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فصلنامة علمي نگره

چكيده
شکار از دوران باستان تا به امروز از موضوعات مورد توجه پادشاهان، امرا و مردم عادي بوده است، 
چنان که حتي مراسم تشريفاتي خاصي به اين موضوع اختصاص مي يافته و پادشاهان افرادي را براي 
تربيت حيوانات و پرندگان شکاري مي گمارده اند. در آثار هنري و باالخص در نگارگري و نسخه هاي خطي 
هم تصاويري مرتبط با موضوع شکار و پرندگان شکاري مشاهده مي شود. شاهنامه طهماسبي يکي از 
شاهکارهاي نگارگري ايرانيست که در برخي نگاره هاي آن پرندگان شکاري تصويرنگاري شده است. هدف 
از پژوهش حاضر تجزيه و تحليل تصاوير پرندگان شکاري در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي و ارتباط 
تصاوير با متن اصلي اســت. سوالهاي اين پژوهش عبارتند از ۱- ســاختار تصويري و زيباشناختي 
پرندگان شــکاري در نگاره هاي شاهنامة طهماسبي چگونه است؟ ۲- نقش چه پرندگاني به عنوان 
پرندگان شــکاري در نگاره هاي شاهنامة طهماسبي آمده است؟ ۳- ارتباط ميان تصاوير پرندگان 
شكاري و متن شاهنامه چگونه است؟ روش تحقيق  پيش رو به شيوة توصيفي- تحليلي انجام شده و 
داده هاي آن با جستجو در منابع کتابخانه اي و مشاهدة آثار جمع آوري شده است. نتايج پژوهش نشان 
مي دهد که هنرمندان مصورکار شاهنامة طهماسبي در تصويرنگاري پرندگان شکاري و موضوع تربيت 
ايــن حيوانات پايبند به واقعيت موضوع زمان خود بوده انــد و در نگاره ها برخي امور رايج در نگه داري 
پرندگان نظير کاربرد دســتکش و چشــم بند و نوع گونة  خاص مورد توجه بازداران براي تربيت، هيچ 
کدام از ديد ظريف و نکته سنج نگارگران شاهنامه فروگذار نشده است. همچنين در ميان تصاوير پرندگان 
شکاري در شاهنامه ٢٢ تصوير از اين نوع پرندگان به دست آمده که براساس فرهنگ هاي عميد و معين، 
١٧ تصوير به گونة باشه اختصاص دارد و تصوير غالب نوع باشه در ميان گونه هاي ديگر اين احتمال را 
افزايش مي دهد که پرندة باشه بيشترين طرفدار را در ميان بازداران آن زمان داشته و يا در آن زمان اين 
گونه بيشتر يافت مي شده است. همچنين در مورد ارتباط تصوير با متن بايد افزود که از ١٥ نگاره فقط دو 

مورد از نگاره ها با متن ارتباط داشته و در راستاي تصويرنگاري متن انجام شده اند.
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دقيق  و  هدف  بر  مبتني  و  غيراحتمالي  حاضر  پژوهش 
است.همچنين بايد افزود شناسايي و طبقه بندي پرندگان 
لغت  فرهنگ هاي  در  اطالعات موجود  براساس  شکاري 
عميد و معين و گونه شناسي جانوري (علمي) انجام شده 
است که فرهنگ ها و گونه شناسي علمي تفاوت هايي باهم 

داشته اند.

پيشينة تحقيق
موضوع  محوريت  با  خاص  شکل  به  پژوهشي  تاکنون 
نقش پرندگان شکاري در نگاره هاي شکارگاهي شاهنامة 
طهماسبي مشاهده نشده است. اما در اين راستا مي توان 
مضموني  و  تصويري  ويژگي هاي  مقالة"بررسي  به 
(شايسته فر،  ايوبيان"  دورة  مصور  خطي  نسخه هاي 
خزائي، خزايي، ۱۳۹۱، نگره، دورة ۷، شمارة ۲۳) اشاره 
نگاره اي  آن،  تصويري  داده هاي  از  يکي  در  که  کرد 
چشم  به  دست آموز  شکاري  پرندگان  موضوع  با 

مي خورد.
"بررسي جايگاه پرندگان در زندگي فرهنگي و اجتماعي 
رياحي،  (ذکاوت،  ايراني"  هنري  آثار  بر  تأکيد  با  انسان 
ملي  درکنفرانس  که  ديگريست  مقالة  عنوان  هم   (۱۳۹۶
رويکردهاي نوين علوم انساني در قرن ۲۱"ارائه شده و 
در آن تصويرسازي موضوع هم زيستي انسان و پرنده 
در آثار هنري ايراني مورد تحليل قرار گرفته و مختصر 
صحنه هاي  در  شکاري  پرندگان  تصوير  به  اشاراتي 
هم  شکار  بحث  مورد  در  همچنين  است.  شده  شکاري 
دورة  در  شکار  نقش  تحليل  و  "بررسي  مقالة  مي توان 
 ،۱۰ دورة   ،۱۳۹۴ مهرآفرين،  بابايي،  (وثوق   ساساني" 
شمارة ۳۵) را نام برد. در اين مقاله به مواردي نظير اين که 
قدرت نمايي شاهانه دليل اصلي تصويرسازي صحنه هاي 
شکارگاهي است، اشاره شده است. در کتاب شاهکارهاي 
پريشان زاده،  پرهيزگاري،  (کرباسي،  ايران  نگارگري 
به  شاهان  شکار  صحنه هاي  از  نمونه هايي  هم   (۱۳۹۰
مباني  تطبيقي  است."مطالعة  شده  ارائه  مالزمان  همراه 
مکتب  نگارگري  آثار  در  شکارگاه  نقش  زيبايي شناسي 
تبريز ۲ با آثار فرش دورة تاريخي صفوي" هم عنوان 
پايان نامة مقطع کارشناسي ارشد زبير سعيدي (۱۳۹۴) 
است که به تحليل و تطبيق نقوش شکارگاهي نگاره هاي 
مکتب تبريز ۲ با آثار فرش دورة صفوي پرداخته است. 
که  است  نويسندگاني  از  هم  شين دشتگل  هلنا  همچنين 
نگاره هاي  در  پرندگان  مورد  در  زيادي  پژوهش هاي 
و  خير  "مظاهر  داده است.  انجام  فردوسي  شاهنامة 
 (۱۳۸۱) صفويان"  و  تيموريان  عهد  نگارگري  در  شر 
عنوان پايان نامة کارشناسي ارشد رشتة نقاشي دشتگل 
اهميت  به بررسي سيمرغ و  از آن  است که در بخشي 
اساطيري آن از لحاظ جايگاه خير و شر پرداخته است. 
از  با عنوان "خروس سفيد  ديگري  پژوهش  در  دشتگل 

مقدمه
از مهم ترين مراسمي که از دوران کهن تا به امروز مورد 
شکار  موضوع  است  بوده  و سالطين  پادشاهان  توجه 
نگهداري  حتي  است.  شکاري  پرندگان  و  حيوانات  با 
به  که  بازنامه  کتاب هاي  به  استناد  با  پرندگان شکاري 
اين  از  و  مي پردازند  پرندگان  نوع  اين  تربيت  موضوع 
دست کتب متعلق به دوره هاي مختلف در دسترس است، 
مي توان به اين جايگاه مهم پي برد، چنان که ذکر گرديد 
است  بوده  برخوردار  بسيار  اهميتي  از  موضوع  اين 
ايراني دوره هاي مختلف هم پنهان  از ديد هنرمندان  که 
نمانده است و در بسترهاي مختلفي از هنر ايراني شاهد 
پرندگان شکاري  و  شکار  از صحنه هاي  تصويرنگاري 
هستيم. شاهنامة طهماسبي يکي از آثار فاخر نگارگري 
با  نگاره هايي  داراي  صفويه،  دورة  به  متعلق  ايراني 
مضامين شکار و شکارگاه و تصاوير پرندگان شکاري 
است.تجزيه و تحليل تصاوير پرندگان شکاري و ارتباط 
تصاوير با متن اصلي هدفي است که اين پژوهش دنبال 
زير  پرسش هاي  به  پاسخ  پي  در  پژوهش  اين  مي کند. 
زيباشناختي  و  تصويري  ساختار  است:۱-  شده  انجام 
طهماسبي  شاهنامة  نگاره هاي  در  شکاري  پرندگان 
چگونه است؟ ۲- نقش چه پرندگاني به عنوان پرندگان 
است؟ آمده  طهماسبي  شاهنامة  نگاره هاي  در  شکاري 

۳- ارتباط ميان تصاوير پرندگان شكاري و متن شاهنامه 
ابتدا به  چگونه است؟  براي پاسخ به سواالت پژوهش 
ادبيات  و  فرهنگ  در  پرندگان  جايگاه  توصيف  و  شرح 
مورد  ايران  در  شکار  سابقة  سپس  و  شده  پرداخته 
بررسي قرار گرفته است. در بخش بعدي پژوهش هم به 
معرفي و شرح شاهنامة طهماسبي اختصاص يافته و در 
نهايت تصاوير پرندگان شکاري در نگاره هاي شاهنامة 
و  تصويري  تحليل  و  تجزيه  مورد  و  تفکيک  طهماسبي 
پرندگان  گونه شناسي  به  سپس  و  گرفته  قرار  روايي 

پرداخته شده است.

روش تحقيق
انجام  تحليلي  توصيفي-  شيوة  به  پيش رو  پژوهش 
شده و داده هاي آن با جستجو در منابع کتابخانه اي و 
مشاهدة آثار جمع آوري شده است. در اين مقاله نسخة 
شاهنامة طهماسبي که شامل ۱۷۴ نگاره از ۲۵۸ اثر از 
نسخة اصلي است و توسط فرهنگستان هنر گردآوري و 
به چاپ رسيده، مورد استناد قرار گرفته است. همچنين 
مجموعة  حاضر،  پژوهش  آماري  جامعة  تکميل  براي 
نگاره هاي موزة متروپوليتن نيز که تعداد آن ۳۳ نگاره 
تعداد  اين  از  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  است، 
است  شکاري  پرندة  تصوير  داراي  نگاره   ۱۵ نگاره ها 
شناسايي  پرنده  تصوير  تعداد۲۲  نگاره   ۱۵ اين  در  و 
شده و مورد تحليل قرار گرفته است. شيوة نمونه گيري 
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نشرية  در  (۱۳۸۶، شمارة ۲۲- ۲۱)که  تا تصوير"  متن 
فرهنگ و مردم به چاپ رسيده است به طور مفصل به 
نقش خروس پرداخته است. همچنين "سيمرغ، شاهنامه، 
نقاشي ايران" (۱۳۸۴، کتاب ماه هنر، شمارة ۸۴- ۸۳) هم 

پژوهشي ديگر از دشتگل است.

