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 چکیده
دها، ده ریزگروقوع خشکسالی، پدی رویه،و تحوالت شدید در منطقه زاگرس از جمله، شکار بی هابحران

راض قرار گرفتن در معرض انق و عواملی از این دست باعث هاهزیستگا تخریب جنگل و درختان بلوط، نابودی

ر د ببا تاکی هدف این تحقیق تحلیل کیفی تحوالت شکاری در این ناحیه شده است. های مختلف جانورگونه

 راندگ استراتژی و کیفی تحقیق روش اب این مطالعه ست.محیطی اگردشگری شکار و جرم شناسی زیست

 مطالعاتی معهجا. شدند آوری جمع های عمیقمصاحبه قطری از تحقیق هایداده. است پذیرفته انجام تئوری

کار و شبه روستاهای شیخ مکان، ارمو و چمژاب که تجر ، شاملاز مناطق سه گانه نفر 27 پژوهش این

 رسیده نظری باعاش به مصاحبه تعداد این انجام از پس نمونه اند، بوده است. حجمخاطراتی از شکار داشته

سیر  وممفه محوریت با تحقیق نظری مدل گیریشکل به منجر چندگانه گذاری کد از نتایج حاصل. است

ن و رفتار تجربه شکار، خاطرات آ که دهدمی نشان تحقیق از حاصل هاییافته .است شده تحوالت شکار

( اررم انگاری شک، گردشگری شکار، جدرمانی شکار ،نیاز رفع و دوره مختلف)شکار چهارشکارچیان تحت تاثیر 

ارای ددو نکته ر های کنونی کشوو گسترش بحرانبا سیر این تحوالت  های خاص هر دوره بوده است.با ویژگی

ه وط و توجیه شدگرایی مبسعمل دوم و رگردشگری شکاایجاد و گسترش مناطق برای  :باشدمیاهمیت ویژه 

 .جرم انگاری برای عامه مردم

 .ز،جرم شناسی سبگردشگری شکار،جرم انگاری شکارتحوالت شکار، ، تحلیل کیفی کلیدی: واژگان
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 مقدمه 

ها انواع بحران برد، ازجمله اینسر میه زیست جهان در یک دوره بحرانی ب محیطاکنون 

های گیاهی و ، افزایش شتابان جمعیت، انقراض گونهها-ها، تخریب الیه ازن، نابودی زیستگاهآلودگی

تاثیر زیانبار  .توان نام بردسالی، هجوم ریزگردها را میها، بحران آب، خشکجانوری، تخریب جنگل

عمومی  دی شده است. نگرانیهای بشر روی جهان طبیعی موجب ترس و نگرانی عمده زیافعالیت

ها و احزاب سبز انجامیده است. مثل دوستان زمین یا گیری جنبشنسبت به محیط زیست به شکل

های رشته مشترک و پیوند دهنده فلسفه ی مسائل زیست محیطی فعال اند.زمینهصلح سبز که در 

ن آن و حفاظت از باقی اندسبز دفاع از محیط زیست جهان، حفاظت از منابع آن به جای به انتها رس

های سبز و عالقه عمومی به (. پیدایش جنبش882 : 1388، های جانوری است)گیدنزمانده گونه

وائل دهه توان به انتشار گزارش مشهوری نسبت داد که نخستین بار در اطی را میمسائل زیست محی

 و بعد، در (.1388)همان، توسط کلوپ رم منتشر شد 1های رشدتحت عنوان محدودیت 1970

 سیاره شد، تمام پیشنهاد(1990) لینچ توسط ابتدا 2سبز شناسی جرم که زمانی 1990 دهه اوایل

 گرفته قرار انسان غیر انسان و زندگی هایآسیب و محیطی زیست جرائم معرض در و اکوسیستم

 اما است، محیطی زیست هایجرائم و آسیب سبز شناسی جرم اصلی تمرکز (.3،2014بود)برسمن

 حال را که در محیطی زیست مضر هایفعالیتبرخی  نیز هستند که سبز، یمحققان جرم شناس

زیست  جنایات انواع مورد در تحقیق .کنندمی اند، بررسینشده تعریف جرائم عنوان به حاضر

-با جنگل زدایی و تخریب گیاهان، حقوق حیوانات و انسان رابطه در گذشته دهه طول محیطی در

به شکار ماهی، خرچنگ،  مربوط رائمج هاسرقت غیر قانونی و تجارت خزندگان در آفریقای جنوبی

تجارت عاج معرض انقراض، پیشگیری از بیماریهای در تجارت گونه  صدف سوء استفاده از حیوانات

 که معتقدند سبز شناسان (. جرم2014)وایت، بوده استوحش تفیل، بازارهای غیر قانونی حیا

 گرفته کارهب محیطی زیست هایآسیب انگاری جرم برای گذشته در که معیارهای و مبانی از بسیاری

 زیست جرایم از بسیاری زیرا. ندارد را زیست محیط اساسی هایارزش از حمایت توانایی است شده

 در اما هستند مشروع و قانونی اعمال ظاهر در که پیونددمی وقوع به یهایفعالیت نتیجه در محیطی

 (.1392 همکاران، و آبادی ابرند) شوندمی زیست محیط به ناپذیر جبران هایآسیبباعث  نهایت

در رابطه با شکار  شکار و صید غیر مجاز امروزه موجب آسیب جدی به حسات وحش شده است.

 .گردشگریباشدمیمورد توجه ساکنان و گردشگران  های شکاریکی از شیوه 4امروزه گردشگری شکار

این نوع شکار  .(2008مصرف از حیات وحش با شکار,تیراندازی و ماهیگیری ارتباط دارد)الولوک، و

  که نوعی گذران فراغت است در رابطه مستقیم با جرم انگاری رسمی و غیر رسمی قرار دارد. 

                                                           
1 Restrictions on growth 
2 Green criminology 
3Brisman  
4 Hunting tourism 
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های قوی جرایم شکار برای برخی از افراد است که برخی از انگیزه بر این عقیده( 1988کارتاز )

 2بویو  1مدهمچنین (. 2003و شرکت در آنها با هیجانات طبیعی و دائمی مرتبط است) الیاسون، 

ار و های شکیان و ماهیگیران اغلب در طول فصلشکارچبر این عقیده است که ( 15 :1998)

به  ،های مشروع تفریحی انجام دادتوان آن را زیر پوشش فعالیتتعطیالت معمولی، جایی که می

(. گردشگری و شکار هر دو منبع درآمد قابل توجهی برای جوامع 1998پردازند)مد و بوی، شکار می

به طور مثال در آفریقای  (.2016و همکاران،  3کند)نایدوان خصوصی در آفریقا فراهم میو گردانندگ

و  میلیون دالر در تانزانیا در سال 1/36تا  6/27میلیارد دالر در سال و  137تا  60/65جنوبی 

از طریق شکار درآمد   میلیون دالر در سال برای بوتسانا 60/12و  زیمبابوهدر میلیون دالر  6/18

خصوص برای ه و بوحش  تاقتصادی استفاده از حیا گراین درآمدها توجیه شود.می حاصل

 (.2006و همکاران،  4)لیندسایاستگردشگری 

 و مناطق شکار در گردشگر شکارچیان مصرف و اقامت ،جنب و جوش به معنی شکار گردشگری

گردشگری شکار شکل خاصی از فعالیت گردشگرانه می باشد که (.2003 ،5مریک) است طبیعت

گردشگری ورزشی,روستایی و بومگردی ایجاد می مبتنی بر گردشگری پایدار نوعی تعامل میان 

عناصر  نتیجهتوان گفت که طول گردشگری شکار می (.4: 2014کند)میلوجیکا و همکاران،

های های شکار، ویژگیین منابع گردشگری شکار، به زمینهچندگانه یک منطقه شکار است. مهمتر

سطح، کیفیت و  وابسته به طبیعی و جغرافیایی مناطق شکار وابسته است. حاصل گردشگری شکار  

(. 2005، 6پرین تویسهای دیگر است)کیفیت خدمات، تور شکار و فعالیت دسترسی به امکانات،

اقتصادی ساکنان روستایی، ایجاد اشتغال و دستمزد و ایجاد  هتواند به رفاگردشگری شکار می

به هر حال باید توجه داشت (.2016مدیریت متمرکز در کشور کمک شایانی کند)نایدو و همکاران، 

که مقوله شکار تاریخی طوالنی را در عمل طی کرده است که مراحل اخیر آن گردشگری و جرم 

  انگاری است.

