البَيْزَرَة ،فنُّ الصَيد بواسطة طيور الصَيد ،باملعىن األمشل ،،للليب بواسلطة اليلا

بالضرلرة (كما يوحي معىن كلمة اليَْيزَرَة) .كلمةُ اليَْيزَرَة العربية مشتقّة من بَْيزَار معرب با يار
أل با دار الفارسيتَني ،لقد فُضلت على شكلها اآلخر الَي ْزدَرَة [معرب بلا دار الفارسلية؛
استُخدمت لفظتا اليا ية لاليِيا ة يف مغرب العامل اإلسالمي فقط .ال ريل أَّ العلربَ قيل،
اإلسالم كانوا يعرفوَّ استخدام طيور الصَيد ("الكاسر" لمجعها "الكواسر") ،بصفتها حيوانات
صيادة ("اجلارح" لمجعها "اجلوارح") ،فقد لصف أمرؤ القيب يف قصيدته "أيام الصَيد" مسارح
هذا النوع من الصَيد بشك ،عام .مع ذلك ،فإَّ اليَْيزَرَة مل تلقَ أمهّيةً تُذكر إالّ بعد الفتوحلات
اإلسالمية الكربى ،اليت أدت إىل اختالط العرب باإليرانيني لالرلم ،لسرعاَّ ما أحيها األملرا
العرب ،لجعلوها لسيلةً للتسلية ،تليي شغفهم بالفرلسية .جع ،اخللفا لالقلادة املسللموَّ
اليَْيزَرَة مؤسَّسة سُميَ من يرأسها "أمري الصَيد" ،لبعد ذلك "أمري شكار" [املعىن احلريف ألملري
الصَيد بالفارسية؛ .كاَّ اخلليفة األمو يزيد بن معالية (حك06-06 :هل) ألل من أظهلر
شغفًا باليَْيزَرَة .لقد قدم املؤرخوَّ ،لأصحاب التذاكر ،لمدلنو األحداث العرب ،ك ٌّ،حبس
مقتضيات عصره لظرلف بالده ،معلوماتٍ حول األسلوب الشائع لليَْيزَرَة ،لنقلوا حكايلات
مثرية عن الفنوَّ اليت مارسها بعضُ األمرا العرب يف هذا احلق ←( ،الطرب  ،ابلن األريلري،
السيوطي ،املقريز  -كاترمري 1يف سُواجه .)2املعلومات القيمة عن اليَْيزَرَة ،هي تللك الليت
لردت يف بعض املؤلّفات املوسوعية ،اليت دُلِّنت هبدف االستفادة من الشواهد األدبية لاللغوية،
مث ،كتاب احليواَّ للجاحظ ،لاملخصَّص البن سيده ،لصيح األعشى للقَ ْلقَشَلنْد  ،لملرل
الذه للمسعود .