۱-جايگاه پرندگان در فرهنگ و ادبيات
پرندگان از شروع تاريخ بشر تا به امروز جايگاه معنوي 
و فرهنگي مهمي در جوامع انساني داشته اند.مي توان گفت 
پرنده در ادبيات ايراني و عرفان نيز از اهميت بسياري 
برخوردار است. شيخ شهاب الدين سهروردي پرنده را به 
روح و جان انسان تشبيه کرده و روح کمال يافتة عارف 
را که آرزومند صعود به عالم باال و ذات الهي است به 
بر  (١٣٨٠: ٢٦٤) عالوه  است.  تعبير کرده  پرنده  پرواز 
به  خود  منطق اطير  کتاب  در  هم  نيشابوري  عطار  اين 
با  ديدار  قصد  که  مي کند  اشاره  پرندگاني  گفت وگوي 
سيمرغ، شاه مرغان را دارند و منظور اين منبع عرفاني 
از پرندگان و سيمرغ به ترتيب سالکان راه حق و خود 
معناي  «مهم ترين  (مشکور، ١٣٥٦: ٩٠)  است.  ذات حق 
انسان  يا جان  مثنوي موالنا هم روح  در  پرنده  نمادين 
است و پرواز پرنده به صورت ضمني مفهوم آزاد شدن 
روح را از اسارت جسم و دنياي خاکي براي وي تداعي 
مي کند.» (رضاصرفي، ۱۳۸۶: ۷۴) در شاهنامة فردوسي 
مهارت  و  است  شده  پرداخته  شکار  موضوع  به  هم 
شکار و بحث شکارچي به پهلوانان و شاهان و اميران 
سرگذشت  شاهنامه  محتواي  زيرا  است.  شده  منسوب 
شاهان و بزرگان است و کمتر روايتي از زندگي مردمان 
عادي در آن به چشم مي خورد؛ بنابراين در جاي جاي 

شاهنامه مي توان واژگاني چون شکار، نخچيرگاه و يوز 
و باز و پرندگان شکاري را مشاهده کرد. (طاهري زاده، 
شاهنامه  مشهور  شکارچيان  همچنين   (۳۸۴  :۱۳۸۸
بهرام  افراسياب، سياوش،  "رستم،  نظير  شخصيت هايي 
گور، گشتاسب، اسکندر، کيخسرو و خسروپرويز" عنوان 
شده اند. (طاهري زاده، ۱۳۸۸: ۷۲)براي مثال مي توان به 
اين بيت زير اشاره کرد که در مورد پرندگان شکاري 
است و در توصيف نخچيرگاه بهرام گور در شاهنامه 

بيان شده است:
باز/ دوصد چرخ و شاهين  بازداران صد و شست  ابا 

گردن فراز

 ۲- سابقة شکار در ايران
کتب  برخي  و  دارد  طوالني  قدمتي  ايران  در  شکار 
(شروع  پيشداديان  سلسلة  به  را  آن  قدمت  اساطيري 
يکي  مي دهند.  نسبت  پيش)  سال   ۶۷۰۰ حدود  حکومت 
از مهم ترين مرسومات سرزمين هاي خاورميانه و شرق 
در شکار استفاده از جانوران و پرندگان شکاري است. 
و  يزدگرد  و  "خسروپرويز  زمان  در  است  ذکر  شايان 
بسياري ديگر از شاهان ساساني" ساخت مکان هايي با 
شاهان  اين  دربار  در  و  داشته  رواج  قوش خانه  عنوان 
پرورش قوش متداول بوده است. براي مثال مي توان به 
پرندة شاهين که يکي از تيره هاي بازهاي شکاري است، 
 :۱۳۸۹ سرادهي،  خاچاطوريان  (بهزادي،  کرد.  اشاره 
۱و۲) شاهين نامي پارسي است و اسامي ديگري نظير 
شهباز، شاهباز و باز نيز بدان اطالق مي شود. (فاضلي، 
پرنده اي  شاهين  اين ها  بر  عالوه   (۲۵  :۱۳۹۶ موحد، 
تاريخي  مستندات  و  شده  معرفي  فرهمند  و  آسماني 

تصوير ١. درفش هخامنشيان در زمان کوروش کبير. مأخذ:
www.fa.wikipedia.org

کاخ  شاهين،  طرح  با  الجوردي  مربعي شکل  کاشي   .٢ تصوير 
آپاداناي تخت جمشيد، موزة ايران باستان. مأخذ: ماه وان، ياحقي، 

قائمي، ١٣٩٤: ١٢٥



درفش کوروش پادشاه ايران باستان را مزين به طرح و 
نقش اين پرنده عنوان کرده اند. (ماه وان، ياحقي، قائمي، 
۱۳۹۴: ۱۲۳) تصوير ۱) نقش درفش ايران و تصوير ۲) 
نقش پرندة شاهين را بر روي کاشي لعابي نشان مي دهد 

که هر دو متعلق به دورة هخامنشي مي باشند.
باز  پرورش  به  هم  ساساني  انوشيروان  تفاسيري  به 
(بهزادي،  است  مي پرداخته  خود  دربار  در  شکاري 
خاچاطوريان سرادهي، ۱۳۸۹: ۲) و اين رسم در دورة 
ساساني هم مانند دورة هخامنشي به صورت برنامه اي از 
پيش تعيين شده برگزار مي شد و در واقع شکارگاه همراه 
با تشريفات بسياري بوده و بزرگان ساساني و درباري 
شاه را در اين امر همراهي مي نمودند. (تاجبخش، جمالي، 
۱۳۷۴: ۳۷) از سويي مراسم شکار با پرندگان شکاري 
برخوردار  زيادي  اهميت  از  باستان  ايران  در  قدري  به 
موضوع  مورد  در  تخصصي  کتاب هاي  حتي  که  بوده 
نوشته  بازنامه ها  عنوان  با  شکاري  پرندگان  پرورش 
مي شده است. براي مثال قديمي ترين اين کتاب ها بازنامة 
بهرام بن شاپور، بازنامة جاماسب، بازنامة نوشيرواني و 
بايد متذکر شد  پادشاه پارس مي باشند.  بازنامة پرويز 
که رسم پرورش و کاربرد پرندگان شکاري در شکار، 
از ايران به روم منتقل شده به طوري که "هدايايي از اين 
دست بين دو دربار ايران و روم رد و بدل مي شده است" 
و همچنين شايان ذکر است که پس از ورود اسالم به 
ايران با اين که اعراب خود شکارگران ماهري بودند اما 
فنون شکار بااستفاده از حيوانات شکاري را از ايرانيان 
ايران،  در  اسالمي  ادوار  در  ترتيب  بدين  و  آموخته اند 
شکار از رونق چشم گيري برخوردار بوده و "پادشاهان 
و اميران و خلفاء به ياد ادوار طاليي ساساني" به شکار 
با باز و قوش عالقمند بوده اند و زمان زيادي را صرف 
سرادهي،  خاچاطوريان  (بهزادي،  مي نمودند.  شکار 
۱۳۸۹: ۲) براي مثال مغوالن اهميت زيادي براي شکار 
به  هم  و  معاش  امرار  براي  هم  شکار  و  بوده اند  قائل 
مي شد.  انجام  جنگي  آمادگي هاي  براي  مراسمي  عنوان 
بايد خاطرنشان کرد که "منصب قوشچي باشي در دربار 
خان هاي ترک و مغوالن جايگاه ويژه اي" داشته است و 
زير نظر قوشچي باشي "ده هزار قوش دار آمادة خدمت" 
به شاه بودند. بعد از مغوالن نيز اين سنت هم چنان تداوم 
امر توجه زيادي داشته اند  اين  به  نيز  يافت و صفويان 
(آدينه وند و ديگران، ۱۳۹۵: ۴۷) و "مضمون شکار در 
ايراني" باالخص  از طرح هاي اصيل  اين دوره شاخه اي 
در هنر قالي بافي به شمار مي رفته و "معموَال مجسم کنندة 
(احمدي پيام،  بوده اند."  شکار  و  طبيعت  از  صحنه هايي 
شکار  اهميت  بيان شده  مطالب  به  باتوجه   (۱۰۷  :۱۳۸۸
در فرهنگ ايراني آشکار مي شود و براي تفهيم دقيق تر 
اين موضوع در ادامه به نقش پرندگان شکاري در نسخة 
پرداخته  صفوي  دورة  به  متعلق  طهماسبي  شاهنامة 

مي شود. 

۳- شاهنامة طهماسبي
ايراني  نگارگري  فاخر  آثار  از  يکي  طهماسبي  شاهنامة 
متعلق به هنرمندان مکتب تبريز صفوي است. از ديدگاه 
سنت هاي  از  تلفيقي  سبکي  تبريز  مکتب  پاکباز  رويين 
محسوب  (هرات)  خاوري  و  (تبريز)  باختري  هنري 
مي شود. (۱۳۸۷: ۸۷) زيرا شاه اسماعيل صفوي بعد از 
به حکومت رسيدن، از هنرمندان کارگاه هاي آق قويونلو۳ 
ق  ه.   ۹۱۶ سال  در  هرات  فتح  از  پس  و  کرد  حمايت 
با خود به  کمال الدين بهزاد و ساير هنرمندان هرات را 
بهزاد  کمال الدين  انتصاب  با  ترتيب  بدين  و  آورد  تبريز 
هر چه  به شکوفايي  کتابخانة سلطنتي  رياست  مقام  به 
بيشتر مکتب تبريز کمک کرد. (ايزدي، احمدپناه، ۱۳۹۵: 
۶۲) در اين زمان نگارش شاهنامة طهماسبي در حدود 
براي  اسماعيل صفوي  به دستور شاه  ه. ق  سال ۹۲۷ 
دورة  در  و  شد  آغاز  طهماسب  شاه  فرزندش  به  اهدا 
حکومت شاه طهماسب که بين سال هاي ۹۳۰ تا ۹۸۴ ه. 

