهی1بودند1كه1جانوران1را1به1محوطه1
آنها1رانده1و1نگه1می  داشتند.1به1اين1محل ها1پارسه1يعنی1جای1
محصور1و1بسته1گفته1می شد1)تاجبخش1و1جمالی،1:13741
32(.1همچنين1در1متون1تاريخی1اشاره1شده1است1كه1كوروش1
به1منظور1مداومت1در1تمرين1جنگی،1سربازان1و1سران1سپاه1خود1
را1به1شکار1تهييج1می كرد1و1آنها1را1به1شکارگاه ها1اعزام1می كرد1
تا1از1رخوت1و1تن آسايی1بپرهيزند.1عالوه1بر1آن،1شکارگاه1عرصه1
ممتازی1برای1اثبات1دالوری های1شاه1بزرگ1محسوب1می شد1
)گزنفون،1كوروش1نامه،1:13421كتاب1،81فصل1،61بند101ـ13؛1

لشکركشی1كورش،1:13861كتاب1،11فصل1،91بند51ـ6(.1

نقش مايه شكار در ادوار پيش از اسالم

ايجاد1نخستين1نقوش1شکار1به1هزاران1سال1پيش1و1زندگی1در1
داخل1غارها1بازمی1گردد؛1جائی1كه1زندگی1بشر1وابستگی1بسيار1به1
شکار1حيوانات1داشته1است.1ازجمله1اين1نقوش1می1توان1به1نقوش1
غارهای1دوشه1و1ميرمالس1لرستان1در1موضوعات1مختلف1رزم1
و1شکار1به1صورت1تجريدی،1اشاره1كرد.1بر1قسمت1های1مختلف1
غار1دوشه1روی1هم1يکصد1و1ده1نقش1گوناگون1مربوط1به161تا1
17هزار1سال1پيش1نقاشی1شده1كه1بيشتر1آنها1مرتبط1با1شکار1
حيوانات1مختلف1است )شريف1زاده،151:13831(،1)تصوير1(.1
تداوم1نقش1مايه1شکار1در1آثار1بعدی1ادوار1تاريخی1زندگی1بشر1
نيز1مشهود1است؛1براساس1متون1تاريخی1و1شواهد1باستان1شناسی1
برجای1مانده1از1دوره1هخامنشی،1شکار1و1نقش1آن1اهميت1بسزايی1
در1دوران1باستان1داشته1است1)تصويرهای121و31(.1در1دوره1
ساسانی1و1اشکانی1نسبت1به1ادوار1قبل،1عالقه1به1نقوش1شکار1
ملموس1تر1است1و1جلوه1های1فراوان1آن1در1بيشتر1هنر های1اين1
دوره1قابل1مشاهده1است1)تصوير41(؛1وجود1شکارگاه های1مختلف1
در1اواخر1دوره1ساسانی1خصوصا1ًدر1غرب1ايران1مؤيد1اين1مطلب1
است.1در1اين1دوره،1سرگرمی1و1تفريح1شاهان1و1بزرگان1ساسانی1
شکار1است؛1به1طوری1كه1بهرام1پنجم1بيشتر1وقت1خود1را1به1شکار1
می گذراند1و1به1سبب1عالقه1وافری1كه1به1شکار1گور1داشت،1بهرام1

گور1ناميده1شده1است1)طبری،6411:13741(.

تصوير1.11نقش1مايه1تجريدی1شکار1حيوانات1مختلف،1به1دست1آمده1از1غار1دوشه1لرستان1مربوط1به161تا171هزار1سال1پيش1)شريف1زاده،151:13831(
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جايگاه شكار و نقش مايه آن در فرهنگ و هنر اسالمی

تا1پيش1از1ظهور1اسالم،1ضابطه1و1محدوديتی1برای1شکار1
وجود1نداشت1و1شکارگر1با1استفاده1از1وسايل1گوناگون1و1با1
هر1كيفيتی1به1شکار1حيوانات1موردنظر1می پرداخت.1با1ظهور1
اسالم،1آيين1شکار1نيز1همانند1ساير1امور1اجتماعی1دستخوش1
تحول1شد1و1از1نظر1نوع1و1شيوه،1شکار1محدوديت1يافت؛1به1
همين1دليل1شکار1برای1مدتی1از1رونق1افتاد.1اين1كساد1ديری1
نپائيد1و1پس1از1مدت1كوتاهی1به 1صورت1تفريحات1پرتکلف1و1
پرهزينه1طبقات1ممتاز1خلفای1بنی اميه1و1بنی عباس1درآمد1

)تاجبخش1و1جمالی،421:13741(،1)تصوير51(.
توجه1به1امر1شکار1و1نقوش1آن1تا1دوران1معاصر1ادامه1يافت؛1به1
شکلی1كه1در1دوره1صفوی1نيز1می توان1نمونه هايی1از1شکارگاه ها1
و1صحنه های1شکار1را1مشاهده1نمود1كه1بر1شکارگاه های1دوره1
قاجار1تأثير1گذاشته اند.1شدت1و1ضعف1شکار1در1ادوار1مختلف1
بعد1از1اسالم1تابع1طبع1و1اراده1سالطين1بود1و1براساس1ميل1
پادشاهان،1شکار1سير1صعودی1و1نزولی1داشت؛1اما1هرگز1به1

صفر1نمی رسيد1)همان:471(.1
جورج1ناتانيل1كرزن،1از1عالقه1شاهان1دوره1صفوی1به1شکار1
ياد1می كند1و1متذكر1می1شود1كه1در1زمان1صفويه1پادشاهان1عمر1
خود1را1صرف1سه1كار1می كردند:1حرمسرا،1شکار1و1می  گساری1
)كرزن،1781:13801(.1به1نقل1از1پيتر1دالواله،1شاه1عباس1برای1
شکار1حيوانات1گونه ای1از1شکارگاه1را1انتخاب1كرد1تا1از1تمام1
دره ها1و1كوه های1اطراف1جانوران1وحشی1را1به1آنجا1برانند.1وی1
از1نواحی1مختلف1مازندران1چندين1هزار1نفر1را1مأمور1اين1كار1
كرد؛1برای1اينکه1حيوانات1نتوانند1از1دشت1شکارگاه1فراتر1روند1
به1دستور1او1از1كوهی1به1كوه1ديگر1در1ميان1دره1با1شاخه های1
درختان1پرچين1بلندی1كه1دست1يك1مرد1اسب1سوار1به1باالی1
آن1نمی رسيد،1ساختند.1به عالوه،1گرداگرد1دامنه1كوه های1اطراف1
اين1جلگه1را1دام هايی1از1طناب1كشيدند1كه1به1تيرهای1بلند1
بسته1می شد1و1هيچ1جانوری1نمی توانست1از1باالی1آنها1بجهد1
)دالواله،12771:13701و2781(،1)تصوير61(.1در1گونه1ديگری1
از1شکارگاه های1اين1دوره،1حيواناتی1همچون1شير،1پلنگ1و1
ديگر1درندگان1نگهداری1می شدند.1طرز1شکار1به1اين1ترتيب1
بود1كه1نخست1چند1باز1را1به1پرواز1درمی آورند،1باز1بر1سر1شکار1
می نشست1و1آن1را1گيج1می كرد1و1يا1جلو1چشمش1را1می گرفت1
و1سپس1يوز1را1باز1می كردند1تا1شکار1را1گرفتار1سازد1)كارری،1
1671:1348و681(.11همان1طور1كه1مشاهده1می شود،1وجود1
شکارگاه هايی1با1طرح1و1نقشه1ازپيش1تعيين1شده1در1دوره1
صفوی1دليلی1بر1عالقه1شاهان1اين1دوره1به1ايجاد1مکان های1
ويژه ای1با1ساختار1مشخص1بوده1است.1به1اين1مکان ها1در1دوره1
قاجار1توجه1ويژه ای1می شود؛1چنانکه1نمونه های1متعددی1از1

تصاوير1شکار1و1شکارگاه ها1در1آثار1هنری1اين1دوره1گواهی1بر1
اين1مدعاست.1

اهميت نقش مايه شكار در آثار هنری اوايل دوره قاجار

در1اوايل1دوره1قاجار،1به1سبب1عالقه1وافر1پادشاهان1به1شکار1
و1فراهم1بودن1امکانات1زندگی1پرتجمل1اشراف1و1شاهزادگان،1
انواع1سرگرمی ها1رايج1شد.1در1اين1زمان1مناطق1و1قرق1گاه های1
سلطنتی1و1خصوصی1به1شکار1اختصاص1داده1شد؛1همچون1منطقه1
سرخه1حصار1و1نخجير1در1شمال1شرقی1تهران1در1زمان1فتحعلی شاه.1

اول1هخامنشی1درحال1 بامه1همسر1داريوش1 َرته1 تصوير1.31مهر1ملکه1
شکار1در1شکارگاه،1تخت1جمشيد1)كخ،2761:13801(

