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Cheetahs are of the endangered species of Iran. Not only are they a part of 

the natural history of this land, but they play a role in our culture and 

civilization. Therefore, the present study, using historical sources and 

references, intends to study the position of cheetahs in the history of Iran and 

to answer the fundamental question of what position and functions this 

animal has had in Iranian history. The findings of the study suggest that in 

Iran’s history, the cheetah has been used as a hunting animal and in some 

cases was sent to the kings as a precious gift. Even during the Mongol era, a 

fixed tax was obtained from the provinces where cheetahs lived. In addition, 

our poetry and prose have been influenced by the cheetah so that many 

references to it can be found in our literature. 
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 بررسی جایگاه یوز و کارکردهای آن در تاریخ ایران
 فر فرهاد صبوری

 ، ایران.استادیار تاریخ دانشگاه اراك

 رضا محمدی

 ، ایران.همدانبوعلی سینا  دانشگاه تاریخ دانشجوی دکتری 

 1علی زارعی
 ، ایران.دکتری تاریخ، پژوهشکده امام خمینی )س( و انقالب اسالمی آموخته دانش

 11/8/18 مقاله پذیرش تاریخ ؛19/ 11/11: مقاله فتدریا تاریخ

 (169تا ص  149)از ص     
 چکیده

های جانوری در خطر انقراض ایران است که نه تنها جزئی از تاریخ طبیعی این  یوز یا یوزپلنگ از گونه

اضر در رود بلكه در تاریخ، فرهنگ و تمدن ما نیز نقش دارد. از همین رو پژوهش ح می به شمار مرزوبوم

توصیفی و با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی، به جایگاه یوز در تاریخ تحلیلی ـ نظر دارد تا با روشی 

در  و کارکردهایی ایران بپردازد و به این پرسش بنیادی پاسخ دهد که این گونه جانوری چه جایگاه

ریخ ایران از یوز به عنوان حیوان از آن دارد که در تا تیحكاهای پژوهش  یافتهتاریخ ایران داشته است؟ 

ای از موارد به عنوان هدیه و کاالیی  شده و در پاره شكاری در مراسم شكار و بزم و رزم استفاده می

ی مغول یوز را به عنوان مالیات ثابت از  گردیده است. حتی در دوره قیمت به دربار شاهان ارسال می ذی

کردند. عالوه بر این ادبیات منثور و منظوم ما  ست، دریافت میزی والیاتی که این گونه جانوری در آن می

 پذیرفته و در امثال و اشعار، به یوز اشارات فراوانی شده است. ریتأثاز یوز 

 

 .یوز، یوزپلنگ، فهد، بارس )پارس(، شكار های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ای  بل مالحظهکره زمین به عنوان تنها مكان قابل زیست در منظومه شمسی از اهمیت قا

. استهای بشر امروز  دغدغه ازجملهآن،  ستیز طیمحبرخوردار است و حفظ و توجه به 

های  ای و سوخت پدیده گرم شدن زمین بر اثر مصرف بیش از اندازه گازهای گلخانه

فسیلی، زنگ خطر نابودی تنها خانه بشر را به صدا درآورده است. در قرون متمادی 

برد؛ اما در چند قرن اخیر و حداقل از انقالب  می ود و از آن سودانسان جزئی از طبیعت ب

صنعتی به بعد، بشر با سرعتی فزاینده درصدد اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی در 

ـ به  ستیز طیمحکه این امر منجر به نابودی بخش اعظم  مناطق مختلف زمین برآمد

وه بر این ساخت ابزار آتشین و های مختلف جانوری ـ شد. عال عنوان زیستگاه گونه
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های بسیاری از جانوران را در سراسر جهان به انقراض کشاند که  ی مدرن، گونهها سالح

در های منقرض شده در ایران از آن جمله هستند.  شیر و ببر ایرانی، به عنوان نماد گونه

و اگر های جانوری در معرض انقراض ایران است  حاضر یوز به عنوان نماد گونه حال

مردم و مسئوالن درصدد حفظ آن برنیایند، به زودی به همان عاقبت ببر و شیر ایرانی 

 دچار خواهد گشت.

توان به جایگاه و اهمیت یوز در تاریخ ایران پی برد.  با نگاهی به نمادهای فرهنگی می

ای  عالوه بر ایران در فرهنگ برخی از کشورهای دیگر نیز یوز جایگاه ویژه و برجسته

 666: 1794/1)مقدسی،  پرستیدند مى را هندی یوز  براهمه اى از دستهتا آنجا که داشته است 

این پژوهش در پی آن هستیم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم از همین رو در  (.697و 

 که یوز در تاریخ ایران چه جایگاه و کارکردهایی داشته است؟

اهمیت موضوع  رغم بهکرد که  نخاطرنشاپژوهش نیز بایستی  ۀدر خصوص پیشین

این مسئله به عنوان پژوهشی مستقل مورد تحقیق پژوهشگران تاریخ قرار نگرفته  تاکنون

است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از متون و منابع موثق، به بررسی دقیق 

 این موضوع بپردازد. و موشكافانه

 . مفهوم و اوصاف یوز2

و در هندی چیته یا چیتا  (771: 1414/7)ابن منظور، ر زبان عربى فهد یوز یا یوزپلنگ که د

)عقیلی،  یا پارس( 886: 1786)جوینى،   و در ترکى مغولی بارس، برس( 1/148: 1791)بدوانی، 

 (1111: 1711معین، )سان و جانوری شكاری است  شود، از گربه نامیده می (811و  611: 1788

و از همین رو  بدود ساعت ـ بر کیلومتر 111 ـ چیزی حدودتواند با سرعتی باال  که می

 .ترین حیوان روی زمین دانست توان آن را سریع می

سریع و چاالک، ی یوزپلنگ به معنای ها یژگیودر ادبیات فارسی با توجه به   یوز ۀواژ

یوسیدن، « )یوزیدن» فعل 1.(1779)دهخدا، است  کننده شكار و کننده طلب جوینده،

« یوز» ۀواژ آن ریشه که زیوخ جست با همراه کردنوجو  جست یعنی( یوختن ،بیوزیدن

 معنی دیگردر ترکیب با اسم یا کلمه  «یوز»در فرهنگ دهخدا آمده است که  .است

، یوز ، جنگیوز راه 1،یوز رزم هایی چونتوان به واژهمی دهد؛ برای مثالمی فاعل

 .کرداشاره  یوز، صیدیوز ، فتنهیوز، کاریوز چاره

ثال در دوره شود؛ برای م در منابع تاریخی نیز اسامی مرکب از یوز به وفور یافت می

: 1784)نسوى، « یوزدار»در دوره خوارزمشاهی  (،768: 1784)ثعالبی، « یوزچى»غزنوی لقب 
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کاربرد « یوزبان»و ( 1188: 1787/1)زجاجی،  «یوزباز» ی هفتم و هشتم هجری و در سده( 11

 .(181-181: 1781/7و خواندمیر،  147: 1784فری، )جعداشته است 

 دیوان اشعار خود آورده است که: 48 ۀانوری در قصید
 جام شاهان کاسهای یوز باد                      یوزبانان ترا وقت شكار

 (111ی تا: انوری، ب)                                                                           

نگهداری و تربیت یوز را در دستگاه در واقع این القابِ افرادی بود که وظیفه 

و   مغول نیز بارسجى یا پارسچى ۀدر دور. (66: 1764)نسوی، داشتند  بر عهدهپادشاهان 

 (.784: م 1141ق /  1768)همدانی، همان یوزبانان یا یوزداران یا یوزچیان بودند   پارسچیان

 نگهداری خورد که به محل به چشم می« یوزخانه»ز مفهوم در منابع عصر صفوی نی

(.176  : 1788 فندرسكى،)شد  اطالق می یوزها
به  «سوار یوز»در همین دوره  همچنین 7

خالدار  پوست و بلند یال و ظریف بدنى و گردن  با هایی اسب شد که بر گفته می شخصى

 . (161/ 7 : 1781   ؛ راوندی،1/14  : 1787 قمى، حسینى)  شدند می ـ سوار  یوزپلنگبه ـ شبیه 

یوز قوى توز )طبیعت( سخت یوز »نیز مفاهیمی همچون  یبعد ادواردر منابع 

: 1784)استرآبادى،  به کار رفته است« )جنگجو(  ( چون ببر برّ و هژبر نر رزم یوز زیوخ جست)

118.) 

