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 چکیده
پرداختته  ست یزطیمح یآن برا امدیپ یۀاز زاو یشاه و اشراف قاجار یآن در زندگ گاهیمقاله به موضوع شکار و جا نیا

 یکیکرد.  رییتغ س یزطیادوات و ابزار شکار، رفتار با مح شرف یو پ ینظام یبه دنبال نوساز ه،یقاجار ۀاس . در دور
پژوهش،  نیا یود. مبناب یرانیدربار و اشراف ا نیرید حاتیکه از تفر ادشکار اتفاق افت ۀدر حوز رییتغ نیا یهااز جلوه

انجام  یلیو تحل یفیتوص یکردیدوره اس  که با رو نیا یاطالعات موجود در منابع نوشتار یلیتحل یو بررس یواکاو
نشتان  هاافتتهیشود.  اندهیها نماشکار آن ۀو دامن یجانور یهاصورت گرفته اس  تا گونه یزمان تالششده اس . هم

زنتان حترم ستهم  یمرتبط با ساختار قدرت و حتت ترنییشاه، شاهزادگان، سطوح پا اعم از یکه اشراف قاجار دهدیم
شتکار،  ۀبتا مقولت یاستوار اشراف قاجتار وندیاند. پروزگار داشته نیا یمختلف جانور یهادر شکار گونه یریچشمگ

و  عت یانگارانه با طبلشکار، برخورد سه شیسبب افزا ،یقانون ینظارت ارکوساز کیو نبود  س یزطیمسأله نبودن مح
 یرانیرایکه غ گرید یگروه ف،یط نیشده اس . در کنار ا یجانور یهاگونه یو کاهش برخ ینابود ۀنیفراهم شدن زم

شتاهزادگان در  ایتکه شتاهان  یاژهیو ازیاز امت یبا برخوردار یمستشار نظام ایو  پلماتیجهانگرد، د ئ یبودند، در ه
و  ست یزطیمح یبترا یمخرب یامدهایپ هیرویشکار ب نیآورده بودند. ا یرو حیتفر نیاگذاشته بودند، به  ارشانیاخت

 شود.  اندهیداش  که در پژوهش حاضر تالش شده اس  ابعاد آن نما رانیوحش ا اتیح
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Abstract 

This article investigates hunting and its place in the life of the Shah and Qajar 

aristocracy in terms of its environmental consequences. During the Qajar period, 

following military modernization and the development of hunting tools and 

equipment, the public attitude toward the environment changed. A ramification of 

this alteration manifested in hunting, which was a long-established pastime of the 

Iranian courtiers and royal families. This research is based on the review of 

information in the written sources of that era, which was conducted using a 

descriptive-analytical approach. At the same time, efforts are made to represent 

animal species and their hunting range. The findings reveal that the Qajar 

aristocracy, including the king, princes, lower-tier officials in the ruling structure and 

even the women of Harem played a major role in hunting different species of animals 

at that time. The strong ties of the Qajar aristocracy with hunting, disregard for the 

environment and absence of a legal monitoring mechanism contributed to the 

expansion of hunting, neglectful treatment of nature and the extinction and decline 

of some animal species. In addition, another group of non-Iranian hunters, including 

tourists, diplomats, or military advisers, also enjoyed the privileges bestowed on them 

by kings or princes. This reckless hunting had devastating consequences for the 

environment and wildlife of Iran, the dimensions of which are explored in the present 

study. 
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 مقدمه
هتای زیس  به مثابۀ یک مسألۀ جدی جهانی مطرح شده و بته ههتور جنبشی نیس  که محیطدیر

تتوان براینتد زیست  را میانجامیده است . مستأله شتدن محتیط« سبز»هوادار این حوزه موسوم به 
داری بر جهان و مواجهتۀ ابتزاری منطقی روندی دانس  که در چند سدۀ اخیر به تسلط نظام سرمایه

سازی چون کانت  را بته بینی فیلسوفان دورانیع  منجر شد. مدرنیته که روزگاری خوشانسان با طب
بدیلی بترای آن های هفدهم تا نوزدهم، مشروعی  بیهمراه داش  و دستاوردهای شگرفش در سده

بوم، آمتا  نقتد نستل فراهم آورده بود، در سدۀ بیستم و به دنبال پیامدهای ویرانگرش بترای زیست 
یلسوفان قرار گرف . توسعۀ سریع صنایع پس از انقتال  صتنعتی، استتفادۀ گستترده از جدیدی از ف

هایی از این پیامدها بتود. های شیمیایی، جلوهرویۀ فرآوردههای فسیلی و تولید و مصرف بیسوخ 
رویته از تستلیحات های عظیم، تستلط ماشینیستم، استتفاده بیآوریاین پیامدها در کنار توسعۀ فن

زیس  را بته همتراه داشت ، ستبب شتد تتا در های مهیب که نابودی محیطمعی در جنگکشتار ج
بتدین  0وگو گذاشتته شتود.مدرن، کارنامۀ عصر مدرنیته از منظری انتقادی بته گفت وضعی  پس 
خاستگاه اروپتایی دارد و در  امتروز متا از آن نیتز نتاهر بتر همتین « زیس محیط»ترتیب، مسألۀ 

ای کی متأخر اس . بنابراین، روشن اس  که تسری این مسأله بته وضتع جامعتهخاستگاه و البته، در
مانند ایتران عصتر قاجتاری کته بتا مناستبات متدرن و اقتنتازات آن از جملته نوستازی صتنعتی، 

شناستی موجته نیست  و داری نستبتی نداشت ، بته لحتاش روشگرایی و نظام تولید سرمایهمصرف
ایتن نکتته را بایتد در  4کنتد. 9«گریتحمیتل»و  2«گرایینتوناک»تواند پژوهش را گرفتتار آفت  می

 پرداختن به پیشینۀ تاریخی مسألۀ محیط زیس  در ایران در نظر داش .
گیری زمان، شتکلتبع تجربۀ توسعه و نوسازی صنعتی در سدۀ اخیر و همدر ایران امروزی نیز به

گاهی ترش ارتباطات با غر  و جهانی شدن زیس  از رهگذر گسهای تازه در پیوند با مقولۀ محیطآ
تتوان بته روزگتار قاجتار رستاند. توجه به این مسأله قوت گرفته اس . اما پیشینۀ ایتن مستأله را نمی

زیس ، دورۀ جالبی برای مطالعه اس . حال، دورۀ قاجاریه از دو منظر در رابطه با مقولۀ محیطبااین

                                                 
های معتروف اند. گروهتری نشان دادهطلبد که پژوهشگران غیرایرانی به آن توجه بیش. ردیابی روند تاریخی که به ههور این وضع منتهی شد بررسی مستقلی می0

تر به دنبال ارازتۀ راهکارهتای عملتی بترای ها بیشتر دغدغۀ وضع موجود داشته و نقدهای تئوریک آن، بیش«مین سالمز»و یا « صلح سبز»، «سبزها»، «سبز»به 
گاهی از موضوع محتیط زیست  در پتارادایم پست های زیس مهار بحران  و مدتنیتو  بندیصورت مدرن، نکتت : حستینعلی نتو،ری، محیطی بوده اس . برای آ

 . 111ت111ش(، 1903جهان،  )تهران: نقش مدتنیت پست
2. presentism 
3. impositionalism 

 . 914ش(، 1934ده )تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسالم، ، ترجمۀ مجید مرادی سهواساخت تاتیخنکت : آلن مانزلو، . 4
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و واردات چشتمگیر تفنتگ و تپان ته در بستتر آوری نظتامی متدرن نخس  آشنایی ایرانیان بتا فتن
ای از نوسازی و پیونتد ختوردن بتا توان آن را جلوههای ایران و روسیه و پس از آن اس  که میجنگ

دار شکار که خواهیم دید، به موازات تداوم فرهنگ سنتی و ریشهمدرنیته تفسیر کرد. این تحول چنان
بوم ایران و حیات جتانوری امدهای آشکاری برای زیس و شکارگری به مثابۀ یک تفریح اشرافی، پی

زیس  و سهمی که این اشتراف آن داش . دوم در  خاندان قاجار و اشراف قاجاری از مقولۀ محیط
زیس  در قام  ای اس  که هنوز محیطمحیطی ایران داشتند. سخن از زمانهدر تغییر چهرۀ زیس 

زیست ، پیشترف  مالحظۀ ساختار قدرت با محتیطفتار بیجلوه نیافته بود. بنابراین، ر« مسأله»یک 
ادوات و ابزار شکار در مقایسه با ادوار پیشین و نبود سازوکار قانونی روشتن بترای محافظت  از آن، 

گرانۀ زمینۀ تخریب محیط زیس  در دورۀ قاجاریه را فراهم کرد. پیوند شکار با تفریح، رفتتار ستلطه
زیست  را در ایتن پذیری محتیطمحدودیتی برای آن، سطح آستیبساختار قدرت با طبیع  و نبود 

شتاه هتم تتداوم یافت  و وجته دوره افزایش داد. ایتن رونتد در زمتان حکومت  دیرپتای ناصرالدین
های مختلف ساختار قدرت حنتور داشتتند کته در هویداتری به خود گرف . دوشادوش شاه، الیه

ودند. در عین حال، یک هتدف جتانبی نیتز در ایتن های جانوری دخیل بها و تقلیل گونهاین آسیب
های بومی آن شود و آن ترسیم نمایی از پوشش جانوری ایران و تنوع و تکثر گونهپژوهش برآورده می

های جدی و دیرپای روند توسعه و نوستازی بوم این کشور از آسیبای اس  که هنوز زیس در دوره
 صنعتی دورۀ پهلوی به بعد برکنار بود. 