تصوير1.21مهر1استوانه1ای1داريوش1اول1درحال1شکار1شير1در1شکارگاه،1
موزه1بريتانيا1)محمدپناه،601:13881(

تصوير1.41نقاشی1ديواری1مربوط1به1دوره1اشکانی1در1دورا1ـ1اروپوس1كه1
)Rostovtzeff, 1939:7(1ميترا1را1در1شکارگاه1نمايش1می1دهد
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منطقه1جاجرود1و1بسياری1از1مناطق1ديگر1از1اين1قبيل1نيز1برای1
شکار1به صورت1اختصاصی1در1اختيار1صاحبانشان1كه1اغلب1از1
شاهزادگان1و1اعيان1بودند،1قرار1داشت.1اين1مناطق1به شدت1از1
طرف1مالکانشان1حفاظت1می شدند1و1بوته كنی1و1چرای1احشام1
در1آن1برای1ديگران1ممنوع1بود.1به 1دليل1اهميت1شکار1و1نقش1مايه1
آن1در1اين1دوره،1شخصيت های1مهمی1به1نگارش1نخجيرنامه1و1
بازنامه هايی1پرداختند؛1همچون1"بازنامه1ناصری"1اثر1تيمورميرزا1
1حسام الدوله،1"نخجيرنامه"1اثر1اسماعيل خان1مصلح السلطنه1
و1"تاريخ1سرگذشت1مسعودی"اثر1ميرزامسعود1ظل السلطان.

زمان1 هنرمندان1 كه1 تأثيراتی1 و1 الگوپذيری1 عالوه1بر1
فتحعلی1شاه1در1ايجاد1نقوش1شکارگاهی1از1دوران1قبل1از1
اسالم1داشتند1و1به1نوعی1بازگشت1به1آثار1باستان1در1هنر1
آنها1مشهود1است،1می توان1تأثيرات1غرب1خصوصا1ًفرانسه1
و1ايتاليا1را1در1باغ1سازی1اين1دوران1مشاهده1نمود.1ازجمله1
باغ های1اين1دوره1می توان1به1دوشان تپه1اشاره1نمود1كه1در1
ساخت1آن1تلفيق1نامتقارن1سبك1اروپايی1با1ايرانی1مشاهده1
می1شود1)نعيما،2521:13851(.1همچنين1و1براساس1شواهد1
تاريخِی1اوايل1دوره1قاجار1مشخص1می شود1كه1شاهان1قاجار1
برای1شکار1شيوه1خاصی1داشتند؛1به1اين1ترتيب1ابتدا1فوج1
سربازانی1كه1برای1شکار1تربيت1شده1بودند،1روستائيان1اطراف1
شکارگاه1را1به1ترك1كار1و1زندگی1وادار1می كردند.1اين1افراد1
مجبور1بودند1كه1به1ماالندن1كوه1بپردازند؛1به1اين1معنی1كه1
شکار1را1به1سمتی1كه1شاه1اطراق1می كرد،1برانند.1توفيق1در1
اين1نوع1شکار1بستگی1به1نظم1و1ترتيب1كوه ماالن12كه1به1آنها1
روچی1گفته1می شد،1داشت؛1به1همين1دليل1تعداد1شکاری1
كه1انجام1می گرفت1گاه1به15001و1يا15401عدد1می رسيد1و1
گاه1نيز1به1علت1بی نظمی1و1عدم1ترتيب1كوه مال ها،1شکار1
قابلی1نمی شد.1به1اين1نوع1شکار،1جرگه1گفته1می شد.1به1نظر1

می رسد،1نحوه1شکار1جرگه1در1اين1دوره1با1گذشته1فرق1می كرد1
و1تعداد1شکاری1كه1زده1می شد،1نسبت1به1دوران1قبل1كمتر1
بود1)ظل السلطان،1171:13681(.1عالوه1بر1آن،1در1اين1دوره1
پادشاهان1شخصی1به1نام1ميرشکار1داشتند1كه1تمامی1امور1
مربوط1به1شکار1را1مديريت1می نمود.1وسايل1شکار1نزد1شاهان1
اوايل1دوره1قاجار1به1غير1از1تفنگ1در1وهله1اول،1سِگ1تازی1
بود1كه1هيچ1خرگوشی1از1دست1او1ايمن1نبود.1در1شکارهای1
هوايی1و1پرندگان،1از1باز1و1قوش1تربيت1شده1استفاده1می1شد1
)معيرالممالك،1071:13611(.1از1ميان1شاهزادگان1قاجار،1
مسعودميرزا1ظل السلطان1بيش1از1همه1شيفته1شکار1بود.1او1
درحقيقت،1جنون1شکار1داشت1و1با1امکانات1وسيعی1كه1در1
اختيار1داشت1تمام1عمر1خود1را1صرف1شکار1و1اندوختن1مال1

كرد1)تاجبخش1و1جمالی،531:13741(.1
با1وقوع1انقالب1مشروطيت1و1به1وجودآمدن1ناآرامی های1
ناشی1از1آن1و1تغييراتی1كه1در1تشکيالت1مملکتی1به1 وجود1آمد،1
از1گرمی1بازار1شکار1كاست؛1سرانجام1در1زمان1محمد علی شاه1
به 1دليل1مصالح1امنيتی،1حمل1تفنگ1و1احترام1به1شکار1در1
تهران1موكول1به1اخذ1بليط1از1كميسری1شد1)همان:561(.1
استفاده1از1تفنگ1تا1اواخر1سلطنت1شاه1اسماعيل1اول1در1ارتش1
ايران1معمول1نبود1و1قوای1او1در1اين1زمان1از1قزلباش1كماندار1
تشکيل1می شد1)والسر،671:13641(.1به1هر1حال،1چندی1بعد1
از1ورود1تفنگ1به1ايران،1صنعت1تفنگ سازی1رواج1يافت1و1در1
چند1شهر1ايران1ازجمله؛1اصفهان،1ِكرند1و1زنجان1صنعتگران1
ماهری1به1ساختن1تفنگ1پرداختند1كه1از1آنها1در1شکار1نيز1
استفاده1می شد1)تاجبخش1و1جمالی،721:13741(. استفاده1از1
تفنگ،1روند1شکار1را1به1مراتب1راحت تر1از1تير1و1كمان1می نمود1
به1طوری1كه1می توان1به1شواهد1هنری1و1تاريخی1فراوانی1از1

شکار1به 1وسيله1تفنگ1در1دوره1قاجار1پی1برد.1

تصوير1.51نقش1شکار1آهو1در1ديوار1كاخ1الحير1غربی1بر1سر1راه1دمشق1به1پالمير،1مربوط1به1زمان1هشا1م1بن1عبدالملك1اموی1)112هـ.ق.(،1)اتينگهاوزن1
و1گرابر،1281:13931(
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جلوه های نقش مايه شكار در هنر دوره قاجار

باتوجه1به1فراگيری1اهميت1نقش1مايه1شکار1به1عنوان1يك1
سرگرمی1مهم1در1ميان1درباريان1قاجاری،1بين1آثار1هنری1
اين1دوره1به 1وفور1مضامين1شکار1به1چشم1می خورد.1درادامه،1
جلوه های1متعدد1نقش1مايه1شکار1در1فرهنگ1و1هنر1قاجار1با1
استناد1به1متون1تاريخی1و1شواهد1هنری1موجود1معرفی1می1شود.1

- نقش برجسته
عصر1قاجار1را1بايد1در1زمره1حساس ترين1اعصار1تاريخی1ايران1
به1حساب1آورد1كه1در1آن1ايران1با1تغيير1مناسبات1جهانی،1ظهور1
طبقه1روشنفکر،1دگرگونی1ماهيت1سياست،1دگرگونی1انديشه1
ملت1و1دولت1و1درنهايت1طلوع1دولت1مدرن1مشروطه1ايران،1
روبه1رو1است.1تمامی1اين1تحوالت1موجب1تغيير1در1انديشه1و1
تفکر1تمامی1اقشار1مردم1به 1ويژه1ايرانيان1شد1و1پيرو1آنها،1هنر1
نيز1دگرگون1شد1)افهمی1و1شريفی1مهرجردی،251:13891(.1
بااين1حال،1تأثيرات1ايران1باستان1نيز1دركنار1تأثيرات1غرب1در1
هنرهای1اين1دوره1به خصوص1در1تصاوير1و1نقش برجسته هايی1