عنوان امروزه محیط زیست زاگرس به  .باشدمیرس گمناطق زا ایران تنوع اقلیمی در ازیکی 

رد. همانطور که بی کشور در بدترین شرایط به سر میهاها و جنگلگترین مناطق رودخانهبزریکی از 

استفاده از طبیعت به نیاز و  )رهنگ کوچ نشینیاز فاشاره شد در دوران مختلف زندگی مردم 

 وجمعیت و توسعه مناطق کشاورزی، و استفاده بیشتر از منابع طبیعت(رشد ی)یوستانشتا رضرورت( 

توجهی به ها و شهرها و بیی و چپاول منابع طبیعت توسط دولتاندیشه سوداگر )شهرنشینی

                                                           
1 Muth 
2 Bowe 
3 Naidoo 
4 Lindsey 
5 Marić 
6 Prentović 
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تخریب محیط زیست زاگرس سهم طبیعت( هرکدام به گونه ای در  یهامدیریت خطرات و ریسک

 اینتیجه که بوده ای گونه به زندگی ارتزاق منبع عنوان به زیست محیط با انسان تعامل. اندداشته

در استان ایالم بیش از  (.1395است)بهرامی،  نداشته محیط تخریب نهایت در و الزم استفاده جز

گونه  30مورد خزندگان، چهار گونه دوزیستان و  59گونه پرندگان،  183گونه پستاندار، بیش از  37

گزاری مهر، )خبر استدرصد  6/16های استان نسبت به کشورگونهها وجود دارد که درصد  ماهی

هزار  20در شهرستان دره شهر با و بزرگترین رشته کوه ایالم  مهمترینعنوان ه بکبیرکوه (.1392

ریخت شناسی منطقه دره شهر و شرایط  چهار منطقه حفاظت شده استان ایالم است.یکی ازهکتار، 

آب و هوایی و پوشش گیاهی تاثیر زیادی در پراکندگی حیوانات مختلف داشته است. به طوری که برخی از 

دیگر در کنار رود ها و برخی ها و تپههای کبیر کوه( و برخی در دشتحیوانات در مناطق کوهستانی) کوه

به طور آب هوا  به طور کلی جایی و مهاجرت نیز صورت گرفته است.شوند و بعضا جابه سیمره  یافت می

توانند در یهای گیاهان، حیوانات و حتی شکل زندگی با نوع کارشان که موسیعی به تصمیم گیری گونه

ایالم ) و خصوصا در منطقه دره  استان در گیاهی و جانوری هاییک منطقه زندگی کنند بستگی دارد.گونه

 تهدید معرض و شکار بی رویه در پدیده ریزگردها و های متوالیخشکسالی دلیل به اخیر ایهسال در شهر(

ن تحقیق تالش دارد تا از منظر گردشگری شکار و جرم شناسی یبر این اساس ا اند. گرفته قرار انقراض و

مورد بررسی قه وسیع ایالم طعنوان نمونه ای از منه قه مورد نظر را بطزیست محیطی تحوالت شکار در من

تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که مساله شکار چه مراحل تحولی را در منطقه  کیفی قرار دهد.

جایگاه فراغت و گردشگری در این تحول  پشت سر گذاشته و چه عواملی دراین تحول نقش داشته اند.

 منطقه قرار گرفته است؟ توان گفت که در عمل جرم انگاری شکار مورد قبول ساکنانآیا می .چگونه است

 

  مبانی نظری
 شکار

 طبیعی منبع یک عنوان به وحش حیات از برداشت و صید پرورش، حفاظت، معنای به  شکار

تواند بعنوان فعالیتی سرگرم کننده و در واقع شکار می (.386 : 2012 همکاران، و پرنتویک) باشدمی

 از بردن لذت منظور به ورزشی رقابت یک در افراد)شکارچیان( از عدادیمثال از طریق شرکت ت  تفریحی

 و موارد پوست گوشت، مثل (شکار توسط) اقتصادی مزایای از برخی آوردن دست بهیا به هدف  و مسابقه

 تفریح) یسالمت هایدارای جنبه نیز شکار اقتصادی، و محیطی زیست هایجنبه بر عالوه گیرد.صورت می

 و( هنری خالقیت شکارچیان، اخالقی اصول و رمز) فرهنگی ،(سالم طبیعی محیط یک در فعال آرامش و

. باشدمی( زیستی تنوع حفظ و طبیعت از حفاظت وحش، حیات از حفاظت شکارچیان، آموزش) یآموزش

 درختان، کاشت) جنگلداری و کشاورزی جمله از هافعالیت سایر توسعه در آن سهم به شکار اهمیت

 گردشگری فعالیت طریق از) گردشگری( شده انجام آسیب از کشاورزی محصوالت و ها جنگل از حفاظت

 فروش) تجارت( طبخ غذا در مسابقه گوشت از استفاده و رستوران شبکه گسترش) نوازی مهمان( شکار
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 و مسافرتی صنعت مانند صنایع، سایر و( غیره و وحشی حیوانات استخوان شاخ، پوست، گوشت، اقالم

امروزه شکار صرف فعالیتی با اهداف فردی نیست بلکه دارای (.388)همان، باشدمی، دور راه ارتباطات

 .باشدمیربرد و پیامد در بخشهای مختلف کا

 گردشگری شکار

 تبدیل بیستم قرن در که اینکه تا است گرفته قرار استفاده مورد مختلف اهداف با شکار ،تاریخ طول در

 به شکار گردشگری( 2004) ریستیک گفته به (.2010 ،1گوگال)استه شد تفریحی اساسا پدیده به یک

 از در تعریفی دیگر .باشدمی  شکار به مند عالقهخارجی  و بومی گردشگران به خدمات ارائه معنی

 عنوان به شکار، خاص محیط یک در شکارچیان و گردشگران ماندن فعال و گردش شکار گردشگری

دف اصلی سرگرمی و گذران ه به( ضبط یا تماشا تیراندازی،) شکار برای طبیعی، سالم محیط یک از بخشی

 خدمات سایر و گردشگری مناسب امکانات و غذا ،اقامت چون   هایهزینه حال عین در و باشدمیفراغت 

گردشگری شکار موجب رشد (.2012 همکاران، و پرانتویک) شودتوسط گردشگران پرداخت می قراردادی،

 در شکار، در ویژه تقاضای (.2014جمعیتی نواحی روستایی خواهد شد)میلوجیکا و همکاران،اقتصادی و 

 شکارچیان خاص نیازهای براساس که دارد قرار آن مختلف هایالیه در گردشگری، اشکال سایر با مقایسه

 لذت ،سالم طبیعی محیط یک در اقامتتفریح و  و فعالیت شکار، بر عالوه.گردشگری شکاراست گردشگر

 و گیاهان جذاب های گونه و شکار مناطق غریب و عجیب هایمحیط یا و طبیعی هایزیبایی از بردن

توان گفت که در در واقع می گیرد.موفق را در بر می گردشگری و شکار هایفعالیت برای آموزش جانوران،

 به همراهخود یا  گردشگراین نوع از گردشگری صرفا هدف انجام تجربه موفق شکار نیست بلکه 

های طبعا در این حوزه سکونت گاه کند.ب مرتبط با شکار را درعمل لمس میشکارچیان)راهنما(همه تجار

 شود.یحی و سرگرمی هم تعریف و مشخص میهای تفرهای تخصصی و فعالیتآموزش خاص،حمل و نقل,

و ظور بهره مندی از شکار توان گفت که در این نوع گردشگری، گردشگر سفر را به مندر مجموع می

  کند.امکانات مرتبط با آن انتخاب می

 جرم شناسی سبز

 انتقادی دیدی با 1990 دهه اوایل در ابتدا محیط زیستیجرم شناسی یا  سبز شناسی جرم اصطالح

 در انسانی غیر و انسانی زندگی هایآسیب و محیطی زیست جنایات مطالعه به پایدار رویکردی و کرد ظهور

جرم  (.2014 برسمن ،1998 3سود ،1990 2لینچ) بود کل یک عنوان به  اکوسیستم و سیاره با رابطه

محیط زیستی به هرنوع فعل یا ترک فعلی است که موجب زیان و صدمه شدید به محیط زیست و به 

هرگونه توان گفت که به عبارتی می مخاطره انداختن جدی حیات و سالمت انسان و سایر جانداران شود.