تتوان بته حتال، میایتنزیس  آن را دیرتر وارد عرصۀ پژوهش کرده اس . باازگی مسألۀ محیطت
 طورهتا بتهای از پژوهشانتد. پتارههایی اشاره کرد که به نتوعی بتا مقالتۀ حاضتر در ارتبا پژوهش

هتا بتر شتکار ستلطنتی اند. تکیۀ این پژوهشمشخص بر مقولۀ شکار در دورۀ قاجاریه متمرکز شده
وجوی نقش و نگتار س  و هم نان شاه چهرۀ محوری این امر اس . برخی پژوهشگران به جس ا

متترتبط بتتا شتتکار در آوتتاری چتتون فتترش و یتتا منتتامین رزمتتی و بزمتتی در نقاشتتی دورۀ قاجاریتته 
زیست  بررستی شود مواجهۀ اشراف قاجتار بتا محتیطرو کوشش میدر پژوهش پیش 0اند.پرداخته

زیس  مدنظر قترار گرفتته شتود. بتر ار منظومۀ سیاسی قدرت در قبال محیطشود؛ بدین معنا که رفت
زیست  شود تا رفتار سطوح متفاوت سیاستی قتدرت در برختورد بتا محتیطهمین اساس تالش می

هتای ل، دادهاو  واکاوی شود و این موضوع صرفًا به شخص شاه محدود نشود. بررستی منتابع دست 
                                                 

؛ طیبته 39تت42ش(: 0911م، دفتتر چهتارم )، ستال بیست  و ششتاسونا  گنجینۀ، «تحلیل پدیدۀ شکار سلطنتی در عصر قاجار»و دیگران،  وند. مسعود آدینه0
؛ ریحانه کشتگر قاسمی و علیرضا بهارلو، 03ت44ش(: 1922) 11شمارۀ  نگره،، «های صفویه و قاجارهای شکار در فرشمطالعۀ تطبیقی جلوه» ،پور آرانیصباغ

 . 38ت43ش(: 1930) 1وم، شمارۀ ، سال دهنرهای صناعی ایران، «از شکار تا کارزار: منامین رزمی و نظامی در نقاشی قاجار»
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هتا در ایتن داد که در  همۀ آنوع مرتبط با شکار در اختیار قرار میپراکندۀ فراوانی دربارۀ مسازل متن
ها بته صتورت نمودارهتایی در متتن ارازته جا در حوصلۀ خوانندگان نیس . به همین دلیل، این داده

اند تا از رهگذر کمی  و نوع شکار، اماکن و ابزار شکار و هویت  شتکارگران از رفتتار اشتراف شده
 تری حاصل شود.منسجم قاجاری با طبیع ، در 

 
 شکار در دورۀ قاجار

تری بر سراستر ایتران داشت . دول  قاجاریه در مقایسه با همتاهای پیشینی چون زندیه، تسلط بیش
های سیاسی، اسبابی را فراهم کرد تا ها و خودسریتشکیل این حکوم  و پایان یافتن برخی ناآرامی

هتای تتاریخی، شتاکلۀ ستاختار ره هم ماننتد دیگتر دورهشکار در کانون توجه قرار بگیرد. در این دو
ترین تفریحاتی بتود کته شتاهان و قدرت با شکار میانۀ تنگاتنگی داش  و هم نان یکی از محبو 

پرداختند. وانگهی، ابزارهای شکار هم به کمک آمد تا این عناصر نزدیک به ساختار قدرت به آن می
طبیعتی امتری چنتدوجهی بتود و وجته  طورز شکار بهتری محقق شود. هدف اامر به صورت آسان

شکار برای آنان، عالوه بر  0رف .ها، تنها یکی از اهداف به شمار میتفریحی آن در کنار دیگر انگیزه
 2شتد.شتمرده میافتختار  ای برای نمایش قدرت و شتکلی ازبخش بود، وسیلهتفریحی لذت کهاین

چشمی هم به گوش  شکار داشتند. در متواردی کته ا گوشۀ هتوان نادیده گرف  که آنهم نین نمی
شکار افزون بر هرم سیاسی قدرت، کسانی چتون نماینتدگان و ستفرای کشتورهای ختارجی را هتم 

رشته دالیلی از این دس   9ها مدنظر بوده اس .شد، معمواًل تالش برای حفظ رابطه با آنشامل می
شاه و اطرافیتان ویژه ناصرالدینرنامۀ روزانۀ شاهان قاجار بهاسبابی را فراهم کرد تا شکار همواره در ب

اما پیشترفته شتدن ابتزار  4او قرار گیرد. اگرچه شکار همواره امری رایج در میان شاهان قاجاری بود،
شاه و عالقۀ او به این موضوع اسبابی را فتراهم کترد کته شکار، دیرپا بودن دورۀ حکوم  ناصرالدین

  1از دیگر همتایانش به این امر توجه نشان دهد. این شاه قاجاری بیش
 

                                                 
 . 4/819ت1ش(، 1909)تهران: کتابخانۀ ملی،  توزنامۀ وقایع اتفاقی . 0
 . 39ش(، 1941، ترجمۀ منوچهر اعتمادمقدم )تهران: شباویز، سفر  ت ایران گاسپار دروویل،. 2
 . 844ش(، 1940بنیاد فرهنگ ایران،  جا:، ترجمۀ علیقلی اعتمادمقدم )بیمسافر   ت اتمنستان و ایرانپ. امده. ژوبر، . 9
 . 149ش(، 1908، ترجمۀ اسکندر ،بیحیان )تهران: فکر روز، سفرنامۀ باتون فیر وتکرفبارون فیودورکوف، . 4
؛ یتاکو  138، 104، 29تت1/21ش(، 1904، به کوشش مسعود سالور و ایر  افشار )تهتران: استاطیر، توزنامۀ خاطرا السلطنه(، میرزا سالور )عینقهرمان. 1

، توزناموۀ خواطرا خان اعتمادالستلطنه، ؛ محمدحستن183ت182ش(، 1942، ترجمۀ کیکاووس جهانداری )تهران: خوارزمی، سفرنامۀ پرالکپوال ،  ادوارد
 . 141ش(، 1900ق، مقدمه و فهارس از ایر  افشار )تهران: امیرکبیر، 1919تا 1838های مربو  به سال
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 شکار جغرافیای
شد که در آن شاه و دیگر وابستتگان بته منظومتۀ سیاستی ها به مثابۀ محفل امنی تعریف میشکارگاه

مشتخص  طورتوانستند با فراغ بال به شکار بپردازند. ناگفته نماند که برختی از امتاکن بتهقدرت می
صورت رسمی شتکارگاه نبودنتد؛ ولتی بترای های دیگری هم بودند که بهمکان اما 0شکارگاه بودند؛

فردی هتا موقعیت  منحصتربههتایی داشتتند کته بته آنشکار مورد توجه بودند. اماکن شکار ویژگی
هتای ارتبتاطی آن، خطر بودن راههای جانوری، وسع  منطقه، هموار و بیداد؛ تنوع و تعدد گونهمی

فاه برای شاه و ملتزمان رکا ، در دسترس بودن آ،وقه و مأکوالت از جملۀ ایتن فراهم بودن وسایل ر
گفتنتی است   9تر مانند عصر صفوی هم رایج بود.های قبلساخ  شکارگاه در دوره 2ها بود.ویژگی

شاه دو نوع شکارگاه آزاد و شکارگاه قرق وجود داشت . متراد از شتکارگاه آزاد که در دورۀ ناصرالدین
جا ممنوع و محدود نبود و افتزون بتر شتاه، شتاهزادگان و  د که شکار انواع حیوانات در آنمکانی بو

   4تر دربار هم در آن حق شکار داشتند.حتی گاهی وابستگان پایین
ها قرق بود. اگر در عصتر متدرن قترق کتردن یتک منطقته یکتی از یکی دیگر از انواع شکارگاه

رود، در عصتر های محیطی و انسانی به شمار متییبزیس  از آسراهکارهای مصون ماندن محیط
تتر و متمتایزتری بترای بیش پیشامدرن این کار راهی بود که رأس هرم قتدرت، از طریتق آن امکتان

شتد هنگتام ازیتاد یاف . محوری  شکار شتخص شتاه باعتی میبرخورداری از موهب  شکار می
و حتتی  1گران از آن گونه شتکار نکننتدشکار یک گونۀ جانوری، دستور قرق منطقه صادر شود تا دی

شتاه را کردند که استبا  دلختوری شتاهی چتون ناصرالدینای را شکار میاگر گاهی اطرافیان گونه
شد مبنی بر این که اشخاص مزبور کمتر در رکا  شاهانه حنور کرد، دستوری صادر میفراهم می

ی به مکان مخصوص ناصرالدین 3یابند. کنی باعتی در قالب شکار و یا بوته شاههم نین گاهی تعد 
آبشخور چنین طرحی، محوری بودن شخص  7شد ابزار و ادوات شکار از آن شخص گرفته شود.می

شاه در ساختار سیاسی قدرت بود. اگرچه شکارگری در دورۀ قاجاریه برای مقامتات متفتاوت مجتاز 
                                                 

اصغر سعیدی )تهران: نقتش ، با ترجمه و تصحیح علیالنهرین، ایران و بین6091و6091های سفیر فرانس   ت ایران سفرنام  و برتسی ،ایران امروزاوژن اوبن، . 0
 . 844ش(، 1948جهان، 

 . 4/1234ش(، 1940کوشش عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث )تهران: دانشگاه تهران، به، البلدانمرآة خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن. 2
 .802ت800ش(، 1901جا:  علمی و فرهنگی، الدین شفا )بی، قسم  مربو  به ایران، ترجمه و شرح و حواشی از شجاعسفرنام . پیترو دالواله، 9
 . 99، 98، 1/83، توزنامۀ خاطرا السلطنه، عین. 4
 . 14ش(، 1940نگیری، تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده )گیالن: مؤسسۀ فرهنگی جها ، باتوزنامۀ سفر گیالن. 1
 .389، توزنامۀ خاطرا اعتمادالسلطنه، . 3
توا ییججوۀ  6811شاه قاجات از شرال توزنامۀ خاطرا  ناصرالدینشاه قاجار، ؛ ناصرالدین414ت1/419ش(، 1922)تهران: زوار، شرح زندگانی من مستوفی، . 7

 . 81ش(، 1933ن: سخن، ، به اننمام سفرنامۀ اول فرنگ، به کوشش مجید عبدامین )تهرا6809
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اه، بخت  یتافتن شتکار چشتمگیر را شتاما واقعی  آن بود که اگر اطرافیان، بیش از ناصرالدین 0بود،
گتاهی هتم  2شتد.یافتند، بترای ختودداری از اوقتات تلختی او، بحتی قترق پتیش کشتیده میمی

و پتس از شتکار  9کردشاه پیش از ورود به یک منطقه افرادی را برای قرق منطقه اعزام میناصرالدین
برخی اوقات پتیش از عزیمت   هایی،برای پیشگیری از چنین موقعی  4کردند.دوباره آن را قرق می

ها همیشه به . اما محدودی شد تا تنها در اختیار شاه باشدجا قرق میشاه به یک منطقۀ شکاری، آن
های جتانوری باعتی تقلیتل آن گونته این دلیل نبود. برای نمونه، اگر افرا  در شکار برخی از گونته

هتا بتا هتدف بترای نمونته، آن 1آورد.یها برای شکار را به دنبتال متشد، اعمال برخی ممنوعی می
مناطقی که توسط افراد قرق  3کردند.دغن میغافزایش یک گونۀ جانوری، شکار آن گونۀ موردنظر را 

شتد؛ زیترا آنتان پتس از قترق شتدن آن شد به جایگاه امنی برای همۀ زنان درباری نیز تبدیل میمی
شتد ها انجام میطق موردنظر توسط قرق یقرق اغلب منا 7پرداختند.مناطق به گردش و تفریح می

  8ماندند.و گاهی این افراد مدتی طوالنی در سم  خود باقی می
زیست ، بایتد ابعتاد مختلتف های متعدد مواجهۀ اشراف قاجاری با محیطبرای در  بهتر جلوه

ند کته بداننتد ها را کاوید. برای نمونه، این اشراف دیگر آن قدر آبدیده و متبحر شده بودرفتارهای آن
شتان کنتد. بته هتر حتال، بته طلبد تا بهترین شکار را نصیبهر شکارگاهی زمان خاص خود را می

های جانوری هم تنتوع ختود ها و اماکن مختلف شکار و فصول سال، گونهفراخور موقعی  شکارگاه
ه اس . شاهد این موضوع گزارشی اس  که دربارۀ بهترین زمان عزیم  به جاجرود آمد 1را داش .