يف املغرب لاألندلب أيضًا ،كاَّ لليَْيزَرَة عشاق ،كما يف مشرق العامل اإلسالمي .ففي
عصر األغالية ،يف أفريقيا ،فرغت خزينة الوايل ،األمري حممد الثلا (حلك002 -056 :ه)
الذ مل يُل ّق بل "أبو الغرانيق" عيثًا ،بسي نفقاته اجلنونية على "اللعْ " (اللع باليلا )
(← ابن عِذار  ،ص  .)261 -264بعد ذلك ،أبدى احلفصيوَّ شغفًا شديدًا باليَْيزَرَة .كاَّ
أبو عيداهلل حممد األلل ،املل ّق باملستنصر (حك045 -064 :ه) جيد كاألمرا الساسلانيني
لذّةً ،بإجالس با الصَيد على راحة يده ،لبالتفر على َمصْيَد كيري بالقرب من بَنللزَرت*
(← ابن خلدلَّ ،مج ،0ص  .)331يف القرَّ التاسع اهلجر  ،كاَّ أحد أحفاده عثماَّ بن
حممد (حك183 -138 :ه) خيصص عددًا من أيام األسيوع هلذه التسلية (← برلنشفيغ،3
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ص  .)020كاَّ "صاح اليَيَا ِرَة" يف بالط األمويني يف قرطية رفيعَ املقام لدى السلطاَّ (←
ابن عِذار يف ليفي برلفنسال ،1ص  .)55كاَّ شيوع اليَْيزَرَة يف اليلداَّ اإلسالمية بأسلرها
لسيلةَ ارتزاقِ مجعٍ كيري من األهايل ،لمل يكن العم ،يف هذا احلق ،مقتصرًا عللى الطيقلات
االجتماعية العليا ،على العكب مما كاَّ سائدًا يف اليلداَّ املسيحية .فقد مارس هلذا العمل،
القرليوَّ لالصحراليوَّ بشك ،مستمر حتى ألائ ،القرَّ الرابع عشر اهلجر  ،لحافظوا عللى
تقاليده .لذلك من السه ،تقومي أمهّية دلر طيور الصَيد يف احلياة االقتصادية للمسلمني ،ال سيما
يف القرلَّ اهلجرية األلىل ،ملا تولّد عنها من نشاط جتار  ،لأعداد األشخاص الذين تتطلّيلهم
تربيتها لاالعتنا هبا (أسعد طَلَب ،ص  362 -042اجلاحظ2353 ،هلل 2835م ،ص
 35 -36ترمجة شارل بالّ ،2ص .)202 -206
يف الواقع ،مل يكن رئيب مؤسَّسة اليَْيزَرَة نفسه بَيْزارًا باملعىن احلرفلي للكلمة ،لإنملا
كاَّ فقط يف أرينا الصَيد يرتد "اليَهْلِة" يف يديه (بالفارسية لالعربية" :دستياَّ" ،يف املغلرب:
"ال ُقفّا ") .كاَّ يوكِ ،مراقية "بيت الطيور" إىل "غلمانه" ،الذين كانوا يتولّوَّ فضالً عن ذلك
إعداد اللحَمَام لالطيور األخرى لتغذية اليزاة لتدرييها .كاَّ فن تعليم الطيلور لتدرييلها،
يتطّل أيضًا ،حبس نوع طيور الصَيد ،أَّْ يكوَّ اليَيْزار (مجعها بَيَلا رَة) ،أل "الصَّلقّار" ذا
كفا ة عالية (حول تفضي ،لفظة با يار= بَيْزار على بَيا ← األكفانلي ،ص  80كانلت
األلفاظ :بيا  ،لبيا  ،لبَيا  ،لبا  ،لبَيْزار باملعىن العام للكلمة الفارسية "با دار" جز ًا من
األلفاظ املغربية -األندلسية ،حت ّ،حملّها يف معظم األحياَّ لفظة الطيار) .كاَّ اليَْيزَار لكلذلك
الصقّار يستعيناَّ بل "الكالبَز الكالّباذ (املسؤلل عن كالب الصَيد) ،الذ يُطلق كالبله
السُلوقية يف إريرِ الغزال أل األرن  ،يف الوقت الذ يكوَّ فيه اليا أل الصقر أحيانًلا لحل
العقاب مترصدًا ل "حائمًا" يف اجلو ،يتقدم الطيار جمموعةَ الكالب ،ليسم ،عينَلي الطريلدة
ليوقفها ← (الشك.)10 ،
التصنيف التقليد لطيور الصَيد املمكن تدجينُها ("الضَرالَة" ل "الضرا ة") يف الشلرق
على أساس عيوهنا ذات اليؤبؤ األسود أل األصفر ،يدلّ على دقّة النظر ،لمطابقٌ كلّيًّا لتصنيف
علم الطيور اجلديد .يف الواقع ،الطيور "السودا العيوَّ" ال تُرى إالّ يف فصليلة الشلواهني،3
السودا اليؤبؤ ،لهي طيور أجنحتُها طويلة ،لحتلّق على علو مرتفع لختتص بصيد الطيور احمللّقة
عاليًا -مث" ،اليَلشوَّ" ،ل "الكُركي" ،ل "الغُرنوق" ،ل "الغِرباَّ" ،ل "احلِدا " ل "طري امللا "،
1

- E. Lévi-Provençal
- Charles Pellat
3
- Falconidae
2

2

لح العُقاب أحيانًا .يقف الياحثوَّ لاحملقّقوَّ يف اللغة العربية حيارى أمام لَفلرة األلفلاظ
لاملصطلحات الدالّة على الطيور الصيادة .هذه الوَفرة ليست ناجتة عن كثرة أنواع هذه الطيور،
لإنما عن تعدد الصفات املستخدمة للداللة على األلواَّ اليت ال حصرَ هلا لريش هلذه الطيلور
لأجنحتها حبس اجلنب (ذكر أل أنثى) ،لالسن ،لالييئة الطييعية .كلاَّ العلرب يقوللوَّ
باختالف األنواع يف العائلة الواحدة من الطيور ،حبس كوهنا فراخًا أل بالغةً ،ذكورًا أل إناريًا.