)قاسمی شود، جرم زیست محیطی قلمداد میجزای جاندار وغیرجاندار اکوسیستمایراد خسارت نسبت به ا

 تعاریف است ممکن که) محیطی زیست هایآسیب مطالعه به سبز شناسی جرم  .( 124:  1384،
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 زیست قوانین(باشد شده ارائه قانونی های تعریف طریق از که شود شامل را جرم از تریوسیع

 جرائممرتبط با  قوانین) محیطی زیست مقررات و ؛(محکومیت و محاکمه ،ءاجرا جمله از) محیطی

 مدیریت و مشخص هایگونه و هامحیط از حفاظت مدیریت، برای شده طراحی اداری و مدنی

 توجه با .(2014وایت، ) دارد اشاره شناسان جرم توسط( خاص صنعتی فرآیندهای منفی پیامدهای

 نوعی گویدمی( 635: 2000) سیمون ، محیطی زیست آسیب و آلودگی از ناشی آشکار مشکالت به

 نقض و عدالتی بی زیست، محیط سازی قربانی روند آشکارا تواندمی تنها  حق به شده نهادینه حساسیت

 (.2010 سود، و 1روگهور) کند تشریح را مرتبط با محیط زیست شرکتی جرایم و محیطی زیست قوانین

 تمرکز افشاگری بر محیطی زیست مضر یا  جنایی اعمال از خاصی انواع غفلت مورد در نویسندگان بیشتر

 قانونی غیر تجارت مانند ییها پدیده وتحلیل تجزیه و دقیق توصیف به آنها کار این انجام در و دارند

 زیستی تنوع به تحدید و هوا آلودگی سمی، هایزباله دفع جنگل، تخریب و قانونی غیر ورود حیوانات،

سته کلی جرائم مربوط به دتوان به دو جرائم سبز یا محیط زیستی را می (.2014سمن،یبر) اند پرداخته

شکار مصداقی از جرم محیط زیستی است که در هر جامعه ای از  عناصر جاندار و غیر جاندار تقسیم کرد.

رفتار مخرب محیط  2شناسی در پی جرم انگاریاین شاخه نوظهور از جرم  جمله جامعه ما حضور دارد.

  زیستی است.

 3جرم انگاری شکار

ه ب شدید هر نوع فعل یا ترک فعلی است که باعث ورود آسیبهمانگونه که آمد جرم محیط زیستی 

رو آنچه ناز ای(.237: 1375شود) قوام، و سالمت بشر میمحیط زیست و به خطر افتادن جدی زندگی 

ار بدیل رفتتد نگاری فرایناطور کلی جرم هب جرم انگاری است. باشدمیاز اهمیت برخوردار  که دراین فرایند

اتفاق  ت توسط افرادبا محیط زیس ممکن است مثال رفتاری انحرافی در رابطه .باشدمیانحرافی به جرم 

 موجب قانونی هایخالء وجود و مناسب حقوقی نظام نبود در واقع افتد اما جرم تلقی نگردد.می

 نوع هر عمالا وشود می (حیواناتطبیعت )در اینجا  به نسبت انسانی جامعه بیشتر چه هر سوءاستفاده

ات جدی ای که ا توجه به مخاطربر این اساس ب .دهدمی جلوه طبیعی را حیوانات حیات به نسبت خشونت

 ی در اینمشخص بازدارندهنظام حقوقی جامعه قوانین  کندهای مختلف محیط زیست را تهدید میبخش

ند جرم هرچ د.انگاررب مرتبط با محیط زیست را جرم میکند و به این طریق رفتارها مخرابطه وضع می

جرم  ین نوعاچرا که الزم است تا جامعه نیز نسبت به  انگاری به معنی حذف قطعی جرائم سبز نیست.

د داننق خود بیب طبیعت )مثال شکار(را حکه برخی افراد تخرتا زمانیانگاری واکنش مثبت نشان دهد 

کار شر زمینه کافی د بر این اساس عالوه بر وضع قوانین بازدارنده افتد.کنترل و کاهش از جرم اتفاق نمی

 د.اری شوخصوص شکارچیان نیز جرم انگه غیر قانونی،الزم است تا شکار غیر قانونی توسط افرد ب
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د به اثر گردشگری شکار بر روی دگرگونی فضایی ( در تحقیق خو2015و همکاران) 1پانجیگر

 زمین در فضایی تغییرات بر و شکار زمین روی بر مدیران این تحقیق به بررسی نقشپرداختند. 

 شکار، داشتن گردشگری بازار در رقابت و شکار زمینه در موفق مدیریت شرط پیشپردازد. شکار می

ساخت امکانات با برنامه ریزی  .است با جایزه ههمراجالب  و سالم هایبازی از توجهی قابل تعداد

 بر منفی تاثیرات باید کاهش مدیران بنابراین گذارد.اثیر قابل توجهی بر زمین شکار میدرست ت

 ..بگیرند نظر در پایدار را جهت توسعه  شکار زمینه در زیست محیط

 جدید انداز چشم یک - شکار گردشگری توسعه عنوان با تحقیقی در( 2014) همکاران و 2میلوجیکا

 توسعه برای ناکارآمد منابع به اشاره مقاله، هدف. پرداختند کرواسی در پذیری رقابت به دستیابی برای

این . است آن بیشتر توسعه برای هاییدستورالعمل ارائه و کرواسی روستایی شکار گردشگری کیفیت

 توسعه اولیه های جنبه کردن مشخص منظور به آن توسعه و شکار گردشگری هایویژگی ارائهمطالعه به 

  .پردازدمی کرواسی در شکار گردشگری توسعه آینده کننده محدود عوامل نیز و شکار، گردشگری اقتصاد

 آور شرم و مسئوالنه غیر محیطی زیست لحاظ از هافک شکار عنوان با تحقیقی در( 1387) 3مکنزی

 آنها پوست از استفاده برای زمین، کره قطبی مناطق در فک هزار صدها ساله همه که شودمی یادآور است

. گردندمی عامقتل رود،می کار به هادستکش و هاکفش پالتوها، نظیر قیمتی گران پوشاک دوخت در که

 کوچک، هایماهی طبیعی شکارچیان رفتن بین از و زیستی تنوع خوردن هم بر لحاظ از هافک شکار

 .یابد پایان زودتر چه هر باید که است آورشرم و غیرمسئوالنه اقدامی

 آن ارزشمند ایهگونه رفتن بین از و وحش حیات نابودی آثار خود مقاله در (1387)همکاران و  بوگو

 خوردن هم بر و یراخ دهه چند در جانوری و گیاهی ارزشمند هزارگونه هاده انقراض که دنشومی یادآور

. درآورد صدا به نیاد رهبران و مردم همه برای را خطر زنگ باید زمین، کره نقاط از بسیاری در زیستی تنوع

 منازل، در نگهداری یا و هاوحش باغ درمانی، مصارف جهت وحشی حیوانات قاچاق و شکار پرسود بازار

  قاله است.منکات مهم این  از بخش، این زیاد درآمد و بازدارنده قوانین فقدان ها،دولت ضعف

 ما امروز یایدن بزرگ هایبه رسوایی شکار، توریسم و البی عنوان با خود تحقیق در (1387) تانسا

 عاج و پوست ،پر ،گوشت صادرات و فروش برای افریقایی فقیر کشورهای وحشی حیوانات شکار. پردازدمی

 شکارچیان. است شده تبدیل امروز دنیای بزرگ رسوایی یک به انقراض، خطر در ارزشمند جانوران این