در این گزارش آمده اس  که بهترین زمان شکار در ایتن منطقته، اواستط زمستتان و هتوای برفتی و 
روند و شتکار ها در هوای مالیم، باالی کوه مییا مثاًل تجربه نشان داده بود که کبک 01بارانی اس ؛

                                                 
 . 182، سفرنامۀ پرالکپوال ، . 0
 .389، توزنامۀ خاطرا . اعتمادالسلطنه، 2
 .109ش(، 1923کوشش فاطمه قاضیها )تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، ، بهق6816و6810شاه گزاتش شکاتهای ناصرالدین. 9
 . 123همان، . 4
 .11/0440؛ 9/8110السلطنه، ؛ نیز بنگرید به: عین113ت112ش(، 1941)تهران: بابک، اسان سفرنامۀ خر؛ 14، توزنامۀ سفر گیالن. 1
 . 11/0440 ،9/8110، توزنامۀ خاطرا السلطنه، عین. 3
االول جوات از تبیوعشواه قاتوزنامۀ خواطرا  ناصرالدین؛ 911، 914، 911 ق،6090الثانی تا تبیع 6091االول شاه قاجات از تبیعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین. 7

 . 841، ق6068االول تا جما ی 6069
 . 14همان، . 8
 . 4/4911، توزنامۀ خاطرا السلطنه، عین. 1

ترجمۀ محمدحسین  سفری ب   تبات سلطان صاحبقران،؛ هینریش بروگش، 414ش(، 1929، ترجمۀ حسن کامشاد )تهران: کارنامه، قبلۀ عالم. عباس امان ، 01
س  سال ؛ ژوآنس فووریه، 988ش(، 1949، ترجمۀ علی پیرنیا )تهران: نوین، بیست سال  ت ایران؛ جان ویشارد، 8/144ش(، 1940عات، جا: اطالکردب ه )بی

تۀ ناصری، پنجاه سال تاتیخ ایران  ت  و؛ خانبابا بیانی، 1/483توزنامۀ وقایع اتفاقی ، ؛ 119ش(، 1921، ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی )تهران: علم،  ت  تبات ایران
  .414ت419 شرح زندگانی من،؛ مستوفی، 1/18ش(، 1901شاه )تهران: علم، ، چهره و سیمای راستین ناصرالدینمستند ب  اسنا  تاتیخی و آتشیری
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ه برای کسب شابا این توصیف، طبع شاهانۀ ناصرالدین 0ها نیازمند سازوکار خاص خودش اس .آن
موضتوع  2نگاهی به تقویم، به دنبال روز و ستاع  مناستبی بترای شتکار بتود.بیشترین لذت، با نیم

های جانوری خاص در ها برای باال بردن کیفی  شکار در نظر داشتند، این بود که گونهدیگری که آن
رود بیشتتر وجتود و پلنتگ در جتاج 9تپهکدام منطقه وجود دارند. برای نمونه، بز کتوهی در دوشتان

کثترت شتکار در  4توانس  برای شکار آن گونۀ خاص، متدنظر قترار بگیترد.داش  و این مناطق می
های جانوری آن مناطق، بتا السلطنه گونهها گاه به صورتی بود که به تعبیر عینبرخی از این شکارگاه

یح دیگتر کتاهش پرنتدگانی با این توض 1دادند.دیدن تفنگ و شکارگر خود فرار را بر قرار ترجیح می
 3چون کبک و گنجشک چندان امر غریبی نبود.

زیس  که عمدتًا در قالب شکار خود را نشان داده است ، در مواجهۀ اشرافی  قاجاریه و محیط
هتای شتاهان و های جانوری در معرض تهدید قرار نگرفتند. به درازا کشیدن شتکار و اتراقتنها گونه

شتد. ستاخ  ایتن هایی در مناطق شکار میود که سبب ساخ  عمارتمالزمان یکی از مسازلی ب
لیتدی  7 ها از همان آغاز دورۀ قاجاریه رایج بود و در دورۀ دیگر شاهان قاجاریه تداوم یافت .عمارت

 8شاه ستاخته شتده، ستخن گفتته است .در دورۀ فتحعلیسلیمانیۀ قزوین شیل از شکارگاهی که در 
های دیگتری از ایتن امتر نمونه 01آبادآباد و سلطن تپه، عشرتوشاند 1هایی در َکن،ساخ  عمارت

ای از کردند. از همین رو، عدهجا اتراق میها چند روزی در آناس . شاهان هنگام رفتن به شکارگاه
های انستانی کته قاعتدتًا بته اند. این امر جدای از ستاخ  ستازهها اقدام به ساخ  عمارت کردهآن

شد که بتا استتفاده از آن شتکار بتا حوصتلۀ اند، باعی فراهم شدن مکانی میرسطبیع  آسیب می
 بیشتری انجام شود.

                                                 
 .1/83، توزنامۀ وقایع اتفاقی . 0
 .112 تا(،نا، بیقاهره: بی بیک )سیاحتنامۀ ابراهیمای، العابدین مراغهزین. 2
 . 119، بیست سال  ت ایران؛ ویشارد، 841، یران امروزااوبن، . 9
خان ؛ محمدحستن11/2091ش(، 1921فر )تهتران: استاطیر، تصحیح جمشید کیتان، بهالصفای ناصریتاتیخ توض )مخبرالسلطنه(،  خان هدای رضاقلی. 4

سفرنامۀ قفقواز ؛ ارنس  اورسل، 1/428ش(، 1949له فرادی )تهران: گلشن، ، با مقدمۀ ایر  افشار و عبدالالسفر و ات وی همایرنتوزنامۀ مرآ  اعتمادالسلطنه، 
شتمارۀ  توزناموۀ ایوران،؛ 1404، 9/1139 البلودان،مرآة ؛ اعتمادالسلطنه، 830ش(، 1928اصغر سعیدی )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ترجمۀ علی و ایران،

 .1/1ش(، 1904)تهران: کتابخانۀ ملی،  1ت812
 . 811ت843، 131، 114ت1/119، توزنامۀ خاطرا نه، السلطعین. 1
 . 1/9318؛ 1941ت8/1944؛ 813، 1/120همان، . 3
 .11ش(، 1948، ترجمۀ حسین ابوترابیان )تهران: نشر نو، خاطرا  لیدی شیللیدی شیل، . 7
 . همان. 8
 .1/141سفری ب   تبات سلطان صاحبقران، بروگش، . 1

 . 841، ایران امروز؛ اوبن، 1/410 شرح زندگانی من،مستوفی، . 01
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 i 1جدول شمارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابزار شکار
های مختلف تاریخی دستخوش تغییراتی شده اس . در دورۀ صفویه تنوع زیادی ابزار شکار در دوره

برای نمونته، حیوانتات  0کرد.شکار تغییر میدر ابزار شکار وجود داش  و نوع سالح به فراخور نوع 
های شکاری از قبیل قرقی، طرالن، شاهین، قوش، باز شکاری و یوزپلنگ بترای شتکار انتواع گونته

شد. گفتنی اس  که ابزارهایی چون شمشیر، تیر سنان، چو ، ستنگ، چمتاق، جانوری استفاده می
گرف . در دورۀ زندیته و افشتاریه اده قرار میتفنگ، تیر و کمان، نیزه، تپان ه، شمخال هم مورد استف

هم از وسایل مختلفی از قبیل تور و دام برای شکار برخی پرندگان و نیتز تلته، طنتا  و خنجتر هتم 
هتای بلنتد، در دورۀ قاجار نیز هم نان از ابزار و حیواناتی چون تیتر و کمتان، نیزه 2شد.استفاده می

تتوان بته ضتمنًا می 9شتد.ی چون شاهین استتفاده میسگ شکاری، قوش و یا دیگر پرندگان شکار

                                                 
 . 044ش(، 1902، به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد )تهران:  بنیاد موقوفات افشار، الصفری  توضةمیرزابیگ جنابدی، . 0
جملتی کتارری، ؛ 904تت908ش(، 1994، ترجمۀ ابوترا  نوری، با تجدید نظر کلی و تصحیح حمیتد شتیرانی )اصتفهان: ستنایی، سفرنامۀ تاوتنی . تاورنیه، 2

، ترجمتۀ محمتد سویاحتنام ؛ شتاردن، 110ت114تا(، ای اصفهان، بیجا: مرکز تحقیقات رایانه، ترجمۀ عباس نخجوانی و عبدالعلی کاررنگ )بیسفرنامۀ کاتتی
، ترجمتۀ کیکتاووس سوفرنام ؛ انگلبترت کمپفتر، 821، سوفرنام ؛ دالوالته، 044، 120، الصوفری توضة ؛ جنابدی، 8/411ش(، 1991نا، عباسی )تهران: بی

؛ ساموزل گتلیب گملتین، 814ت814تا(، جا: ابتکار نو، بی، ترجمۀ احمد بهپور )بیسفرنام ؛ آدام اولئاریوس، 40ت44ش(، 1949جهانداری )تهران: خوارزمی، 
تصتحیح محمتد ، بهالتوراتیختسوتم ف، ؛ محمدهاشم آصت124، 129ش(، 1939ایلیا، ، ترجمۀ غالمحسین صدری افشار )رش : فرهنگ سفر ب  شمال ایران

 .914شاهنشاهی(،  8191مشیری )تهران: امیرکبیر، 
ش(، 1948، ترجمۀ احسان اشراقی )تهران: مرکتز نشتر دانشتگاهی، ق(6822و6821)6100و6189ایران  ت ؛ کن  دوسرسی، 184، سفر  ت ایراندروویل، . 9

؛ اوژن فالنتدن، 00تت04ش(، 1909فر )مشتهد: آستتان قتدس رضتوی، ، ترجمۀ حستن ستلطانیام سفرن؛ آلکس بارنز، 111ت32، سفر  ت ایران؛ دروویل، 41
 . 118، ق(6822و6821)6100و6189ایران  ت ؛ کن  دوسرسی، 08تا(، ، ترجمۀ حسین نورصادقی )تهران: اشراقی، بیسفرنامۀ اوژن فالندن ب  ایران
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 0تربی  حیواناتی مانند سگ برای شکار خرگوش و یا تربی  قوش اشاره کرد کته امتر غریبتی نبتود.
مستتقیم  طورافزون بر ابتزاری کته بته 2برخی درباریان هم شخصًا دارای قوش، قرقی و یا باز بودند.