با1مضمون1شکار1به1خوبی1مشهود1است.1
1218هـ.ق.،1 سال1 در1 شيراز1 دروازه1قرآن1 مجاورت1 در1
نقش1برجسته1ای1با1موضوع1شکار1شير1به1دست1رستم1به1دستور1
حسينعلی1ميرزا،1فرمانفرمای1فارس1فرزند1فتحعلی1شاه1حجاری1
شده1كه1قديمی1ترين1نقش1برجسته1با1موضوع1شکار1در1دوره1
قاجار1است1)بهروزی،571:13341؛1مصطفوی،521:13431(.1
بااين1حال،1يکی1از1نقش1برجسته1های1اوايل1دوره1قاجار1با1موضوع1
شکار1كه1تأثير1فراوانی1از1نقوش1شکار1پيش11از1اسالم1گرفته،1
در1منطقه1فيروزكوه1ايجاد1شده1است.1از1قرن1هفتم1هـ.ق.1به1
بعد1شرح1فيروزكوه1به1عنوان1قلعه ای1معتبر1و1مستحکم1و1نيز1
ذكر1جلگه1آن1به1عنوان1شکارگاه،1دستِ 1كم1در1منابع1تاريخی1
1آمده1است؛1ازجمله1در1المشترك1)حموی،1351:13441(،
1نزهه القلوب1)مستوفی،1611:13621(1و1جامع التواريخ1)همدانی،1

11.)690 6921:1374ـ1
در1جامع التواريخ،1شرح1اقامت1غازان1خان1در1چمن1فيروزكوه1
به1قصد1شکار1و1نخجير1آمده1است1و1در1تاريخ1عالم1 آرای1عباسی1
از1فتح1اين1قلعه1به1دست1شاه1اسماعيل1ذكری1به1ميان1آمده1
است1)تركمان،291:13351(.1در1دوره1قاجار1نيز1فتحعلی شاه1
پس1از1هر1لشکركشی1مدتی1در1آنجا1اردو1می زده1و1به1استراحت1

و1تفرج1می پرداخته1است1)هدايت،5181:13391(.1
نقش برجسته1شکار1ِفتحعلی شاه1قاجار1در1شمال1روستای1
جليزجند1فيروزكوه1واقع1شده1كه1به1سال12331هـ.ق.1در1ميان1
شکاف1عميق1كوه1تنگ1واشی1و1بر1سينه1سنگ1تراشيده1شده1
است1)تصوير71(.1اين1نقش برجسته1در1حدود181متر1عرض،161

متر1طول1و1لبه1پائينی1آن1حدود11/71متر1باالتر1از1سطح1كناره1
رودخانه1قرار1دارد1)ميردانش،591:13571(.1در1اينجا1شاه1در1مركز1
تصوير،1سوار1بر1اسب،1بزرگ1تر1از1همه1و1با1نيزه1بلندی1درحال1
شکار1گوزن1تصوير1شده1است.1در1اطراف1شاه،1211نفر1سواره1
و1پياده1از1فرزندان1و1درباريانش1با1سالح های1گوناگون1ازقبيل1
تفنگ،1نيزه،1تير1و1كمان1و1خنجر1درحال1شکار1نمايش1شده اند.1
نحوه1پراكنده1شدن1سواران1و1پياده ها1به1گونه ای1است1كه1به1نظر1
می رسد1قصد1محاصره1كردن1حيوانات1داخل1شکارگاه1به1سمت1
شاه1را1دارند.1حالت1كلی1پيکره ها1شبيه1يکديگر1است؛1اما1با1دقت1
در1آنها1می توان1پی1برد1كه1هر1پيکره1از1نظر1نماياندن1وضع1چهره،1
شخصيتی1ويژه1دارد1و1با1دقت1در1ريزه كاری ها1حك1 شده 1است.1
هفده1سوار1نقش شده1همگی1از1شاهزادگان1هستند1كه1نام1آنها1در1
قابی1به1خط1نستعليق1در1كنار1هريك1نوشته1شده1است1)همان:1
62(.1فتحعلی شاه1در1اينجا1به1شرح1وقايع،1ذكر1القاب1خويش،1
شرح1حدود1قلمرو1شاهی،1اوضاع1و1احوال1كشور،1خزانه1شاهی1
1 و1عمرانی1و1آبادانی1كشور1و1حتی1روابط1با1دولت1های1خارجیـ1
در1كتيبه ای1كه1در1حاشيه1پائينی1نقش1نگاشته1شده1ـ1پرداخته1
است.1اين1كتيبه1ها1به1صورت1قاب1تزئينی1طرفين1و1باالی1نقش1
را1احاطه1كرده1اند.1در1دو1كادر1كوچك1به1ابعاد301×140سانتی1متر1
هنرمندان1خالق1اثر1را1نوشته1اند؛1در1سمت1راست1»به1سركاری1
عالی1جاه1عبداهلل1خان1حاكم1محال1فيروزكوه1و1طراحی1آقاعبداهلل1

)برگرفته1 مازندران1 فيروزكوه1 شکارگاه1 در1 شاه1عباس1 شکار1 1.6 تصوير1
پيترو1دالواله،1چاپ1آمستردام،16661م.(،1 از1ترجمه1هلندی1سفرنامه1

)دالواله،2791:13701(
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نقاش1باشی1و1معمارباشی«1و1ادامه1اين1جمله1در1سمت1چپ1در1
مکانی1قرينه1قبلی1»و1حجاری1و1نقاری1نادرالعصری1استاد1قاسم1
حجارباشی1ولد1استاد1غالمعلی1سمت1اتمام1يافت«1)ميرزايی1مهر،1
401:1395(.1روی1نوشته ها1در1اصل1پوششی1از1رنگ1سياه1داشته1
كه1نشانه هايی1از1آن1برجای1مانده1است1)شيبانی،1031:13841(.1
درواقع،1اين گونه1نمايش1عالوه1بر1اينکه1شکوه1و1عظمت1شاه1
قاجار1و1درباريان1وی1را1نمايان1ساخته،1با1نمايش1تعداد1كثيری1از1
پسران1فتحعلی شاه1ضمن1زدودن1خاطره1سترونی1آقامحمدخان1
 Diba, 1998:(1بر1استمرار1و1دوام1سلسله1قاجار1تأكيد1داشته1 است
36(.1می1توان1تصور1كرد1كه1شايد1به دليل1آگاهی1نسبی1قاجاريان1
از1ساسانيان1و1علی رغم1مشهور1بودن1آثار1هخامنشيان1كه1تا1اواخر1
سده131هـ.ق.،1يعنی1زمانی1كه1مستشرقان1با1كشف1رمز1خط1ميخی1
زمينه1شناسايی1خط1ميخی1هخامنشيان1را1فراهم1آوردند،1شاهان1
قاجاری1بيشتر1از1ساسانيان1تأثير1پذيرفته اند1و1موضوعات1هنری1
آنان1را1به1عاريت1گرفته اندBaussani, 1992: 259(1(.1عالوه1بر1
اين1نقش برجسته،1از1فتحعلی شاه1نقش برجسته1ديگری1با1ابعاد1
4×16متر1با1مضمون1شکار1در1سال12461هـ.ق.1در1مکان1معروف1
به1سرسره1ری1كشف1شده1كه1وی1را1سوار1بر1اسب1و1نيزه1به1دست1
درحال1شکار1شير1نمايش1داده1است.1حداقل1بخش1هايی1از1اين1
حجاری1رنگ1آميزی1داشته1و1سطوح1برجسته1تمامی1كتيبه1ها1
جهت1خوانايی1بيشتر1سياه1شده1است.1در1زير1شکم1اسب1در1متنی1
فشرده1و1به1خط1نستعليق1به1طراحی1عبداهلل1خان1معمار1باشی1و1
نقاش1باشی1و1حجاری1آقا1محمدقاسم1حجارباشی1اشاره1شده1است1
)ميرزايی1مهر،451:13951(.1اين1حجاری1متأسفانه1در1عصر1پهلوی1
برای1تأمين1سنگ1معدنی1موردنياز1كارخانه1سيمان1ری1ازبين1
رفت1)افروند1و1پوربخشنده،1241:13811(،1)تصوير8(.1همان1طور1
كه1مشاهده1می شود،1نقش برجسته ها1يکی1از1هنرهای1مهم1اوايل1
دوره1قاجارند1كه1در1آن1هنرمندان1توانسته اند1مضامين1شکار1و1
شکارگاه های1اوايل1اين1دوره1را1تصوير1كنند؛1اين1نقش1برجسته ها1

عموما1ًدر1دوره1فتحعلی شاه1حجاری1شده اند.1

 - فرش
يکی1ديگر1از1هنرهايی1كه1هنرمندان1در1دوره های1مختلف1
به1بازنمايی1صحنه های1شکار1در1آن1پرداخته اند،1هنر1فرش بافی1
است.1دوره1صفويه1به1اعتقاد1محققان1و1صاحب نظران،1عصر1
طاليی1و1شکفتگی1فرش1ايران1)واكر،751:13841(1و1الهام بخش1
فرش بافی1دوره1قاجار1بوده1است.1در1آثار1فرش بافی1دوره1صفوی1
نقوش1شکارگاه1به1وفور1به چشم1می خورد1به طوری1كه1در1آثار1
نگارگران1خارجی1تصاويری1از1اين1قالی ها1نقش1شده1است.1بعد1
از1فروپاشی1صفويه1و1پس1از1يك1دوره1ركود1و1اضمحالل،1در1
دوره1قاجار1با1به1وجودآمدن1يك1دولت1مركزی1در1تمامی1هنرها1
ازجمله1فرش بافی،1شکوفايی1و1رونق1ايجاد1شد1)همان:971(.1
پديده1تصويرگری1در1فرش های1دوره1قاجار1در1نتيجه1عوامل1
مختلفی1به1وجود1آمد1كه1گرايش1به1هنر1غربی1و1طبيعت پردازی1
ازجمله1آن هاست1)صباغ پور1آرانی،691:13881(.1نقش1منظره1
شکار1در1قالی1احتماال1ًدر1زمان1شاه طهماسب1صفوی1آغاز1شد1
و1بافندگان1تحت1تأثير1نقوش1شکار1در1مينياتورها1به1بافت1
اين1گونه1قالی ها1پرداختند.1نقوش1شکار1در1زمان1شاه 1عباس1
پيچيده تر1و1نگاره های1آن1تجريدی تر1شد1)حشمتی1و1آذرپاد،1