از  ساخت که تا قبل خاطرنشانهای یوز بایستی  در خصوص اوصاف و ویژگی

رغم توجه بسیار به طبیعت و حیوانات، درک  مطالعات دقیق علمی قرون اخیر، قدما، علی

ای از خرافات و مشاهدات  درستی از یوز نداشتند و عقاید آنان در این مورد آمیخته

(716: 1414/1)دمیری، دانستند  سطحی بود. برای مثال یوز را جمع بین پلنگ و شیر می
4

 و 

 محمود بن در همین خصوص محمد .(611: 1788 عقیلی،) کردند تصور می النوم کثیر آن را

 «خسپد بسیار یوز» دارد که بیان می عجایب المخلوقات کتاب در طوسی احمد  بن

خواب ایشان »و یا « تر از یوز گران خواب»امثال و جمالتی همچون  .(696 :1781 طوسی،)

: 1784)استرآبادى،  شان از این باور داردنیز ن« در امور مهم بیشتر از خواب یوز بوده است

661). 
 قرن)المراغی  ابراهیم بن محمود بن محمد بن الهادی عبد از الحیوان منافع کتاب در

 :است  آمده چنین صفات یوز درباره( هفتم
 یوز تن و ؛بگیرد را ایشان یوز که شود نزدیك چنان بوى جهت که باشد و دارند دوست یوز بوى ددان»

 تغییر بهر از یوز و کند؛ گران خواب و نباشد یوز گرانى  به باشد یوز اندازه در که ددى هیچ و اشدب گران

 بروند صیادان. بازآید هنجار بدان و راه بدان هم بازگشتن گاه به و رود والیتى به والیتى از سال هر هوا

 خانقۀ را آن که هست گیاهى. رندبگی. افتد چاه در بازگشتن وقت در تا بكنند ها چاه او پى جایگاه  بر و
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 با یوز زهره. شود نیك بخورد، و دارد  طلب مردم پلیدى آنگه. شود رنجور بخورد چون خوانند، الفهود

 بخورد ریق بر مصروع و بازبندد؛ آید بسیار خون که نهند جراحتى بر و گردانند آمیخته عسل و نمك

 خداوند قدم دو هر[  به] و بیامیزند سرکه یا عنصل سرکه با یوز خون. را اخالطها  دارد سود و باشد نافع

  (91  : 1788مراغی، .« )اعلم اللّه و پیاپى چند نوبتى یابد راحت آن از بیاالیند نقرس
 کند: نیز اوصاف یوز را چنین بیان می حبیب السیرخواندمیر در کتاب 

 یوزى با کرده شكار ترک ودش پیر چون یوز و سگ مثابه مزاج بحسب و پلنگست مانند بشكل یوز»

: 1781/4)خواندمیر، « کند بسیار خوابپلنگ  مانند نیز یوز و خورد وى صید از و گردد مصاحب جوان

681.) 

کنند که یوزپلنگ به پنیر عالقه داشته و با آن تغذیه  منابع نظم و نثر ادعا مى

کردند شاید به  یرا با پنیر تغذیه م شده تیتربشده است. شیمل معتقد است یوزهای  مى

در . انوری (161: 1786)تر به شكار حمله کند  این علت که هنگام شكار بتواند گرسنه

 :دیوان اشعار خود به این امر چنین اشاره دارد 71 قصیده

 بر خصم تو آموخته چون یوز و پنیرست   وادثــگردان که حـاز شیر فلك روی م
 (116بی تا: انوری، )                                                                                                         

 گوید: می ،مولوی نیز در غزلیات دیوان شمس

 هم کودک و هم جوان و پیریم... ما عاشــق و بیـدل و فقــیریــــم

 چــون یـــوز نـه عاشق پنیریم ما خـون جگر خوریم چون شــیـر
 (618: 1796مولوی، )                                                                               

 افروز شد... دوش دلـم ســوی دل آتـــش عشـــق تو قــالووز شــد

 همچــو پــنیر آفـت هر یوز شـد هر چه به عالم خوشی شـهوتـست
 (711 :1796 مولوی،)                                                                               

 ولیكن یوز را ماند که جویای پنیر است او             اگر او شیر نر بودی غذای او جگر بودی
 (811 :1796 مولوی،)                                                                                                            

 در بوستان سعدی نیز آمده است:
 6که مالد زبان بر پنیرش دو روز  بر آن مرد کندست دندان یوز

 (181: 1766سعدی، )                                                                          

 6. زیستگاه یوز در جغرافیای تاریخی ایران3

های ایران  ای در بیابان نحصر به نواحی دورافتادههرچند در حال حاضر زیستگاه یوز م

اما در کتب تاریخی و جغرافیایی به پراکندگی جغرافیایی زیستگاه یوز اشاره شده  است

است. به نقل از نسوی در قرن پنجم هجری، یوز در مناطق گرمسیری چون موصل و 

گری چون کرمان و شیراز و شهر زور سكونت داشته است و از آنجا به مناطق دی

 (.166: 1764)نسوی، آمدند  می ماوراءالنهر و آذربایجان
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از فراوانی یوز « یوز قمى»مناطقی بود که یوز فراوان داشت. اصطالح  ازجملهقم نیز 

 ترین بزرگازجمله  که خاقانی (.67: 1771)نیشابوری،  در این منطقه حكایت داشته است

 اشعار دیوان آید، در می شمار به  ن ششمفارسی در قر ادب و شعر تاریخ سرایان قصیده

 آورده است:وطواط  نیدالدیرش هجو در خود
 گفتار در برک ...ن رودكابا دوست              چون یوزک قمی جهد از دم آهوان

 (981: 1781وطواط،)                                                                                        

 «رسد هم به شكارى یوز» قم، صحراى دهد که در زوینی در قرن هفتم گزارش میق

نزدیك به آن شهر »گوید:  همچنین خواندمیر در قرن دهم هجری می(. 614: 1797)قزوینی، 

. قم نه تنها دارای یوز (666: 4/  1781)خواندمیر، «]قم[ وادى است که آنجا یوز بسیار باشد

 .(666)همان: شده است  می كار یوز نیز محسوبفراوان بود بلكه منطقه ش

مناطق دیگر برخوردار از یوز بودند. در این خصوص  ازجملهخراسان و ماوراءالنهر 

همچنین  .(169: 1787هروی، )سیفی هروی در کتاب خود به یوز هرات اشاره نموده است 

 .(114 : 1787)مارکوات،  وجود داشته است 9در ختّل رنگ قرمز  یوز

تا آنجا که حتی شده است  د نیز از دیگر مناطقی است که در آن یوز یافت مییز

 نیز معنا ها وزپلنگشكار یوزپلنگ و دارنده ی دهنده آموزشکه به معنای « فهّادان»

 .(147: 1784)جعفری،  ای در این شهر بوده است نام کوچه (691تا:  )مهیار، بیدهد  می

 یوز در آنجا فراوان یافت 8قاجاریه ۀت که در دوردیگری بوده اس مناطقفارس نیز از 

. لفظ یوزجان در منطقه چشمه یوزجان از (896: 1 /1781)فسایی،شده است  می

 :1 /1781 فسایی،)های رودخانه شیر ممسنى فارس در دوره قاجار بوده است  سرچشمه

 و نسبت وندپس و سزاوار و الیق معناى به که متصور شود گان را معرب اگر جان (.1611

او است  الیق و شاه به منسوب به معنای شاهگان که معرب شاهجان مثل است لیاقت

در این  1بنابراین یوزجان به معنای منسوب به یوز و الیق آن است. (؛767: 1741)همدانى، 

و در  (6: 7 / 1781)افشار، شده است  می های بلوچستان نیز یافت دوره، یوز در کوهستان

-711: 1787)فرمانفرما، آبشان، کوه لهران و رودگلو از توابع آن یوز بسیار بوده  مناطق گدار

و همچنین در حواشى جبال البرز و نزدیك جاجرود، حیات یوز گزارش شده است  (771
 (.168 - 169: 1786؛ فووریه، 496  :1/ 1781)کرزن، 

یران به وفور یافت توان چنین نتیجه گرفت که یوز در مناطق گرمسیری ا می بنابراین

 شده که شامل مناطق مرکزی و جنوب شرقی و شمال شرقی ایران بوده است. می

 ایران باستان ۀ. جایگاه یوز و کارکردهای آن در دور4
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و در لشكر  (81: 1 / 1797/  1798)بلعمی،  طهمورث یوز را شكار آموخت در اساطیر است که

 گوید: می باره نیدراخود از آن سود جست. فردوسی 
   برگزید میان از یوز و گوش سیه  بنگرید همه را ددان رمنده

 (11: 1/ 1767)فردوسی،                                                                         
و  (418 :8 ج 1 بخش/ 1781 راوندی،) کرد مطیع را یوز فریدون همچنین در روایات است که

 1 بخش/ 1781 راوندی،) بردند را برای پوشش خود به کار مى  وست یوزپ  مردم ثروتمندحتی 

 (.166 :8 ج

 شایسته کارهاى از با یوز شكار گرگانى، اسعد فخرالدین رامین و در داستان ویس

 است. شده توصیف آنان رزم و بزم و شكار از هایى صحنه مكرر و آمده به شمار شهریاران

 است: آمده شكار به موبد رفتن بخش در
  از آهــو هــردوان را قـوت دادن  سیه گوشان و یوزان را گشادن

 (411: 1741)گرگانی،                                                                               

اشكانی نیز نقش یوز به عنوان حیوان شكاری ثبت شده است. در این  ۀدر دور

گودرز بن شاپور با چهارصد یوز »کند:  نین بیان میخصوص ثعالبی در کتاب خود چ

ساسانی نقش یوز  ۀدر دوراما  (116: 1784)ثعالبى،  «رفته مزین بگردنبند طال ... بشكار می