ری مانند طبل برای رم دادن حیوانات و هدای  آن به طترف رف ، گاهی از ابزابرای شکار به کار می
 9شد.شاه استفاده میناصرالدین

تتری بخشتید و زیست  وستع  بتیشاز مسازلی که به مواجهۀ ساختار قدرت قاجاریه با محیط
تری در ایتن دوره بتود. شتاهان تر آن شد، فراهم شدن ابزار شکار در سطح وسیعباعی تخریب بیش

امتا در دورۀ  4کردند.ن آغاز در کنار دیگر ابزارها، از اسلحۀ گرم برای شکار استفاده میقاجار از هما
تتتری یافتت . خلقیتتات شتتخص شتتاه استتتفاده از انتتواع تفنتتگ در شتتکار روا  بیشناصرالدین
های مترزی و دیپلماتیتک، شاه، دیرپا بودن زمان سلطن  وی و کم شدن برخی از دغدغهناصرالدین

تری را با این علقۀ شتاهانه بگذارنتد. مساعدی برای قبلۀ عالم فراهم آورد تا زمان بیشبه مرور زمینۀ 
مندی آشکار او به شکار و صرف وق  فراوان بترای ایتن موضتوع در ایتن دوره هایی از عالقهگزارش

کرد و تفتریح بترایش بستیار گفته شده او از هیچ فرصتی برای رفتن به شکار دریغ نمی 1آمده اس .
ها هم دمختور، از تحتول در این شاه قاجاری که با فرنگ در ارتبا  بود و با فرنگی 3ی  داش .اهم

ها در قالب هدیه بته شتاه تقتدیم گاهی هم اسلحه 7اطالع نمانده بود.سازی بیزمینۀ صنع  اسلحه
ی را اهتای پیشترفتهها و تفنگشد. برای مثال، برخی از سفیران به منظتور ادای احتترام، استلحهمی

ها برای شتکار حیوانتاتی چتون خترس و پلنتگ آوردند که برخی از آنعنوان خلع  برای شاه میبه
  8شد.استفاده می

 

                                                 
 .91، 91، 1/83، توزنامۀ خاطرا السلطنه، ؛ عین183، سفرنام ؛ پوال ، 34ت39 ان،سفرنامۀ خراس؛ 1/101، البلدان مرآةاعتمادالسلطنه، . 0
کوشش پرویز بدیعی )تهران: سازمان اسناد ملتی ، بهق(6090و6099) شاههای توزانۀ ناصرالدینیا  اشتشاه قاجار، ؛ ناصرالدین894، 881، توزنامۀ ایران. 2

مافی )تهران: تتاریخ کوشش خدیجه نظام(، بهالزمان )خاطرا  شکاتی  وقایعخان معیرالممالک، دوستعلی ؛830، 114، 198ت191، 38، 91ش(،1902ایران، 
 .841، ایران امروز؛ اوبن، 124ش(، 1931ایران، 

، 0تت4، ق6068االول  یتوا جموا 6069االول شواه قاجوات از تبیوعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین؛ نیز نکت : 1/814سفری ب   تبات سلطان صاحبقران، بروگش، . 9
419 ،443. 

 . 149، سفرنام فیودورکوف، . 4
بیسوت ؛ ویشتارد، 44ش(، 1991وشی، ترجمۀ همایون )تهران: امیرکبیتر، ، ترجمۀ و نگارش علیمحمد فرهسفرنام  از خراسان تا بختیاتیرنه دالمانی، . هانری1

 . 988، سال  ت ایران
 . 1/822، شرح زندگانی منمستوفی، . 3
گاهی از کثرت استفاده از اسلحه در دورۀ ناصرالدین .7 ؛ 812تت810، 192تت194، 00تت01 ،14، سوفرنامۀ خراسوانشاه در مقایسه با دیگر شاهان، نکتت : برای آ

 . 418ت411، توزنامۀ خاطرا اعتمادالسلطنه، ؛ 413، 29ت1/21السلطنه، همان، عین
 . 104، 29ت1/21السلطنه، همان، عین. 8
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 کار شاهانه
گردی عالقۀ فراوانی داشتند، برخورد با مقولۀ شکار نزد اگرچه همۀ شاهان قاجار به تفریح و طبیع 

رۀ شکارگری آقامحمدخان گزارش چندانی موجود نیس ؛ برای مثال، اولیویته آنان یکسان نبود. دربا
البتتته عمتتر کوتتتاه ستتلطن   0های شتتکاری آقامحمتتدخان ارازتته داده استت .گزارشتتی دربتتارۀ ستتگ

آقامحمدخان، خلقیاتش و مشتغولی  او در تثبیت  قتدرت قاجاریته مجتالی بترای ایتن امتر بتاقی 
توان به اطالعاتی مرتبط با اهمی  کار امری رایج بود و میشاه هم شگذاش . در زمان فتحعلینمی

ها در دورۀ او هایی دربتارۀ حیوانتات شتکاری و ستاخ  شتکارگاهشکار نزد وی و شکارهایش، داده
های مربو  به گرایش محمدشاه به شتکار و اقتدامات او جالب اینجاس  که گزارش 2دس  یاف .

های دوسرسی و فالندن دربارۀ دورۀ محمدشتاه اس . گزارشدر این زمینه، کمتر از سایر همتایانش 
امتا  9عمدتًا ناهر بر مهارت ایرانیان در فن شکارگری با ابتزار مختلتف و حیوانتات شتکاری است .

شاه موجود اس  کته همتراه بتا درباریتان رهستپار شتکار اطالعات زیادی دربارۀ شکار مظفرالدین
شاه، دارای وجوه متفاوتی در این زمینته است . اصرالدینحال، دورۀ سلطن  ناینبا 4شده اس .می

                                                 
 . 00ش(، 1901تصحیح غالمرضا ورهرام )تهران: اطالعات، ، ترجمۀ محمدطاهر میرزا، بهسفرنامۀ اولیری اولیویه،  توانگیوم آن. 0
کوشتش فیتروز منصتوری )تهتران: اطالعتات، ، بهمآثر السولطانی دنبلی،  عبدالرزاق ؛00ت04، سفرنامۀ باتنز؛ بارنز، 184، 188، 39، سفر  ت ایران دروویل،. 2

  .11، خاطرا  لیدی شیل؛ شیل، 24ت29ش(، 1929
 . 08، سفرنامۀ اوژن فالندن ب  ایران؛ فالندن، 119ت118، ق(6822و6821)6100و6189ایران  ت دوسرسی، . 9
، ش(1904کوشش محسن میرزایتی )تهتران: زریتا ، ، بهتوزنامۀ خاطرا ؛ عزیزالسلطان، ملیجک وانی، 1482، 8/1888، توزنامۀ خاطرا السلطنه، عین. 4
1/988 ،434 ،142 ،444 ،218 . 
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جز تعلق خاطِر این شاه قاجاری به شکار که از آن در منابع سخن بسیار به میان آمده، او بته وبت  به
هایی در ایتن زمینته داد. برجتای مانتدن ختاطرات و یادداشت شکارهای خود هم عالقه نشان متی
شاه بیش از دیگر شاهان قاجاری نتاهر بتر ایتن امتر ناصرالدین گویای این امر اس . منطق اشاره به

 اس . 
شتاه، مشخص، ناصرالدین طورآشنایی با تیراندازی و مهارت در آن در میان شاهان قاجاری و به

شتاه در شتکار و تیرانتدازی هتای موجتود در منتابع، از مهتارت ناصرالدینامر رایجی بتود. گزارش
 2هن نیس  که تعریف و تمجید اطرافیتان از توانمنتدی او در ایتن زمینتهاما دور از ، 0حکای  دارد.

های مختلتف جتانوری و اش را دوچندان کند و راه همتوارتری بترای شتکار گونتهتوانسته انگیزهمی
های متفتاوت جتانوری و حتتی شتکار شان فراهم کند. به هر ترتیب، شکار گونهتبع، از میان رفتنبه

که حتی گتاه باعتی طوریبه 9شاه و اشراف چندان غریب نبود؛ناصرالدینحیوانات وحشی از سوی 
شاه گاهی دستتور بته مراقبت  اند که ناصرالدیناگرچه برخی گزارش داده 4شد.آسیب دیدن شاه می

رسد که پیوستگی شکار و افتخار و رقاب  بتر ستر کستب اما بعید به نظر می 1داد؛حیوانات هم می
ای چنین رفتارهایی باقی گذاشته باشد. اگر هم چنین رفتارهایی بتوده، بیتانگر این افتخار، مجالی بر

ها نیست . وقتتی ها به حیوانات و وجود یک رفتار واب  گرایش به حیوانات و مراقب  از آنتوجه آن
دهیم که بر پتای شتکاری چتون خترس جتورا  هایی قرار میهایی را در کنار گزارشچنین گزارش

عماًل جایی برای باورمنتدی شتاه و  3رف ،طبعی میفنا به سم  طنازی و شوخ شد وپوشانده می
مانتد. هتا بتاقی نمیساختار قدرت برای توجه بته حیوانتات و ضترورت محافظت  و مراقبت  از آن

های دیگر، باز هم روای  توجه شاه به حیوانتات و اهمیت  دادن بته وانگهی، توجه به برخی گزارش
شتاه بته هنگتام شتکار، تعتداد زیتادی از شتود. گفتته شتده ناصرالدینمی ها، با پرستش مواجتهآن

ها و خدمته را بتا ختود همتراه ها، افراد مجر  و بلد راه، قوش یچیشاهزادگان، شکارچیان، جرگه

                                                 
خواطرا  ؛ کن  ژولتین دو روششتوار، 98ش(، 1941)تهران: تاریخ ایران،  شاههایی از زندگانی خصرصی ناصرالدینیا  اشتخان معیرالممالک، . دوستعلی0

ایران و ایرانیان ؛ س.  . و. بنجامین، 1/83، ت وی همایرنالسفر و اتوزنامۀ مرآ  ؛ اعتمادالسلطنه، 121ش(، 1902، ترجمۀ مهران توکلی )تهران: نی، سفر ایران
شواه توزنامۀ خاطرا  ناصرالدین؛ 113، س  سال  ت  تبات ایران؛ فووریه، 143ش(، 1949، ترجمۀ محمدحسین کردب ه )تهران: جاویدان، شاهعصر ناصرالدین