 و ثروتمند چیانشکار و سو یک از حاکم هایدولت فساد و سیاسی ثبات فقدان دلیل به افریقایی فقیر

 نابودی حال در گسیختهلجام صورتی به دیگر، سوی از شکار گردشگر قالب در امریکایی و اروپایی اشرافی

 زیست و قیاخال بزرگ رسوایی این نامیدن آیا. هستند افریقا طبیعت در موجود وحشی جانوران آخرین

 کند؟ پنهان را آن هایزشتی تواندمی ،و سرگرمی ورزش یک عنوان به محیطی
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 وشر از رحمت رسول سخن و سیره در حیوانات حقوق موضوع با تحقیقی در (1391)خواه احمدی

 و سیره در حیوانات قحقو بیان به ویژه طور به تحقیق این است. کرده استفاده تحلیلی ـ توصیفی پژوهش

 نگریسته بزارا یک چشم به فقط حیوانات به آیا که است این مطرح پردازد. پرسشمی اسالم پیامبر سخن

 در را انسان که ایگونهبه ارند؟د حقوقی هم آنها اینکه یا کرد برخورد آنها با توانمی نحوی هر به و شودمی

 .سازدمی مکلف آنها قبال

تغیرهای پدیده شکار را با توجه به ممحققین بررسی تحقیقات در بخش منابع خارجی نشان داد که 

فضا و امکانات الزم برای توریسم شکار، اقتصاد و صادرات و بازار شکار و  ،محیط زیستی گردشگری شکار

دهد که مطالعات خارجی نشان می چنین از لحاظ حقوق حیوانات  مورد بررسی قرار داده اند.هم

هرچند با انتقاداتی  عنوان تجربه ای در حوزه گردشگری در جوامع دیگر حضور دارد.ه گردشگری شکار ب

شناسی، هنر ، محیط ر در زمینه متغیرهای حقوقی، باستانتدر بخش مطالعات داخلی بیش .باشدمیهمراه 

و اینها گویای آن است که در  پرداخته شده استزیست و اشعار شاعران در ادبیات فارسی به موضوع شکار 

ست . نشده  اانجام و همچنین گردشگری شکار هیچ تحقیقی در زمینه  شکار    جرم شناسی سبزحوزه 

شناسی و کوچ عشایر و شیوه های رس انجام شده که بیشتر در حوزه باستانبعضی از مطالعات در حوزه زاگ

و 1982 1، کرامر1975سکندر امان الهیاتوان به این تحقیقات میزندگی عشایر پرداخته اند. از جمله 

به ابزار شکار توجه رس صورت گرفته و آن هم ات اندکی که در زمینه شکار در زاگاشاره کرد در مطالعغیره 

که به فرایند  یتوان گفت که تحقیقدر مجموع می اشاره نمود. 2توان به دیمانت مونتسننموده اند می

بر این اساس این تحقیق با اتخاذ رویکرد  تحول مقوله شکار توجه کند در ادبیات داخلی یافت نشده است.

 .پردازدیند تحول شکار در منطقه زاگرس میجرم شناسی محیط زیستی و گردشگری شکار به مطالعه فرا

 

 روش تحقیق

 - گرایی برساخت تفسیرگرایی پارادایم بر مبتنی کیفی تحقیق هایروش نوع از پژوهش این روش

 روش پژوهش یک تئوری گراند. است تئوری گراند یا  3مبنایی نظریه روش استراتژی بر مبتنی و اجتماعی

  .(1990 ،5کوربین و  4است)استراوس تئوری تولید برای عمومی

در دشت(، چمژاب) تحقیق تعدادی از اهالی روستاهای ارمو) استقرار  این مطالعه مورد جامعه    

دره شهر واقع در استان ایالم  استقرار در کنار رودخانه( و شیخ مکان) محل استقرارکوهپایه(در شهرستان

 از نفر 27 با باز، و  عمیق کیفی مصاحبه طریق از پژوهش این هایداده. دارند شکار تجربه که باشندمی

 نمونه تعداد با رابطه در. است شده آوری جمع  هدفمند و  نظری نمونه گیری شیوه بهاهالی این روستاها 
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 کیفی روش در نمونه انتخاب مالک که نظری اشباع مصاحبه 27 انجام از پس که گفت باید شده انتخاب

ده نفر از افراد نمونه مجرد و هفده نفر دیگر نیز متاهل بوده اند.پایینترین سن . است شده حاصل است

 به پژوهش این در هاداده تحلیل و تجزیهسال بوده است.  68سال و بیشترین نیز  17مصاحبه شوندگان

 صورت انتخابی کدگذاری و  محوری کدگذاری باز، کدگذاری سطح سه در هاداده کدگذاری صورت

 . پذیرفت

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 کلمات آن از بعد .شدند انتخاب مطالعه واحد عنوانه ب جمالت ابتدا در مرحله اول یا کدگذاری اولیه،

 نکات یهمه به مرحله این در .گردید استخراج )عبارت( بودند جمالت اصلی پیام خالصه که کلیدی

 . دادیم قرار جدول یک در را آنها سپس و شدند داده مناسبی مفهومی هایبرچسب هامصاحبه کلیدی
 اطالعات تحقیق اولیه کدگذاری (:1) جدول

 آن، پشـــته منطقــه یـــا قســمت کــوه، کبیـــر کمینگــاه، مــاهر، شـــکارچی و گــر هــدایت خبـــرچین، خویشــاوندان، و اقــوام

ــل ــز و ک ــراوان، ب ــته ف ــود، در گذش ــرم نب ــوان ج ــتن حی ــلیک کش ــردن ش ــه ک ــز ب ــر، ب ــتن ن ــد کش ــز، چن ــک ب ــه نزدی ــد ب  هفص

ــز ــوهی ب ــردم ک ــکار ک ــیم ،ش ــت تقس ــین گوش ــایه ب ــا، همس ــاورزی ه ــواد و کش ــذایی م ــم، غ ــان ک ــوط، ن ــگ بل ــی، تفن  قرض

ــدرت ــه بن ــوان مگ ــه حی ــا ب ــه م ــی حمل ــه م ــدم، نگ ــه ش ــار جریم ــه ب ــاخ از داری کرد،ی ــز ش ــه ب ــار نر،ی ــوردن ب ــت خ  گوش

 شــکارچی واســطه بــه دادن زن هــزاره، چــوب یــه بــار بــه خــاطر شــکار تــذکر بهــم دادن،ناچاری، روی از نــداره، مشــکلی

 تفنــگ کشــاورزی، ابــزار کمبــود شــبانه، کمــین تغذیــه، اصــلی منبــع ، قلــه نــوک پــاییز، اواســط آهــو، پوســت بــودن،

 خداوند اینها رو برای ما آفریده. شخص، فالن معرف

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 این در که شدند ثانویه کدهای به تبدیل آنهاعبارات، فراوان تعداد علت به اولیه هایکدگذاری از بعد

 مقوله و مفهومی کد یک به تبدیل نیز ثانویه کد چند و شده داده جای طبقه یک در مشابه کدهای روند

 :است شده ارائه باز کدگذاری نتایج زیر جدول در. شدند بندی
 اطالعات تحقیق محوری کدگذاری (:2) جدول

 مقوله محوری مقوالت مفاهیم

رفتن به کوه با اقوام و آشنایان، با عموزاده هام به شکار می رفتم، هدایتگر 

مواقع با دوستان، شکارچی ماهر، رفقای دوران مدرسه، با چند نفر شکار، بیشتر 

 از کشاورزان، خبرچین شکار،

  اقوام و آشنایان

کمین درست می کردیم،  یبرانشستیم، جاهای مختلفی  شب به کمین می

 سنگ درست می کردیم، حیوان از چند قدمی کمینگاه رد می همعموال از قلو

نشستیم، تا بار دهی محصول هر شب نگهبانی شد، چند شب در کمین می 

 دهیم، می

 کمین گاه

کمین بهش بر خوردم، ترس از اینکه اون  همواجه شدن بر حسب اتفاقی، در را

اول حمله کنه،تیراندازی به خرس از روی ترس، حمله ناگهانی گراز مادر، 

 برخورد اتفاقی در راه منزل، چاره ای جز فرار نداشتم،

 شکار ناگهانی
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کشتن چند بز و قوچ، کل وبز فراوان، شمارش در کشتار، سیصد تا شکار کردم، 