.)2021:1384
در1قياسی1كلی1به1لحاظ1ساختار1طرح1و1نقوش1شکار،1
تفاوت های1بسياری1در1فرش های1دوران1صفويه1و1قاجار1وجود1
دارد.1در1فرش های1شکارگاهی1صفوی،1در1غالب1طرح ها1ساختار1
قاجار1 ترنج1است1درحالی1كه1در1فرش های1 طرح1لچك1و1
ساختار1طرح1تصويری1است1و1اين1تفاوت1در1نحوه1پرداخت1و1
بيان1صحنه های1شکار1بسيار1مؤثر1است.1انعکاس1نقوش1شکار1
در1فرش های1صفوی1مبتنی1بر1تزيين1و1همسو1با1ديگر1نقوش1
گياهی1و1انتزاعی1است؛1اما1دوره1قاجار1رويکردی1واقع گرايانه،1
روايت گونه1و1طبيعی1از1صحنه های1شکار1دارد.1عالوه1بر1آن،1در1
فرش هايی1با1نقش1شکار1صفوی1فضايی1معنوی1حاكم1است1
درحالی1كه1در1نمونه های1قاجاری1رويکردی1زمينی تر1و1مادی1به1

تصوير1.71نمای1كلی1نقش1برجسته1تنگ1واشی1فيروزكوه1)نگارندگان(

در1 كه1 ری1 سرسره1 در1 فتحعلی1شاه1 شکار1 برجسته1 نقش1 1.8 تصوير1
جريان1تأمين1سنگ1معدنی1موردنياز1كارخانه1سيمان1ری1از1بين1رفت1

)Luft, 2001: 3(
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پديده1شکار1وجود1دارد.1در1قالی های1شکارگاهی1نگهداری1شده1
در1موزه1ميالن1و1وين1متعلق1به1دوره1صفوی،1موضوع1شکار1در1
معنای1كلی1آن1مطرح1است؛1ولی1در1قالی های1قاجاری1شکار1
بهرام1گور1در1خمسه1نظامی1كه1می1توان1نمونه های1متعددی1
از1آن1را1در1موزه1فرش1ايران1مشاهده1كرد،1به1روايت1خاصی1
1تاريخی1می1پردازد1)صباغ پور1آرانی،1 در1قالب1ماجرايی1ادبیـ1
1651:1388و74(.1در1طرح های1شکارگاهی1فرش های1اوايل1دوره1
قاجار1نقش1مايه1اصلی،1شکارچيان1و1شکار1در1شکارگاه1است1و1
متن1اصلی1به1جز1يك1دشت1مرتع1 مانند1نيست1كه1كوشکی1در1
آن1خودنمايی1می كند.1متن1اصلی1به1گل ها1و1بوته های1كوتاه1
 قامت1بسنده1می كند1و1در1برخی1موارد1در1منظر1دور،1كوهی1
ديده1می شود.1رنگ1غالب1فرش های1اين1دوره،1خاكی1است1كه1
نشان دهنده1دشت1و1مرتع1است.1در1تصوير1،91صحنه1پس1از1
شکار1تصوير1شده1كه1در1آن1يکی1از1مالزمان1بهرام1گور1درحال1
ذبح1شکار1است.1بهرام1با1تاج1شاهی1سوار1بر1اسب1سرخ1رنگ1
به1همراه1مالزمانش1در1مركز1طرح1نقش1شده1و1خانه ها1برای1
آنکه1دور1به1نظر1برسند،1در1قسمت1باالی1تصوير1و1به1صورت1
فشرده1ترسيم1شده اند؛1درحاشيه1قالی،1اشعار1خمسه1نظامی1

واقعه1را1شرح1می دهد.1

- جعبه های الكی
جعبه های1الكی1از1زمينه های1هنری1موردتوجه1شاهان1اوايل1
دوره1قاجار1است1كه1هنرمندان1اقدام1به1نقوش1مختلف1شکار1در1
آن1نموده اند؛1اين1جعبه ها1به1خصوص1در1دوره1فتحعلی شاه1از1
اهميت1بيشتری1برخوردار1گرديدند.1در1تصوير1،101فتحعلی شاه1
به 1همراه1فرزندان1و1درباريانش1درحال1شکار1در1شکارگاه1نشان1
داده1می1شود.1شرح1و1تفسير1مضمون1شکار1در1اين1تصوير1با1
جنبه ای1كاماًل1قراردادی1و1شرطی1سعی1در1تابع1ساختن1كليه1
عوامل1به1منظور1متمايزساختن1پيکره1سلطان1دارد؛1شاه1در1
مركز1تصوير،1اندازه1او1و1اسبش1بزرگ1تر1از1سايرين1ترسيم1
شده 1است.1اين1گونه1تصاوير1جعبه های1الكی1كه1عموما1ًنقش1
فتحعلی شاه1را1درحال1شکار1غزال1و1يا1شير1نقش1كرده اند،1از1
موضوعات1متداول1نقاشی1زيرالكی1است.1ممکن1است1همه1اين1
تصاوير1از1يك1نقش برجسته1سنگی1اقتباس1شده1باشد1)آدامو،1
12521:1386و2531(؛1چنانکه1صحنه1شکار1فتحعلی شاه1بر1روی1
جعبه های1الكی1بسيار1شبيه1به1نقش1شکار1فتحعلی شاه1در1
تنِگ1واشی1فيروزكوه1است.1به1نظر1می رسد،1الگوی1ايجاد1هر1
دوی1آنها1يکی1است1و1احتماال1ًنقش برجسته1شکار1فتحعلی شاه1
در1تنگ1واشی1برگرفته1از1اين1نقوش1و1نقاشی های1شکار1در1
دوره1قاجار1باشد.1تصوير1،111منظره1شکار1گوزنی1مربوط1به1
فتحعلی شاه1است1كه1در1داخل1در1صندوقچه ای1چوبی1و1با1
نقاشی1الكی1ترسيم1شده1است.1وی1نيزه1خود1را1در1بدن1يك1

تصوير1.91قالی1شکارگاهی1دوره1قاجار1كه1بهرام1گور1را1پس1از1شکار1
نمايش1می1دهد1)صباغ1پور1آرانی،741:13881(

قرن1 فتحعلی1شاه،1 شکارگاه1 نقش1 با1 الكی1 جعبه1 1.10 تصوير1
13هـ.ق.1)ذابح،671:13631(

تصوير1.111داخل1در1صندوقچه1ای1با1نقاشی1الكی1مربوط1به1ربع1
شکار1گاه1 در1 گوزن1 شکار1 درحال1 فتحعلی1شاه1 م.،1 119 قرن1 دوم1

)خليلی1و1همکاران،1271:13861(
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گوزن1فروكرده1و1يکی1از1سگ های1شکاری1دربار1نيز1به1اين1
صيد1حمله1كرده1است.1در1اين1صحنه1مناظری1از1بناها،1پل ها،1
درختان1و1چند1پيکره1كوچك1ديگر1ديده1هم1ديده1می شود1كه1

نمايش1منظری1از1يك1شکارگاه1را1تصوير1كرده1است. 