ق بود، به اتمام رسيد. (احمدي نيا، ۱۳۹۳: ۴۱) 
از ويژگي هاي بارز تصويرگري اين شاهنامه مي توان به 
اين نکته اشاره کرد که هر يک از نگاره ها به طور کامل اثر 
يک هنرمند نيست و در نگارش و مصورسازي هر نگاره 
هنرمندان متعددي با يکديگر مشارکت داشته اند. (سيوري، 
از  نيز  رنگي  تناسب  و  هماهنگي  همچنين   (۱۲۶  :۱۳۷۲
و  است  طهماسبي  نگاره هاي شاهنامة  ديگر  ويژگي هاي 
رنگ ها  زيبايي  و  ماليمت  و  خيره کنندگي  ويژگي  همين 
باعث ايجاد يک سبک جديد در نگارگري ايران زمان شاه 
طهماسب گرديده و به عقيدة بسياري از صاحب نظران هم 
بي نظيري  اوج و شکوفايي  نقطة  اين دوره در  نگارگري 

بوده است. (زرغام پور، ۱۳۸۸: ۱۱۴) 
در بين نگاره هاي اين اثر صحنه هايي از شکار شاهانه و 
پرندگان شکاري به چشم مي خورد. با توجه به ضرورت 
پرندگان شکاري تصويرنگاري شده  گونه هاي  شناخت 
تحليل  و  تجزيه  منظور  به  طهماسب  شاه  شاهنامة  در 
دقيق تر تصاوير، ابتدا به گونه شناسي و تعاريف مربوط 
پرداخته مي شود. براي تشخيص و تحليل هرچه دقيق تر 
مي توان  بازنامه ها  به  رجوع  با  پرندگان  اين  گونه هاي 
گفت نام برخي پرندگان شکاري بيش تر به کار رفته است. 
براي مثال واژه هايي مانند باز، باشه، ترمتاي يا طرمتاي، 
. در جدول  شاهباز، طرالن، شاهين، قوش و قرقي و... 
۱) تعاريف گونه هاي پرندگان شکاري رايج در بازنامه ها 
براساس تعارف فرهنگ هاي فارسي معين و عميد و نيز 

گونه شناسي علمي جانوري ارائه شده است. (۱)
با توجه به جدول ۱) بايد اين نکته را خاطرنشان کرد که 
گونه شناسي علمي و آن چه در فرهنگ هاي عميد و معين 
رنگ  و  پرندگان شکاري  انواع خاص  تعريف  عنوان  به 
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شماره ۵۳  بهـار۹۹
۵۵

فصلنامة علمي نگره

رديف
نام و تصاوير پرندگان 

شکاري رايج در بازنامه ها 
براساس گونه شناسي 

جانوري

تعريف پرندگان شکاري
 در فرهنگ فارسي معين

تعريف پرندگان شکاري 
در فرهنگ فارسي معين

۱

 

تصاوير ۱ و ۲،باز، نام علمي: 
Accipiter Gentilis،مأخذ: 

 www://fa.wikipedia.org

«پرنده اي شکاري که داراي پرواز سريع و چنگال هاي 
قوي و منقار مخروطي کوتاه است. انتهاي بال هايش 
باريک و نوک تيز است. طول اين پرنده چهل سانتي متر 
و  پشت  در  سير  قهوه اي  رنگ  به  پرهايش  و  است 
و  است،  سينه  در  سياه  لکه هاي  با  روشن  قهوه اي 
پرندگان ديگر را در حين پرواز شکار مي کند. قوش» 

(معين، ۱۳۶۰: ۴۵۲-۴۵۳)

«يکي از پرندگان شکاري، داراي 
منقار خميده و چنگال هاي قوي، 
سير،  قهوه اي  رنگ  به  پرهايش 
بيشتر در کوه ها به سر مي برد.» 

(عميد، ۱۳۶۳: ۲۹۸)

۲

  

تصاوير ۳ و ۴،باشه يا دليجة 
 Falco :معمولي (نام علمي

rusticolus، مأخذ:

 www://fa.wikipedia.org 

«هم ريشة باز و يکي از پرندگان شکاري که جثه اش 
سانتي متر  سي  تا  حداکثر  درازيش  و  است  کوچک 
تقريبًا  و  است  زرد  پرنده  اين  چشم  رنگ  مي رسد. 
در تمام کرة زمين به خصوص ايران و هندوستان و 
آسياي مرکزي فراوان است. پشتش خاکستري تيره و 
شکمش سفيد با لکه هاي حنايي است. اين پرنده در هوا 
مرغان ديگر را شکار و گاهي نيز از تخم مرغ ها استفاده 

مي کند. باشق، قرقي، باشه.» (معين: ۱۳۶۰: ۴۶۰)

«باشق معرب باشه و پرنده ايست 
شکاري.» (عميد، ۱۳۶۳: ۳۰۵)

۳

  
تصاوير ۵ و ۶، ترمتاي يا 
 Falco :طرمتاي، نام علمي

rusticolus،مأخذ:

 www://www.hbw.com، 

(www://fa.wikipedia.org

طرمتاي پرنده ايست شکاري که شنقار از آن به هم 
مي رسد. (معين، ۱۳۶۰: ۲۲۲۴)

پرنده ايست  ترمتاي  يا  «طرمتاي 
شکاري از نوع بازهاي سياه  چشم، 
داراي  و  زرد  رنگ  به  پرهايش 
(عميد،  سفيد.»  و  سياه  لکه هاي 

(۵۶۶ :۱۳۶۳

۴

تصاوير ۷ و ۸، شاهباز، 
نام علمي:

Falco rusticolus،  مأخذ:
www://commons.wikimedia.org، 

www://c7.alamy.com 

«گونه اي باز که به رنگ هاي زرد خرمايي يا خرمايي تيره 
و سفيدفام ديده مي شود ولي بيشتر نوع سفيدرنگ آن را 
بدين نام خوانند و رنگ هاي ديگر را غالبًا به نام طرالن 
و قوش و باز نامند. اين پرنده جزو شکاريان زردچشم 
است و اندامي بسيار شکيل و زيبا دارد. پنجه و منقارش 
پرقدرت و قوي است و چون به آساني اهلي مي شود جزو 
پرندگان شکاري مورد توجه شکارچيان است. محل زندگي 
شاهباز بيشتر در دشت هاي سيبري و قسمت هاي شمالي 
چين و ترکستان است و در اواخر شهريور ماه مهاجرت 
کرده و دسته هايي از آن به کشور ما نيز وارد مي شوند و 
اواسط اسفند ماه به موطن اصلي خود مراجعت مي کنند. 
روي  بر  بيشتر  پرنده  اين  خوابگاه  و  استراحت  محل 
درختان متوسط القامه و شاخه هاي قوي و محکم است.» 
شهباز، تيقون، توغان، طرالن، باز سفيد. (معين، ۱۳۶۰: 

۲۰۰۴)طرالن: شاهباز (معين، ۱۳۶۰: ۲۲۲۴)

شاهباز: «باز سفيد و بزرگ، نوعي 
و  پرندگان شکاري  از  که  باز  از 
داراي منقار و چنگال هاي قوي، و 
پرهايش به رنگ زرد يا خرمايي يا 
سفيد است و زود اهلي مي شود.» 

(عميد، ۱۳۸۴: ۱۲۸۰)

و  عميد  و  معين  فارسي  فرهنگ هاي  به  ارجاع  با  بازنامه ها  در  رايج  شکاري  پرندگان  گونه هاي  تعاريف  بررسي  جدول۱. 
جانورشناسي علمي. مأخذ: نگارندگان.



دليل  به  است  ممکن  امر  اين  است.  متفاوت  آمده،  آن ها 
استناد فرهنگ هاي لغت به پرندگان شکاري بومي ايراني 
باشد. چون يک گونه از پرنده داراي رنگ هاي مختلف در 
جغرافياي گوناگون است و نر و مادة پرندگان شکاري 
رنگ متفاوتي نسبت به هم دارند. اين تناقض در تصوير ۱ 
و ۲) از جدول ۱) که پرندة باز را نشان  مي دهد و تعاريف 
تصوير  در  پرنده  مي شود.  مشاهده  فرهنگ ها  در  آن 
به  پرهايش  تعاريف  در  و  است  داراي رنگ خاکستري 
رنگ قهوه اي سير در پشت و قهوه اي روشن با لکه هاي 
تفاوت در  اين  بيان شده است. همچنين  سياه در سينه 
هم  آن ها  تعاريف  و  شاهين  و  ترمتاي  باشه،  تصاوير 
در   (۱۱ و   ۱۰  ،۹  ،۶  ،۵  ،۴  ،۳ (تصاوير  مي شود  ديده 
جدول ۱. اما پرندة شاهباز (تصاوير ۷و ۸) از جدول ۱و 
پرندگان قوش و قرقي (تصاوير ۱۲، ۱۳ و ۱۴) از جدول 
يکديگر  با  و  دارند  هم  به  مشابه  تصاوير  و  تعاريف   ۱
مطابقت دارند. در اين پژوهش تصاوير پرندگان شکاري 
فرهنگ هاي  تعاريف  براساس  طهماسبي  شاهنامة  در 

عميد و معين مورد بررسي قرار گرفته است.

 ۴- تحليل تصويري و روايي پرندگان شکاري در
 شاهنامة طهماسبي

در شاهنامة طهماسبي موضوعات مختلفي در قالب ۲۵۸ 
استوارت  از  نقل  به  و  به تصوير کشيده شده اند  نگاره 
کري ولش (Stuart Cary Welch) ۱۵ نقاش و هنرمند 
داشته اند.  نقش  نسخه  اين  نگاره هاي  مصورسازي  در 
شکاري  پرندگان  و  شکار  که   (۴۲  :۱۳۹۳ (احمدي نيا، 
نگاره   ۱۵ موضوع  اين  پيرامون  آن هاست.  از  يکي  نيز 
در شاهنامة طهماسبي شناسايي شده است که به طور 
در  شکاري  پرندگان  تصوير  غيرمستقيم  و  مستقيم 
صحنه هاي شکار و بزم و . . . در آن مشاهده مي شود. 
شکاري  پرندگان  از  تصوير   ۲۲ نگاره   ۱۵ اين  در 
اين  بررسي  به   ۲ جدول  در  که  شده اند  تصويرنگاري 
تصاوير پرداخته شده است.پرواضح است که نگاره هاي 
اين شاهنامه از نظر عناصر بصري، ساختار ترکيب بندي 
نمونه هاي  از  هنرمندان  توسط  شده  انجام  تأکيدات  و 

بي بديل است.
دربارة ساختار ترکيب بندي اين آثار مي توان به نظرية 
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طهماسبي/٥١- ٦٩
۵                                  

 :تصاوير ۹، ۱۰ و ۱۱،شاهين, نام علمي
www.peregrinus،مأخذ:

 www://ast.wikipedia.org 

 www://www.123rf.com 

 www.google.com 

«گونه اي پرنده از راستة شکاريان روزانه از تيرة بازها که داراي 
قرنيه اي سياه رنگ است. شاهين داراي پرهايي زردرنگ است 
ولي پرهاي پشت حيوان به خاکستري مي گرايد و زير گلو و 

زير شکمش قهوه اي است. وي داراي خال هاي تيره است. نر اين 
حيوان قدري کوچک تر از ماده است. شاهين جزو شکاريان بسيار 
جسور و باشهامت است و با وجود آن که از قوش کوچک تر است 

به علت جسارتي که دارد گاهي به عقاب و قوش حمله مي نمايد، 
شاهين عمومًا در کوه هاي سنگي نسبتًا مرتفع و البه الي صخره ها 
تخم گذاري مي کند. گونه هاي مختلف اين پرنده در ايران فراوانست 

و مخصوصًا گونه اي از آن که در کوهستان هاي اطراف اردبيل 
است از نوع ممتاز است.» (معين، ۱۳۶۰: ۲۰۱۱- ۲۰۱۰)

«يکي از پرندگان شکاري و شبيه به عقاب، 
داراي منقار محکم و چنگال هاي قوي، 

پرهايش زردرنگ با خال هاي تيره، بسيار 
چاالک و تيزپر و بلندپرواز است، بر فراز 
کوه هاي بلند و در الي سنگ ها تخم گذاري 

مي کند، به عربي نيز شاهين مي گويند.» 
(عميد، ۱۳۸۴: ۱۲۸۳)

۶

 

تصاوير ۱۲، ۱۳ و 
۱۴، قوش و قرقي  نام 

 Eurasian :علمي
sparrowhawk، مأخذ: 

www.google.com

 www.tboi1.ir   

www.tboi1.ir

«قرقي، باشه، پرنده اي است شکاري، داراي «پرنده ايست شکاري. باشه، سنقر.» (معين، ۱۳۶۰: ۲۷۴۶)قوش
نوک خميده و پنجه هاي قوي و پرهاي بلند.» 