نزدیکای صبح جوجه تیغی را شکار کردم، کشتن چند تا شانه به سر، شکار 

چراغ قوه،چند تا خرگوش کشتم،تعداد انگشت شماری  هزار تا کل  رپرنده با نو

 و بز کشتن،شکار چند تا گراز،

ار بی رویه گونه شک

 های مختلف

 

تقسیم گوشت بین همسایه ها، یکی از منابع اصلی تغذیه ما بود، کاسمسا، 

برای خانواده ام شکار می کنم، گاهی وقتا همسایه ما شکار میرفت گاهی وقتا 

 هو را برا گرفتن اقالم غذایی معاوضه می کردیم،آرفتیم، پوست  میما 

ار برای رفع نیازهای شک

 ضروری

تفنگ قرضی، چند تا تفنگ در روستا بیشتر نبود،همه چیز شکارچی تفنگش 

شناسند، با سم شکارش کردم، با  بود، تفنگ فامیل، همه اهالی تفنگ منو می

انداختمش، تفنگ ساخت آمریکا ، هر نوع اسلحه ای تفنگ بادی، با تله تو دام 

 هست،

 ابزار شکار

زراعت نبود، نان خیلی کم پیدا می شد، نان بلوط، ابزار کشاورزی مثل االن 

گوشت کم مصرف و نبود، کاشت هر نوع  محصولی هست، کشاورزی فراوان 

 می کنم، زمین ها هم کشت آبی اند، استفاده از آب چاه عمیق،

 زراعت تحول در

زخمی کردن یکی از طایفه، در حمله گرگ نیمی از احشام تلف شدن؛ 

عصبانیت از دست پلنگ، از روی ناچاری، مشتریام بهم زنگ میزنن، دم روباه را 

منو زخمی کرد، محصوالت ما را  ربهتر می خرند، کشتن یک بز از گله، یه با

های ما عه هندوانهدی دارد، نیمی از مزارخراب کرد، پوست گراز ارزش زیا

توسط گراز خراب شدند، جوجه تیغی و خرگوش مزارعه خیار ما را خراب 

 کردند؛ مزارع برنج ما را خراب کردن، مشتریان ثابت

 کشتار عمدی و درآمد

نگه داشتن دندان پلنگ، نگهداری از شاخ بز نر کوهی، نگه داشتن پنجه 

در خونم ل پیش سر، شاخ کل کوهی تا چند ساخرس، خشک کردن دارکوب

 بود،چوب هزاره، زن دادن خانواده ها به واسطه شکارچی بودن فرد،

 تحوالت شکار: تحوالت اقتدار و افتخار

 فکری رفتاری و خطی،

 های دوره در شکارچیان

موی گرگ در بینی و سوراخ گوش اعتقاد به زیرکی برای فرد، شاخ مار برای  شکار مختلف

عفونت، فرج کفتار برای خوشبختی، پیه ی خرس برکت ، پوست آهو درمان 

برای درمان رمانتیسم، پوست گراز برای کمردرد، شکار گراز برای درمان 

عفونت در بدن،زهره خرس درمان سرطان، زبان خرس درمان بیماری های 

 ناعالج،

نگ غلط فره

 شکار)باورهای نادرست(

نزدیکای عید،بیست وهفتم  اواخر بهار، تیرماه، معموال تابستان، اواخر پاییز،

 اردیبهشت ماه ، هفته ای یک بار تعطیالت، آذر ماه، اواخر تابستون،

 فصول شکار
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، تشانحیوانات حرام گوشت شکار نمی کردیم، برا دفع خطر بود نه برا گوش

 دارم،چیزی که بهت ضررگوشتشان مشکلی نداره، کمتر به احکام توجه 

 یوانمیرسونه باید از بین برد، کمتر بهش فکر کردم، برای تفریح چند ح

ردن ر خوبکشیم چه ایرادی داره،  بعید میدونم مشکلی داشته باشه،با یه با

مشکلی پیش نمی آید، لذتو بچسب، گمان نمی کنم کسب نیاز از لحاظ 

 اسالمی مشکلی داشته باشه،

  احکام اسالمی

یه روزو باید خوش جه تیغی را فقط به خاطر گوشتش شکار می کنم،جو

 ین ورفتن به کوه برای خوشگذرانی، یک دورهمی، برای تمر گذروند دیگه،

 ستاندو سه شب با دولذت، شکار کبک برای تفریح، بیشتر به قصد سرگرمی،

 به جنگل میریم؛

و  ، هیجانحتفری

)فراغت و لذت

 گردشگری(

کنار  ،رها پشته ، داخل مزرعه، کنار رود سیمره، داخل نیزا کبیرکوه، معموال

 شالیزار، مزرعه هندوانه، کنار چشمه ها، داخل دشت

 قلمرو جغرافیایی

دم ین زاین منطقه دیگه کل و بز نداره، همشون از بین رفتن، چندین شب کم

 ولی نشد، چندین شب به کمین نشستم ولی پیداش نشد، این مسیر دیگه

ال ه دنبنداره، سراسر این دشت من فقط یه کفتار دیدم، چندین هفته بگراز 

 شکار یک ماهی خوارم،همه این منطقه رو بگردی یه خرگوش نداره،

های در افزایش گونه

 معرض انقراض

ست، ق ماحقوانینی تو اون زمان نبود، اصال به ندرت اینجا سر میزنن، شکار 

به  ون تاقان ن طبیعته دیگه،مشکلی از بابتضرر به محوالت ما جرمی نداره، قانو

 منعی انونحال برام پیش نیامده،  از جاهای دیگه میان اینجا شکار و اصال ق

 مشکلی پیش و نیست، حیوناتو خدا برای ما افریده،شبها شکار می کنم

 نمیاد،کشتن چند پرنده جرم نیست، شکار کبک جرم نیست، اصال جریمه

 ر کردن مشکلی نداره،نشدم، یه بار در سال شکا

 جرم انگاری شکار

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

 در شده ساخته اولیه مفاهیم ترکیباز  که مقوالتیمرحله سوم و در مرحله کدگذاری انتخابی  در

 یک صورت به هامقوله مرحله، این در. کنندمی کمک نظریه شکل گیری به یکدیگر با منطقی ارتباطی

 این در (.423، 2006 ،1)نیومن یابد می ظهور تدریج به نظریه و گیرندمی قرار ارتباط در هم با شبکه

 ساخته ایم. مرتبط هم با زیر مفهومی مدل صورت به نهایی مرحله در را عمده هایمقوله تحقیق

شکار  مختلف هایدوره در شکارچیان فکری و رفتاری خطی، تحوالت بر مبتنی که زیر مدل در

های زمانی تحت تاثیر تحول در زراعت، فصول شکار، های مختلف، در دورهامر شکار گونه ،باشدمی

کمینگاه، اقتدار افراد وحتی قلمرو جغرافیای خاص خود بوده است. در گذشته به دالیل مختلف)فقدان 

-لت دست میی کسب وجهه و اقتدار با شکار فراهم بود و کسانی که به این منززراعت، رفع نیاز و...( زمینه

-یافتند از احترام خاصی در نزد اقوام برخوردار بودند، و حتی در برخی از این نواحی برحسب عرف خانواده

                                                           
1 Neuman 
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ها، یکی از شروط اصلی ازدواج دختران، شکارچی بودن فرد بود. شکار در این نواحی همراه با خرده 

در زمینه شکار شکل گرفت که هایی بود. با گذشت زمان باورهای نادرستی)فرهنگ غلط شکار( فرهنگ

ای تاثیر گذار نبود. در تعامل با این های خاص گردید و هیچ نوع قانون بازدارندهزمینه کشتار بی رویه گونه

، این سیر باشدمیعوامل، افراد همراه شکارچی و همچنین ابزارمورد نیاز برای شکار از اهمیت برخوردار 