که مهارت وی  م( 411-478)تر از گذشته گزارش شده است. برای نمونه، بهرام گور  پررنگ

از یوز به عنوان ابزاری  (،776: 6 /1767)فردوسی،  در شكار کردن شهره خاص و عام بود

خاقان ترک از آن استفاده کرده است. در روایت  هیعلجست و در نبرد  نظامی سود می

 است که:
پس بهرام با هفت هزار مرد به راه آذربادگان بیرون شد، هر سوارى طبل بازى داشت و سگى شكارى و »

و چندان هزار سپاه خاقان  ن بود که بگریختپیش همه کس چنا و ؛بسیارى یوز و شكره و دام و هر چیز

اندازه از هر جنس زنده بگرفت و با  بهرام همه راه شكارکنان برفت و بى و ؛توان کرد را بدین مایه مردم چه

ناگاه به شب اندر به راه قومس برفت و پیرامون سپاه خاقان آن هفت هزار مرد را پراکنده  و ؛خود ببرد

سپاه خاقان از آواز  و ؛و یوز و سگ بگشادند و شكار را یله فرمود کردن ندزد بداشت تا همه طبل همى

باز و شورش شكار پنداشتند بدان شب اندر که جهانى سپاه آمد، دست به تیغ در یكدیگر  چندان طبل

و ایرانیان  سپاه بهرام تا روز گشت، جز طبل نزدند. چون روز روشن شد ترکان اندکى ماندند و ؛نهادند

: 1798سیف آبادی، « ) چنان بزرگ فتحى برآمد بدین حیلت و ؛ردند و ایشان را سپرى کردندحمله ب

69 .) 

 گزارش شده است (م 618-611) زیخسروپروعالوه بر این دوازده هزار یوز در دربار 

گذشته از اغراق آن، این روایت حكایت از اهمیت یوز در دربار  که( 16: 1767)گردیزی، 

، با هزار یوزچى از دیگر (م 671-661)همچنین فرار یزدگرد سوم  د.شاهان ساسانی دار
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در دربار ساسانی  درواقع یوز (.768: 1784)ثعالبى،  است که مؤید این مطلب است ها گزارش

چنان دارای اهمیت بود که به عنوان هدیه از دربار شاه به دربار قیصر و یا از دربار  آن

کند  گردید. مسعودی در این خصوص گزارش می می خاقان چین به دربار ساسانی ارسال

 رصدکان و آهو حیوان این که نوشت بدو و کرد هدیه قیصر به یوزپلنگى کسرى»که: 

 را آن و بپسندید را یوزپلنگ قیصر و داشت مكتوم را عقاب رفتار و کشد می را آن امثال

 .(188: 1 / 1794)مسعودی، « دید... پلنگ همانند

های  که خاقان چین شصت یوز با طوق شده روایتاشعار فردوسی نیز  عالوه بر آن در

 گوهردار و زنجیرهای طال برای بهرام گور فرستاده است:
 بـبـردند بـا شاه گیتـی فـروز  پس بازداران صد و شست یوز

 بــدو انـدر افگنده زنجـیـر زر  بیـاراستــه طوق یوز از گــهر
 (.711: 6/ 1767)فردوسی،                                                                              

 اسالمی ۀ. جایگاه یوز و کارکردهای آن در ایران دور5

و در منابع هست که  گردد یبازمصدر اسالم  ۀاسالمی به همان دور ۀشناخت یوز در دور

(. 411 :1761؛ 111: 4  /1794 ،)واقدىدویدند  مى یوزپلنگ اکوع همچون بن ابوذر و سلمۀ

دختی از قبیله  همچنین روایت شده است که چون سعد بن ابی وقاص به حیره آمد، شاه

 نعمان که اینك پیر گشته بود، از نعمات خود برای سعد چنین گفت:

 و نعمت و ناز و یوز و باز زر و مال و اسباب و منال ...چون روزگار نظم عقد و جمعیت ما از هم گسیخت »

و افواج بنده  و خیل و حشم بسیار و مردان کارى و قالید شكارى و عشایر کارساز سازگار بایل سرافرازو ق

 .(179 - 176: 1741، پژوه دانش« )و پرستار، تمامت در معرض نفاد افتاد

توان به شكار، هدیه و مالیات  اسالمی می ۀکارکردهای یوز در ایران دور نیتر مهم ازجمله

 صاف و تماثیل آن در هنر و ادبیات اشاره نمود.و استفاده از او

 . شکار با یوز5-0

فا، )ص هایی است که از روزگاران کهن به دو گونه رواج داشته است شكار از سرگرمی

ظاهراً  (.144: 1 / 1761)مجلسی،  آموز و با ابزار شكار : با حیوانات دست(86: 1 بخش ،6 /1798

جاحظ . (11: 1764)نسوی،  وص، یوز و باز بوده استشكار توسط شاهان همراه با ساز مخص

 (696: 1414/6)جاحظ، «الملوک 11جوارح من الفهد و الباز»گوید:  می حیواندر کتاب 

نموده و با  و گاهی برای تفریح به این کار اقدام امرارمعاشهرچند مردم عادی نیز جهت 

 رفتند: می یوز به شكار
 مصاحب رازى حاکم از گفت و سلیطى اسماعیل ابن احمد بن محمد ابوالفضل ما براى از کرد حدیث»

 عبدالرزاق بن منصور ابى نزد در رسالت عنوان به مرا عتبى جعفر ابو گفت که شنیدم عتبى جعفر ابى
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 استماع گفت شوم مشرف( ع) رضا حضرت بزیارت که خواستم اذن او از بود پنجشنبه روز چون و فرستاد

 اذیت مشهد این اهل بر و بودم جوانى ایام در من دارم حدیثى مقدس مشهد نای امر در که من از کن

 پوشش و نفقات و کندم یم را آنها هاى جامه شدم یم شریف مشهد این زوار متعرض راه در و رساندم یم

 آن پس فرستادم آهو آن عقب در شكارى یوز و دیدم را آهوئى و رفتم بشكار روزى پس گرفتم یم را آنها

 او مقابل در یوز و ایستاد آهو برد پناه مشهد این بحیاط آهو آن اینكه تا کرد تعاقب را آهو آن یوستهپ یوز

 چون و نرفت نزدیك یوز رود آهو نزدیك یوز که کردیم اهتمام آنچه و رفت ینم آهو آن نزدیك و ایستاد

 مشهد صحن در داخل آهو اینكه تا نمود یم تعاقب را آهو آن یوز کرد یم حرکت خود موضع از آهو

 مقدس صحن حجرات از حجره در داخل آهو پس نرفت شیو پ بایستاد موضع همان در یوز شد مقدس

 کجا در شد صحن داخل االن که آهوئى که گفتم مقرى نصر بابى و شدم صحن درگاه در داخل من و شد

 آهو اثر و پشك و دبو شده مكان آن در داخل آهو که مكانى در شدم داخل پس ندیدم را آن گفت است

 متعرض بایشان خوبى از بغیر و نكنم اذیت را زوار این از بعد که کردم نذر ندیدم را آهو ولیكن دیدم را

 (.678 - 679: 1 تا/  )صدوق، بی « نشوم ایشان

و اصوالً  11اساس کلی فقه درباره تجویز صید کامالً روشن و متكی بر قرآن کریم بوده

اما هیچ اجازه صریحی  ؛در اسالم همانا کسب روزی است نخستین هدف تجویز شكار

گونه که در متون تاریخی از وصف شكار  برای پرداختن به شكار به عنوان سرگرمی آن

در فقه اسالم، گوشت هر درنده، چه  (.186: 1787)احسن،  توان یافت نمی آمده است،

17یا ناخندار حرام است 11نیشدار
حالل  14یكن شكار با مُكَلِّبینل(. 81: 1 / 1761)مجلسی،  

آید؛ متفاوت و گاه  می ها در باب اینكه آیا یوز نیز جزء مُكَلِّبین به حساب اما روایت ؛است

متناقض است. از امام جعفر صادق )ع( است که یوزِ آموخته چون سگ است و حالل 

ز مانند سگان و در اخبار صحیحه و جز آن آمده که یو (141: 1)همان/ نگه دارداست آنچه 

« مكلّبین»که خدا فرموده  است آنیوز از »همچنین از آن امام است که فرمود:  (.176: 1)همان/ است

مخور از آنچه با باز یا صقر »عالوه بر آن در فقه الرضا )ع( چنین بیان شده است: (. 161: 1 )همان/ 

خوردن آنچه کشته و   رى جز سگ آموخته کهاش یابى و سرش را بب یا یوز یا عقاب و جز آن شكار کنى مگر زنده

  (.161 -1:168 )همان/  «در آن بسم اللَّه گفتى باکى ندارد
جز »در کتاب مَن ال یحضره الفقیه نیز از امام صادق )ع( روایت است که فرمود: 

كار را زنده هاى شكارى هر چه را که یوز یا باز شكارى و امثال آن شكار کنند از آن مخور مگر مادامى که ش سگ

و به غیر از کالب هر چه شكار کند « مكلّبین»فرماید:  بیاورند که بتوانى آن را ذبح کنى زیرا خداوند عزیز مى

 (.477: 4 / 1769)صدوق،  «یابی دستصیدش خوردنى نیست مگر اینكه به ذبح آن 

 مواردی است که در فقه اسالمی به ازجملهنیز سایر پرندگان شكارى  یوز وتجارت 

شود با یوزها  که آیا می صادق )ع( پرسید امامز فردی ا باره نیدراآن پرداخته شده است. 