 . 940، ق6811تا شرال  6811االول قاجات از تبیع
؛ جیمتز بیلتی فریتزر، 1/83ش(، 1949کوشتش ایتر  افشتار )تهتران: استاطیر، ، بهچهل سال تاتیخ ایوران، المآثر و اآلثاتدالسلطنه، خان اعتمامحمدحسن. 2

 . 1/804ن، البلدا مرآة؛ اعتمادالسلطنه، 141ت144ش(، 1944، ترجمۀ منوچهر امیری )تهران: توس، سفرنام 
 .113، س  سال  ت  تبات ایران؛ ژوآنس فووریه، 883ش(، 1941حمود هدای  )تهران: جاویدان، ، ترجمۀ ممسافر  ب  ایران. موریس دوکوتزبوزه، 9 

 . 91، شاههایی از زندگانی خصرصی ناصرالدینیا  اشتمعیرالممالک، . 4
 .28ش(، 1948جهان، اصغر سعیدی )تهران: نقش، ترجمۀ علیها  ت ایرانها و آیینآ مکارال سرنا، . 1
 . 183تا(، کوشش محمدعلی صوتی )تهران: نقره، بی، بهگزاتش ایرانی هدای  )مخبرالسلطنه(، قل. حا  مهدی3
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جا رفتته و داد تا به آنشاه گاهی به میرشکارها و افرادش نشانی یک منطقه را میناصرالدین 0کرد.می
تعداد شکارگران و اشتیاق برای شکار به شکلی بود که گاهی شاه و اطرافیانش با دیدن  2شکار بیابند.

شتد چته کستی دادند. چندان که گهگاه معلوم نمییک حیوان یا پرنده، همزمان آن را هدف قرار می
ای از ستربازان و هتا آمتده است  کته عتدههم نین در برخی از گزارش 9شکار را صید کرده اس .

های شاه بودند و در کتوه بتا استتفاده از طبتل، گونتهیز هنگام شکار در خدم  ناصرالدینها نفراش
شاه و اشراف اهمی  جا برای ناصرالدینشکارگری تا آن 4کردند.جانوری را به طرف شاه هدای  می

طوری کته گتاهی شتدند. بتهداش  که آنان در مواقعی چون بارش برف سنگین هم وارد طبیع  می
بتا ایتن  1شتکافتند.ادر به پیشروی نبود و کسانی برف را برای عبور شاه و همراهتانش میاسب هم ق

توصیف، توجه شاه به مراقب  از حیوانات قطعًا رفتاری همیشگی نبوده و به مثابۀ یک دغدغته بترای 
شاه و مالزمانش مطرح نبوده اس . برای در  بهتتری از سرشت  موضتوع، استتناد بته آمتاری کته 

شاه ارازه داده اس ، خالی از لطتف نیست . اعتمادالستلطنه لطنه دربارۀ شکار ناصرالدیناعتمادالس
چنین ارقامی ارازه داده اس : پنج هزار قوچ و میش، سی تا چهل پلنگ، چندین گراز و بیش از یتک 

 3کرور طیور دیگر شکار کرده اس .
گل و رودخانه برای شتکار شاه، گزینش مناطقی نزدیک به جنیکی دیگر از تمایالت ناصرالدین

شتاه و مالزمتانش در ستفرهای شتکاری کترد. ناصرالدینبود که آسیب به طبیع  را چندوجهی می
هاهرًا این اتتراق گتاهی  7کردند.شد، مدتی اتراق میخود که گاهی با شرک  تعداد کثیری انجام می

استفاده از شکار برای مصتارف  8آورد.کشید که صدای اندرونی دربار را هم درمیآنقدر به درازا می
غذایی و آلوده کردن آ  بخشی از آسیبی بود که در طول زمان اتتراق بترای شتکار متوجته طبیعت  

                                                 
 . 419، شاهناصرالدینهای توزانۀ یا  اشت. 0
 . 0، ق6068االول تا جما ی 6069االول شاه قاجات از تبیعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین. 2
زاده )تهران: سازمان ، با تصحیح و ویرایش عبدالحسین نوایی و الهام ملکق(6091شاه )از مجرم تا شعبان دینتوزنامۀ خاطرا  ناصرالشاه قاجار، صرالدیننا. 9

 . 40ش(، 1923اسناد و کتابخانۀ ملی، 
 . 1/814، سفری ب   تبات سلطان صاحبقرانوگش، بر. 4
 . 120، شاهتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین. 1
 . 311، توزنامۀ خاطرا اعتمادالسلطنه، . 3
 . 4/9114، توزنامۀ وقایع اتفاقی . 7
شواه توزناموۀ خواطرا  ناصرالدین، نیز نکت : 914ش(، 1908، ترجمۀ محمدحسین آریا )تهران: علمی و فرهنگی، زندگی و سفرهای وامبریوامبری،  . آرمین8

توزنامۀ خاطرا  ؛ 894، 128، 112 ق،6811تا شرال 6811االول شاه قاجات از تبیعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین؛ 949، ق6811تا صفر  6818قاجات از تجب 
توا 6069االول شواه قاجوات از تبیوعتوزناموۀ خواطرا  ناصرالدین؛ 149، 194، 180، 110، 114، 01ق، 6809تا ییججۀ 6811شاه قاجات از شرال ناصرالدین

 .82، ق6068االول جما ی
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ونقتل شتامل استب، ارابته و کالستکۀ هم نین در شکارهای جمعتی کته از وستایل حمل 0شد.می
دستیابی بته  2بردند.یشد، افراد برای سهول  تردد، بخشی از جنگل را از بین مسلطنتی استفاده می

کترد؛ بتا شاه برای آن با قرآن استتخاره مییک موقعی  شکار مناسب امری بود که گاهی ناصرالدین
آمیز است  و گتاهی بتر استاس همتان استتخاره اگر خو  بیایتد شتکار آن روز موفقیت  کهنی  آن

وجتوه متفتاوت آن  قاعدتًا این شکل از توجه به مطلو  بودن شتکار و دیتدن 9شد.گیری میتصمیم
 4شتد،زیان بماند. وقتی که بتارش بترف شتدید هتم متانع شتکار نمیتوانس  برای طبیع  بینمی

 توانس  از آسیب در امان بماند.قاعدتًا طبیع  نمی
ین گونهبیش  شاههای شکار شده توسط ناصرالدینتر

 9iiiجدول شمارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شکار توسط شاهزادگان
شاه به شتکار ه در هرم سیاسی قدرت و گرایش آشکار شاهانی چون ناصرالدینمحوری  شخص شا

                                                 
 .182، سفرنام پوال ، . 0
 . 430ن، اعتمادالسلطنه، هما. 2
 . 912، ق6068االول تا جما ی 6069االول شاه قاجات از تبیعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین. 9
 .41، ق6090الثانی تا تبیع 6091االول شاه قاجات از تبیعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین. 4
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تر مدنظر باشد. امتا ستاختار قتدرت همواره سبب شده اس  تا سهم شاه در مواجهه با طبیع  بیش
های متفاوتی داش  و شکار صرفًا به شخص شاه و رأس هرم سیاستی قتدرت محتدود قاجاریه الیه

زیستت  در ایتتن دوره شتتاهزادگان قاجتتاری در ترستتیم وضتتع محتتیط تتتوان از ستتهمشتتد و نمینمی
شتاه السلطان، فرزند ارشتد ناصرالدینپوشی کرد. نمونۀ بارز این شاهزادگان، مسعودمیرزا هلچشم

کرات در متتون مختلتف زیست  بتهو رفتار او بتا محتیط 0بود که حکای  عالقۀ او به تفریح و شکار
های نادر و کمیتا  ال حاضر او را یکی از مسببان کاهش گونهگزارش شده اس ؛ تا جایی که در ح

 2توجه او در شکار است .السلطان هم تأییدکنندۀ نقش قابلهای خود هلدانند. گزارشجانوری می
کرد تفنگ شکاری و دوربین السلطان به شکار تا آنجا بود که گاهی به افرادش سفارش میعالقۀ هل

السلطان شکار را از کودکی شروع کرده بتود هاهرًا هل 9ریداری کنند.را از کشورهای دیگر برایش خ
کترده ها را رها میآورده و آنها را درمیو گفته شده در همان کودکی، با میخ و چاقو چشم گنجشک

دست  در شتکار بتود. او گتاهی در معیت  شتاه و السلطنه هم از دیگر شاهزادگان چیرهعین 4اس .
رف . طبیعتًا گاهی عزیم  شاهزادگان برای شکار هتم بته ل به شکار میگاهی هم به صورت مستق

اگرچه اولویت  شتکار  1شد.تر از طبیع  میانجامید؛ امری که باعی استفادۀ هرچه بیشاتراق می
شاه بود اما در برخی از مواقع، افرادی حیوانات ارزشمندی چون قوچ، پلنگ یا خرس، با ناصرالدین

هدف شتاهزادگان از شتکار  3کردند.ها میدر حنور شاه اقدام به شکار این گونه چندان بلندپایه،نه
همیشه هم تفریح و سرگرمی نبود، بلکه به فراخور نوع شکار، استفاده از آن هم متفاوت بتود. بترای 

را بترای دفتع خطرشتان شتکار  8و رطیتل 7ها، جتانورانی هم تون متارای از گزارشنمونه، در پاره
  1های این امر بود.لطبع، دربارۀ شاهزادگان هم استفاده از گوش  شکار یکی از انگیزهکردند. بامی

تبع آن طبیع  گرف  تا حجم شکار شاهزادگان افزایش یابد و بهمسازل بسیاری کنار هم قرار می
بندی تری ببیند. برای نمونه، گتاهی برختی از شتاهزادگان بتر ستر شتکار بتا هتم شتر آسیب بیش

تر، از ابزار و وسایلی هم تون پترده افزون بر این، شاهزادگان برای کامیابی هرچه بیش 01.کردندمی

                                                 
 .01ش(، 1904)تهران: فکر روز،  لرستان  ت سفرنامۀ سیاحانمحمدحسین آریا، . 0
 . 843ش(، 1948السلطان )تهران: دنیای کتا ، نامه و خاطرات هل، زندگیتاتیخ سرگذشت مسعر یالسلطان، دمیرزا هلمسعو. 2
 . 181ت29ش(: 1931) 4، سال سوم، شمارۀ تجقیقا  تاتیخی، «خانالسلطان و میرزا ملکمروابط هل»مقامی، جهانگیر قازم. 9
 .111ت34ش(: 1902) 11، شمارۀ فرهنگ اصفهان، «طان و اصفهانالسلنمونۀ حاکمی  هل»محمدحسین ریاحی، . 4
، 44السلطان، همتان، ؛ هل134، 131، 191ت1/184، توزنامۀ خاطرا السلطنه، ؛ عین082، 930، 841، 812، 43ت42، توزنامۀ خاطرا اعتمادالسلطنه، . 1