- جلد نسخ خطی
1بنابر1تأثيرپذيری1قاجاريان1از1الگوهای1غربی1در1آفرينش1
آثار1ادبی،1آرايش1باغ ها1نيز1با1برش1شاخه ها1و1ايجاد1نظمی1شبه 1
هندسی1برگرفته1از1الگوهای1غربی1است.1قراردادن1مجسمه1در1
باغ،1از1ويژگی های1برخی1از1باغ های1اين1دوران1است1)حيدرنتاج،1
351:1389(؛1كه1در1تصاوير1با1نقش1شکار1نيز1مشاهده1شده1
است.1پس1از1تثبيت1سلسله1قاجار1به1دست1آقامحمدخان،1
فتحعلی1شاه1در1موقعيتی1دشوار1قرار1داشت؛1چراكه1دستاوردهای1
او1محدود1بود1و1عموی1او1در1تضمين1پيروزی1سلسله1قاجار1
آقامحمدخان1 برخالف1 فتحعلی شاه1 داشت.1 را1 اصلی1 نقش1
كه1بدون1ريش1تصوير1می شد،1در1اغلب1نقاشی ها1با1محاسن1
پُرجلوه1ديده1می شود1و1اغلب1درحال1مسابقه1و1سرگرمی1
است.1محاسن1فتحعلی شاه1در1زندگی1و1هنر1دوران1او1بخشی1
از1برنامه ای1است1كه1آگاهانه1برای1نشان1دادن1شايستگی1او1
در1به دست11آوردن1قدرت1مطلق1اداره1ايران1طراحی1شده1بود1

)خليلی1و1همکاران،1171:13861(.
از1نقوش1ديگری1كه1مشابه1تصاوير1روی1جعبه های1الكی1
است1و1فتحعلی1شاه1را1در1شکارگاه1نشان1می دهد،1جلد آرايی1
نسخه1خمسه1نظامی1است1كه1به1امضای1محمدباقر1و1سيدميرزا1
مربوط1به1حدود1اوايل1قرن131هـ.ق.1است.1اين1جلدآرايی1به1
دستور1فتحعلی شاه1فراهم1شده1است1تا1جانشين1نسخه آرايی1

اصلی1و1معروف1خمسه1نظامی1)اجراشده1در1سال های19461
تا9501هـ.ق.(1گردد1)فريه،2491:13741(،1)تصوير12(.1اين1
صحنه ها1نيز1همانند1صحنه1قبلی،1 شاه1را1در1شکارگاه1و1درحال1
شکار1شير1به1تصوير1كشيده1و1همانند1بيشتر1نقوش1شکار1
فتحعلی شاه1توجه1اصلی1به1خود1شاه1در1مركز1تصوير1است.1در1
اين1تصاوير،1به1نتيجه1طبيعی1شکار1توجه1شده1و1به1مالزمان1و1

شاهزادگان1چندان1توجهی1نشده1است1)تصوير131(.

- قلمدان ها
قلمدان هايی1با1پوشش1الكی، 1از1ديگر1آثاری1هنری1دوره1
قاجارند1كه1تصوير1شکار1در1شکارگاه1را1بر1آنها1می توان1مشاهده1
كرد؛1اين1قلمدان ها1به1وفور1در1اوايل1دوره1قاجار1ساخته1شده اند.1
بر1روی1اين1قلمدان ها،1گل1و1بوته سازی1هنر1قابل1توجه1در1
ترسيم1تصاوير1است؛1به 1طوری1كه1در1دوره1قاجار1گل1و1بوته1و1
پرنده سازی1و1تقسيم بندی های1آن1در1سطح1دوئين1و1سطوح1
جانبی1قلمدان1تنوع1يافت.1در1كار1بعضی1از1استادان1گل1و1
بوته ساز1نيز1گرايشی1به1سبك1اروپايی1ديده1می1شود1)برومند،1
341:1366(.1گاهی1هنرمندان1در1زمينه1گل1و1بوته1مناظر1
شکار1را1نقاشی1كرده اند1و1برای1تنوع1كار1در1دو1جانب1آن،1
منظره1شکارگاهی1را1درحالی1كه1شکارچيان1در1آن1به1شکار1
حيوانات1مشغول اند،1ترسيم1كرده اند.1بيشتر1اين1شکارگاه ها1
جنبه1سلطنتی1داشته اند 1و1اغلب1فتحعلی شاه1و1شاهزادگان1
قاجاری1را1درحال1شکاركردن1نمايش1می دهند.1ازجمله1اين1
تصاوير،1نقش1صحنه1شکاری1است1كه1در1سال12091هـ.ق.1
اين1تصوير1 بر1روی1يك1قلمدان1الكی1ترسيم1شده1است.1
فردی1را1سوار1بر1اسب1در1سه1صحنه1درحال1شکار1شير1در1

تصوير1.131فتحعلی1شاه1درحال1شکار1آهو1به1همراه1
 (Robinson, 1976:9)1فرزندان1و1شاهزادگان

تصوير1.121جلد1آرايی،1به1امضای1محمدباقر،1اوايل1سده1131هـ.ق.،1نسخه1خمسه1نظامی1گنجوی،1
فتحعلی1شاه1در1شکارگاه1)فريه،2501:13741(1
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شکارگاه1نمايش1می دهد1و1بنايی1در1گوشه1هريك1از1اين1سه1
تصوير1به1عنوان1مکانی1جهت1اتراق1چند1روزه1پادشاه1ترسيم1
شده1است.1اين1تصاوير1به 1وسيله1دو1زن1جوان1محصورشده1
در1قابی1بيضی شکل1از1يکديگر1جدا1شده اند1)تصوير141(.1بر1
روی1قلمدان1ديگری1كه1در1اوايل1حکومت1قاجار1و1در1زمان1
فتحعلی1شاه1ساخته1شده،1تصوير1شکارچی1سوار1بر1اسب1به1
همراه1مالزمانش1درحال1شکار1شير1در1شکارگاه1نمايش1داده1
شده1است.1در1اين1تصاوير،1چند1نفر1ديگر1شکارچی1را1در1امر1
شکار1همراهی1می1كنند1و1بيشتر1بر1شکار1شير1تأكيد1شده1

است1)تصوير151(.

- فلوس ها، مهرها و مداليون ها
به1سکه های1يادبود1كه1گاه1به1مناسبت1پيروزی های1ويژه،1
جشن ها1و1مراسم1ملی1ضرب1می شد،1مدال1می گفتند1)شمس1
اشراق،111:13691(.1مهرهای1اوايل1دوره1قاجار1گويای1نحوه1
زندگی1و1بازتابی1از1تاريخ1اجتماعی1و1اقتصادی1جامعه1انسانی1
آن1روزگار1است.1در1نبود1وسايل1ارتباط1جمعی1و1رسانه ها،1
دولت1برای1انتقال1پيام1و1انشای1فرمان ها،1اعتقادات1و1باورهای1
خويش1به1مردم،1به1دقت1ضراب1خانه ها1را1كنترل1و1عالئم1و1
نمادهای1خاصی1را1بر1روی1مهرها1و1مداليون ها1نقش1می كرد1

)پاكزاديان،41:13871(.1در1اين1دوره،1فلوس هايی1با1نقش1
شکار1از1اوايل1دوره1قاجار1برجای1مانده1كه1شاه1را1درحال1شکار1
گوزن1در1شکارگاه1نمايش1می دهد.1در1يکی1از1اين1فلوس1ها،1
فتحعلی1شاه1نيزه1به1دست1درحال1شکار1به1تصوير1كشيده1
شده؛1فلوس1يادشده1ضرب1زنجان1و1تاريخ1ضرب1آن112391

هـ.ق.1است1)تصوير161(.1

- كاشی كاری
1در1تصاوير1كاشی1كاری1با1نقش1شکار1در1اوايل1قاجار،1
شکارچيان1را1هم1با1نيزه،1كمان1و1شمشير1و1هم1با1استفاده1از1
اسلحه1سرپُر،1سواره1يا1پياده1در1شکارگاه1به 1همراه1مالزمين1و1
درباريان1درحال1شکار1به1تصوير1كشيده1اند.1در1زمينه1شکارگاه،1
منظره ای1پر1از1گل1و1گياه1ديده1می شود1و1در1كنار1آنها1كاخی1
نيز1برپا1شده1است؛1اين1بنا1كه1در1بيشتر1تصاوير1شکارگاه های1
اوايل1اين1دوره1ديده1می شود،1كاخ1و1يا1ساختمانی1است1كه1
به1منظور1اتراق1و1استراحت1چند1روزه1شاه1ساخته1شده1است1
و1به1نظر1می رسد1از1عناصر1ساختاری1شکارگاه ها1در1نقوش1
شکار1شاهان1بوده اند1)تصوير171(.1در1تصويرهای1181و1191نيز1
شکارچيان1در1شکارگاه1بر1روی1كاشی1كاخ1گلستان1نمايش1داده1
می1شود.1اين1تصاوير1شباهت1بسياری1به1نقوش1ديگر1شکار1)چه1

تصوير1.141قلمدان1با1نقش1شکار1شير1در1شکارگاه،12091ه.ق.1)خليلی1و1همکاران،931:13861(

تصوير1.151شکار1شير1در1شکارگاه،1مربوط1به1زمان1فتحعلی1شاه1قاجار1)خليلی1و1همکاران،2471:13861(

تصوير1.161فلوس1فتحعلی1شاه1او1را1با1نيزه1ای1درحال1شکار1نمايش1می1دهد1)موزه1بانك1سپه(،1)پاشايی1و1جباری،841:13911(
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شکار1شاهان1و1غير1شاهان(1در1آثار1هنری1اين1دوره1دارد.1اين1
نقوش1در1زمينه ای1پر1از1گل1و1گياه1و1درختان1تصوير1شده اند1
كه1در1آن1سواركاران1با1شمشير،1نيزه1و1كمان1درحال1شکار1
حيوانات1هستند.1در1زمينه1تصوير1عالوه1بر1نقوش1گياهان1و1
درختان،1می توان1به1نقش1ساختمان ها1و1كاخ هايی1نيز1اشاره1
كرد1كه1جزء1الينفك1شکارگاه ها1بوده اند.1به1نظر1می رسد1افراد1
سواركار1چند1تن1از1شاهزادگان1و1درباريان1قاجاری1باشند1كه1
با1سربند،1كاله1و1پوشش1خاص1دوره1قاجار1نمايش1شده اند.