زدیک رسید. گرچه تفکیک کردن این سیر مشکل است، اما امروزه زمانی و خطی  از اقوام به آشنایان ن

-روند و چند روزی را با هم در دل طبیعت سپری میدوستان و آشنایان بیشتر با هم به شکار و تفریح می

کنند. به دلیل کمبود ابزار شکاردر گذشته بیشتر اوقات تبادل ابزار مرسوم بود و اینکه شکار زیاد با یک 

داد. با گذر زمان ابزار شکار پیشرفته تر شد و شکار گونه های دیگر با آن ابزار جنبه تقدسی میاسلحه، به 

دالیل مختلف )درآمد و تفریح و لذت( شکل گسترده تری به خود گرفت و در این بین تاثیر فرهنگ و 

گر  و به وجود های دیمخصوصا دین در شکار کاهش پیدا کرد  و به نوعی با کشتار بی رویه ای  از گونه

دیگر)خشکسالی، کاهش قلمرو، پدیده ریزگردهاو غیره( امروزه نیازمند تدابیر موثرتری ات مخاطرآمدن 

 . هستیمبرای جلوگیری از بروز فاجعه 
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 شکار مختلف های دوره در شکارچیان فکری و رفتاری ، خطی تحوالت: شکار تحوالت :(1مدل مفهومی )

 

 
  

 شرایط علی

  ناگهانیشکار 

 شکار برای رفع نیاز 

 درآمد -شکار عمدی 

 شکار درمانی 

 شــکار بــرای تفــریح و لــذت (

 گردشگری شکار(

 جرم انگاری شکار 

 شرایط مداخله گر

 تحول در زاعت 
 فصول شکار 

  جغرافیاییقلمرو 

 اسالمیم احکا 

 شرایط زمینه ای

 افتخار و اقتدار 

 ــــط)  فرهنــــگ غل

 (نادرستباورهای 

 کمینگاه شکار 

 پدیده
حوالت شکار: تحوالت خطی ، رفتاری ت

دوره های   و فکری شکارچیان در
تحوالت خطی از نیاز به شکار ) مختلف 

ی مجلهشکار گردشگری و جرم انگاری

 ریزی و توسعه گردشگریبرنامه

 تعامالت و استراتژی ها

 اقوام و خویشاوندان 

 ابزاراالت شکار 

 پیامدها

  شکار بی رویه گونه

 های مختلف

  افزایش گونه هـای در

 معرض انقراض
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 تحوالت شکار

به بحث مفهومی برای پیش برد  در یافته ها، استکیفی  حاضربا توجه به این که روش تحقیق مطالعه 

ها و ویژگی اهم باجامعه مورد مطالعه در  دوره مختلف از شکار چهاربه تقسیم بندی  و همچنین مطالعه 

 -3درمانی  شکار -2شکار و رفع نیاز  -1شرایط هر دوره خواهیم پرداخت. دوران مورد نظر عبارتند از 

 جرم انگاری شکار  -4) گردشگری شکار(، هیجان لذت و،برای تفریح شکار

 شکار و رفع نیاز  -1

حفاظت از خود و نیاز به غذا و نیاز به ، گرفترفع نیازهای ضروری صورت می در گذشته شکار برای

کردند و مردان این که معموال رابطه فامیلی با یکدیگر داشتند در کنار هم زندگی می ییهاخانوادهمزرعه.

آمد غیر از موارد مصرف حیوانات دیگر را شکار بودند و کمتر پیش می ها جهت صید و شکار با همخانواده

ر یا شلیک مثل پلنگ یا خرس که راهکار آن یا فراشدن ناگهانی با حیواناتی  مواجههکنند، مگر در صورت 

ها و شرایط نوران ارزش قائل بودند. از ویژگیمردمان این جوامع برای این جا .به سمت جانور بوده است

توان به مواردی اشاره کرد که عبارتند از: نبود زراعت و مواد غذایی، پایین بودن ر در این دوران میشکا

ابزارات شکار، به دنبال افتخار و کسب منزلت گشتن با شکار، کاسمسایی)مبادله سطح زیر کشت، کمبود 

 کشتار بیش از حدجانوران )هزاره باوری یا چوب هزاره(. انقراض کل و بز کوهی.،گوشت بین خویشان(
معموال سه نفری به شکار گفت ن برای شکار به کوه رفتیم، او میهای بهار بود که با چند نفر از خویشاگفت میانه می علی"

-که بهترین مهارت را در شکار میبود شکارچی کسی  .بود وت امتفرفتیم، شکارچی، هدایت گر، خبرچین، وظایف هر یک می

ه گله رابه سمت کمینگاه گر این بود کی هدایتتا شکار به او نزدیک شود. وظیفه دمانگاه منتظر میاین فرد در کمین .داشت

گاه با قیل و قال و گاه به وسیله سگان شکاری. خبرچین فردی بود که در مواقع صید زیاد به اقوام و خویشان در کرد، هدایت می

گفت که گوشت شکار برای ، در جواب یکی از سواالت می"شدندمی داد که برای کمک به آنها راهی منطقهروستا خبر می 

گفت و های شکارش میشد. وقتی که از داستانبین اقوام تقسیم مینه) کاسمسای( جلوگیری از خراب شدن و یک رسم دیری

های شکارش به هزار تا راس نرسیده بود، ما را با یک اصطالح وهی شکار کرده بود و در طول زماناینکه دویست و خورده ای بز ک

 " کوهی شکارهای طرف از که است عجیبی  نشانه یا عالمت«. چوب هزاره»دیگر و یک باور دیگر در بین شکار چیان مواجه کرد

 " وبز کل " کوهی شکار 999 شخصی اگر که دارند اعتقاد دیار این مردم .شودمی داده نشان شکارچی چشم مقابل در " بز و کل

 رویت به را خود نوعان هم و خود اعتراض عجیب حرکاتی با شکار صورت به که است ایمالئکه شکار هزارمین کند شکار را

)چهار شنبه  .شودمی داده نشان  حیوان توسط بردن هوا در پا و نهادن زمین بر سر صورت به اعتراض . رساندمی شکارچی

 (.17/20ساعت  14/04/1396

مزارع برای ه خصوص همچنین شکار در این منطقه در گذشته و حتی اکنون برای نیاز به امنیت ب

 گرفت.صورت می
ها مزارعه آنها را خراب دهد که گرازتا از کشاورزان شبانه نگهبانی میگوید به همراه چند آقای اوالد یک مزرعه دارد، او می"

گوید چند شب پیش یه گله شدید دارد، او می ای است که کاشت شده است و نیاز به مراقبتکنند، مزرعه تالبی آنها چند هفتهن

های ما شب گذشته یکی از آنها را شکار کردیم، او از روش بودند.گراز اومده بودن و چندین کرت تالبی همسایه را خراب کرده 

 (.16ساعت  16/04/1396کردند)جمعه اه با خمیر برای شکار استفاده میمان گفت که معموال از تفنگ و سم همرشکار برای
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 شکار و درمانگری-2

به قصد درمان  افراد روشی مرسوم شده که یکی از دالئل شکار در گذشته شکار به قصد درمانگری بود.