. دمیری نیز در (191: 1414/19)حر عاملی، و پرندگان شكاری تجارت نمود؟ امام فرمود: آری 
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 فأشبه ناب ذو ألنه أکله یحرم»کتاب حیاه الحیوان الكبری در ذیل حكم یوز آورده است که: 

«إجارته جواز فی خالف ال و به للصید بیعه یجوز كنهل األسد
 (.718: 1414/1)دمیری،  16

اسالمی، اهلی کردن، نگهداری و استفاده از یوز در شكار را به یزید بن  ۀدر دور

 1789طبری، ) دهند و از همین رو وی ملقب به یوزباز گردید می نسبت ه.ق( 61-64)معاویه 

های محبوب  عباسیان نیز شكارگری از سرگرمی ۀدر دور .(91: 1 /1794مسعودی، و  11:61 .ق/ ه

16خلفا بود
اعراب قبل از اسالم شكارگری را ی است که در حال. این (167: 1787)احسن:  

ای برای فراهم ساختن خواروبار  ای برای آموزش فنون جنگی و نیز سرچشمه وسیله

 .(164)همان:  دانستند تا وسیله سرگرمی و تفریح می

اسالمی، چنان بود که متونی با مضامین  ۀاهمیت شكار با یوز در تاریخ ایران دور

آیین شكار و اوصاف میرشكار و چگونگى صید و پرورش حیوانات شكاری نگارش یافته 

پس اگر نخجیر »گوید:  نامه درباره شكار با یوز چنین می است. عنصرالمعالی در کتاب قابوس

تا هم نخجیر کرده باشى و هم بیم مخاطره  و چرغ و شاهین و سگ مشغول باش دوست دارى بنخجیر یوز و باز

، یعنصرالمعال) «نبود و آنچه بگیرى بكارى باز آید که نه گوشت سباع خوردن را شاید و نه پوست او پوشیدن را

1787 :16)
19

 

یر شد آن را بر پشت اسب قرار داد و به شكار برد. خواندم های بود که می یوز از گونه

: 4/ 1781)خواندمیر، «اول کسیكه آن جانور را بر ساغرى اسب سوار ساخت یزید بن معاویه بود»معتقد است 

کند که این عمل را انجام  . عنصرالمعالی در همین خصوص به فرزند خود توصیه می(681

 ندهد: 
وز داران کردن و اگر نخجیر یوز کنى البته یوز بر کفل اسب خویش منشان که هم زشت بود ترا کار ی»

هم در شرط خرد نیست سباعى را در پس قفاى خویش گرفتن، خاصه ملوک را، اینست شرط نخجیر 

 (.16)همان: « کردن
 اسبان»: است شده گزارش نیز صفویه دوره در آن بردن شكارگاه به و یوز کردن سوار

 . (671: 1787 قزوینی،) «باشد  همراه   ها شكارگاه در یوز طریق به که  نیست شیران حمل وتوان تاب را

 در بود، دانشمند و شاعر امیرى که (ق 766 -417) وشمگیر بن قابوس المعالی شمس

 و نموده اشاره هجرى چهارم قرن دوم نیمه شكار با یوز در به خود اشعار از یكى

 :گوید مى
 نــیـاز و آز نــیارم دل پـیــش مــن             نیـاز یا اســت آز سـراسـر جهان کار

 را دراز عــمر گــذارم بــدان هــم تا             ام برگزیده جهان به را چیز بیست من

 را باز و یوز و صیدگه و نـرد و شطرنج              را خوشگوار مى و رود و سرود و شعر

 را نمـاز و دعـا و وجـود سالح و اسب              را بـزم و رزم و بارگه و گوى و میدان
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 (71: 1714/1عوفی، )                                                                            

غزنویان حكایاتی از عالقه امیران به شكار آمده است. بیهقی در ارتباط با  ۀدر دور

ندیمان و با بازان و یوزان و حشم و »چنین روایت نموده است:  (ه.ق 471 -441) امیر مسعود غزنوی

، پسر ه.ق( 411 ح.)سلطان محمد  (911:  1 / 1794)بیهقى،  «مطربان ... تا چاشتگاه بصید مشغول بودند

 باره  نیا درپرداخته است. سیستانی  سلطان محمود غزنوی نیز با تیر و یوز به شكار می

 گوید: چنین می
 یسار چو گرد باد همی گشت بر یمین و  همی فكند به تیر همی گرفت بیوز 

 (116: 1711)سیستانی،                                                                                                

نیز شكار را دوست  ق( 616 - 611) سلجوقی  سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه

شته است همه با قالده زر دا گوش اهیسداشته و چهارصد سگ و یوز و شیر و ببر و 

ای است از شرف الدّین شفروه  همچنین قصیده (.91: 1786و همدانی،  117: 1 / 1781ای،  )شبانكاره

 666-697)آخرین فرمانرواى سلجوقى ایراناصفهانى در مدح سلطان طغرل بن ارسالن

 گوید: که می ه.ق(
  کــرگـس و سیمرغ و پیل و کرگدن  صــید بــاز و صـید یـوز او شـده 

 (461: 1764)راوندی،                                                                                             
« ها نشسته بسته و بازان بر کرسی  یوزان»خوارزمشاهیان اصطالح  ۀهمچنین در دور

پس از  (.166: 1791و نسوی،  144: 1784)نسوی،  از وجود یوز در دربار حكایت داشته است

شد  حمله مغول و در حكومت ایلخانان شكار با یوز نوعی تفریح و سرگرمی شمرده می

شكار کردن برای  مغوالناولیه زندگی  ۀکه در دور درحالی(؛ 69: 1789)اصالنپور علمداری، 

لشكر برای نبرد و سیر کردن آنان بوده  داشتن نگهتفریح نبوده، بلكه هدف از آن آماده 

 تاریخ. مغوالن برای شكار الگوی خاصی داشتند که در کتاب (71: 1764)نسوی،  است

 چنین شرح داده شده است: جهانگشای جوینی
چون عزیمت شكار خواهند کرد بر سبیل تجسس مردان بفرستند و مطالعه انواع و کثرت و قلت صید »

لشكر را بر آن تحریض بر صید حریص باشند و  دائماًبكنند و چون به کار لشكر اشتغال نداشته باشند 

نمایند و غرض نه مجرد شكار باشد بلكه تا بر آن معتاد و مرتاض باشند و بر تیر انداختن خوگیر 

 (.111: 1786)جوینی، « شوند

رسد برخالف یكجانشینان که اهداف تفریحی و بزمی شكار را  می به نظردر کل 

أمین غذا و مایحتاج زندگی و شكار را با هدف ت نینش کوچبیشتر مد نظر داشتند، اقوام 

یوز از چنان اهمیتی در  .(19: 1717، پرست نید)دادند  می همچنین تمرین فنون رزمی انجام
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الدین  کمال. اند کرده زیرانداز اطلس فراهم می آنبرای شكار برخوردار بوده است که 

 کند: میاشاره  چنین به این نكته 18اسماعیل
 کند می گه نشست یوز را اطلس نهالی  اکند می گه دواج پرنیان بر سفت سگ

 (166 قطعهگنجور،  پایگاه)                                                                                               

 چوپان همچون امیر حكام محلیو است شكار با یوز اختصاص به پادشاهان نداشته 

از اتابكان یزد نیز با یوز  (ه.ق 616-616)بن عزالدین لنگر  نیالد قطبو سلطان  (قه. 918. م)

وز یدن و یجانور پران (.41: 1784جعفری، ؛ 188: 1 / 1781ای،  )شبانكارهپرداختند  به شكار می

/ 1787؛ سمرقندی، 718و  111: 1 / 1781)حافظ ابرو، ثبت شده است  نیز در دوره تیموریدن یدوان

است که هایی  از نمونه ی یوز در هنگام شكار در این دوره،ف ادبتوصی .(764و  191: 7 

 :نمود یوز در ذهن تداعیاز شكار با  ینیر عیواتوان تص یم
گرفت و به  لحظه گله را مى آسا همه تن چشم گشته بود و هر زرو دامیان تیدن آهویوز از براى دی»

هاى  بست و نقطه د تابان مىیخورشخت که نقاب کحلى بر رخسار یانگ دن غبار چنان مىیهنگام دو

  هاى کرد و از شبه ت مىین حكایكر ترکان چیپ ن بر عارض ماهیعنبرگون بر تن او از خالهاى مشك

 .(499: 7 )همان/ « داد ر روزآسا نشان مىیپراگنده بر بساط حر
وز و باز، همه شب در نشاط و ناز یروز با   همه یمورین تیسان برخی از سالط نیبد

یوز و صید د یص صفوی نیز ۀنویسان در دور ۀسفرنام.(144: 7 /1781)حافظ ابرو،  نددیرانگذ مى

 :آمده استشاردن در سفرنامه . اند با یوز را توصیف کرده
 با را چشمش که را جانوران نیا از كىی سوارکار. زند نمى صدمه انسان به شده تیترب وزپلنگی»

 که جانورى راه سر بر و نشاند خود مى اسب ترک بر زده گردنش بر ریزنج و بسته پارچه از اى كهیبار

 ریزنج و چشم است دهیرس كینزد که افتیدر وقتى و ستدیا مى انتظار به دارد را کردنش شكار قصد

 که را وانىیح که نیهم وزی. جهاند مى طرفش به و گرداند برمى شكار سوى به را سرش. دیگشا مى را وزی

: 1 / 1791شاردن، ) «آورد درمى پاى از را او و جهد، مى شیسو به و غرّد مى دید برد حمله او به دیبا

966). 