(عميد، ۱۳۸۴: ۱۵۹۳)

«پرنده ايست شکاري از دستة بازها که جثه اش از باز معمولي قرقي
(قوش)

 کوچک تر است و پرهاي پشتش قهوه اي و پرهاي شکمش روشن 
و مايل به خاکستري است و رنگ پرهاي دمش متناوبًا قهوه اي 
روشن و سير خاکستري است. در حدود ۴۰ گونه از اين پرندة 
شکاري شناخته شده که در سراسر کرة زمين زندگي مي کنند. 
قرقي باوجود کوچکي جثه بسيار تيزپر و چابک است.» (معين: 

(۲۶۶۲ :۱۳۶۰

باشه. (عميد، ۱۳۶۳: ۱۵۷۵)

ادامه جدول۱.



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۵۷

فصلنامة علمي نگره

الکساندر پاپادوپولو استناد کرد. وي در تحليل ساختاري 
نگاره هاي ايراني در کتاب اسالم و هنر مسلمانان معتقد 
ترکيب  منحني  فرم  براساس  تصاوير  تمامي  که  است 
شده اند. اين منحني که کمابيش بيضي شکل است، با تغيير 
از  و  مي دهد  نشان  را  اثر  عمق  يک سو  از  شکل خود، 
سوي ديگر فضاي تصوير را مي کاود. به باور وي، اين 
روش ابتدا در نقاشي هاي نسخ خطي به زبان عربي نظير 
مقامات حريري به کار گرفته شده بعدها توسط جنيد، 
نقاش برجستة مکتب بغداد، به نگارگري ايراني راه يافت 
هنرمندان  به وسيلة  بارها  و  بارها  اندک  تغييراتي  با  و 
برجستة ايراني مانند بهزاد و رضا عباسي تکرار شد[...] 
ديد  کانون  که  باعث مي شود  تنظيم شکل  از  اين شيوه 
بگيرد و هم موجب مي شود تصوير  اثر قرار  باالي  در 
ارائه شده طوري به نظر برسد که گويي از ارتفاعي زياد 
به آن نگريسته مي شود به عالوه استفاده از اين ساختار 
اسليمي شکل که رسم آن اغلب از اصول رياضي معيني 
تبعيت مي کند و عمدتًا از محل دست ها و چهره هاي افراد 
نگاره، نوعي  ترکيب  به  اثر مي گذرد،  ترکيب  حاضر در 
 Papadopoulo 1979:).توازن و نظم هندسي مي بخشد
 .(۱۳:  ۱۳۹۵ بهشتي،  افشارمهاجر،  از  نقل  به   99-98
به طورکلي نگاره هاي شاهنامة طهماسبي نيز از اين قائده 
مستثني ناست. عالوه براين در نگاره هاي اين شاهنامه 
هوشمندانة  استفادة  به وسيلة  رنگ ها  منطقي  هم نشيني 
متعادل  ترکيب بندي  به  و دستيابي  از رنگ ها  هنرمندان 
شکل  به  است  نيز  هرات  مکتب  دستاوردهاي  از  که  را 

حداکثري شاهد هستيم.
با  آهنگر  کاوة  داستان  اندر  گفتار  نگارة  در  چنان که 
مي شود،  مشاهده   ۲ جدول  از  تصوير۱  تازي  ضحاک 
شخصيت شاه نقش محوري داشته و پرندة شکاري بر 
روي دست بازدار نيز در مرکز نگاره نقش شده است. 
در  خود  عاج  تخت  بر  نشسته  ضحاک  نگاره  اين  در 
ميان بزرگان، درباريان، ديوان و پريان نشسته و کاوه 
با شجاعت تمام طومار داد ضحاک را در محضر همه 
پاره مي کند. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۵۶) در قسمت هاي 
نيز  و  کمان داران  و  تير  از  تصاويري  نگاره  مختلف 
افرادي شمشير به دست ديده مي شود. همين امر حس 
قدرت شاهانه را القاء مي کند و حضور پرنده هم تأکيدي 
و  دربار  مجموعة  در  پرندگان شکاري  تربيت  بر رسم 
لزوم تشريفات شکار است اما محوريت نگاره و موضوع 
خاطرنشان  نيست.بايد  شکارگاه  و  شکار  آن  اصلي 
قدرت  حس  القاي  در  نوعي  به  شکاري  کردپرندگان 
شاهانه مؤثر هستند.چنان که اشعاري که در نگاره آمده 
نيز جريان دادخواهي کاوة آهنگر از ضحاک ماردوش 

را نشان مي دهد. 
براساس عناصر تصويري موجود در برخي نگاره ها با 
رويکرد تحليل موضوع شکار مي توان گفت تصويرنگاري 

به متن وفادار نبوده و ارتباطي با آن نداردو در برخي هم 
دارد.همچنين  بر تصويرنگاري شکار داللت  متن اصلي 
اشعار  نگاره ها  تناسب  به  کاتب،  که  است  ذکر  شايان 
شاهنامه را گزينش کرده و آن را در متن نوشته است و 
اين رويکرد در نوع نگارش اشعار در برخي از نگاره ها 
فريدون  سور  اندر  گفتار  نگارة  در  مي شود.  مشاهده 
هم   ۲ جدول  از  تصوير(۲)  ضحاک  کارگزار  و  باکندر 
فريدون به همراه درباريان و خدمتگزاران و رامشگران 
در  است.  شده  کشيده  تصوير  به  شادخواري  حال  در 
هندسي  چينش  ويژگي  مي توان  نگاره  کلي  ترکيب  باب 
پرندگان  کرد.  احساس  را  بصري  عناصر  هماهنگي  و 
شکاري در اين نگاره در قسمت يک سوم از سمت راست 
کار تصوير شده اند. هم چنين با دقت بيشتر در عناصر 
بصري اثر، جز دو پرندة شکاري مشخصه هاي ديگري 
براي تأکيد بر موضوع شکار در نگاره ديده نمي شود و 
فقط بيانگر نوعي بيان تشريفاتي بوده و عناصر بصري 
شاهانه  مي گساري  و  موضوع خوش گذراني  بر  بيشتر 
اين  گوياي  نيز  متن  اشعار  که  همان طور  دارد.  اشاره 

موضوع است و گزيده اي از اشعار به شرح زير است: 
بياراي  و  جام  بخوان/بپيماي  را  رامشگران  و  آر  نبيذ 
خوان * . . . * مي روشن آورد و رامشگران/  همان در 
خورش باگهر مهتران*  فريدون غم افکند و رامش گزيد/  

شبي کرد جشني چنان چون سزيد*
شايان ذکر است در اين نگاره، با توجه به اشعار ارتباطي 

بين تصوير پرنده با متن مشاهده نمي شود.
در تصوير ۳ از جدول ۲ نگارة گفتار اندر به بند کشيدن 
به  سپاهيانش  همراه  به  فريدون  را،  ضحاک  فريدون 
را  پاي ضحاک  و  دست  که  است  کشيده شده  تصوير 
با ميخ هايي سخت در درون غاري بسته و او را اسير 
نگاره  اين  ۱۳۹۲:۶۶)در  ديگران،  و  (رجبي  کرده اند. 
اسپيرالي  ساختار  در  بصري  عناصر  ترکيب بندي  هم 
مرکز  در  شکاري  پرندة  و  شده اند  ترسيم  حلزوني  يا 
نگاره قرار دارد. همچنين افرادي با تير و کمان به دست 
بر  تأکيدي  را  آن  مي توان  که  مي شوند  ديده  نگاره  در 
اما در واقع موضوع اصلي  موضوع شکار قلمداد کرد. 
به عنوان  متن مجازات ضحاک است و موضوع شکار 

موضوع اصلي نگاره مطرح نيست.
بر  فريدون  نشستن  اندر  گفتار  نگارة  در  اين  بر  عالوه 
تخت شاهي که تصوير ۴ از جدول ۲ را شامل مي شود و 
در آن صحنه اي به تصوير درآمده که مجلس فريدون را 
در حال آوردن هدايا و پيش کش هاي خدمتگزاران فرانک 
به او نمايش مي دهد. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲:۶۸) در اين 
نگاره پرندة شکاري تقريبًا در قسمت يک سوم باالي اثر 
نقش شده است. هم چنين عناصري نظير افراد تير و کمان 
به دست هم در نگاره ديده مي شوند. اما ترکيب عناصر 
به  تحفه ها  و  هدايا  پيش کشي  بر صحنة  بيشتر  بصري 



 گرازان و تازان تا رود شهد
در واقع در بيت باال عزم شکار را مي توان احساس کرد و 
رستم براي شکار از باز و يوز استفاده مي کند. همچنين 

در توصيف شکارگاه هم اين بيت آمده است:
همه دشت پر خرگه و خيمه گشت

 ز انبوه آهو سراسيمه گشت
نگارة گفتار اندر خواستاري کيکاوس رستم را به جنگ 
را  کيکاووس  ۲)بارگاه  جدول  از   ۷ (تصوير  سهراب 
با  با رستم  داستان  اين  در  کيکاووس  و  مي دهد  نشان 
پريشان  بسيار  رستم  و  مي کند  صحبت  خشم  و  تندي 
و غمگين است و بزرگان نيز از اين رفتار کيکاووس با 
رستم بسيار ناراحت شده اند. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: 
۱۷۰) در اين نگاره هم ساختار قرينة اثر مشهود است. 
سمت  به  کناري  عناصر  از  چشم  حرکت  طوري که  به 
پرندة  تصوير  مي شود.  متمرکز  پرنده  نيز  و  مرکز 
شکاري در قسمت دوسوم از باال و نيز قسمت يک سوم 
از سمت راست و متمايل به مرکز نگاره جاي دارد و در 
باعث  آن چه  ولي  مي کند.  خودنمايي  شاه  تصوير  کنار 
يا  پرنده  موضوع  صرفًا  مي شود  درنگاره  توجه  جلب 
شکار نيست. بلکه اين نگاره حس يک نشست رسمي و 
پراهميت را به بيننده القاء مي کند. در اشعار چنين آمده 
که کيکاوس رستم را به نزد خود فرا مي خواند تا او را 
به جنگ با رستم وادارد و اين نگاره شرحي تصويري 
پهلوان  با  شاه  مکالمة  و  مالقات  مورد  در  اشعاري  از 
ايراني است. الزم به ذکر است با توجه به اشعار ارتباط 
با موضوع  پرندگان شکاري  بين موضوع  قابل توجهي 
اين نگاره جلب توجه نمي کند. اما درتصوير ۸ از جدول 
۲، نگارة گفتار اندر پيشوازي پيران از آمدن سياوش به 
توران، که پيران و سياوش در حالي که روبه روي هم 
ايستاده اند؛ به نمايش درآمده است و پيران دست سياوش 
را در مقابل چشمان نظاره گر سپاهيان مي بوسد و او را 
اکرام مي کند. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۹۶)  احترام و 