بحث و تحليل

توجه به مظاهر فرهنگ و تمدن ايران باستان1براساس1رويکرد1
سياسی1دولت1قاجار1بوده1است. تجلی اين رويکرد1در1آثار هنری1
دوران قاجار به1خوبی مشهود است.1درحقيقت،1تأكيد1هنر1قاجار1
بر1موضوعات1مرسوم1در1هنر1ايران1باستان،1به1منظور1برابرنهادن1
اقتدار1سياسی1شاهان1قاجار1با1اقتدار1سياسی1شاهان1باستانی1
ايران1و1مشروعيت1بخشيدن1به1قدرت1حاكم1بوده1است.1شاهان1
قاجار1برای1افزايش1دامنه1تأثير1اين1آثار1آنها1را1در1جاهايی1نصب1

و1يا1می ساختند1كه1يادآور1گذشته1باستانی1ايران،1باورهای1
عامه1و1يا1سنت های1مذهبی1باشد.1يکی1از1مهم ترين1تأثيرات1
هنر1باستان1بر1هنر1دوره1قاجار1نقوش1شکار1يا1شکارگاه1است؛1
از1آنجايی1كه1نقوش1شکار1و1ايجاد1مجموعه های1شکارگاهی1
از1دوران1باستان1براساس1شواهد1موجود1و1متون1برجای1مانده1
از1آن1دوره1تأييد1شده1است،1می توان1تصور1كرد1كه1به1دليل1
شرايط1سياسی1و1اجتماعی1خاصی1كه1در1دوره1قاجار1وجود1
داشت،1از1الگوهای1شکارگاهی1و1نقوش1دوران1باستان1در1ايجاد1
نقوش1و1شکارگاه های1اين1دوره1استفاده1مستقيم1شده1است.1
به1هر1حال1داليل1بهره گيری1از1نقوش1شکار1و1مجموعه های1
شکارگاهی1دوره1باستان1در1اوايل1دوره1قاجار1را1می توان1در1

اين1موارد1بيان1كرد:11
1.1توجه1غرب1و1شرق شناسان1به1ميراث1فرهنگی1مشرق1
زمين،1از1جمله1ايران1كه1باعث1شد1شاهانی1چون1فتحعلی شاه1

با1زمينه ای1كه1از1پيش1داشتند1بدين1كار1دست1يازند.
1.2جاودانه1ساختن1حکومت1شاه1و1خاندانش1در1تاريخ1به1
پيروی1از1هدف هايی1كه1شاهان1باستانی1ايران1نيز1به1دنبال1

آن1بودند.1
درپی1 داشتند،1 كه1 سياسی1 هدفی1 با1 قاجار1 شاهان1 1.3
ايران1به1عنوان1پرچمدار1نيمه1شرقی1جهان1 نيرومندسازی1
اسالم1بودند؛1اين1هدف1در1دوره1پهلوی1نيز1سرلوحه11جاه طلبی1ها1

و1بلندپروازی1های1رضاخان1و1محمدرضاشاه1شد.1
به1ويژه1 قاجاريان1 كه1 اجتماعی1 و1 سياسی1 مشکالت1 1.4
فتحعلی شاه1در1رويارويی1با1قدرت های1نو1پيدايشی1چون1انگليس1
و1روسيه1داشتند،1باعث1خدشه دار1شدن1ارزش1و1اعتبار1دولت1
ايران1در1درون1كشور1و1عدم1اعتماد1مردم1و1روحانيون1بدان ها1
شده1بود.1شاهان1قاجار1در1برخورد1با1اين1شکست ها1درپی1

تصوير1.181شکارچيان1در1شکارگاه،1كاشی1كاری1سرسرای1ورودی1كاخ1گلستان1)نگارندگان(

تصوير1.171شکارچيان1درحال1شکار1آهو1در1شکارگاره،1كاخ1گلستان1
تهران1)نگارندگان(

در1شکارگاه،1 و1شکارچی1 تصوير1.191شکارچيان1
ضلع1شرقی1كاخ1گلستان1)نگارندگان(
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بازيابی1جايگاه1خود1نزد1مردم1بودند1و1بدين1سبب1به1گذشته1
پرشکوه1ايران1روی1آوردند.1اين1پديده1گرايش1به1گذشته1يا1
باستان گرايی،1درحقيقت1می توانست1نظم1نوينی1در1انديشه1
اجتماعی،1فرهنگی1و1سياسی1توليد1نمايد1و1زيرساخت های1
فرهنگی1و1اجتماعی1جديدی1را1بر1پايه1سنت های1كهن1بنا1كند.1
رويارويی1 در1 قاجار1 دوره1 تساهل1سردمداران1شيعه1 1.5
با1نقوش1پادشاهان1در1اشکال1مختلف1از1جمله1ترسيم1آنان1

درحال1شکار1و1يا1در1شکارگاه.1
بنابر1داليل1و1زمينه1های1يادشده1درباره1باستان1گرايی1شاهان1
اوايل1دوره1قاجار1به1ويژه1فتحعلی1شاه،1يکی1از1مهم1ترين1نقوش1
شکارگاهی1دوران1باستان1كه1در1ايجاد1نقوش1شکار1و1شکارگاه های1
اوايل1دوره1قاجار1سهم1به 1سزايی1داشته،1نقوش1شکار1گراز1و1گوزن1
حجاری1شده1در1دو1طرف1تاق1بزرگ1تاق بستان1مربوط1به1خسرو1
6281م.(،1پادشاه1ساسانی1است1)تصويرهای1201و1 دوم1)590ـ1
21(،1)مقايسه1شود1با1تصويرهای1161،151،121،101،81،71و181(.1
در1نقش1شکار1تاق بستان،1توجه1دقيق1به1جزئيات،1اشتياق1به1
روايتگری،1توصيف1دقيق1صحنه ها1و1شخصيت ها1و1شرح1دقيق1
مجلِس1شکار1از1ابتدا1تا1انتها،1به1صورت1منسجم1و1يکپارچه1نمايان1
شده1است.1وجود1خدمتکاران1و1رامشگران،1درباری1 بودن1فضا1
را1دو1چندان1نموده1و1شاه1و1مالزمين1او1در1نقش1شکاِر1گراز،1
شکار1را1از1درون1قايق های1بزرگ1دنبال1می كنند؛1به1طوری1
كه1تفاوت1اصلی1فضاهای1شکار1تا1قبل1از1اين1در1همين1مسئله1
است.1درگذشته1شکار1متشکل1از1شکارگر1و1شکار1بود؛1درحالی1
كه1در1اين1زمان1عده ای1به1عنوان1همراهان،1خدمتگذاران1و1
رامشگران1در1امر1شکار1پادشاه1را1همراهی1می1كنند1و1شکار1در1
مکان1مشخصی1باعنوان1شکارگاه1انجام1می گيرد.1در1اين1پرده ها1

بيننده1از1زاويه1خاصی1شاهد1ماجرا1نيست1و1همه1آنچه1می بايد1
ببيند،1جلوی1چشمان1وی1به1تصوير1درآمده1است.1حجاران1
نتوانسته اند1در1ايجاد1نقوش،1پرسپکتيو1را1وارد1كار1خود1كنند؛1
به طوری1كه1همه1چيز1در1سطح1در1جريان1است.1اين1حجاری1
وصفی1بلند1و1حماسی1از1شکار1است1و1از1صحنه های1پشت1
سر1هم1كه1كنار1يکديگر1گذاشته 1شده اند،1تشکيل1شده1است.1
برخالف1تاق بستان1كه1هنرمند1در1آن1نتوانسته 1به1نمايش1
پرسپکتيو1بپردازد،1در1نقوش1شکار1يا1شکارگاه های1اوايل1دوره1
قاجار،1هنرمند1درتالش1است1كه1حيوانات1و1انسان ها1را1در1
صف1جلو1و1انتها1به1يك1اندازه1نمايش1 ندهد1و1پرسپکتيو1طرح1
را1تا1حد1توان1رعايت 1كند.1در1نقوش1شکار1اوايل1دوره1قاجار1
تحرك1حيوانات1و1نماياندن1انواع1حركاتشان1همانند1نقش1
شکار1تاق1بستان1زيبا1و1چشم نواز1است؛1در1اين1نقوش1رعايت1
فاصله ها،1تعيين1مقياس1و1نسبت های1معقول1و1ارتباط1نقش1ها1
هم1از1نظر1فضايی1و1هم1احساسی1بسيار1دقيق1است1)جدول11(.1
ازجمله1تأثيراتی1كه1نقوش1شکار1اوايل1دوره1قاجار1از1نقوش1
ايران1باستان1می پذيرند،1می توان1به1تشابه1مضامين،1همراهان1
و1مالزمين1شاه،1تركيب بندی1كلی1نقش،1وجود1شکارگاه1شاهی1
و1وجود1حصار1به1دور1نقش1برجسته1به1عنوان1شکارگاه1سلطنتی1
اشاره1كرد.1همچنين1شباهت1در1هدف1موردتأكيد1يعنی1شکار،1
موقعيت1شاه1در1مركز1صحنه1و1بزرگ1تر1بود1آن،1تأكيد1بر1قدرت1
شاه1و1نتيجه1كار1كه1شکاِر1حتمی1حيوان1مورد1نظر1است،1
ويژگی1روايت گری،1نمايش1شخصيت ها1به1شکل1سه رخ1و1گاه1
از1روبه رو1و1نيز1ترسيم1پرندگان1و1مرغابی ها1از1ديگر1موارد1
همگرايی1نقوش1شکار1در1دوره1باستان1با1اوايل1دوره1قاجار1
است.1قاجاريان1همچنين1با1تأثيرپذيری1از1دوره1صفوی1در1