. شکار کردن دبیننخوردن گوشت حیوان برای درمان می آنهایی که راه چاره را در اند،به شکار روی آورده

شد و شکار در آن وجود داشت را شامل میدر این دوره زمانی همه گونه حیوانی که گمان به درمان 

 ل یا حرام بودن در آن  معنی ای نداشت.شد که حکم به حالای برای رسیدن به هدف محسوب میوسیله

ها جدید مانند سرطان و غیره و مخاطرات اامیدی در معالجه و درمان بیمارین های اخیر نیزحتی در سال

 (3)جدولها کشانده است.دم را به سمت شکار و انقراض گونهها و فنون جدید، مرناشی از درمان به روش

 به مردم باز ایهسته پزشکی و آگاهی و علم افزایش با. دارد نزدیکی رابطه واقعا درمانی شکار با مخاطره

از . پردازندمی درمان برای جانوری مختلف هایگونه رویه بی شکار سمت بهدرمان  قطعیت عدم خاطر

ها، توان به، افزایش محصوالت کشاورزی، افزایش سموم کشاورزی، افزایش بیماریهای این دوره میویژگی

در توان نام برد که با عث انقراض و سارات جانی و مالی جانوران را میتخریب مزارع توسط جانوران، خ

 شده است. کفتارهای خاصی مثل گرگ، خرگوش، سنجاب ومعرض انقراض قرار دادن گونه
 ها در کشتار درمانی(: انواع گونه3)جدول

 نوع باور و درمان موارد استفاده حیوان

 بیماری های گوارش مفاصل،عفونت، سرطان، درد  گوشتپوست و  گراز

 سرطان، بیماری های ناعالج دیگر پیه و ذهره،  زبان خرس

 اعتقاد و باور به خوشبخت شدن و زن گرفتن فرج کفتار کفتار

 باور به زیرکی و چابکی و نابودی دشمنان موی گرگ در بینی  و گوش گرگ

 بهره، قدرت تکلمش بیشتر و سخنران خوببرکت و  شاخ و دندان و زبان مار

 عفونت کمر درد گوشت خرگوش

 زیرکیافزایش  گوشت تیهو

 منبع: یافته های تحقیق حاضر       

 (و هیجان شکار برای تفریحگردشگری شکار)-3

ه شد و هیجان تفریح یک مبگوی بهتر یا ورزش یک به مبدل زیادی عده برای شکار زمان گذشت با 

-می بیان( 1998)بوی و مد .کشدمی خون و خاک به را باشکوه حیوانات که ایرحمانهبی تفریح. است

 و تجربه  را شکار از هدف آنها. کنندمی صید تفریح برای شکار، قوانین خالف بر افراد  اوقات گاهی که کنند

 از شکارچیان پیشرفته هایتفنگ با امروزه کنندمی عنوان مشروع تفریحی فعالیت یک را آن و  لذت

 های این دوران، افزایشکنند. از ویژگیصرف تفریح و لذت شکار می قصد را به حیوانات دور هایفاصله

-شرفته، شکاربی رویه کبک، شکار بیهای پیسلحههای پی در پی، امحصوالت کشاورزی و باغی،خشکسالی

توان نام برد که باعث جانوران را می گیریرویه گراز و جوجه تیغی، شکار در شب به قصد تفریح، زنده 

های خاصی مثل خرگوش، گراز، پلنگ، هدهد، عقاب، جوجه و در معرض انقراض قرار دادن گونهانقراض 

 شده است. واحیدر این ن تیغی، روباه، کبک و تیهو
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کار ها که بیعضی وقتو بگوید من و دوستان دوران مدرسه معموال آخرای هفته کی از اهالی این روستاست ، او میمحسن ی"

ه بست بیشتر هه چشمه کیی رویم، معموال جاهاهای روستا میف تپهراشبانه به اط و هیجان، به صرف تفریح و بیشتر لذت هستیم

ت، بعضی وشمزه هسگوشت جوجه تیغی بسیار خ .کنیمد به سمت برکه آب و اونو شکار مینشینیم تا جوجه تیغی بیاکمین می

ار شک یی براه جوجه تیغکنیم، چون ممکنرویم  و چند تا کبک شکار میرویم، غروب زودتر میمی وقتا یه کم زودتر برای شکار

. "د باشداص خوات خو هیجان لذت همراه با تونه تنها تفریحمیگفت تو این روستا هیچ تفریحی نداریم و این او می گیرمان نیاید.

 (.19ساعت  18/04/1396)یکشنبه 

 جرم انگاری شکار-4

اند و نام آن را ورزش حیوانات به عنوان سرگرمی  یافته های خیلی زیادی برای کشتارها سنتانسان

های نات و به دنبال کشاندن در پارکای به بستن حیواشکار و ماهیگیری ، همچنین عالقه گذارند. مانندمی

ها از طبیعی دارند. انسان -های تاریخی در موزه« هانمونه» ن های حیات وحش و یا به عنوان تزئیباغآبی و 

-جرم تلقی نکرده راآزار رسانی به حیوانات گاه هیچآنها   (2013، 1برند) سولوندمبارزات حیوانات لذت می

ولی مردم  2اندهگرفت را در نظر ایمجرمانه مواردانواع شکار  برای گذاردولت و نهادهای قانون اگرچه اند.

های متعدد با ساکنان مناطق سه گانه در مصاحبه .اندتهسمنطقه را جرم نداناین  شیوه و میزان شکار در

یکی از موارد با اهمیت در مصاحبه  داشته اند. تاکیدآنها بر طبیعی بودن این رفتار و خالف قانون نبودن آن 

کار به عنوان یک وسیله برای استفاده بشر از آن هست که این نگرش باعث هر نوع رود، شکه ذکر آن می

خصوص ه در واقع برخالف رویکرد نهادهای کنترلی ب رفتاری با حیوانات توسط شکارچیان شده است.

دانند اما در میان افراد منطقه کمتر جرم ق مجازات میحمحیط زیست که شکار حیوانات را ممنوع و مست

هرچند ضغف نهادهای حفاظتی و بازدارنده نبودن قوانین در این رابطه  انگاری در این رابطه رخ داده است.

بیکاری،  کنترل کمتر ،توان به افزایش شکار، افزایش جمعیتهای این دوره میاز ویژگی بی تاثیر نیست.

 توان بیان کرد. میمناطق از طرف اجراء کنندگان قانون و غیره را 
ا وند اینها رکه خداکرد تعریف می کند،صید میماهی ) قالب، تور، برق، سم،مواد منفجره و غیره( وسایل مختلفکه با د سعی"

ند و کشکار می یمره ماهیسل از رودخانه گفت که در تمام فصول سااو می ،نها استفاده کنندآاز  شدماآبرای ما آفریده است که 

 .سه شنبه ساعت سه بعدظهر( 1396 /20/04نشده است)تا به حال با مشکل قانونی مواجه 

 

  و پیشنهادات نتیجه گیری

 که حیواناتی میان، این در و است شده شکننده و فقیر بسیار اش، گستردگی برغم ایران، زیست محیط

تحت  رسزاگ منطقه .ندارند انقراض معرض در گیاهان از بهتر روزی و حال کنند،می زندگی ایران در

 شتابان افزایش زیستگاهی، نابودی زیست محیطی، آلودگی ازجمله های شدیدی،بحرانتاثیر 

                                                           
1 Sollund 

قانون مدنی بر می گردد.بعد از آن در  179و  182با تصویب مواد 1307سال  بهاولین جرم انگاری شکار در ایران  - 2

قوانینی در ارتباط با منع صید ماهی به تصویب رسید.در سالهای بعد قوانینی در ارتباط با شکار مورد  1327سال 

دید نظر و بازبینی قرار قوانین مرتبط با صید و شکار مورد تج 1375در سال بعد از انقالب تصویب و بازبینی قرار گرفت.

 گرفت.
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های آب و خشک شدن چشمه بحران های بلوط،جنگل تخریب ،های پی در پیسالیجمعیت، خشک

گرفته است و نیازمند برنامه قرار  ریزگردها وهجوم جانوری گیاهی و هایگونه انقراض هزارساله،

های نوظهور حوزهجرم شناسی سبز یکی از  حوزه مطالعاتی .باشدمیتصمیمات الزم و ریزی، مطالعه 

 پیگرد،شیوه اجراء،) محیطی زیست قوانین،محیطی زیست هایآسیب مطالعهدر این رابطه 

-گونه حفظ و حفاظت مدنی، مدیریت جنایی، هایسیستم) محیطی زیست مقررات و(محکومیت

، مفاهیمی از قبیل عدالت در کنار این رویکرد (.2008 وایت،) دارد اشاره شناسان جرم توسط(ها

در .رودبحرانهای زیست محیطی به کار می برای برون رفت از را کیزیست محیطی و عدالت اکولوژی

 پردازد.یستی از جمله شکار غیر قانونی میواقع این نوع جرم شناسی عمدتا به تحلیل جرائم محیط ز

با در نظر  .مرتبط استدر عین حال با حوزه میان رشته ای دیگر با عنوان گردشگری شکار نیز 

های عنوان یکی از آسیبه این تحقیق به تحلیل کیفی تحوالت شکار ب گرفتن رویکردی تلفیقی

 پرداخته است.جدی زیست محیطی 

( از شهرستان ارمو، چمژاب) شیخ مکان، ایسه ناحیه کوهستانی، دشتی و جلگهدر این تحقیق 

سال که  68تا  17بین  در سنین، مردم این منطقه اطالعات از .مورد بررسی قرار گرفت دره شهر

نتایج تحقیق  سبر اسا به روش کیفی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت.ند اهتجربه شکار داشت

هایشان عبارت بودن هم ویژگیها با ااین دوره مقوله شکار در منطقه به چهار دوره تقسیم گردید.