812 . 
 . 1/118السلطنه، همان، عین. 3
 . 1/142همان، . 7
  .1/143همان، . 8
کوشش اصغر فرمانفرمتایی ، سفرنامۀ رضاقلی میرزا، زیر نظر ایر  افشار، بهالرقایع مخزناالیاله،  میرزا نایب؛ رضاقلی831، توزنامۀ خاطرا عزیزالسلطان، . 1

 .131ش(، 1941قاجار )تهران: اساطیر، 
 . 141، تاتیخ سرگذشت مسعر یالسلطان، هل. 01
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قدرت ایتن  0کردند.برای شکار کبک و یا از حیواناتی مانند سگ تازی، قوش و قرقی هم استفاده می
ه ناگفته نماند ک 2کردند.ها به حدی بود که حتی حیوانات قدرتمندی هم ون گراز را شکار میتازی

کردند تا مناطق مناسب بترای شتکار را بته با خود همراه می« َبَلِد راه»عنوان گاهی هم شخصی را به
ها به دلیل کثرت عزیم  به شکار خودشان هم کاربلتد شتده بودنتد و هرچند آن 9ها نشان دهد؛آن

در  یکی از آدا  شکارگری 4شان بود.های مختلف جانوری دس کم و کیف مناطق مختلف و گونه
عنوان نازشس  بود. نازشست  دادن در بتین شتاهان و افترادی کته ای بهبین شکارچیان، دادن هدیه

کردند، رایج بود و برای آن هیچ قاعده و قانون مشخصی وجود نداش . این هدیه گاهی از شکار می
م از طترف شد و گهگاه هشاه به شاهزادگان و ملتزمان رکا  داده میویژه ناصرالدینطرف شاهان به

گرف  تا به کثترت شتکار بنابراین، مسازل فراوانی در کنار هم قرار می 1شد.ملتزمان به شاه اعطا می
ای بتود کته بترای های جتانوری بته انتدازهکثرت شکار و پیامدهایی چون کتاهش گونته دامن بزند.

حیوانتات  السلطنه جلب توجه کند. او در خاطرات خود از کاهش چشتمگیرشاهزادگانی چون عین
   3سخن گفته و حتی ا،عان کرده که از جاجرود تنها نامی باقی مانده اس .

 شاهزادگان و شکار در قالب آمار
 4ivجدول شمارۀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
االول توا جموا ی 6069االول شاه قاجات از تبیوعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین، نیز نکت : 34ت39سفرنامۀ خراسان، ؛ 183، م سفرنا؛ پوال ، 142ت140همان، . 0

 .443، 419، 0ت4، ق6068
  .91، ق6090الثانی تا تبیع 6091االول شاه قاجات از تبیعتوزنامۀ خاطرا  ناصرالدین. 2
 . 190ت1/194، توزنامۀ خاطرا السلطنه، عین. 9
 . 118، 143ت142، الزمانوقایعمعیرالممالک، . 4
 . 013، توزنامۀ خاطرا . اعتمادالسلطنه، 1
 . 1/9318؛ 1941ت8/1944؛ 1900، 813، 1/120السلطنه، همان، عین. 3
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 السلطانغالب حیوانات شکارشده توسط شاهزاده ظل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شکار زنانه
 بترای و شده عالقمند شکارگری به هم زنان حتی که داش  روا  چنانآن قاجاریه دورۀ در شکار
 به که بودند قاجاری اشراف به وابسته زنان عمدتاً  هاآن البته 1رفتند.می مختلف مناطق به شکار
 از دور نقتا  و مستافرت به شکار برای شاهان که زمانی رفتند.می شکار به خود همسران همراه

 بتا کته زنتانی از یکتی 2بردنتد.می ختود بتا هتم را حرمسترا زنتان از ایعده رفتند،می پایتخ 
 جیتران کترد،می شتکارگری کامتل آمتادگی و مهتارت بتا جاجرود، شکارگاه در شاهناصرالدین
  3بود. شاهناصرالدین معشوقۀ تجریشی،

تری از ساختار سیاسی وق  هم ون ملیجک، بررسی ابعاد متنوع شکار از حنور سطوح پایین
این افراد هتم بته دلیتل  4یدارها در امر شکار حکای  دارد.ها، غالمان و سراامیر آخور، پیشخدم 

هتای خاصتی را شاه و دیگر ارکان قدرت، مهارتشاه، مظفرالدینحنور پیوسته در کنار ناصرالدین

                                                 
 . 311. اعتمادالسلطنه، همان، 0
 . 142، شاهایران و ایرانیان عصر ناصرالدینبنجامین، . 2
گاهی از شکار یک قالده پلنگ توسط یکی از زنان، نکت :93، شاههایی از زندگانی خصرصی ناصرالدیناشتیا  معیرالممالک، . 9 ، توزنامۀ وقایع اتفاقی  . برای آ
4/8229. 
 . 14، خراسانسفرنامۀ ؛ 149، 11، 83، 1/82، توزنامۀ خاطرا السلطنه، ؛ عین919؛ اعتمادالسلطنه، همان، 42، شاهناصرالدینهای توزانۀ یا  اشت. 4

 

  السلطانظل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    112

هتایی گزارش 0کردند.که گاهی در حنور شخص شاه هم اقدام به شکار میطوریآموخته بودند؛ به
عی که شاهزادگان و دیگران با وجود تالش، در شکار حیوانتات موجود اس  مبنی بر این که در مواق

امری که ممکن بود حسادت  2آمدند؛های دیگر به میدان مییافتند، افرادی متعلق به ردهتوفیقی نمی
ای همتراه اردوی شتاه شاه و مالزمان، عدهها را برانگیزد. فراموش نشود که افزون بر ناصرالدینبه آن

زمتانی کته  9ارای منصب شکارگری بوده و شکارچی مخصتوص دربتار بودنتد.حنور داشتند که د
ها سترگرم رفتنتد، شتاه، درباریتان و پیشتخدم اردوی شاهی بته همتراه ملتزمتان بترای شتکار می

هرحال ها به شتاهزادگان تحویتل داده شتود، بتهشدند؛ اگرچه ممکن بود که شکار آنتیراندازی می
ملتزمان رکا  هم حیواناتی چون قتوچ و متیش را  4پوشی کرد.چشمشان در شکار توان از سهمنمی

 1کردند.ها افتخار میشکار کرده و حتی به شکار آن
یان و رده  های پایینغالب حیوانات شکارشده توسط دربار

 1vجدول شمارۀ 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 810، 1/82السلطنه، همان، عین. 0
 . 1/91همان، . 2
 . 0/94. همان، 9
 . 811ت811، الزمان وقایع. معیرالممالک، 4
 . 932، توزنامۀ خاطرا . اعتمادالسلطنه، 1
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 زیست ایرانشکارچیان فرنگی و محیط
ها ستخن بته میتان آورد؛ امتا گیرند که قرار باشد از آنجای نمی فرنگیان در ساختار قدرت قاجاریه

اندرکاران شکار و موضتوعی کته امتروز بتا طرح آن از دو جه  دارای اهمی  اس . نخس  دس 
شود، دامنۀ وستیعی دارد و بته شتخص شتاه و اطرافیتان او زیس  از آن یاد میعنوان تخریب محیط

ها در پیوند مستقیم بتا شتاکلۀ اند. دیگر این که آندر آن سهیم شود؛ بلکه فرنگیان نیزفروکاسته نمی
توانستند چندان در این زمینه ورود کننتد. ها نمیقدرت قاجاریه بودند و بدون اجازه و هماهنگی آن

هایی دربارۀ شکار گراز، غتاز، شکار فرنگیان از همان آغاز دورۀ قاجاریه مرسوم بوده اس  و گزارش
شتاه دامنتۀ  اما از قرار معلوم در دورۀ سلطن  ناصرالدین 0ها ارازه شده اس .آن ارد  و کبک توسط

شتاه از خارجیتانی کته در ایتران اقامت  تر شده اس . گفتته شتده ناصرالدیناین اختیارات گسترده
های ستلطنتی برونتد. بتا شد که بته شتکارگاهداده می و حتی به آنان اجازه 2کردداشتند، حمای  می

هتا شتکار های فراوانتی هتم توستط آنه فراهم بودن امکانات شکارگری برای فرنگیان، گونتهتوجه ب
 دلیتل بته آنتان است . شده خارجی زنان شکار به هم اشاراتی منابع  تکه گفتنی اس   9شد.می

عنتوان گوش  شکار به استفاده از 4رفتند.می شکار برای خود همسران با تهران، در سرگرمی نبود
هتا ها هم رایج بود. به ایتن صتورت کته هرگتاه دسترستی بته غتذا بترای آندر میان فرنگی غذا، گاه

در برخی از موارد هم شتاهزادگان، شتکار  1شان از طریق گوش  شکار بود.پذیر نبود، ارتزاقامکان
ها گاهی به همتراه شتاهزادگان و گتاهی هتم آن 3فرستادند.ها میعنوان هدیه برای خارجیخود را به

در شکار آن قدر بترای آنتان فتراغ بتال وجتود داشت  و استبا   7رفتند.خود به تنهایی به شکار می
با توجه به باز بودن دس  خارجیتان  8تر ترغیب شوند.ها فراهم شده بود که هرچه بیشخرسندی آن

کنتتار شتاهان و عناصتتر سیاستی قتتدرت در هتتا هتم در آن 1های مختلتتف جتانوریدر شتکار گونته
 کردند. زیس  را تسریع میرسانی به طبیع ، مزید بر عل  شده و تخریب محیطآسیب

                                                 
شرح حال آرا، میرزا ملک؛ عباس184، رانسفر  ت ای؛ دروویل، 918ت911، ق(6822و6821) 6100و6189ایران  ت ؛ کن  دوسرسی، 41، سفرنام . اولیویه، 0