مع ذلك باإلمكاَّ ،من ناحية ،مبساعدة الفهارس العلمية لطيور ك ّ،منطقة من املناطق ،لملن
ناحية أخرى من خالل االستعانة بألصاف كيار علما الطييعلة املسللمني ،كالقزلينللي
(010 -066ه) يف عجائ املخلوقات ،لالدَمري (160 -460ه) يف حيلاة احليلواَّ،
لباألخص املؤلّفات املتعلّقة بالصَيد (← تتمة املقالة) ،التوص ،إىل معرفة اسم جنب الطيلور،
الصقّار كاَّ يتولّى تربية اجملموعة التالية من الطيلور
من بني هذا الكم اهلائ ،من األمسا  ،مثالًَّ :
فقط :أ) السُنقور( 1أل الشُنقور أل الشُنقار) الذ مل يكن معرلفًا يف اليالد اإلسالمية ،لكلاَّ
يُستورد من سييرييا بثمن باهظ ،ليُقدم من ضمن اهلدايا املتداللة لالكمالية عند تيادل السفرا
صقْر الغزال ،الشَّلرق") )
الصقْرَ ،
ب) اجلرغ( 2معناه احلايل بالفارسية :باالباَّ ،لبالعربية َّ
الصقْر األبليض ه)
اليحر  ،3أل الشاهني ،لأنواعها الفرعية الثالرية الشرقية د) الزُّرَّق ،4أل َّ
اللزَيْلق ←( 9أملني
اليؤيؤ 5أل اللجَلَم ل) الكَوِنْج ) 6العاسوق 7ح) العُوَيْسِلق 8ط) ُّ
معلوف نظرًا إىل كثرة األخطا يف هذا الكتاب بسي اعتماده على آرا منسوخة علميًّا ،من
الضرلر توخي احليطة يف األخذ منه).

متحف اهلند الوطنلي

با ٍ صياد
يف مغرب العامل اإلسالمي ،مل تكن الطيور احمللّقة عاليًا معرلفة لال مُستَخدمة ما علدا
10
أربعة طيور :أ) اجلرغ= الصقر (بامسه احمللّي النُيْلي ،أل اللُيْلي ،املأخوذ من اسم مدينة لَيْلَلة
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األندلسية ،اليت كاَّ هذا الطائر يُجل منها على ما ييدل ب) الالجني (باالسم احمللّي اليُر ،1
لهو نفسه "ألفانِت "2املتعلّق بل اليَيَا ِرَة النصارى ) التُّركَلي 3د) اليَحر ( 4ليو األفريقي،5
ص  200مِرسِيه ،6الفص" :5 ،اليَْيزَرَة" ،ص  260 -12لمصادره دلملا ،7ص -358
 .)340نُعتت هذه اليُزاة األربعة يف املغرب بصفة "اللحُر" (النجي  ،الشريف) .لأما "الصفر
العيوَّ" اليت كاَّ ال يربيها سوى اليَا يار (اليَْيزَر باملعىن األخص) أ "صاح الطلرالَّ"،
فهي جمموعةٌ كانت مستخدمة للصَيد أكثر من غريها من األنواع" .الصفر العيوَّ" كلّها طيور
قصرية األجنحة ،خمصصة لصَيد الطيور اليت حتلّق على ارتفاع منخفض .تضم هلذه اجملموعلة
بشك ،أساسي اليواشق ،8لكنْ أضيف إليها ،يف بعض نواحي إيراَّ لآسيا الصلغرى ،بعلضُ
العُقياَّ 9الصغرية احلجم.