 دانید که یوزها در باغ هزار جریب و در انتهاى ضلع جنوبى مکن می توصیف شاردن

، با ها آنت یرا به خاطر اهم یشكار یوزهای(. 1988/ 6 ؛ 917: 1 / 1791) شدند می دارینگه

: 1781/8، ینیقزو ـ ی)تتو داشتند یو زربفت فرنگى نگاه م  هاى مخمل لهاى مرصع و ج قالده

وجود وز ی ازجمله اى پر از حیوانات مختلف رخانهیشدر زمان شاه سلطان حسین،  (.6119

 قبیلوانات از یاعضا و جوارح ح یر داروخانه وعالوه بر آن د. (11: 1781)آصف،  داشته است

ه شد می شكار استفاده برایاز یوز  نیز قاجار ۀدر دور (.89)همان: وز موجود بوده است ی

 نهد و رو به کاستی می جمعیت یوزهااما از این دوره به بعد ( 161: 1791، شاه نیناصرالد)  است

و یوزها در  (161: 1 / 1794، السلطنه نی)ع شده حتی در تشخیص یوز با پلنگ دچار اشتباه
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 ها آنها نیز به توصیف  در برخی سفرنامهشوند.  می نهاد جدیدی به نام باغ وحش دیده

 :پرداخته شده است
هاى اطراف  ر نر و ماده متعلق به کوهیمون و چهار شیك میوحشى دارد که در آن  تپه باغ باغ دوشان»

« وز و سه پلنگ از سواحل جاجرود و پنج خرس دماوندى هستیك یراز، سه ببر از مازندران و یش

 (.1116: 1776و دالمانی،  164: 1786)فووریه، 

 اتیه و مالیهد به عنوانوز ی .5-2

به عنوان  ،نآچه قبل از اسالم و چه پس از  کهبود  ییبها گران یایهدا ازجملهوز ی
 به شاه مبارک الحرب آداب کتاب در .(64: 1764)نسوی،  دیگرد می مت ارسالیق یذ ییکاال
 ازجملهوز ی که رستادند اشاره شده استف یشاهان م یکه برا  ایییهدا و تحف از اى پاره
روایت شده  انیغزنو ۀدر دور برای نمونه این امر .(148: 1746شاه،  )مبارک ه استودب ها آن

 جل با وزی ده» که نیز آمده است انیخوارزمشاه ۀدر دور. (919: 1 / 1794هقى، یب) است
وز یمغوالن  ۀدر دورو ( 114: 1784)نسوی،  دیسلطان ارسال گرد یبرا  «نیزرّ قالده و اطلس
)قاشانی،  رفت می ای از موارد غارت شده و به یغما در پاره کهشد  می ارسال« قان»برای 

« انیان و پارسچیقوشچ»اى به نام  در عهد مغول عده .(111: 1/ 1778و اسفزاری،  118: 1784
ولى  ؛رندیبگ« ورجان»ا یاى چهارپا  نى عدهیمع مناطقبودند که وظیفه داشتند هرسال از 

وز را به خان ی ازجملهکردند و مالیات خود  ت خود تجاوز مىیاز مأمور ن مأموران بعضاًیا
موران خان به بعد و با دستور وی مأ ازان. از زمان غ(741: 1768)همدانی، دند یرسان نمى

و ات مختلف مطالبه یالوز، از ویصد قالده یهزار جانور و س كیدولتی وظیفه داشتند که 
خان  غازان .وز نداشتیکس حق گرفتن جانور و  چیهمچنین ه .(747)همان:  ل دارندیگس

و  181: 7 / 1781)خواندمیر، « ت دهندیوزبانان هرساله چه مبلغ از کدام والی»مقرر کرد که 

 به دیگر جانوران همراه به را وزی هند یامپراتور سفیران از برخی صفویه ۀدور در (.181
 ییهدایا ازجمله یوز نیز تیموری ۀدور در .(171: 7 / 1781 ترکمان،) آوردند می صفوی دربار
 حافظ) «فرستادند گرید  زهاىیچ و  وزانی و تازى اسبان و ریش ایهدا براى: »شد می ارسال دربار به که بود

 . (618: 4 / 1781 ابرو،

 و ادبیات فرهنگ وز دری .3-5

ر یدر تعب ازجملهشته است، نقش دانیز ا م یو ادب یفرهنگ وجوهاز  یاریبس وز دری

 شود. پرداخته می ها آنبه که در ادامه  ها المثل ضربل و یتمث خواب، اشعار،

 ریباره تعبدر السّباع رؤیاء بخشو در  الطریقه یعةشر و الحقیقه حدیقةسنایی در 

 خواب یوز آورده است که:
 بدخواه یكی دشمنانند هر         یوز و کفتار و گرگ با روباه
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 (116: 1794)سنایی،                                                                     

 ده است که: روآ  یگزار خواب در کتاب  یراز عمر بن محمد نیفخرالدن یهمچن
 تر، فاضل و است بهتر درندگان همه از و ؛بود بانگ و نام مرورا که دار طاعت بزرگ فیشر بود دشمنى وزی»

 .(114: 1786)رازی، « بود دشمنى وزی گرید درندگان ازان که بود حد بران او دشمنى و دوستى و

 در کى باشد همچنان حالى همه و جنگ و کارزار وزی با .بود انهیم او دشمنى و باشد، آشكارا او دشمنى»

 (.717)همان:  «شد گفته درندگان

درباره   ونیالع عرائس یف الفنون سدر کتاب نفائ  یآمل محمود بن محمد نیالد شمس

 د: یگو می وزیدن یخواب د
 ریش گوشت. مقصود افتنی و باشد ظفر هم ریش از ختنیگر و ابدی ظفر دشمن بر کرد مسخر را ریش اگر»

 باندازه و دارد ریتعب نیهم وزی و پلنگ. همچنان او موى و استخوان و بود پادشاه از مال افتنی خوردن

 .(144 :1781/7آملى، ) «باشد كی هر مرتبه و قوت

توان  می ازجمله های با مفهوم یوز در ادبیات دوره میانه رواج داشته است. المثل ضرب

 : نمودبه موارد زیر اشاره 
  بیچاره شوی به دست یوزی         ای گرگ نگفتمت که روزی

 (96بیت ، دیسع مفرداتگنجور،  پایگاه)                                          

زد که یگر م از اهل هنر چنان مىیس» (76: 1767)قمی،   «ادهیر پیو ش دیسوار آ وزی»

وز ی» (171)همان: « دشوارتر آموختن که کوچك ،وز بزرگی» (98)همان:  «وزیآهو از 

وز دندان ی»و ( 111 :1141رادویانی، ) «ردیوز پند گیسگ را بزنند » (11)همان: « رینده پنیجو

 (.14: 1784)ثعالبى،  «وزیخسته چو »و یا ( 81: 1791 )پاشازاده،  «مذبح آهو برکند طمع از

وز و دشمنش یبه  (771-711) ینصر بن احمد سامان ستان، دولتِیخ سیدر کتاب تار

 :شده است هیتشب آهوبه 
 دولت او یوز و دشمن آهوی ناالن              سرو پیروزـیمروز و خـلك نـآن م

  ایشانبا حشم خویش و آن زمانه               ث زنده گشت بدو بازعمر بن اللی
 (711: 1766)بهار،                                                                                        

 و چهارم قرن اواخر شعراى و فضال از جرجانى حسن بن احمد ثمیاله ابو خواجه

  این چنین به یوز اشاره دارد: ای  در قصیدهنیز  پنجم قرن لیاوا
 شكار است حكمت و علم را بخرد مرد وُ          آهو وزی آنِ و گوزنست ریش شكار 

 (671: 1798/1)صفا،                                                                                          

 باه نموده که یوز تشبی جهان را به ، نیرام و سیو کتاب لفمؤ ، گرگانى نیفخرالد

 ست:ا آهو یسرعت در پ
 وزـی او و آهو ما که دارىـپن وــت            روز و شب دارد نیکم ما بر جهان  
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 جویند ساز بربط و چنگ گروهی            دـوینـج ازـب و یوز دـصی یـگروه
 (798: 1/همان)                                                                                          