بزرگ1 تاق1 ديواره1 راست1 سمت1 در1 گوزن1 شکار1 صحنه1 1.20 تصوير1
)Fukai&Kiyoharu, 1969: 79(1تاق1بستان

بزرگ1 تاق1 ديواره1 چپ1 سمت1 در1 گراز1 شکار1 صحنه1 1.21 تصوير1
(Fukai&Kiyoharu, 1969: 79)1تاق1بستان
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ايجاد1نقوش1شکارگاهی،1پاره ای1از1مضامين1هنری1اين1دوره1
را1به1عاريت1می گيرند؛1از1جمله1می توان1به1نقوش1گل1و1بوته1
و1گياهان1و1درختان1در1زمينه1تصاوير1اشاره1كرد1كه1به1نظر1

می رسد1بازنمايی1از1شکارگاه1واقعی1باشد.1
هدف1از1ايجاد1نقوش1شکار1و1شکارگاهی1دوران1باستان1
با1اوايل1دوره1قاجار1نيز1متفاوت1است؛1در1نقوش1شکارگاهی1
انگيزه های1مذهبی1به1همراه1 باستان1بيشتر1می توان1 دوره1
نمايش1قدرت1شاه1را1در1ايجاد1آن1سهيم1دانست؛1اما1نقوش1

اوايل1دوره1قاجار1به1نظر1می رسد1نمی توانسته1ارائه1 دهنده1
مفاهيمی1مذهبی1باشد،1بلکه1بيشتر1نمايش1پايداری1سلسله1
قاجاری،1اعقاب1و1ميراث1داران1 شاه1مد1نظر1بوده1است؛1شاه1با1
اين1عمل1تداوم1سلسله1قاجار1و1انتقال1قدرت1به1فرزندان1خود1
را1به1نمايش1گذاشته1است.1هدف1شاه1قاجار1در1درجه1دوم،1
 همانندسازی1با1فرمانروايان1باستانی1ايران1به1منظور1تبليغ1

اقدامات1عمرانی1و1خدماتی  شان1بوده1است.1

ويژگی های نقش مايه شكار در دوران وجوه اشتراکوجوه افتراق
دورهباستان و اوايل دوره قاجار

باستان1 دوران1 در1 شکار1 نقش1مايه1 مفهوم1 ـ1

تأكيد1بر1نمادگرايی1ست.

ـ1هدف1از1نقش1مايه1شکار1در1اوايل1دوره1قاجار1

نمايش1تعداد1زيادی1از1پسران1فتحعلی1شاه1به1

منظور1تأكيد1بر1تداوم1نسل1و1دودمان1اوست.

وسيله1 عنوان1 به1 سگ1 تصوير1 نمايش1 ـ1

رماندن1و1اسلحه1گرم1به1عنوان1وسيله1شکار1

در1بيشتر1نقوش1شکار1اوايل1دوره1قاجار1متأثر1

از1فرهنگ1غرب.

باستان1 دوره1 پادشاهان1 شکار1 تصاوير1 در1 ـ1

مقام1پادشاه1در1حد1خدا1يا1نمايندگان1خدا1بر1

زمين1باال1برده1شده1و1بر1قدرت1ماواريی1آنها1

نسبت1به1ديگران1تأكيد1شده1است.

شکار1 تصاويِر1 اغلب1 در1 ساسانی1 دوره1 در1 ـ1

حال1 در1 رامشگران1 و1 نوازندگان1 حضور1

نواختن1موسيقی1مشهود1است.1

ـ1وجود1ساختمان1يا1كاخی1جهت1اتراق1چند1

نقوش1 بيشتر1 در1 مالزمان1 و1 پادشاه1 روزه1

شکارگاهی1اوايل1دوره1قاجار.

اوايل1 شکار1 نقوش1 در1 پرسپکتيو1 نمايش1 ـ1

دوره1قاجار1برخالف1نقوش1دوره1باستان.

ذكر1 منظور1 به1 نستعليق1 خط1 وجود1 ـ1

اقدامات1عمرانی1پادشاهان1در1كتيبه1نويسی1

اوايل1دوره1قاجار.

حال1 در1 پادشاه1 كشيدن1 تصوير1 به1 ـ1

شکار1در1شکارگاه1در1هر1دو1دوره.

ـ1نمايش1پادشاه1در1اوج1قدرت1و1شکوه1

در1مركز1تصوير1و1بزرگتر1از1ديگران.

ـ1نمايش1جزئيات1بدن1شکارچی،1شکار1

و1نيز1صحنه1شکار1در1هر1دو1دوره.

تسلط1 ميزان1 و1 توانايی1 بر1 تأكيد1 ـ1

شکارچی1بر1شکار1در1نقوش1هر1دو1دوره.1

بر1 شکار1 نقش1مايه1 جلوه1 و1 تداوم1 ـ1

بيشتر1آثار1هنری1هر1دو1دوره.1

منطقه1ای1 دور1 به1 حصار1 وجود1 ـ1

در1 شکارگاه1 عنوان1 با1 شده1 حفاظت1

نقوش1شکار1هر1دو1دوره.1

ـ1اشتياق1به1روايت1گری1و1شرح1دقيق1

مجلس1شکار1از1ابتدا1تا1انتها1در1نقوش1

هر1دو1دوره.

مالزمان1 و1 خدمتکاران1 وجود1 ـ1

فضای1 بودن1 درباری1 بر1 تأكيدی1ست1

شکار1در1هر1دو1دوره.1

ـ1نمايش1شخصيت1ها1به1شکل1سه1رخ1

و1گاه1از1رو1به1رو1در1نقوش1هر1دو1دوره.

در1 هنرمند1 دوره1 دو1 هر1 تصاوير1 در1 ـ1

خلق1اثر1احتماال1ًنمونه1ای1از1يك1نقاشی1

پيش1رو1داشته1است.

ـ1بيان1نمادين1نقوش1شکار1با1مفهوم1حفاظت1

از1نيروهای1شر1و1دفع1اهريمن.

ـ1معرفی1پادشاه1به1عنوان1اَبرانسان1و1نماينده1

مركز1 در1 ديگران1 از1 بزرگتر1 و1 زمين1 بر1 خدا1

صحنه1های1شکار.

به1 و1 پادشاه1 مختص1 شکار1 تصاوير1 بيشتر1 ـ1

منظور1تأييد1مقام1پادشاهی1اوست.

ـ1در1نقوش1شکار1دوران1باستان1شکار1مختص1

چشم1 به1 نيز1 حيوانات1 شکار1 نيست؛1 انسان1

توسط1 گاو1 شکار1 شامل1 بيشتر1 كه1 می1خورد1

شير1با1مفهوم1غلبه1خير1بر1شر1است.1

ـ1ايجاد1برخی1نقوش1در1داخل1حصار1و1منطقه1

محافظت1شده1به1عنوان1شکارگاه.

دوران1
باستان

منظور1 به1 شکار1 نقش1مايه1 از1 استفاده1 ـ1

قدرت1نمايی،1تبليغ1اقدامات1عمرانی1و1خدماتی،1

شاه1 ساختن1 جاودانه1 بخشيدن،1 مشروعيت1

قاجار1و1برابر1نهادن1او1با1شاهان1ايران1باستان.1

دوران1 نقوش1شکار1 از1 الگوپذيری1مستقيم1 ـ1

باستان1

امر1 در1 رامشگران1 و1 همراهی1خدمتگذاران1 ـ1

شکار1در1نقوش1شکار1اوايل1دوره1قاجار.1

ـ1تأثير1نقوش1شکار1از1دوره1صفوی1در1نمايش1

گل1و1بوته1و1درختان1در1زمينه1تصاوير.