-برخی از ویژگیگرفت. ی ضروری که از طریق شکار صورت میرفع نیازها، هانیاز رفع و شکار -1از،

نبود زراعت و مواد غذایی، کمبود ابزارات شکار، تصدیق حقوق حیوانات و  های مهم این دوره عبارتند از

 - 2احکام شکار را نام برد. این دوره در هر سه ناحیه مورد بررسی به انقراض کل و بز کوهی ختم شد.

های عبارت بود از شکار به قصد درمان، یا قطع امید از پزشکی مدرن و روی آوردن به روشدرمانی،  شکار

، ناتا، افزایش سموم کشاورزی، عدم توجه به حقوق حیوهای مهم این دورهبرخی از ویژگیجدید. 

توان نام برد. در این سارات جانی و مالی جانوران را میها، تخریب مزارع توسط جانوران، خافزایش بیماری

فتار در چمژاب در دوره انقراض خرگوش در ارمو، سنجاب در شیخ مکان در معرض انقراض و گرگ و ک

های این ، از ویژگیگردشگری شکار() و هیجانات شکار برای تفریح - 3معرض انقراض قرار گرفته اند.

رویه گراز و های پیشرفته، شکار بیهای پی در پی، اسلحه، خشکسالیعدم توجه به حقوق حیواناتدوران، 

برد. گراز و جوجه تیغی، کبک، در هر سه  توان نامگرفتن جانوران برای درآمد را می جوجه تیغی، زنده

وضع قوانین موثر و جامع  در زمینه حمایت از جرم انگاری شکار.  -4ناحیه در معرض انقراض  قرار دارند

-نوع حیوانی در معرض شکار قرار میو هر  های مرحله سوم را دارا بوده وویژگی حیاط حیوانات.این مرحله

های مختلف ، تحول شکار در دوره2با توجه به مدل تحلیلی  .محسوب نبوده است مجرمانه یعمل گیرد

تحت تاثیر شرایط و بسترهای خاص خود بوده است.این شرایط و بسترها تحت تاثیر  دوره ی تاریخی و 

ها  بوده، تشابه آداب و رسوم در هر سه منطقه وجود داشته است و موقعیت جغرافیایی هر یک از مکان

های مختلف، توان گفت که با سیر زمانی طرز نگرش و رفتار شکارچیان در زمینه شکار گونهن میهمچنی
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رویه و در معرض تغییر کرده است. این طرز رفتار و نگرش به شکار طبق مطالب بیان شده زمینه شکار بی

 و فراغتی خاصیتی شکار که وقتی از عبارتی های مختلف حیوانات شده است. بهانقراض قرار دادن گونه

است.هرچند  شده جانوری هایگونه نابودی موجب دیگر ای زمینه عوامل کنار در گرفته خود به گردشگرانه

ساز به خصوص در با رویکرد فراغتی شده است اما در  پولدر دنیا گردشگری شکار تبدیل به صنعتی 

است.این در حالی است که در بسیاری  کشور ما شکار و کشتار غیر قانون حیوانات جنبه فراغتی پیدا گرده

از کشورها در حوزه گردشگری،جنبه خشونتی شکار کاهش پیدا کرده و بیشتر مردم از تفریحات و تجارب 

 (.2015برند)پانجیگر،مرتبط با حیات وحش لذت می
 ،سیر تحوالت شکار در دوره های مختلف :(2) تحلیلیمدل 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 
در عین حال باید توجه داشت که گردشگری شکار تحت تاثیر جرم انگاری شکار شکل گرفت.در     

بسیاری از کشورهای توسعه یافته هر نوع حیوان آزاری )از جمله شکار( جرم انگاری شده است.در کشور ما 

 قانونی هایخالء وجود و مناسب حقوقی نظام نبود حیوان آزاری به درستی جرم انگاری نشده است.

 خشونت نوع هر اعمال و شده حیوانات به نسبت انسانی جامعه بیشتر چه هر سوءاستفاده موجب

های اخیر هرچند شاهد تقویت قوانین لدر سااست. داده جلوه طبیعی را حیوانات حیات به نسبت

شکار(  محیط زیست گرا هستیم اما هنوز حقوق طبیعت از طرف مردم به اشکال مختلف)از جمله

های محیط زیستی را جرم انگاری نکنند شود.تا افراد جامعه بسیاری از آسیبه مینادیده گرفت

های مخرب نسبت به طبیعت توانند مانع فعالیتظتی به تنهایی نمیاقوانین و نهادهای کنترلی و حف

ی مناسب برای حفاظت در نتیجه همه افراد جامعه باید در برخود با مخاطرات فعالیت داشته و بسترباشند.

 از محیط زیست ایجاد کنند. 
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 پیشنهادات 

  جـــرم انگـــاری شـــکار مـــی توانـــد در حفـــظ گونـــه هـــای حیـــوانی حیـــات وحـــش مـــوثر

باشـــد.قوانین فعلـــی مـــرتبط بـــا شـــکار از بازدارنـــدنگی کمـــی برخـــوردار مـــی باشـــد و الزم 

ــا  ــاط ب ــری را در ارتب ــده ت ــوانین بازدارن ــولی ق ــای مت ــس و نهاده ــت مجل ــویب اس ــکار تص ش

 کنند.

 ــی ــش م ــات وح ــحی ــد ب ــتفاده ه توان ــورد اس ــگری م ــترش گردش ــرای گس ــتری ب ــوان بس عن

ــرد. ــرار گی ــروه ق ــتقیم گ ــد مس ــیبازدی ــش م ــات وح ــراد از حی ــف اف ــای مختل ــب ه ــد موج توان

 حفظ حیات وحش و ارتقای فرهنگ محیط زیستی گردد. 

 رســـیدگی ســـریع و هـــای ویـــژه دادســـرا و محـــاکم کیفـــری در راســـتای اختصـــاص شـــعبه

ـــیمقتدرا ـــان م ـــان و مجرم ـــرائم متخلف ـــه ج ـــه ب ـــان ن ـــات ج ـــگیری و نج ـــد در پیش توان

 د.حیوانات و حیات وحش  موثر باش

 ر ایجـــاد همـــاهنگی بـــین مـــاموران محـــیط زیســـت، نیـــروی انتظـــامی و محـــاکم کیفـــری د

 .باشدمیاین خصوص به طور کامل ضروری 

 دشگری شکاردقت بیشتر در ارائه مجوز شکار برای رونق گر 

 های الزم برای فرهنگ سازی مردم در زمینه شکار.ایجاد بستر 

 های حافظ محیط زیست و جانوران در معرض انقراض.ایجاد انجمن 

 و تعمیـــق  نســـب تابلوهـــایی در منـــاطق مهـــم در زمینـــه حقـــوق حیوانـــات و احکـــام شـــکار

 .جرم انگاری شکار در میان مردم

  آمـــوزش یـــک دوره و واحـــد درســـی در مـــورد هـــای محـــیط زیســـت و همـــایشبرگـــزاری

 محیط زیست و مخاطرات ناشی از آن برای دانش آموزان.

  ـــیان ـــرای متقاض ـــتی ب ـــیط زیس ـــگ مح ـــای فرهن ـــاری ارتق ـــی اجب ـــدن دوره آموزش گذران

 اسلحه و یا افراد دارای اسلحه
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