، یهجر پنجم قرن در رانیا شاعران ریمشاه ازتبریزی  ابومنصور میحك الزمان شرف

 :(416: 1)همان/ کند می فیتوصن یچن، ق 474 ش از زلزله سالیز را پیشهر تبر

  غزال شكار بر وزی تاختنـب كىـی           غزل سماع بر جام بخواستن كىی  

شكار  دربارهکه  است هفتم قرن آغاز و ششم قرن در رانیا آور نام عارف و شاعر ،عطار

 :دیگو می وزیشاهان با 

 باز افگند هم ز را هـــروب دو آن          باز و وزی با شد دشت در خسروى
 (866: 1)همان/                                                                                       

 :سراید چنین می مظهرالعجایبذکر مناقب حضرت علی )ع( در هم او در 
 پرورش دادی بخوردی همچو یوز            د روزـمنت را چنـیا دشـدنـای ب

                                                                                           (1796 :61) 

 سروده است: ای چنین قصیدهامیر معزی در عالوه بر این، 
 ر از خادـود نغز تــید بــازگه صــتا ب        تر از یوز تا شیر گه جنگ بود چیره

 (17قصیده )پایگاه گنجور،                                                                               

 :این چنین به ویژگی یوز اشاره دارد یا دهیصقدر عنصری همچنین 
 جهد چنانكه جهد یوز شرزه روز شكار        از کف روزگاررود چنانكه رود گوی 

                                                                                               (1767 :144) 

 گوید: می نیز درباره شكار با یوزسلمان ساوجی از شعرای قرن هشتم هجری 
 موج زد دشت شاهین و باز و یوز ز فوج بر فوج لشكر رفت صحرا به

 ازانـــازان را به غـردند بـــا کـره ند تازانــوی نخجیر گه رفتـس

 وقـتی از شـغزاله طوق دارش گش چو یوز او رسن بگشادی از طوق
                                                                                           (1748 :147) 

از موی  آنچه در خصوص اشعار و امثال و نقش یوز در فرهنگ ایران گفته شد،عالوه بر 

همچنین  (.148: 1776)دالمانی،  شده است می استفادهنیز ها  یوز در برخی از طلسم

؛ شیمل، 476: 1776)دالمانى،  است موجود  وزی ها با صور ها و فرش پارچهاز تزیین هایی  نمونه

 یوز در فرهنگ ایران دارد. ویژه جایگاه حكایت ازکه همگی  (111: 1786

 

  جهینت. 6
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وان از ین حیکه ا سازد میرهنمود  نتیجهن یرا به اما  ،رانیخ ایوز در تاریگاه یشناخت جا

قبل و چه بعد از اسالم  چه ران،یا های مختلف تاریخ دورهدر  یشكار یابزارها نیتر مهم

تا مغوالن و  همچون اعراب، ینینش کوچرسد اقوام  می به نظر مجموعو در  بوده است

زندگی و همچنین  مین غذا و مایحتاج، شكار را با هدف تأیموریه تیاول رانیام یحدود

 ریحی و بزمییكجانشینان که کارکردهای تف برخالفدادند؛  می انجام تمرین فنون رزمی

اهمیت بود  یدارا چنان آنران یخ ایتارهای  از دوره یدر برخوز ی. آن را مد نظر داشتند

. دیگرد می ران ارسالیصران، شاهان و امیه به قیا هدیو  متیق یذ ییکه به عنوان کاال

. شده استاستفاده  نیز یبه عنوان ابزار نظامدر دوره باستان وان ین حیاز ا یحت

ر نمود یافت که در بستر یوان در آثار هنری، اشعار، امثال و تعابین حیگر اید یکارکردها

اما از دوره قاجار  ؛ارتباط نزدیك این حیوان با زندگی مردمان و حاکمان گسترش یافت

وز برخالف گذشته به عنوان هدف شكار تلقی یشكار،  یاسلحه گرم برا به بعد و با ورود

 .نهادکه رو به انقراض  جاییشد، تا  یدارنگه ها وحش باغگردید نه ابزار شكار و در 

 

 ها نوشت پی
 ،«چنگال تیز یوز همچون» ،«یوز ازتر  چاالک» این چنین اشاره شده است: ها یژگیو. در منابع تاریخی نیز به این 1

 .441، 166: 1781 ؛ دمشقی،71: 1418/1119 الطقطقى، ـ ابن «دست چیره یوز همچون»

 یوز رزم لشكری با / فرستاد توز کینه یكی طالیه بهر فردوسی: ز. 2

 لذا  ؛11: 1796 است ـ چلپی، صد عدد معنای به ترکی زبان در یوز که نمود توجه نكته این به بایستی . البته7

 ،(پسر صد)  یوزاغالن ،(نفر صد سردسته)های دیگر، همچون: یوزباشی  برخی از اصطالحات عصر صفوی و دوره

 .ارتباطی به یوز به معنای حیوانی شكاری ندارد... و( گوسفند صد مالك) یوزقویونلو  ،(دروکننده صد)  یوزدرن

 المجالس زینت کتاب در الحسینی محمد مجدالدین. است رسیده ثبت به نیز صفویان دوره در اندیشه نوع این 4

 .891 :1761 ـ حسینی، «نماید تولید یوز شود جمع شیر ماده با پلنگ چون: »گوید می  یوز درباره

 مراد این است که اگر یوز از پنیر تو دو روز بخورد هرگز قصد دریدن تو را با دندان خود نخواهد کرد.. 5

عبارتند از: قلعه اکرى یوز در کردستان ـ بدلیسی،  اند آمیخته درهمنام مناطقی که در متون تاریخی با پسوند یوز  .6

ـ از توابع هشترود آذربایجان  یوز آغاچیا   قریه یوزآقاج ،711 :1781، یوزآباد در لرستان ـ معجزی، 66: 1 /1799

النهر نزدیك  ، شهر یوزکند یا اوزکند از شهرهاى ماوراء141: م 1141/  ق 1768همدانی،  ؛118: 1761کرمانی، 

در کنار سیحون سكونت داشتند و در نیمه سده هیجدهم « یوز»، همچنین قوم 111: 1787ـ مارکوات،  فرغانه 

ـ وامبرى، « قوه یوز مسجدى»یا « یوز مسجدى قره. »76 – 74: 1799ومت اوراتپه را تسخیر نمودند ـ ستوده، حك

ماوراءالنهر یاد شده است که بیشتر مفهوم قشون   ، همچنین در دوره تیموری از منطقه یوزقوشون در417: 1789

 . 46 :1767سازد ـ شامی،  می صد نفره را در زبان ترکی به ذهن متبادر

 . استدر پشت جیحون و در مرز سند  .9

 زیر در را خود کنام یوزها فرات و دجله بین عراق در قاجاریه دوره در که کنند می اشاره نویسان سفرنامه .8

 .767: 1791 ـ دروویل، کردند مى حفر بلوس معبد و سمیرامیس  قصر هاى خرابه
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بطوطه،  شد ـ ابن مى خوانده پوشگان یا یوزجان نام به مقدی که در جام شیخ و یا تربت جام همچنین شهر .1

1796/  1: 696  . 

 براى کهآن است  تسمیه این علّت و است جارحه آن واحد ها، درّنده و طیور از است کواسب یبه معن . جوارح11

 .14: 1791/1ـ قرشی،  کنند  می کسب طعام کردن شكار اثر در خود اربابان

 فَكُلُوا اللَّهُ عَلَّمَكُمُ مِمَّا تُعَلِّمُونَهُنَّ مُكَلِّبینَ الْجَوارِحِ مِنَ عَلَّمْتُمْ ما وَ الطَّیباتُ لَكُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ اذ ما . یسْئَلُونَك11َ

پرسند: چه چیزى براى آنان  حِسابِ؛ از تو مىالْ سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ عَلَیهِ اللَّهِ اسْمَ اذْکُرُوا وَ عَلَیكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا

 عنوان بهحالل شده است؟ بگو: چیزهاى پاکیزه براى شما حالل گردیده و ]نیز صید[ حیوانات شكارگر که شما 

[. پس از  اید ]براى شما حالل شده است تعلیم داده ها آنی شكارى، از آنچه خدایتان آموخته، به ها سگمربّیان 

اند بخورید، و نام خدا را بر آن ببرید، و پرواى خدا بدارید که خدا زودشمار  شما گرفته و نگاه داشته براى ها آنآنچه 

 .4است ـ سوره مائده، آیه 

که با آن بر جانور دیگر تجاوز کند و برترى یابد و شامل ناتوان و توانا هر دو است ـ  آن استمقصود از نیشدار  .11

 .69: 1 / 1761مجلسی، 

خورده نشود گرگ و نه پلنگ و نه یوز و نه شیر و نه شغال و نه خرس و نه »فرمایند:  می م على علیه السّالماما .17

 .91: 1 همان/ ـ« کفتار و نه هر چه چنگال دارد.