نوعي  پرنده  حضور  واقع  در  دارد.  تأکيد  شاه  محضر 
اشارة  اصلي  متن  در  و  است  درباري  تشريفات  بيان 
مستقيمي به بحث شکار نشده است. موضوع اين نگاره 

نشستن فريدون بر تخت شاهي است. 
اشعار  بين  در  شد  اشاره  بدان  نيز  قبًال  که  همان طور 
نگاشته شده در کتيبه هاي نگاره نوعي برخورد گزينشي 

از جانب هنرمند کاتب احساس مي شود. 
همچنين در تصوير ۵ از جدول ۲ نگارة گفتار اندر پيغام 
فرستادن سلم و تور به نزد فريدون، فريدون در ميان 
درباريان و نگهبانان و پيالن و شيران در حال صحبت و 
گفتگو با پيک سلم و تور به تصوير درآمده است. (رجبي 
و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۶۲)در اين جا نيز عناصر در ترکيبي 
پرندة  عنصر  گرفته اند.  قرار  يکديگر  کنار  در  حلزوني 
قسمت  نيز  و  نگاره  راست  سمت  يک سوم  در  شکاري 
تصاوير  همچنين  دارد.  قرار  تصوير  باالي  از  دوسوم 
کمان داران و گرزداران و مجلسي درباري نشان دهندة 
لزومًا  صحنه  اين  و  درباريست  مراسم  تشريفات 
زيرا  نيست.  شاهانه  شکار  مراسم  صحنة  بازگوکنندة 
فريدون  مورد  در  نگاره  در  به کاررفته  اشعار  محتواي 
است و اشارات مستقيمي به موضوع شکار نشده است. 
با  اندر سور رستم  گفتار  نگارة   ۲ از جدول   ۶ تصوير 
گردان ايران زمين، صحنة شکار را به نمايش مي گذارد. 
ترسيم  حالي  در  ايران  گردان  و  رستم  که  صحنه اي 
از  را  شيري  ايران  گردان  ميان  در  رستم  که  شده اند 
حال  در  هم  جنگاوران  ديگر  برخي  و  مي آورد  در  پاي 
شکار مي باشند و برخي هم پرندگاني نظير باز و شاهين 
شکاري بر دست دارند. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۶۲) 
بخش  در  شکاري  پرندگان  تصوير  است  ذکر  شايان 
به  نيز  اثر تصوير شده اند و در متن  باالي  از  يک سوم 
به  ايران زمين  گردان  با  که رستم  مي شود  پرداخته  آن 

نخجير مي رود.
برفتند با يوز و بازان و مهد 

تصوير ٣.چشم بند پرندگان شکاري مأخذ: www.animalha.com, وسط:تصوير ٢-٢ چپ: تصوير ٢-١١. 

 مطالعة    تحليلي تصاوير پرندگان 
شاهنامة   نگاره هاي  در  شکاري 

طهماسبي/٥١- ٦٩



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۵۹

فصلنامة علمي نگره

در مرکز نگاره، عنصر پرندة شکاري جلب توجه مي کند 
تير و کمان داران هم  نظير  نيز ساير عناصر بصري  و 
اهميت موضوع شکار را پررنگ تر مي نمايد و اين تجمع 
اشخاص در نگاره صحنة تشريفات مراسم شکار را به 
به استقبال  نگاره  اما اصل اشعار  القاء مي کند.  مخاطب 
اين چنين  او  با  پيران  که  دارد  اشاره  از سياوش  پيران 

رفتار مي کند:
ببوسيد پيران سر و پاي او/ همان خوب چهر دالراي او

محتواي اشعار اين نگاره هم هيچ يک بر شکار و شکارگاه 
و پرندگان شکاري داللت ندارد. 

همچنين نگارة گفتار اندر رأي زدن کيخسرو با سپاهيان 
در کار آتش زدن کاسه رود(تصوير ۹ از جدول ۲)، که در 
آن حکايت شهريار جوان و هدايايي که گنجور به محضر 
او پيش کش کرده و با او در مورد آتش زدن کاسه رود 
و  (رجبي  است.  درآمده  تصوير  به  مي کند،  صحبت 
پرندة  تصوير  نيز  نگاره  اين  در   (۲۳۴  :۱۳۹۲ ديگران، 
شکاري در يک سوم باالي اثر قرار گرفته است. به عالوه 
نگاره مي توان تصاوير کمان داراني را  با کمي دقت در 
در کنار فرد بازداري با پرنده اي به دست مشاهده کرد و 
اين امر ازموضوع شکار با پرندگان شکاري حکايت دارد 
اما بايد خاطرنشان کرد اشعار نگاره به موضوع شکار 
نپرداخته است و داستان نگاره طرح برنامه اي از جانب 
کي خسرو است تا کاسه رود را به آتش بکشد و تصوير 
پرندة شکاري در اين نگاره فقط تأکيدي بر قدرت شاهانه 
است. در تصوير ۱۰ از جدول ۲ نگارة گفتار اندر نامه 
نوشتن کيخسرو به فريبرزکاوس، کيخسرو نشسته بر 
تخت و رستم در محضر او ديده مي شود که کيخسرو با 
خشم در حال خواندن نامه بر دبير است و دبير نيز در 
حال نوشتن نامه است. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۲۵۰) 
در ترکيب کلي نگاره پرندگان شکاري در بخش يک سوم 
از طرف راست اثر ترسيم  شده اند و نگاره به طور کلي 
و  نظير شمشيرداران  افرادي سالح دار  نقش  از  ترکيبي 
کمان داران و نيز لوازم عيش و خوش گذراني مي باشند. 
با دقت در ترکيب کلي عناصر نگاره مي توان به اهميت 
تربيت و نگه داري پرندگان شکاري در مجموعة شاهي 
مضمون  اين  با  محتوايي  به  اشعار  اما  کرد.  اشاره 
نپرداخته است و بيت کنون بر برادر ببايد گريست/ ندانم 
مرا دشمن و دوست کيست* به موضوعي غير از شکار 

تأکيد مي کند. 
درتصوير ۱۱ از جدول ۲ نگارة گفتار اندر آمدن پيران 
نزد خاقان و کاموس، پيران و خاقان چين بر تختي در 
کنار هم نشسته اند و صحنه حکايت از مجلس بزم دارد. 
(رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۲۶۴) با توجه به نگاره مي توان 
مشاهده کرد که پرندگان شکاري در بخش يک سوم از 
کلي  طور  به  نگاره  و  ترسيم  شده اند  اثر  راست  طرف 
نظير شمشيرداران و  افرادي سالح دار  نقش  از  ترکيبي 

با  است.  لوازم عيش و خوش گذراني  نيز  و  کمان داران 
اهميت  به  مي توان  نگاره  عناصر  کلي  ترکيب  در  دقت 
تربيت و نگه داري پرندگان شکاري در مجموعة شاهي 
نگاره در مورد  اشاره کرد در حالي که محتواي اشعار 
مکالماتي در مورد موضوع لشکر و لشکرکشي شاهانه 

است.
درتصوير ۱۲ از جدول ۲ نگارة گفتار اندر رفتن بهرام 
گور به نخجير، تصوير بهرام گور در دشتي پر از گورخر 
به نمايش درآمده و بهرام با تيري گورهاي نر و ماده را 
به هم دوخته و لشکريان و سپاهيان همگي از اين مهارت 
شگفت زده شده اند. (رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۳۷۰) قابل 
اثر به ميرسيدعلي نسبت داده شده  توجه است که اين 
و صحنة شکار را به صراحت نمايش مي دهد و اشعار 

موجود در نگاره نيز شاهدي بر اين مدعاست:
بزد تير بر پشت آن گور نر
گذر کرد بر گور پيکان و پر

نر و ماده را هر دو بر هم بدوخت
دل لشکر از زخم او بر فروخت

همچنين بايد متذکر شد در اين صحنه نيز پرندة شکاري 
اثر  راست  از سمت  يک سوم  قسمت  و  نگاره  باالي  در 

جاي دارد.
تصوير ۱۳ از جدول ۲ هم نگارة مالقات زال و مهراب به 
تصوير درآمده است که مهراب پيش کش هايي را تقديم 
زال مي کند و محتواي اشعار بر همين امر تأکيد مي کند 
و موضوع شکاردر محوريت متن اشعار و خود تصوير 
قرار نگرفته است اما جايگاه پرندة شکاري که در مرکز 
نگاره به تصوير درآمده نشانگر قدرت شاهانه است و به 
زباني غيرمستقيم به رسم شکار آن زمان اشاره دارد. 

ساختار ترکيب نگاره پيرو ساختاري حلزوني است.
تصوير ۱۴ از جدول ۲ هم نگارة ديدار رستم و کي قباد را 
در ساختار ترکيبي پويا نشان مي دهد که موضوع اصلي 
هم همين ديدار است و در نگاره تصاويري از نوازندگان 
هم ديده مي شود که اشاره به مجلس خوش گذراني دارد 
و حضور بازداران هم اشارة غيرمستقيمي به رسم شکار 
دارد چون در محتواي اشعار متن نگاره و متن اصلي به 
شکار اشاره نشده است. تصوير ۱۵ از جدول ۲ نگارة 
دولت  پيش کشي هاي  و  نوشين روان  کسري  پادشاهي 
نگاره ساختاري  که  مي دهد  نشان  را  او  بارگاه  به  هند 
پويا دارد. در بين تصاوير يک بازدار با پرنده اي شکاري 
دو  با  قفسي  که  فردي  و  نشسته  دستش  روي  بر  که 
پرنده درونش ديده مي شود. در محتواي اشعار اشارة 
مستقيمي به شکار نشده است اما تصاوير نگاره حکايت 
به  هند  دولت  سوي  از  شکاري  پرندگان  پيش کشي  از 

بارگاه نوشين روان دارد.
آثار،  بررسي  و  موجود  تصويري  عناصر  براساس 



اصلي  روايت  و  متن  و  نگاره ها  ميان  نسبت  درباره 
اندر  گفتار  نگارة  در  تنها  گفت  مي توان  آن  در  موجود 
رفتن بهرام گور به نخجير (تصوير ۱۲ از جدول ۲)پيوند 
با متن اصلي مشاهده مي شود و سايرتصويرنگاري ها 
به متن وفادار نبوده و ارتباط مستقيمي ندارند. اطالعات 
کامل نگاره ها شامل ساختار ترکيب بندي، بنيان ديداري، 
ارتباط نگاره ها با متن و نيز مقايسة تصاوير پرندگان به 
صورت کامل و دقيق در جدول ۱ ارائه شده است البته 
نيز متذکر شد که در مجموع تصاوير  اين نکته را  بايد 
تصوير  به  نيز  پرندگان  گونه هاي  ساير  از  نمونه هايي 
درآمده اند که بسيار نزديک به پرندگان شکاري هستند 