 .41ش(، 1941کوشش عبدالحسین نوایی )تهران: بابک، ، بهآتامیرزا ملکعباس
 . 988، بیست سال  ت ایرانویشارد، . 2
 . 184، س  سال  ت  تبات ایرانفووریه، . 9
 .11ش(، 1944حمدی، فروشی مآباد: کتا محمد ساکی )خرم، ترجمۀ علیسفرنام مور دوراند، . سرتی4
 . 91، خاطرا  سفر ایراندو روششوار، . 1
 . 31ش(، 1931نا، جا: بی، ترجمۀ منصوره اتحادیه )بیسفرنام تان، اگوس  بن. 3
 . 811، 24، 29، الزمان وقایعمعیرالممالک، . 7
 . 9211ت1/9214، توزنامۀ خاطرا السلطنه، عین. 8
 . 119ش(، 1912نا، اصغر عمران، ترجمۀ آبکار مسیحی، زیر نظر ایر  افشار )تهران: بیکوشش علیه، بنامۀ مسیر چریکفسیاحتچریکف، . 1
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 هاهای جانوری شکار شده توسط فرنگیغالب گونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه
تر در آن تته کتته امتتروز تخریتتب هتتای پتتاییناشتتراف قاجتتاری از رأس هتترم سیاستتی قتتدرت تتتا رده

اند. بتر همتین استاس، های جانوری، نام گرفته سهم معینی داشتهیس  و از میان رفتن گونهزمحیط
کید بر سهم محوری شاه، در این جستار تالش شد تا این موضوع در چند سطح شاهزادگان  ضمن تأ

های مرتبط با ساختار قدرت بررستی شتود. در ستطح نخست ، شتاه بتا جایگتاه محتوری در و رده
گری بر طبیع ، سهم هویدا و بارزی در شکار و از میتان بتردن درت و توان سلطهمنظومۀ سیاسی ق

شتاه های جانوری داشته اس . تکیه بر ابزار شکار سنتی و ابزار متدرنی کته در دورۀ ناصرالدینگونه
تحول مشخصی را هم تجربه کرده بود، زمینۀ مساعدتری برای امر شکار فراهم کرد. اما برای پرهیتز 

فروکاهانه و بررسی ابعاد متنوع مواجهه با طبیع ، نقش شاهزادگان هم باید در نظر گرفتته  از نگرش
تتوان الستلطنه میالسلطان و یتا عینشد. در این سطح هم با بررسی رفتار شاهزادگانی چون هلمی

ها هم بتا تکیته بتر موقعیت  شود. آنزیس  به شخص شاه محدود نمینشان داد که تخریب محیط
و سیاسی خود و جه  پر کردن اوقات فراغ  و یا به دالیل دیگر به امتر شتکار توجته زیتادی مالی 

های شان بروز هویدایی داشته اس . در متن تعداد و گونتهای که این امر در خاطراتگونهداشتند؛ به
از هایی که برختی السلطان با تکیه بر یک نمودار نشان داده شده اس ؛ گونهجانوری شکارشدۀ هل
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اند. وانگهی، در کنتار ستطوح بتاالی ها هم ون پلنگ، امروز در معرض خطر نابودی و انقراضآن
ها، غالمان و یا سرایدارها قرار دارند کته در امتر شتکار قدرت، کسانی چون امیر آخور، پیشخدم 

 هم دس  داشتند. حنور چنین افرادی در کنار شکار اشراف قاجاری بیانگر سطح دیگری از شکار
بهتره نبودنتد و بته ها هتم از ایتن ختوان بیفرنگی کهاس  که کمتر مورد توجه بوده اس . ضمن این

کردند، در امر شکار سهیم بودند. بنابراین، از میتان واسطۀ امتیازی که از دول  قاجاریه دریاف  می
دارد کته های نادر و کمیا  که امروز مطرح اس ، ریشته در برختورد انستان بتا طبیعت  رفتن گونه

 بخشی از آن ناهر بر رفتار ساختار قدرت با طبیع  اس .
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 ش.  1949افشار و عبدالله فرادی. تهران: گلشن، 

 ش.1900. با مقدمه و فهارس ایر  افشار. تهران: امیرکبیر، توزنامۀ خاطرا خان. اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
کوشش عبدالحسین نتوایی و میرهاشتم محتدث. تهتران: دانشتگاه . بهبلدانالمرآة خان. اعتمادالسلطنه، محمدحسن

 ش.1940تهران، 
 ش.1929. ترجمۀ حسن کامشاد. تهران: کارنامه، قبلۀ عالمامان ، عباس.  
 ش.1948جهان، اصغر سعیدی. تهران: نقش. ترجمه و تصحیح علیایران امروزاوبن، اوژن.  

اصتغر ستعیدی. تهتران: پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات . ترجمتۀ علینسفرنامۀ قفقاز و ایرااورسل، ارنس . 
 ش.1928فرهنگی، 

تصتحیح غالمرضتا ورهترام. تهتران: اطالعتات، . ترجمۀ محمدطاهر میترزا. بهسفرنامۀ اولیری اولیویه، گیوم آنتوان.  
 ش.1901

 تا.  تکار نو، بیجا: اب. ترجمۀ احمد بهپور. بیسفرنامۀ آ ام اولئاتیرساولئاریوس، آدام. 
 ش.1909نشر، فر. مشهد: به. ترجمۀ حسن سلطانیسفرنام  باتنزبارنز، آلکس. 

 ش.1940جا: اطالعات، . ترجمۀ محمدحسین کردب ه. بیسفری ب   تبات سلطان صاحبقرانبروگش، هینریش.  
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 ش.1931نا، جا: بی. ترجمۀ منصوره اتحادیه. بیتانسفرنامۀ اگرست بنتان، آگوس . بن 
 ش. 1949. ترجمۀ محمدحسین کردب ه. تهران: جاویدان، شاهایران و ایرانیان عصر ناصرالدینبنجامین، س.  . و. 

. چهتره و ستیمای راستتین پنجاه سال تاتیخ ایران  ت  وتۀ ناصری مستند ب  اسنا  تواتیخی و آتشویریبیانی، خانبابا.  
 ش.1901شاه. تهران: علم، ناصرالدین

 ش.1942. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی، سفرنامۀ پرالکو  ادوارد. پوال ، یاک 
 ش.1994تصحیح حمید شیرانی. اصفهان: سنایی، . ترجمۀ ابوترا  نوری. بهسفرنامۀ تاوتنی تاورنیه. 

ود افشتار کوشش غالمرضا طباطبایی مجد. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمت. بهالصفری توضة جنابدی، میرزابیگ.  
 ش.1902یزدی، 

اصغر عمران. ترجمۀ آبکار مستیحی. زیتر نظتر ایتر  افشتار. کوشش علی. بهنام  مسیر چریکفسیاحتچریکف.  
 ش.1921نا، تهران: بی

وشتی متترجم همتایون. تهتران: امیرکبیتر، . ترجمه و نگتارش فرهسفرنام  از خراسان تا بختیاتیدالمانی، هانری رنه. 
 ش.1991

 ش.1941. ترجمۀ منوچهر اعتمادمقدم. تهران: شباویز، سفر  ت ایرانگاسپار. دروویل،  
جتا: الدین شتفا. بی. قسم  مربو  به ایران. ترجمه و شرح و حواشی از شتجاعسفرنامۀ پیترو  الوال دالواله، پیترو. 

 ش.1901علمی و فرهنگی، 
 ش.1929ان: اطالعات، کوشش فیروز منصوری. تهر. بهمآثر السلطانی دنبلی، عبدالرزاق. 

 ش.1902. ترجمۀ مهران توکلی. تهران: نی، خاطرا  سفر ایراندو روششوار، کن  ژولین. 
 ش.1944آباد: کتابفروشی محمدی، محمد ساکی. خرم. ترجمۀ علیسفرنامۀ  وتاندمور. دوراند، سرتی 

ران: مرکتز نشتر دانشتگاهی، . ترجمۀ احسان اشراقی. تهتق(6821و6822) 6100و6189ایران  ت دوسرسی، کن . 
 ش.1948

 ش.1941. ترجمۀ محمود هدای . تهران: جاویدان، مسافر  ب  ایراندوکوتزبوزه، موریس. 
 ش.1904. تهران: کتابخانۀ ملی، 1ت812. شمارۀ 1. جلد توزنامۀ ایران

 ش.1909. تهران: کتابخانۀ ملی، 191ت1. 4ت1جلد توزنامۀ وقایع اتفاقی . 
 .111ت34ش(: 1902) 11، شمارۀ فرهنگ اصفهان، «السلطان و اصفهاننمونۀ حاکمی  هل»ریاحی، محمدحسین. 

 ش.1940جا: بنیاد فرهنگ ایران، . ترجمۀ علیقلی اعتمادمقدم. بیمسافر   ت اتمنستان و ایرانژوبر، پ. امده. 
 ش.1948جهان، اصغر سعیدی. تهران: نقش. ترجمۀ علیها  ت ایرانها و آیینآ مسرنا، کارال. 

 ش.1991نا، . ترجمۀ محمد عباسی. تهران: بیسیاحتنامۀ شات نشاردن. 
 ش.1948. ترجمۀ حسین ابوترابیان. تهران: نشر نو، خاطرا  لیدی شیلشیل، لیدی.  

 شاهنشاهی.  8191. تهران: بابک، السلطان و  بیرالملکاسنا  برگزیده از سپهساالت و ظلصفایی، ابراهیم. 
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 ش.1904کوشش محسن میرزایی. تهران: زریا ، . بهتوزنامۀ خاطرا یجک وانی. عزیزالسلطان، مل
 ش.1904کوشش مسعود سالور و ایر  افشار. تهران: اساطیر، . بهتوزنامۀ خاطرا میرزا سالور. السلطنه، قهرمانعین

 ش.1944وس، . ترجمۀ منوچهر امیری. تهران: تسفرنامۀ فریزت معروف ب  سفر زمستانیفریزر، جیمز بیلی. 
 تا. . ترجمۀ حسین نورصادقی. تهران: اشراقی، بیسفرنامۀ اوژن فالندن ب  ایرانفالندن، اوژن. 

 ش.1921قمری. ترجمۀ عباس اقبال. تهران: علم،  1913تا  1914. از س  سال  ت  تبات ایرانفووریه، ژوآنس. 
 ش.1908اسکندر ،بیحیان. تهران: فکر روز، . ترجمۀ 1291-1294. سفرنامۀ باتون فیر وتکرففیودورکوف، بارون. 

ش(: 1931) 4، سال ستوم، شتمارۀ تجقیقا  تاتیخی، «خانالسلطان و میرزاملکمروابط هل»مقامی، جهانگیر. قازم
 . 181ت29

ای جتا: مرکتز تحقیقتات رایانته. ترجمۀ عباس نخجتوانی و عبتدالعلی کاررنتگ. بیسفرنامۀ کاتتیکارری، جملی. 
 . تااصفهان، بی

 ش.1909. ترجمۀ غالمعلی وحید مازندرانی. تهران: علمی و فرهنگی، ایران و قضیۀ ایرانکرزن، جر  ناتازیل. 
 ش.1949. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی، سفرنام  کمپفرکمپفر، انگلبرت.  
ن اسناد و کتابخانته ملتی، کوشش فاطمه قاضیها، تهران: سازما. بهق6816و6810شاه  گزاتش شکاتهای ناصرالدین 

 ش. 1923
 ش.1939ترجمۀ غالمحسین صدری افشار. رش : فرهنگ ایلیا،  سفر ب  شمال ایران.گملین، ساموزل گتلیب. 