اوايل1دوره1
قاجار

)نگارندگان(1

جدول1.11تطبيق1نقش1مايه1شکاِر1دوران1باستان1با1اوايل1دوره1قاجار
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نتيجه گيری
شکار1به1عنوان1مهم ترين1سرگرمی1شاهان1اوايل1دوره1قاجار1در1بيشتر1آثار1هنری1اين1دوره1اعم1از1نقش1برجسته،1
فرش،1قلمدان،1جلدآرايی1نسخ1خطی،1جعبه1های1الكی1و1كاشی1كاری1و1منابع1مکتوب1اين1دوره1بازتاب1داشته1است.1
در1بررسی1نقوش1شکار1دوره1قاجار1عالوه1بر1تأثيرپذيری1مستقيم1از1هنر1ايران1باستان1كه1بيشتر1عناصر1نقش1مايه1
شکار1را1در1بر1گرفته،1ويژگی های1مشخص1هنر1قاجاری1نيز1قابل1بررسی1است؛1از1جمله1وجود1ساختمان 1يا1كاخی1
در1بيشتر1نقوش،1وجود1خط1نستعليق1در1كتيبه1نويسی،1ايجاد1مجموعه ای1حفاظت شده1با1نگهبانی1مخصوص1جهت1
پاسبانی1از1آن1و1نيز1پوشش1موجود1بر1تن1شاهان1و1شاهزادگان1كه1با1وجود1تأثيراتی1از1غرب،1عموما1ًقاجاری اند.1با1
توجه1به1ساخت1و1سازهای1فوق1در1داخل1شکارگاه1احتماال1ًمدت1زمان1توقف1شاه1و1درباريان1در1شکار گاه1بيشتر1
از1يك1روز1بوده1و1ممکن1است1برای1اين1منظور1چندين1هفته1در1يك1مکان1باقی1می1ماندند.1عالوه1بر1تأثيراتی1كه1
نقوش1شکار1اوايل1دوره1قاجار1از1هنر1ايران1باستان1داشته اند،1می توان1تأثيرپذيری1قاجاريان1از1غرب1در1جاسازی1
حيوانات1در1فضاهای1خالی،1نمايش1سگ1و1اسلحه1گرم1به1عنوان1وسيله1شکار1و1رماندن1حيوانات1و1عالقه1به1ترسيم1
جامه1فاخر1بر1تن1شخصيت ها1را1نام1برد.1به1 رغم1تصوير1سازی1صحنه های1شکار1در1اوايل1دوره1قاجار،1تركيب1بندی1
آثار1اندكی1با1هم1متفاوت1است؛1مثاًل1نه1تنها1گزينش1مضامين،1بلکه1بيان1و1انعکاس1آن ها1نيز1تابع1شرايط1دقيق1
و1مشخص1بوده1است؛1به1طوريکه1تمامی1آثار1مربوط1به1شکار1شاهان،1مطابق1طرحی1از1پيش1تعيين1شده 1ترسيم1
شده اند1و1گويا1صورتگر1در1خلق1اثر1خويش1نمونه ای1رسمی1پيش1رو1داشته1است.1نکته1ديگر1كه1در1مطالعه1و1
بررسی1نقوش1شکارگاهی1اين1دوره1به1چشم1می خورد1الگوبرداری1آنها1از1نقش1برجسته1و1يا1احتماال1ًنقاشی1است؛1
چرا1كه1می توان1به1عناصر1مشترك1فراوانی1ميان1آن ها1پی1برد.1عالوه1بر1آن1در1بيشتر1نقوش1اين1دوره1شاه1به1
 همراه1مالزمان1و1فرزندان1خود1در1بستری1طبيعی1از1قبيل1كوه،1صخره1و1درختان1تصوير1شده1است؛1به1عبارتی1
شاخص ترين1عناصری1كه1نقوش1شکارگاهی1اوايل1دوره1قاجار1به1نمايش1می گذارند1در1همين1مسأله1است1كه1به1
نوعی1تداوم1سلسله1قاجار1را1در1زمان1فتحعلی شاه1به1تصوير1می كشد.1با1توجه1به1دامنه1پژوهش1حاضر1كه1بيشتر1
بر1اوايل1دوره1قاجار1و1زمان1فتحعلی1شاه1تأكيد1دارد،1اميد1است1در1پژوهش1های1آتی1بتوان1اهميت1نقش1مايه1شکار1
را1نه1تنها1در1اوايل1دوره1قاجار؛1بلکه1در1اواسط1و1اواخر1اين1دوره1و1نيز1در1زمان1سلسله1های1قبل1از1قاجار1بررسی1و1

تأثير1و1تأثرات1آنها1را1مطالعه1كرد.1

پی نوشت
11 تالش1پادشاهان1صفويه1از1يك سو1برای1برقرار1كردن1روابط1ديپلماسی1با1كشورهای1اروپايی1كه1جنبه1سياسی1داشت1و1كوشش1كشورهای1.

اروپايی1به1برقراری1رابطه1با1ايران1از1سوی1ديگر1كه1جنبه1تجاری1داشت،1موجب1گرديد1كه1طرفين1سفرايی1را1رد1و1بدل1كنند.1در1اين1سفر1
اغلب1هدايای1نفيس1و1نادری1همراه1داشتند1كه1تفنگ های1شکاری1از1آن1جمله1بود.1از1جمله1هدايای1»فيليپ1سوم«1پادشاه1اسپانيا1برای1»شاه1
عباس«1501عدد1تفنگ1شکاری1و1اسلحه1كمری1با1خشاب1بود1)والسر،941:13641(.1نکته1قابل1توجه1آنکه1در1اين1زمان1تفنگ1تأثير1زيادی1در1
شکار1داشت؛1چرا1كه1زدن1شکار1از1فاصله1دور1نيز1امکان پذير1شد1و1جذابيت1بيشتری1برای1شاهان1آن1دوران1سبب1شد.1پس1از1انقراض1صفويه1

چون1نادرشاه1افشار1و1كريم خان1زند1اهل1شکار1نبودند1از1رونق1شکار1كاسته1شد1)تاجبخش1و1جمالی،471:13741(.
21 اصطالحی1است1خاص1شکارچيان؛1يعنی1اگر1امير1يا1بزرگی1هوس1شکار1می كرد1وی1را1در1محلی1كه1گذرگاه1شکار1باشد1می1نشاندند1و1گروهی1.

را1وا1می دارند1كه1از1اطراف1كوه،1شکارها1را1به1اين1گذرگاه1رم1دهند1تا1در1تيرس1وی1قرار1گيرند1)ظل السلطان،1151:13681(.

منابع و مآخذ

1 آدامو،1ا.1ت.1)1386(.1نگاره های ايرانی گنجينه ارميتاژ سده پانزدهم تا نوزدهم ميالدی.1چاپ1اول،1ترجمه1زهره1-
فيضی،1تهران:1وزارت1فرهنگ1و1ارشاد1اسالمی1)فرهنگستان1هنر(.1

1 اتينگهاوزن،1ريچارد1و1گرابر،1الگ1)1393(.1هنر و معماری اسالمی.1ج1،11چاپ1دهم،1ترجمه1يعقوب1آژند،1تهران:1سازمان1-
مطالعه1و1تدوين1كتب1علوم1انسانی1دانشگاه1ها1)سمت(.
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Abstract

Hunting was one of the most important aspects of human life in ancient times; when human 
considered hunting as an aspect of his own subsistence strategy and his life was dependant 
on it.  As time goes by ,the importance of this subsistence aspect reduces ;so that special 
places were considered as a hunting ground for entertainment .With the arrival of Islam in 
Iran ,this process continued as in the past and culminated in Safavid and Qajar period .In 
Spite of abundant hunting motifs in Qajar era which imply the necessity of this subject and 
the importance of hunting in this period ,there has been no comprehensive study regarding 
this issue ,so the present article is the first attempt on this subject .Accordingly ,it has been 
tried to study historical texts and archaeological evidences and identify the status of hunting 
and hunting grounds of Qajar period and its importance in the life of Qajar kings .It can 
be assumed that due to social and political conditions during Qajar period ,hunting ground 
patterns and motifs were directly adopted from ancient times .One of the most important 
hunting ground motifs in ancient times which contributed in creation of hunting motifs of 
Qajar period is the hunting motif of boar and deer on both sides of the great arch of Taq-e 
Bustan attributed to Khosrow II ,Sasanian king) 628-590 A.D .(In numerous works of art 
in this period manifested of hunting motifs is clearly visible ,and in historical texts of Qajar 
period can be faced with numerous explanations in this field .Some of the artistic themes in 
this period that Qajarians borrowed from safavid period in creating hunting ground motifs 
are flowers and plants ,and plants and trees in the background that seems they represent the 
actual hunting ground and also the dog image was affected by western art .However ,the 
purposes of creating the mentioned motifs were different .Another point that can be seen 
in the study of hunting ground motifs in this period is that they are affected by reliefs and 
probably paintings ,because we can see many common elements between them.

Keywords: early Qajar period, hunting, hunting ground ,motif. 
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