اما در جزئيات متفاوت مي باشند. (جدول ۲)
از  تصوير  در۱۷  که  مي دهند  نشان   ۲ جدول  اطالعات 
پرندگان شکاري در شاهنامه با يک حالت نقش شده اند 
و در واقع پرندگان در حالت نشسته بر دست بازدار يا 
بر  بازدار دستکشي  يا  بازبان  و  مي شوند  ديده  بازبان 
دست خود پوشيده است. در بين نگاره ها تصاوير ۱-۷، 
۱۳-۱) متفاوت به نظر مي رسد. در اين تصاوير پرندة 
شکاري در جايگاهي در کنار شاه ايستاده است و اثري 
از شخصيت بازدار يا بازبان با دستکشي به دست ديده 
شاهانه  قدرت  القاي  براي  مي رسد  نظر  به  و  نمي شود 
اين گونه به تصوير کشيده شده است. در تصوير ۱۴-

و سمت چپ  باال  قسمت  در  پرندة شکاري  نقش  هم   ۱
تخت کي قباد ترسيم شده که به نظر به فره شاهي اين 
پادشاه اشاره دارد. در نمونة ۱۵-۲ هم تصوير قفسي 
به چشم مي خورد که فردي در حال حمل کردن آن است 
و درون آن سايه اي از دو پرنده به چشم مي خورد و به 
نظر مي رسد اين پرندگان هم پرندگان شکاري نابالغ يا 
مي باشند. همچنين  درگاه شاهي  به  پيش کشي  پرندگان 
شکاري  پرندگان  تصاوير  هم   ۲-۱۱ و   ۲-۲ موارد  در 
تصوير  قهوه اي رنگ  چشم بندي  با  و  متفاوت تر  کمي 
تربيت  در  پرکاربرد  لوازم  از  کاله  يا  شده اند. چشم بند 
به  اساطير  فرهنگ  در  است.  بوده  شکاري  پرندگان 
کاربرد اين وسيله چشم بند اشاراتي شده است و درواقع 
تمام  که  اينست  براي  يا کاله  از چشم بند  استفاده  دليل 
توجه پرنده به شکار معطوف گردد. در ادامه به تصوير 
چشم بند واقعي (تصوير ۳) در کنار نمونه هاي ترسيمي 

نگاره ها اشاره شده است: 
همچنين الزم به ذکر است در مورد تشخيص گونه هاي 
در  موجود  تعاريف  به  استناد  با  شکاري  پرندگان 
گونه شناسي  و  عميد  و  معين  فارسي  فرهنگ هاي 
علميجدول ۳ تنظيم و ارائه شده است و در آن گونه هاي 
شاهنامة  نگاره هاي  در  شکاري  پرندگان  مختلف 
طهماسبي طبقه بندي شده و به صورت کمي و درصدي 

نوشته شده است:(جدول ۳)
داده هاي موجود در جدول ۳ حاکي از آنست که ۱۵نگاره 

از پرندگان شکاري هستند که  داراي تعداد ۲۲ تصوير 
از  معين۱۷مورد  و  عميد  فرهنگ هاي  تعاريف  براساس 
مي باشند  دارا  را  باشه  پرندة  ويژگي هاي  پرندگان  اين 
سمت  به  خميده  نوک  داراي  همگي  نمونه ها  اين  و 
پايين هستند و رنگ پشت و پرهاي آن ها خاکستري و 
خاکستري تيره است و سينة پرندگان سفيد با خال هاي 
تيره ترسيم شده اند. همچنين الزم به ذکر است که در 
موارد ۶-۲، ۷-۱، ۹-۱، ۱۳-۱ و ۱۴- ۲ سينة پرندگان 
مشخص نيست و با توجه به ويژگي هاي ظاهري و کلي 
اين دو تصوير و مشابهت اين نمونه ها با گونه هاي باشه 
در اين دسته قرار مي گيرند.همچنين تصوير ۱۳- ۱ هم 
ولي چون  دارد  باشه  نمونه هاي  از ساير  تيره تر  رنگي 
کم رنگ  خاکستري  رنگ هاي  از  انواعي  باشه  نوع  رنگ 
مي تواند  هم  نمونه  اين  مي شود؛  شامل  را  پررنگ  و 
باشه محسوب گردد. عالوه بر اين، موارد ۳-۱ و ۱۵- 
بدني  داراي  زيرا  مي باشند  شاهباز  گونة  نوع  از  هم   ۱
سفيد  به  متمايل  و  کم رنگ  و  ماليم  بسيار  خاکستري 
است. در تصوير ۲-۲ هم پرندة شکاري با بدني قهوه اي 
و پرهايي با قهوه اي تيره تر ديده مي شود و پرهاي پرنده 
ويژگي هاي باز، قوش و قرقي را دارد و تشخيص قطعي 
هم   ۲  -۱۵ نمونة  در  داد.  نمي توان  گونه  اين  مورد  در 
تشخيص  که  مي شود  ديده  قفس  در  پرنده  دو  تصوير 
هويت آن ها دشوار است و فقط ساية پرندگان به چشم 
مي خورد. در حالي که اطالعات کسب شده از گونه شناسي 
علمي پرندگان شکاري نتايج متمايزي را نشان مي دهد. 
به  پرندگان  از  نمونه   ۱۵ علمي  گونه شناسي  براساس 
گونة باز تعلق دارند (تصاوير ۱- ۱، ۱- ۲، ۲- ۱، ۴- ۱، 
 ،۱ -۱۱ ،۱ -۱۰ ،۱ -۹ ،۱ -۸ ،۱ -۷ ،۲ -۶ ،۱ -۶ ،۱ -۵
۱۱- ۲، ۱۴- ۱ و ۱۴- ۲). همچنين دو مورد از پرندگان 
(تصاوير ۱۲- ۱ و ۱۳- ۱) مشخصات گونة شاهين و دو 
مورد هم (تصاوير ۳- ۱ و ۱۵- ۱) ويژگي هاي شاهباز 
تعلق  قرقي  يا  قوش  پرندة  به  هم   ۲-۲ دارد.تصوير  را 
دارد و دو مورد از پرندگان هم که در تصوير ۱۵- ۲ 
در قفس طراحي شده اند، نامشخص اند.براساس نمودار 
و  عميد  فرهنگ هاي  در  موجود  تعريف  با  مطابق  و   ۱
نوع  از  پرنده   ۱۷ تعداد  شاهنامه  نگاره هاي  در  معين 
پرندگان  بيشترين درصد گونة  با ميزان ٪۷۷,۲۷  باشه 
شکاري را به خود اختصاص داده است. دو نمونه هم 
داراي ويژگي هاي شاهباز با ميزان ۹,۰۹٪ از کل درصد 
تطبيق  در  هم  نمونه  يک  است.  پرندگان  تصاوير  تعداد 
ويژگي هاي تصويري با انواع قوش، قرقي و باز مشابهت 

دارد و نظري قطعي در مورد آن نمي توان صادر کرد. 
براساس  درصدي  ارزيابي  اين  هم   (۲) نمودار  در 
گونه شناسي علمي جانوري تنظيم شده است که در آن 
با  و  تعداد ۱۵ تصوير  با  باز  گونة  به  بيشترين درصد 
به  هم  تصاوير  از  مورد   ۲ دارد.  تعلق   ٪۶۸,۱۸ ميزان 

 مطالعة    تحليلي تصاوير پرندگان 
شاهنامة   نگاره هاي  در  شکاري 

طهماسبي/٥١- ٦٩



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۶۱

فصلنامة علمي نگره

که  دارد  تعلق  شاهباز  به  هم  مورد   ۲ و  شاهين  پرندة 
ميزان ۹,۰۹٪ از کل درصد تصاوير پرندگان را به خود 

اختصاص داده اند. ميزان ۴,۵۴٪ هم به قوش يا قرقي تعلق 
دارد و۹,۰۹٪ هم نامشخص تشخيص داده شده است. 

ير
صو

 ت
ره

ما
ش

تصوير نگاره هاي

 شاهنامه با نقوش 

پرندگان شکاري

جزئيات نقوش

 پرندگان

 شکاري در

 نگاره هاي

 شاهنامه

بنيان
 ديداري
 تصوير

ساختارترکيب
منبع الهام 

تصوير پرنده

 شکاري 

براساس 

فرهنگ 

عميد و

 معين / 

گونه شناسي 

جانوري

ارتباط 

تصوير 

با متن 

اصلي

تاکيد 

بر نقش 

پرنده

حلزونيقرينهايستاپويا

تصوير ۱۱-۱

تصوير ۲-۱

 القاي حس 
قدرت

 شاهانه 
  اشارة  
غيرمستقيم
 بر رسم 

تربيت
 پرندگان 

شکاري
 در دربار
 لزوم 
تشريفات

 شکار

باشه/ باز

باشه/ باز

ندارد

در 

مرکز

تصوير ۱،نگارة گفتار اندر داستان کاوة آهنگر با ضحاک تازي، 
 اثر سلطان محمد. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۵۷)

۲
تصوير ۱-۲

تصوير ۲-۲

 عدم تأکيد
تشريفات 

شاهانه
 به امر 
شکار و 

عدم اشارة 
مستقيم

lتأکيدي بر
 مراسم  
عيش و 

خوش گذراني
 درباري

باشه/ باز

باز يا قوش 

يا قرقي/ 

قوش يا 

قرقي

ندارد

سمت 

راست

تصوير ۲، گفتار اندر سور فريدون باکندر و کارگزار ضحاک، منسوب به عبدالوهاب (خواجه کاکا)
 و  سلطان محمد، موزة هنرهاي معاصر تهران. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۶۵)

جدول ۲. بررسي تصاوير پرندگان شکاري در شاهنامة طهماسبي با استناد به فرهنگ هاي عميد و معين.مأخذ: نگارندگان.



۳

تصوير ۱-۳

 عدم تأکيد 
بر موضوعيت 
شکار و عدم 

اشارة مستقيم 
شاهباز/ بدان

شاهباز

در ندارد

مرکز

تصوير ۳، نگارة گفتار اندر به بند کشيدن فريدون ضحاک را، 

منسوب به سلطان محمد و ميرسيد علي، موزة آقاخان، 

تورنتو. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۶۷)

۴

تصوير ۱-۴

 القاي حس 
قدرت شاهانه 

lتأکيد بر 
پيش کشي 

هدايا و 
تحفه ها به 
محضر شاه
lتأکيدي بر 
تشريفات 

درباري
lعدم تأکيد 

بر امر شکار 
و عدم اشارة 
مستقيم بدان

در نداردباشه/ باز

باال

تصوير ۴، نگارة گفتار اندر نشستن فريدون بر تخت شاهي، منسوب به سلطان محمد و

 قديمي، مجموعة هنرهاي اسالمي ناصر خليلي، لندن. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۶۹

۵

تصوير ۱-۵

lالقاي 
تشريفات 

مجلس درباري

lعدم تأکيد بر 
شکار و عدم 

اشارة مستقيم 
بدان

نداردباشه/ باز

سمت 

راست

تصوير ۵، نگارة گفتار اندر پيغام فرستادن سلم و تور به نزد فريدون، منسوب به قديمي و

 سلطان محمد، موزة هنرهاي معاصر تهران. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۸۱

۶

تصوير ۱-۶ 

تصوير۲-۶ 

 تأکيد بر 
موضوع و 

صحنة شکار و 
اشارة مستقيم 

بدان

باشه/ باز

باشه/ باز

درباالدارد

تصوير ۶، نگارة گفتار اندر سور رستم با گردان ايران زمين، منسوب به مير سيد علي، 

مجموعة هنرهاي اسالمي ناصر خليلي، لندن. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۶۳

ادامه جدول۲.