 ش. 1934ده. تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسالم، . ترجمۀ مجید مرادی سهواساخت تاتیخمانزلو، آلن. 
 ش.1921. تهران: زوار، را خاطرا  و خطقلی هدای . مخبرالسلطنه، حا  مهدی
 تا. کوشش محمدعلی صوتی. تهران: نقره، بی. بهگزاتش ایرانقلی هدای . مخبرالسلطنه، حا  مهدی

 تا. نا، بیقاهره: بی .بیکسیاحتنامۀ ابراهیمالعابدین. ای، زینمراغه
 ش.1922ان: زوار، . تهریا تاتیخ اجتماعی و ا اتی  وته قاجات شرح زندگانی من مستوفی، عبدالله. 
الستلطان. تهتران: دنیتای کتتا ، نامه و ختاطرات هل. زندگیتاتیخ سرگذشت مسعر یالسلطان. مسعود میرزا، هل

 ش.1948
متافی. تهتران: تتاریخ ایتران، کوشش خدیجه نظام(. به)خاطرا  شکاتی  الزمانوقایعخان. معیرالممالک، دوستعلی

 ش.1931
 ش.1941. تهران: تاریخ ایران، شاههایی از زندگانی خصرصی ناصرالدینا  اشتیخان. معیرالممالک، دوستعلی

. گزارش چارلز فرانسیس مکنزی اولین کنسول انگلیس در رش  از ستفر بته سفرنامۀ شمالمکنزی، چارلز فرانسیس. 
 ش. 1913مازندران و استرآباد. تهران: گستره، 

 ش.1941کوشش عبدالحسین نوایی. تهران: بابک، . بهآتامیرزا ملکشرح حال عباسمیرزا. آرا، عباسملک
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. ق(6068االولی توا جموا ی 6810االول )از تبیوع شواه قاجواتتوزناموۀ خواطرا  ناصرالدینشاه قاجار. ناصرالدین
 ش. 1933ت1931کوشش مجید عبدامین  و نسرین خلیلی. تهران: بنیاد موقوفات افشار و سخن، به

ق(. بتتا تصتتحیح و ویتترایش 1914)از محتترم تتتا شتتعبان  شوواهوزنامووۀ خوواطرا  ناصرالدینتشتتاه قاجتتار. ناصرالدین
 ش. 1923زاده. تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، عبدالحسین نوایی و الهام ملک

. با تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده. گیالن: مؤسسۀ فرهنگتی جهتانگیری، توزنامۀ سفر گیالنشاه قاجار. ناصرالدین
 .ش1940

 ش.1941. تهران: بابک، . سفرنامۀ خراسانشاه قاجارناصرالدین
کوشش پرویز بدیعی. تهران: سازمان ق(. به1919-1911)شاه های توزانۀ ناصرالدینیا  اشتشاه قاجار. ناصرالدین

 ش.1902اسناد ملی ایران، 
اصتغر فرمانفرمتایی. تهتران: استاطیر،  کوشتش. زیر نظتر ایتر  افشتار. بهالرقایع مخزنمیرزا. االیاله، رضاقلینایب

 ش.1941
 ش.1940. تهران: عطار، طهران عهد ناصرینجمی، ناصر. 

 ش. 1903جهان، . تهران: نقشمدتنیت پست و مدتنیت  بندیصرت نو،ری، حسینعلی. 
علمی و  . دنبالۀ سیاح  درویش دروغین. ترجمۀ محمدحسین آریا. تهران:زندگی و سفرهای وامبریوامبری، آرمین. 

 ش.1908فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 
 ش.1949. ترجمۀ علی پیرنیا. تهران: نوین، بیست سال  ت ایرانویشارد، جان. 

 ش.1921فر. تهران: اساطیر، تصحیح جمشید کیان. بهالصفای ناصریتاتیخ توضة خان. هدای ، رضاقلی
 

                                                 

 i (1)هارجاعات جدول شمار 
-843، 898، 131-131، 104، 110، 21، 02، 00، 41-1/80: 1904السلطنه، : هش ؛ عین1940روزنامه سفر گیالن،  

811 ،829 ،943-924 ،930 ،498 ،010 ،8 /1128 ،1129 ،1889 ،1491-1491 ،1 /9444 ،9320 ،4131-4131 ،
شاه، ؛ یادداشتهای روزانه ناصرالدین428، 999، 813، 130، 29، 00، 14، 0: 1900؛ اعتمادالسلطنه، 4441، 4/4911

؛ معیرالممالک، 8/228، 241، 1/108: 1904؛ عزیزالسلطان، 188، 114، 111، 830، 841، 812، 814، 38، 81: 1902
؛ روزنامه 04: 1941؛ معیرالممالک،  881-889، 814، 138، 122، 120، 121، 190، 180، 184، 181، 118، 92: 1931

 .9114: 1904، وقایع اتفاقی  ؛ روزنامه1/42، 1901؛ بیانی، 841، 813، 814: 1904، ایران
 
 ii (2)هشمار ارجاعات جدول 

، 921، 942، 830، 823، 829، 120، 104، 113-112، 31، 28، 21، 41-11، 44، 82، 98-1/82: 1904السلطنه، عین
، 11-14: 1941؛ سفرنامه خراسان، 4131-4131، 9990-9992/ 1، 284، 281، 401-404، 444، 444-441، 924

: 1931شاه، ناصرالدین های عصر؛ سفرنامه894، 881، 1: 1904، ایران؛ روزنامه 810-812، 194-192، 21-20، 08-00
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؛ 843، 143-149، 21، 41-13، 40: 1948السلطان، ؛ هل9882-4/9880، 8/1128: 1904؛ عزیزالسلطان، 841

: 1949؛ اعتمادالسلطنه، 4/1221: 1940اعتمادالسلطنه، ؛ 184: 1904؛ اعتمادالسلطنه، 443، 121: 1900اعتمادالسلطنه، 
، 30، 38: 1902شاه، ؛ یادداشتهای روزانه ناصرالدین122، 124، 88: 1931ممالک،؛ معیرال20: 1941؛ معیرالممالک، 1/83

شاه ناصرالدین؛ روزنامة خاطرات 482، 411، 149-148: 1944؛ فریزر، 141، 449-444، 914، 834، 844، 198، 191
 .81: 1933، همان؛ 823: 1930ق، 1918االول تا جمادی 1911االول قاجار از ربیع

 
 iii(3)هت جدول شمار ارجاعا 

، 104، 119، 142، 193، 183-182، 184، 111-114، 38-31، 23، 29-21، 02-00، 10: 1، 1904السلطنه، عین
129 ،121 ،124-120 ،123-131 ،884-884 ،891 ،894 ،811 ،811 ،828-829 ،831 ،831 ،988 ،901 ،481 ،
، 981، 801، 844، 849، 841، 880، 812، 811، 40، 14، 90، 0: 1900؛ اعتمادالسلطنه، 283، 411، 111-118
992 ،941 ،923 ،931-938 ،413 ،411 ،411-418 ،409-401 ،110 ،184 ،184 ،180 ،419 ،410 ،411 ،410 ،
، 113، 112، 14، 14-11: 1902شاه، ناصرالدینیادداشتهای روزانه ؛ 1142، 044، 093، 083، 082، 402، 400، 413
، 80: 1949؛ اعتمادالسلطنه ، 484، 444، 449، 448، 418، 984، 918، 911، 911، 831-831، 844، 811، 194، 191

-931، 999، 838، 813، 149، 148، 00: 1900؛ اعتمادالسلطنه، 9/1139، 1/804: 1940؛ اعتمادالسلطنه ، 14، 92
، 911، 800، 809، 841، 841، 813، 814، 811، 1: 1904؛ روزنامه ایران، 211، 083، 424، 401، 181،443، 938
های عصر ؛ سفرنامه811، 192-194، 112، 31-39، 00-08، 49-14، 14: 1941؛ سفرنامه خراسان، 421، 411، 999

؛ 9113، 9114، 8222: 1909؛ وقایع اتفاقیه، 828، 809، 818، 844، 841، 144، 198: 1931شاه، ناصرالدین
 .42: 1،  1901؛ بیانی، 814: 1،  1940؛ بروگش، 20؛ 20، 92، 98-91: 1941معیرالممالک، 

 
 iv(4)هشمار  ارجاعات جدول 

، 087، 081، 074-070، 011-091، 024-021، 001-013، 17-13، 78-79، 31-12، 11-0/27: 0974الستتتلطنه، عین
010-011 ،207-292 ،241-211 ،281-289 ،213 ،217 ،918 ،900 ،922 ،938-911 ،413 ،417 ،429 ،421 ،

449-448 ،418 ،411 ،431-474 ،411 ،111 ،112 ،140-147 ،301-394 ،802 ،821 ،823 ،0980-0982 ،
، 181-38، 24-43، 94، 98-91: 1931معیرالممالتتتتتتتتک، ؛ 4441، 3/4911، 1/9333، 0328، 0417، 0419، 0391

دالستتتلطنه ، ؛ اعتما219، 040، 420: 1900؛ اعتمادالستتتلطنه، 814، 121-138، 103، 111، 118، 143، 190، 181-180
،  8292، 4/8491، 380، 8/384، 210-214، 101، 119، 140، 992، 1/112: 1904؛ عزیزالستتتتتتلطان، 1/824: 1940
 .  1/824: 1940البلدان، ؛ مرآة9111-9118، 9110، 8231، 8204

 
 v (5)هارجاعات جدول شمار 

-424، 983، 283، 211-214، 221-207، 014-011، 88-77، 39-30، 12-41، 91، 0/94: 0974السلطنه، عین
421 ،438-479 ،111-119 ،149 ،300-321 ،802-804 ،823 ،2/0431 ،0410 ،0417 ،0137 ،4/9118 ،

، 811، 120-124، 191-183، 114-119: 1931؛ معیرالممالک، 919، 913: 1900اعتمادالسلطنه، ؛ 8/3373، 3/4441
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یادداشتهای روزانه ؛ 812-810، 91، 14: 1941خراسان،  ؛ سفرنامه4/8089، 1/831: 1904؛ عزیزالسلطان، 811-811

 . 421، 418، 914، 802، 840، 121، 00-04، 42: 1902شاه، ناصرالدین
 