. مُكَلِّب )بصیغه فاعل( 196إِنْ تَحْمِلْ عَلَیهِ یلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یلْهَثْ ... اعراف:   الْكَلْبِ  کلب: سگ. فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ .14

 .176 :6 / 1791 دهد ـ قرشى، کسى است که بسگ تعلیم شكار می

 آن با شكار برای آن( دوفروشی)خر معامله اما شیر، مانند به است درندگان از چون است حرام آن خوردن. 15

 .نیست آن اجاره بودن جایز در اختالفی و است جایز

 اتفاقی صورت به را( ع) یعل امام آرامگاه شكار، هنگام در دیالرش هارون که است روایت . در همین خصوص در16

 :یافت

 نتوانست دوید، همى پیرامون یوز و ؛گریخت آنجا بر یوز پیش از آهویى کرد، همى صید وقتى به هارون آن از بعد»

 نیرالمؤمنیام که بود یافته چنان اخبار در خود و ؛آمد شگفت را الرّشید هارون. گرفتن آهوى و رفتن جایگاه آن بر

 گور آنجا تا بفرمود پس. گفتند همچنان بازجست، علویان از و گشت دلیل حال آن را او. کردند دفن آنجا را على

 .749-746: 1798 ی،آباد فیسـ  «کردند همى زیارت و ؛سرش بر قبّه و بساختند،

هند چند کتاب درباره شكار داشته است ـ صفا،  احمد از پزشكان ایرانى قرن یازدهم در نیالد نظامهمچنین  .19

1798/ 6 :764 ،766. 

 676-668الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خالق المعانی ) الدین اسماعیل فرزند جمال کمال .81

 سرای بزرگ ایران است که در جریان حمله مغول و به دست آنان کشته شد. ه.ق( به اعتقاد بعضی آخرین قصیده
 منابع 

 کریم قرآن

 دنیاى کتاب.تهران، میترا مهرآبادی،  رستم التواریخ، ،1781، آصف، محمد هاشم

تهران، نشر ابوالحسن شعرانی،  نفائس الفنون فی عرائس العیون، ،1781، محمد بن محمود نیالد شمسآملی، 

 .اسالمیه

 عبدالقادر ،االسالمیۀ الدول و السلطانیۀ باآلدا فى الفخرى ،1418/1119، طباطبا بن على بن الطقطقى، محمد ابن

 .العربى القلم دار بیروت، مایو، محمد

 ، تهران، آگه.رحله ابن بطوطۀ ،1796، اللواتى الطنجى عبداهللاهلل محمد بن عبد  ابى نیالد شمس، بطوطه ابن

 ، بیروت، دار صادر.لسان العرب ،1414 ابن منظور محمد بن مكرم،
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مسعود رجب نیا، تهران، علمی و  ۀ، ترجمزندگی اجتماعی در حكومت عباسیان ،1787، احسن، محمد مناظر

 فرهنگی.

 ، سید جعفر شهیدی، تهران، علمى و فرهنگى.دره نادره تاریخ عصر نادرشاه ،1784، استرآبادى، میرزا مهدیخان

امام،  محمدکاظمید ، تصحیح سروضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ،1778، محمد زمچى نیالد نیمعاسفزارى، 

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 ، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخى ،1781، افشار، ایرج

 اصفهان. قائمیه یا انهیرا تحقیقات دیوان اشعار انوری، اصفهان، مرکز ،تا بی، انوری، محمد

، تهران، انجمن  توفیق سبحانى و مولوى احمد صاحب منتخب التواریخ، ،1791، ک شاهبن ملو عبدالقادربداونى، 

 آثار و مفاخر فرهنگى.

، تهران،  ، والدیمیر ولییامینوفشرفنامه تاریخ مفصل کردستان ،1799، نیالد شمسبدلیسى، شرف خان بن 

 اساطیر.

 ران، سروش / البرز.، ته ، محمد روشنتاریخنامه طبری ،1797/  1798، بلعمى، ابو على

 ، تهران، پدیده خاور.تاریخ سیستان ،1766، )بكوشش( الشعرا ملكبهار، 

 ، خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات مهتاب.تاریخ بیهقى ،1794، محمد بن حسین ابوالفضلبیهقى، 

 ، قم، دلیل.، رسول جعفریانانقالب االسالم بین الخواص و العوام ،1791، پاشازاده، محمد عارف اسپناقچى

 https://ganjoor.netگو( به آدرس:  پارسی انیسرا سخنپایگاه گنجور )آثار 

 فرهنگى.  و تهران، علمى مجد، طباطبایى رضا غالم ،الفی تاریخ ،1781، خانآصف قزوینى، احمد؛ قاضى تتوى،

 ، ایرج افشار، تهران، امیرکبیر.آراى عباسى تاریخ عالم ،1781، ترکمان، اسكندر بیگ

 ، محمود هدایت، تهران، اساطیر.شاهنامه ثعالبى ،1784، عبدالملكمحمد بن  ابومنصورثعالبى، 

 ، محمد باسل عیون السود، بیروت، دار الكتب العلمیۀ.الحیوان ،1414، جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 ، ایرج افشار، تهران، علمى و فرهنگى.تاریخ یزد ،1784، جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن

 ، تهران، دنیاى کتاب. ، عبدالحى حبیبىطبقات ناصرى ،1767، جوزجانى، منهاج الدین سراج ابو عمر عثمان

محمد  تاریخ جهانگشاى جوینى، ،1786، محمد نیالد شمسمحمد بن  نیبهاءالدعطا ملك بن  نیعالءالدجوینى، 

 ، تهران، دستان.هتمام سید شاهرخ موسویانقزوینى و به ا

 احیاء کتاب.  ، میر هاشم محدث، تهران،تقویم التواریخ ۀترجم ،1796، ى بن عبداهلل )حاجى خلیفه(چلپى، ابومصطف

، تهران، سازمان چاپ و  ، سید کمال حاج سید جوادىالتواریخ زبدة ،1781، حافظ ابرو عبداهلل ابن لطف اهلل

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.

(، قم السالم هیعل) تیالبآل  ۀتحقیق و نشر موسس، صیل وسائل الشیعهتف ،1414، حسنحر عاملی، محمد بن 

 الحیاء تراث.

 ، تهران، نشر کتابخانه سنایی.زینت المجالس ،1761، محمد نیمجدالدحسینی، 

  ، تصحیح احسان اشراقى، تهران،التواریخ صةخال ،1787، الحسین نیالد شرفحسینى قمى، قاضى احمد بن 

  پ دانشگاه تهران.مؤسسه انتشارات و چا

 تهران، زوار. دیوان خاقانی شیروانی، ،1781، خاقانی، بدیل بن علی

 همایی، تهران، نشر خیام. نیالد جاللبه کوشش ، تاریخ حبیب السیر ،1781، بن همام الدین نیالد اثیغخواندمیر، 

  .تهران، امیرکبیر وشى، هفر یمحمدعل ، ترجمۀبختیارى تا خراسان از سفرنامه ،1776، رونه هانرى دالمانى،

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، تحفه، در اخالق و سیاست ،1741، ، محمدتقیپژوه دانش

 منوچهر اعتماد مقدم، تهران، شباویز.ترجمۀ ، سفر در ایران ،1791، دروویل، گاسپار
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، تهران، انتشارات و البحر نخبۀ الدهر فى عجائب البر ،1781، انصارى طالب یابمحمد بن  نیالد شمسدمشقى، 

 اساطیر.

، بیروت دار الكتب  ، أحمد حسن بسجحیاۀ الحیوان الكبرى  ،1414، محمد بن موسی بن عیسى نیالد کمال  دمیرى،

 العلمیۀ.

 ، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.دهخدا  نامه لغت ،1779، اکبر یعلدهخدا، 

تاریخ  نامه پژوهشایلخانان و تیموریان.  ۀدر فتوحات دورهای نظامی شكار  کاربست ،1717، ، ولیپرست نید
دوم، پاییز و زمستان،  ۀ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماراجتماعی و اقتصادی

 .11-19صص

 .نا بی، احمد آتش، استانبول، ترجمان البالغه ،1141، عمررادویانی، محمد بن 

 ، به کوشش ایرج افشار، تهران، خوابگزارى.التحبیر فی علم التعبیر ،1786، محمد بن عمر نیفخرالدرازی، 

، به کوشش محمد اقبال السرور در تاریخ آل سلجوق یةالصدور و آ راحة ،1764، راوندى، محمد بن على بن سلیمان

 ، تهران، امیرکبیر. و مجتبى مینوى

 ، تهران، نگاه.تاریخ اجتماعى ایران ،1781، راوندى، مرتضى

 ، تصحیح علی پیرنیا، تهران، نشر آثار.نامه همایون ،1787، زجاجى، حكیم

 ، تهران، میراث مكتوب. ظفرنامه خسروى ،1799، ستوده، منوچهر

 محمد خزائلی، تهران، جاویدان. شرح بوستان، ،1766، سعدی، مصلح بن عبداهلل

مام ج.ب. آسموسن و فریدون وهمن، به اهت مثنوی جمشید و خورشید، ،1748، سلمان ساوجی، سلمان بن محمد

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، تهران،  ، تصحیح عبدالحسین نوایىمطلع سعدین و مجمع بحرین ،1787، عبدالرزاق نیالد کمالسمرقندى، 

 پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

 صحیح مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران.، تالطریقهةوشریعقهیالحقةقیحد ،1794، سنایی، ابوالمجد بن آدم

 ، تصحیح علی عبدالرسولی، تهران، مطبعه مجلس.دیوان ،1711، سیستانی، حكیم فرخی

 ، آلمان، دومونده نیكارهوزن.مجمل التواریخ و القصص ،1798، ، نجم الدینیآباد فیس

 اقبال یغمایى، تهران، توس. ۀ، ترجمسفرنامه شاردن ،1791، شاردن

 ، به کوشش پناهی سمنانی، تهران، سازمان نشر کتاب انتشارات بامداد.ظفرنامه تیمورى ،1767، نیالد ظامنشامى، 

 ، تهران، امیرکبیر. ، تصحیح میر هاشم محدثمجمع االنساب ،1781، اى، محمد بن على بن محمد شبانكاره

 تهران، امیرکبیر. سمیعى، نجد فرامرز ۀترجم ،مغول خانان قلمروى در ،1786، مارى آنه شیمل،

 غفارى، تهران، نشر صدوق. اکبر یعل ۀ، ترجممن ال یحضره الفقیه ،1769، ، شیخ صدوق

 اصفهانى آقا نجفى، تهران، علمیه اسالمیه. یمحمدتقشیخ  ۀترجم عیون أخبار الرضا، ،تا یب، صدوق، شیخ

 ، تهران، فردوس.تاریخ ادبیات در ایران ،1798، صفا، ذبیح اهلل

 بیروت، روائع التراث العربى. ابراهیم،  الفضل أبو تصحیح محمد تاریخ الطبری، ،1789، د بن جریرطبرى، محم

 ، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، علمی فرهنگی.عجایب المخلوقات، 1781طوسی، محمد بن محمود بن احمد، 

 ، احمد خوشنویس، تهران، سنایی.مظهر العجایبعطار، محمد بن ابراهیم، 

، تهران، نشر صهبای دانش با همكاری دانشگاه مخزن الدویه، 1788، محمد حین علوی خراسانی شیرازی، عقیلی

 علوم پزشكی تهران.

، تصحیح غالمحسین نامه قابوس، 1787عنصرالمعالی، کیكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، 

 ، تهران، علمی و فرهنگی. یوسفی
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 سید محمد دبیرسیاقی، تهران، سنایی. دیوان عنصری بلخی،، 1767احمد،  بن حسن عنصری بلخی، ابوالقاسم

 تصحیح ادوارد بروان، چاپ لیدن. ، االلباب لباب، 1714عوفی، محمد، 

 افشار، ایرج و سالور تصحیح مسعود ،هالسلطن عین خاطرات ۀروزنام، 1794، سالور میرزا قهرمان ،هالسلطن عین

 تهران، اساطیر.

 ، تهران، فرانكلین.شاهنامه، 1767القاسم، فردوسی، ابو

 ، به کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر.نامه کرمان و بلوچستان مسافرت، 1787میرزا،  نیعبدالحسفرمانفرما، 

 .ریرکبیام، تهران،  ، تصحیح منصور رستگار فسایىفارسنامه ناصرى، 1781فسایى، حاج میرزا حسن حسینى، 

، به کوشش رسول حسین سلطان تحفۀ العالم در اوصاف و اخبار شاه، 1788سوى، مو ابوطالبفندرسكى، سید 

 جعفریان، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى.

 علم. تهران، نشر آشتیانى، اقبال عباس ۀترجم ،ایران دربار در سال سه، 1786، فووریه

 ، تهران، علمى و فرهنگى. ، به اهتمام مهین همبلىخ اولجایتوتاری، 1784قاشانى، ابوالقاسم عبداهلل بن محمد، 

 اإلسالمیۀ. الكتب تهران، دار قرآن، قاموس ،1791، اکبر یعل سید قرشى،

 ، تهران، امیرکبیر.آثار البالد و اخبار العباد، 1797قزوینى، زکریا بن محمد بن محمود، 

، تصحیح سید سعید میر محمدصادق، تهران، ى عباسىآرا تاریخ جهان، 1787قزوینى، میرزا محمد طاهر وحید، 

 پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

، تهران، پژوه دانشی محمدتق، به کوشش تاریخ الوزراء، 1767قمى، احمد بن محمود المدعو نجم الدین ابو الرجاء، 

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.

 . علمى و فرهنگى ،تهران،  غالم على وحید مازندرانى ۀترجم ، ه ایرانایران و قضی ،1781، جورج ناتانیل ،کرزن

 ، تهران، اساطیر. ، تصحیح عباس اقبال آشتیانىسمط العلى للحضرۀ العلیا، 1761منشى،  نیناصرالدکرمانى، 

، تهران،  ، تصحیح عبدالحى حبیبىزین االخبار، 1767گردیزى، ابى سعید عبد الحى بن الضحاک بن محمود، 

 دنیاى کتاب.

الكسلندر گواخاریا، تهران، بنیاد فرهنگ  -، تصحیح ماگالی تو دواویس و رامین، 1741گرگانی، فخرالدین اسعد، 

 ایران.

 طهورى.، تهران، ایرانشهر در جغرافیاى بطلمیوس، 1787مارکوات، یوزف، 

، تصحیح احمد سهیلی شجاعهآداب الحرب و ، 1746مبارکشاه، محمد بن منصور بن سعید، معروف به فخر مدبر، 

 خوانساری، تهران، اقبال.

اى  محمدباقر کمره ۀ، ترجمبحاراالنوار العالم و السماء کتاب ۀترجم ،آسمان و جهان، 1761مجلسی، محمدباقر، 

 تهران، اسالمیه.

بنیاد  ، به کوشش محمد روشن، تهران،منافع الحیوان، 1788الهادی بن محمد بن محمود بن ابراهیم، مراغی، عبد

 .موقوفات دکتر محمود افشار

 تهران، علمى پاینده،ابوالقاسم  ۀترجم، الجوهر معادن و الذهب مروج، 1794الحسین،  بن على مسعودی، أبوالحسن

 فرهنگى. و

 ، تهران، حروفیه.تاریخ لرستان روزگار پهلوى، 1781معجزى، محمدرضا والیزاده، 

 تهران، ساحل.، تك جلدی، فرهنگ معین، 1711معین، محمد، 

 تهران، آگه. کدکنى، شفیعى رضا محمد ۀ، ترجمتاریخ و آفرینش ،1794طاهر،  بن مقدسى، مطهر

 فروزان فر، تهران، امیرکبیر. الزمان عیبدشمس تبریزی،  اتیکل ،1796محمد بن محمد،  نیالد جاللمولوی، 

 .فارسى -عربى ابجدى فرهنگ، تا یبرضا،  مهیار



 0311/061 تابستان و بهار ،0 شمارۀ ،01 سال شناسی، ایران هایپژوهش

 اسناد تهران، سازمان ، بدیعى پرویز و عباسىمحمدرضا  کوشش به ،ها جاده شهریار، 1791، قاجار شاه نیناصرالد

  .ایران ملى

 ای در صید و اداب آن در ایران تا قرن هفتم هجری( بازنامه )با مقدمه ،1764نسوی، ابوالحسن علی ابن احمد، 

 هنر.ی ایران، تهران، وزارت فرهنگ و شناس مردمتصحیح علی غروی، نشر مرکز 

 ، تهران، نشر ویراستار. ، تصحیح امیر حسین یزدگردىالمصدور نفثة،1791محمد،  نیالد شهابنسوى، 

 مینوى، تهران، علمى و فرهنگى. تصحیح مجتبى ،منكبرنى نیالد جاللسیرت ، 1784محمد،  نیالد شهابنسوى، 

 تهران، نشر خاور. سلجوقنامه،، 1771، نیرالدیظهنیشابورى، خواجه امام 

 اندیشه. و تهران، فرهنگ دامغانى، مهدوى محمود ۀترجم طبقات،، 1794کاتب،  سعد بن واقدى، محمد

 تهران، مرکز دامغانى، مهدوى محمود ۀترجم ،(ص) پیامبر یها جنگ تاریخ مغازى، 1761عمر،  بن واقدى، محمد

 دانشگاهى. نشر

فتح على خواجه نوریان،  ۀ، ترجمى میانهسیاحت درویشى دروغین در خانات آسیا، 1789وامبرى، آرمینیوس، 

 تهران، علمى و فرهنگى.

 اساطیر. ، تهران، به کوشش محمد آصف فكرت ،تاریخنامه هرات، 1787هروى، سیف بن محمد بن یعقوب، 

 تهران، بنیاد فرهنگ ایران. البلدان،، 1741همدانى، ابن الفقیه احمد بن محمد بن اسحاق، 

، هرتفرد، استفن  ، تصحیح کارل یانتاریخ مبارک غازانى، م 1141/  ق 1768، اهلل فضل نیدالدیرشهمدانى، 

 اوستین.

، تهران، میراث  ، تصحیح محمد روشنسلجوقجامع التواریخ، تاریخ آل ، 1786، اهلل فضل نیدالدیرشهمدانى، 

 مكتوب.