 مطالعة    تحليلي تصاوير پرندگان 
شاهنامة   نگاره هاي  در  شکاري 

طهماسبي/٥١- ٦٩



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۶۳

فصلنامة علمي نگره

۷

تصوير ۱-۷

 القاي حس 
قدرت شاهانه
lعدم اشارة 
مستقيم به 

شکار

در نداردباشه/ باز

مرکز

تصوير ۷، نگارة گفتار اندر خواستاري کيکاوس، رستم را به جنگ سهراب، منسوب به باشدان قره، موزة متروپوليتن 

نيويورک. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۷۱

۸

تصوير ۱-۸

 القاي 
غيرمستقيم 
تشريفات 

مراسم شکار
l عدم تأکيد بر 

مراسم شکار

در نداردباشه/ باز

مرکز

تصوير ۸، نگارة گفتار اندر پيشوازي پيران از آمدن سياوش به توران، منسوب به عبدالعزيز و ميرمصور، موزة هنرهاي 

معاصر تهران. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۹۷

۹

تصوير ۱-۹

l القاي 
غيرمستقيم 
مراسم شکار 

شاهانه
l عدم تأکيد بر 

مراسم شکار

در نداردباشه/ باز

باال

تصوير ۹، نگارة گفتار اندر رأي زدن کيخسرو با سپاهيان در کار آتش زدن کاسه رود، منسوب به آقاميرک، موزة 

متروپوليتن نيويورک. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۲۳۵

۱۰

تصوير 

۱-۱۰

lالقاي حس 
قدرت شاهانه 
و فره شاهي

lعدم تأکيد بر 
مراسم شکار

l اشارة 
غيرمستقيم بر 

شکار

در نداردباشه/ باز

مرکز

تصوير ۱۰، نگارة گفتار اندر نامه نوشتن کيخسرو به فريبرزکاوس، منسوب به عبدالوهاب (خواجه کاکا، موزة هنرهاي 

معاصر تهران. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۲۵۱

ادامه جدول۱.



۱۱

تصوير ۱-۱۱

تصوير ۲-۱۱

lالقاي حس 
قدرتشاهانه و 

فره شاهي
lتأکيدي بر 

مراسم عيش و 
خوش گذراني 

درباري
l عدم تأکيد بر 
مراسم شکار 
و عدم اشارة 
مستقيم بدان

lباشه/ باز

باشه/ باز

سمت ندارد

راست

تصوير ۱۱، نگارة گفتار اندر آمدن پيران نزد خاقان و کاموس، منسوب به قديمي،

 موزة هنرهاي معاصر تهران. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۲۶۵

۱۲

تصوير 

۱-۱۲

l تأکيد بر 
موضوع شکار

l اشارة 
مستقيم به 
مراسم شکار

l

باشه/ 

شاهين

در دارد

باال

تصوير ۱۲، نگارة گفتار اندر رفتن بهرام گور به نخجير، منسوب به سيد علي، 

موزة متروپوليتن نيويورک. مأخذ: رجبي و ديگران، ۱۳۹۲: ۳۷۱

۱۳

تصوير 

۱-۱۳

lالقاي حس 
قدرتشاهانه و 
اشاره به فره 

شاهي
lتأکيدي بر 

مراسم عيش و 
خوش گذراني 

درباري
l عدم تأکيد بر 
مراسم شکار 
و عدم اشارة 
مستقيم بدان

l/باشه

شاهين

در ندارد

مرکز

Cary Welch, 1976: 129 :تصوير ۱۳، نگارة زال و دريافت پيش کش هاي مهراب، موزة متروپوليتن نيويورک. مأخذ

۱۴

تصوير 

۱-۱۴

تصوير 

۲-۱۴

القاي حس 
قدرتشاهانه و 
اشاره به فره 

شاهي
lتأکيدي بر 

مراسم عيش و 
خوش گذراني 

درباري
l عدم تأکيد بر 
مراسم شکار 
و عدم اشارة 
مستقيم بدان

lباشه/ باز

باشه/ باز

مرکزندارد

چپ و 

باال ي 

نگاره

Cary Welch, 1976: 145 :تصوير ۱۴، نگارة رستم کي قباد را پيدا مي کند، موزة متروپوليتن نيويورک. مأخذ

ادامه جدول۱.

 مطالعة    تحليلي تصاوير پرندگان 
شاهنامة   نگاره هاي  در  شکاري 

طهماسبي/٥١- ٦٩



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۶۵

فصلنامة علمي نگره

۱۵

تصوير ۱-۱۵

تصوير ۲-۱۵

l اشارة 
غيرمستقيم بر 
رسم تربيت 

پرندگان 
شکاري در 

دربار
l عدم تأکيد بر 
مراسم شکار 
و عدم اشارة 
مستقيم بدان

l /شاهباز

شاهباز

نامشخص/ 

نامشخص

نامشخص/ 

نامشخص

سمت ندارد

راست

تصوير ۱۵، نگارة پادشاهي کسري نوشين روان و پيش کشي هاي دولت هند به بارگاه او، موزة متروپوليتن نيويورک. 

Cary Welch, 1976: 180 :مأخذ

ادامه جدول۲.

گونه شناسي براساس گونه شناسي 

جانوري علمي 

گونه شناسي براساس  تعاريف فرهنگ هاي 

فارسي معين و عميد شمارة 

تصوير 

پرندة  نگاره

ف
دي

ر

ص
شخ

ام
ن

ش
قو

يا 
ي 

رق
ق

از
هب

شا

ين
اه

ش

از
ب

ص
شخ

ام
ن

ش
قو

يا 
ي 

رق
ق

از
هب

شا

ه 
ش

با

از
ب

* * تصوير ۱- ۱ ۱

* * تصوير ۱- ۲

* * تصوير ۲- ۱ ۲

* * * * تصوير ۲- ۲

* * تصوير ۱-۳ ۳

* * تصوير ۱-۴ ۴

* * تصوير ۱-۵ ۵

* * تصوير ۱-۶ ۶

* * تصوير ۶- ۲

* * تصوير ۱-۷ ۷

* * تصوير ۱-۸ ۸

جدول ۳. ارزيابي درصدي گونه شناسي و طبقه بندي تصاوير پرندگان شکاري در شاهنامة طهماسبي براساس تعاريف فرهنگ هاي فارسي 
معين و عميد و گونه شناسي علمي. مأخذ: نگارندگان.



* * تصوير ۱-۹ ۹

* * تصوير ۱-۱۰ ۱۰

* * تصوير ۱۱- ۱ ۱۱

* * تصوير۱۱- ۲

* * تصوير ۱-۱۲ ۱۲

* * تصوير ۱-۱۳ ۱۳

* * تصوير ۱-۱۴ ۱۴

* * تصوير ۲-۱۴

* * تصوير ۱-۱۵ ۱۵

*

*

*

*

تصوير ۲-۱۵

۲ ۱ ۲ ۲ ۱۵ ۳ ۱ ۲ ۱۷ ۱ تعداد کل هرگونه
 از پرندگان

٪۹,۰۹ ٪۴,۵۴ ٪۹,۰۹ ٪۹,۰۹ ٪۶۸,۱۸ ٪۱۳,۶۳ ٪۴,۵۴ ٪۹,۰۹ ٪۷۷,۲۷ درصد تعداد کل ۴,۵۴ ٪      

 هرگونه از پرندگان

ادامه جدول۳.

نمودار۱. ارزيابي درصدي گونه شناسي تصاوير پرندگان شكاري در شاهنامه طهماسبي براساس تعاريف فرهنگ هاي معين 
و عميد، مأخذ: نگارندگان.

 مطالعة    تحليلي تصاوير پرندگان 
شاهنامة   نگاره هاي  در  شکاري 

طهماسبي/٥١- ٦٩



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۶۷

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد شاهنامة طهماسبي از شاهکارهاي نگارگري ايراني عهد صفويه داراي 
تصاويري از پرندگان شکاري است. به بيان واضح تر ٢٢ تصوير پرندة شکاري در ١٥ نگاره از ١٧٤ نگارة 
اين شاهنامه که در نسخة چاپي فرهنگستان هنر مورد بررسي قرار گرفته است، به چشم مي خورد و 
نگاره هاي مورد مطالعه نمونه هاي موزة متروپوليتن (٣٣ نگاره) را نيز شامل مي شود. از اين ٢٢ تصوير 
پرنده ١٧ مورد در حالت ايستاده بر دست بازبان يا بازداري نقش شده اند و در همة تصاوير بازبان 
دستکشي به دست دارد. فقط در موارد ٧-١ و١٣-١ تصويري از بازبان يا بازدار مشاهده نمي شود و 
پرنده در جايگاهي در کنار شاه ايستاده است و اين هم نشيني پرنده در کنار شاه به نوعي به جايگاه مهم 
آن در نزد پادشاه اشاره دارد. در تصوير ١٤-١ هم نقش پرندة شکاري در قسمت باال و سمت چپ تخت 
کي قباد ترسيم شده که به نظر به فره شاهي اين پادشاه اشاره دارد. درنمونة ١٥-٢ هم تصوير دو پرنده 
در قفسي پيش کشي مشاهده مي شود که هويت و گونة پرندگان چندان قابل تشخيص نيست. همچنين 
شايان ذکر است که در تصاوير ٢-٢ و ١١-٢ پرندگان شکاري با چشم بند به نمايش درآمده اند که اين نکته 
و نيز تصوير دستکش بازدار هم هر دو به پايبندي هنرمند در تصويرنگاري واقعي از نوع نگه داري و هدف 
پرورش پرندگان شکاري اشاره دارد و همچنين بياني تأکيدي بر اهميت جايگاه شکار و پرندگان شکاري 
در نزد شاهان است. در مورد گونه شناسي پرندگان شکاري براساس فرهنگ هاي عميد و معين مي توان 
گفت ١٧ تصوير پرنده از ١٥ نگاره داراي نوکي خميده به سمت پايين، بدن و پرهايي خاکستري رنگ و 
سينه اي سفيد مي باشند که مشخصه هاي گونة باشه را بيان مي کند. شايان ذکر است که تصوير ١٣- ١از 
نوع باشه است ولي هم رنگ بدن اين نمونه تيره تر از ساير نمونه هاي نگاره ها است.همچنين دو تصوير 
٣-١ و ١٥- ١ هم داراي پرها و بدني خاکستري کم رنگ متمايل به سفيد مي باشند که گونة شاهباز اين 
ويژگي را داراست. مورد آخر هم بدني قهوه اي و پرهايي تيره تر دارد که گونه هاي باز، قوش و قرقي اين 
خصلت را دارند و نظر قطعي نمي توان در مورد آن داد.همچنين بايد افزود براساس گونه شناسي جانوري 
و علمي، ١٥ نمونه از پرندگان به گونة باز تعلق دارند ودو مورد از پرندگان مشخصات گونة شاهين و ٢ 
مورد ديگر هم ويژگي هاي شاهباز را دارد. تصوير ٢-٢ هم به پرندة قوش يا قرقي تعلق دارد و دو مورد 

از پرندگان هم که در قفس طراحي شده اند، قابل شناسايي دقيق نيستند.
همچنين بايد خاطرنشان کرد که در گونه شناسي پرندگان شکاري هم هنرمندان مصورکار پايبند به واقعيت 

نمودار۲. ارزيابي درصدي گونه شناسي تصاوير پرندگان شكاري در شاهنامه طهماسبي براساس گونه شناسي جانوري و 
علمي ، مأخذ: نگارندگان.



زمان خود بوده اند و به طور کلي نگاره هاي شاهنامة طهماسبي در اين مورد سند تصويري تاريخي 
معتبريست که ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي و واقعيت جريان شکار شاهان صفوي را بيان مي کند.

در مورد ارتباط تصوير با متن اصلي هم بايد خاطرنشان کرد که از ١٥ نگاره فقط دو مورد از نگاره ها 
(تصاوير ٦ و ١٢) با متن ارتباط داشته و در راستاي تصويرنگاري متن انجام شده اند در حالي که ١٣ نگارة 
ديگر با متن اصلي ارتباط نداشته و با موضوع شکار و شکارگاه تصويرنگاري نشده اند و هدف از ترسيم 
پرندگان شکاري در اين نگاره ها القاي قدرت شاهانه، تأکيدي بر فره شاهي و مراسم عيش و خوش گذراني 
درباري و اشارة غيرمستقيم به موضوع شکار و اهميت سرگرمي و تفريحي آن در نزد شاهان و نيز القاي 
حس تشريفات درباري بوده است و مي توان چنين برداشت کرد که شکار در ميان شاهان باالخص شاهان 

دورة صفوي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.

منابع و مآخذ 
احمدي پيام، رضوان، ١٣٨٨، سير تحول و تطور مضمون شکار در هنر ايران، کتاب ماه هنر، شمارة ١٣١، 

.١٠٧- ١٠٢
احمدي نيا، محمدجواد، ١٣٩٣، نگاره هاي شاهنامة طهماسبي: از هاروارد تا فرهنگستان هنر، فصل نامة نقد 

کتاب، سال اول، شمارة ١و ٢، ٥٤- ٣٧. 
افشار مهاجر،¬ کامران، بهشتي،¬ طيبه (١٣٩٥، چگونگي روند ترکيب بندي در نگاره هاي ايراني؛ مورد 
پژوهشي: نگارة «بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند» از نسخة  خطي شاهنامة بايسنقري، دوفصلنامه 

. آيينه ميراث، دوره ١٣، شماره ٥٧، ٩-٣٢ 
ايزدي، عباس، احمدپناه، سيد ابوتراب، ١٣٩٥، بررسي تطبيقي عناصر بصري نگاره هاي دربار جمشيد و 
دربار فريدون در شاهنامة طهماسبي با تأکيد بر ترکيب بندي نگاره ها، نگره، دورة ١١، شمارة ٣٨، ٧٨- ٦٠ 
آدينه وند، مسعود، عادل فر، باقرعلي، امرايي، شمس الدين، بازوند، ستار، ١٣٩٥، تحليل پديدة شکار سلطنتي 

در عصر قاجار، فصل نامة گنجينة اسناد، سال ٢٦، شمارة ١٠٤، ذفتر چهارم، ٦٣- ٤٢.
بهزادي، محمدرضا، خاچاطوريان سرادهي، آرسينه، ١٣٨٩، بازنامة ناصري شاهکار پرنده شناسي در 

عصر قاجار، پيام بهارستان، سال سوم، شمارة ١٠، ١١-١. 
پاکباز، رويين، ١٣٨٧، نقاشي ايران از ديرباز تا امروز، تهران، انتشارات زرين و سيمين.

تاجبخش، هدايت، جمالي، سيروي، ١٣٧٤، نخجيران از آغاز تا امروز، تهران، انتشارات موزة آثار طبيعي 
و حيات وحش ايران. 

رجبي، محمد علي، اسماعيلي، عليرضا، آقايي، احسان، اثباتي، محمدحسن، ١٣٩٢، شاهنامة شاه طهماسبي، 
چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران، مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن، 

موزة هنرهاي معاصر تهران.
رضاصرفي، محمد، ١٣٨٦، نماد پرندگان در مثنوي، فصل نامة پژوهش هاي ادبي، سال ٥، شمارة ١٨، ٧٦- ٥٣.

زرغام پور، زهره، ١٣٨٨، نقش اسب در شاهنامه (شاهنامة طهماسبي، پايان نامة مقطع کارشناسي ارشد 
تصويرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مرکزي.

طاهري زاده، محمدحسين، ١٣٨٨، شکار در شاهنامه، پايان نامة مقطع کارشناسي ارشد رشتة زبان و 
ادبيات فارسي، دانشکدة ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

سهروردي، شهاب الدين يحيي، ١٣٨٠، مجموعه کصنفات شيخ اشراق، جلد ٣، تصييح و تحشيه و مقدمة 
سيد حسين نصر، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

سيوري، راجر، ١٣٧٢، ايران عصر صفوي، ترجمة کامبيز عزيزي، تهران، نشر مرکز.

 مطالعة    تحليلي تصاوير پرندگان 
شاهنامة   نگاره هاي  در  شکاري 

طهماسبي/٥١- ٦٩



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۶۹

فصلنامة علمي نگره

عميد، حسن، ١٣٦٣، فرهنگ عميد، جلد اول، چاپ پنجم،تهران: انتشارات اميرکبير.
عميد، حسن، ١٣٨٤، فرهنگ عميد، جلد دوم، چاپ بيست و هفتم،تهران: انتشارات اميرکبير.

فاضلي، محمدتقي، موحد، عبدالعزيز، ١٣٩٦، بازتاب نمادهاي اساطيري در هنر هخامنشي، دوفصل نامة 
تاريخ ايران اسالمي، سال سوم، شمارة اول، ٣٠- ١٥.
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and published by the Iranian Academy of the Arts, includes 174 images from the 258 works of the 
original version. Also, to complete the statistical population of the present study, the collection of 
the Metropolitan Museum’s paintings has been studied.
The results of the study indicate that in this Shahnameh, there are 22 images of raptors. Of these, 
and based on Amid and Mo,in dictionaries, 17 images depict birds in the hands of a falconer and 
in all the images falconer wears gloves. Only in pictures (7-1) and (13-1) there is no portrayal of 
a falconer, and the bird is represented next to the king. This companionship of birds and kings 
somehow refers to the important position of the birds of prey to the kings. In the picture (14-1), the 
image of the bird of prey is drawn up in the upper left side of the Kay Qobád throne which seems 
to emphasize the king,s glory and majesty of kingdom. In the sample (2-15) two birds are depicted 
in a dedicated cage, though their species is not very recognizable. Also, in images (2-2) and (11-
2) birds of prey are shown with a hood block. This point, as well as the image of the falconer,s 
gloves, refers to the artist,s adherence to the actual painting of the type and goal of breeding birds. 
Regarding the typology of the birds of prey, it can be said that there are 17 depictions of birdsin 
15 images with a curved-down beak, a body and feathers of gray and white chest that suggest the 
sparrow hawk species. In addition to the above-mentioned image, the image (13-1) represents a 
type of sparrow hawk, but the body color of this example is darker than other images. Also, the 
images (1-3) and (15-1) both depict feathers, and white and smoky bodies similar to the features 
of Shahbaz bird. The last case has a brown body and darker feathers which are observed in hawks 
and falcons as well as sparrow hawks, thus it may not be identified with certainty. It should be 
pointed out that in terms of typology of the birds of prey; the illustrator artist adheres to the reality 
of his time. In general, the images of the Tahmasebi Shahnameh are valid historical documents that 
express the cultural and social characteristics and reality of hunting of the Safavid kings. In the case 
of the association of images with the lyric text in the images, it can be noted that out of 15 images 
only 2 images explicitly addressed the subject of hunting. The purpose of other images is not to 
portray the subject of hunting. The depiction of hunting and birds of prey suggests the ceremonial 
customs and courtly ceremonies of that time.

Keywords: Birds of Prey, Hunting Ground Paintings, TahmasebiShahnameh.
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From ancient times, up to the present, hunting attracted the attention of kings. Some mythological 
books attribute it to the Pishdadian dynasty (about 6700 years ago). Hunting and hunting ground 
have been of great importance in the Iranian tradition;to the extent that characters such as the 
Sasanian Anoushiravan, Bahram Gur, Rostam, Afrasiyab, Alexander, KhosrowParviz are famous 
for their skill in hunting, which adds to the grandeur as well as royal and agonistic power of these 
characters. In addition, even specialized books on the topic of breeding birds of prey were written 
under the title «Bāznāmeh (Falconry book)». For example, the oldest of these ancient books are the 
Bahram ibn Shahpur,s Bāznāmeh, Jamasb,s Bāznāmeh, Noushirawani,s Bāznāmeh and the king of 
pars Parviz,s Bāznāmeh. 
After Islam reached Iran, while the Arabs were skilled hunters themselves, they learned how to use 
raptors for hunting from Iranians. Thus, in the Islamic era in Iran, hunting had a significant boom 
and «kings and caliphs reminded of the Sassanian golden age» were interested in hunting by means 
of falcons and hawks and spent much time for hunting. There are also images related to hunting and 
raptors in artworks, particularly in painting and manuscripts. Among these, Tahmasebi Shahnameh 
is one of the costly works of Iranian Safavid Persian painting, with images of hunting and hunting 
ground and pictures of birds of prey. The purpose and goal of this study is to analyze the images 
of raptors in TahmasebiShahnameh and to examine the relationship between the images and the 
original text. Based on this, the research seeks to answer the following questions: 1- How is the 
pictorial structure and aesthetics of the birds of prey in images of Tahmasebi Shahnameh? 2-Which 
birds appear as birds of prey in the images of Tahmasebi Shahnameh? 3- What is the connection 
between the images of the raptors and the text of Shahnameh? The recent study is carried out in 
a descriptive-analytical manner, and its data and information is gathered from library sources and 
observing the works. The referenced version of Tahmasebi Shahnameh, which has been compiled 