الطائر الذ حظيَ منذ القدم ،ليف بالد الشرق بأسرها ،برعاية لاهتمام أه ،الفن أكثر
من غريه من طيور الصَيد ،هو "اليا " 10نفسه (أل شاهيا = ملك اليُزاة) .اليا ليب ملن
الطيور احمللّية يف اليلداَّ العربية ،لكاَّ التجار جيليونه من اليوناَّ لتركستاَّ لإيراَّ لاهلنلد .يف
امللكة املغربية ،كاَّ جمهوالً تقرييًا ،كانوا يظنوَّ أَّ هذا "اليا " هو املسيِّ لظهور فن الصَيد
بالطيور .كاَّ امسه الفارسي األص[ ،با ؛ ،الذ دخ ،اللغة العربية قي ،اإلسالم مبدة مديلدة،
يُطلق ،جهالً على ما ييدل ،على ك ّ،طائر صَيد ،لذلك فإَّ مصطلح اليَْيزَرَة ،الذ هو عند أه،
الفن "اقتنا اليا " باملعىن األخص ،كاَّ يُستخدم ملفهوم أعم أ الصَليد بواسلطة الطيلور
الصيادة (يف ألرلبا ،على العكب ،فُضِّ ،الشاهني على اليا ) .كاَّ من الضرلر يف تعري
االسم "با " إجياد جذر ريالريي له ،لألجد اختيار هذا اجلذر مشكلة لعلما اللغة لاملعجمليني.
اشتُقَّ منهما با اليا لمجعله بُلزاة،
لذلك اقتُرحت له ريالرية جذلر :أ) ب ل -ب
لبَوا اليَوا  ،لاليُز اَّ ب) ب ل  -ب  ،اشتقَّ منهما با لمجعه أبْوا أل بِيلزاَّ )
ب  ،اشتقَّ منه بَأ لمجعه -بأ ات ،أبؤُ  ،بُؤُل  ،بِئْزاَّ ،بُوُ  ،أل بُو  .-يأيت بعد اليلا
الياشقُ (أل القِرقى ،أل العُالم ،لالطُوط) ،A.nisus ،لكاَّ اجلنب املتفرع عنه "قصري األرج"،
( A. badius brevipesبالعربية :اليَيْدَق) ،الذ فُض ،ملطالعته ،للسعة انتشاره تُستخدم أنثاه
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- Alphanet
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(باللغة احمللّية" :ساف") حاليًّا يف رأس بونه يف تونب لصَيد السَلْوى (← ماتيب ،1مج ،0رقم
 ،6 -3ص  221 -264مع الصور بوآيه لبالنيول ،2ص  061 -060الفلودَِّ ،3ص
 02 -06اللطائف ،ص  04 -06مع الصور).
أما العُقياَّ فلم تن ،أصلًا مرتية طيور الصَيد املدربة ("عتاق الطري") .فاإليرانيوَّ لاألتراك
على الرغم من جناحهم يف تربية الطُّغرُل 4لالزُمَّج ،5تغاضوا عن تربيلة السُّلْنقُر (بالعربيلة:
الل ُمرْ َة ،لاجلمع ُمرْ ات )6لالسقالة (لاجلمع سَقالى) ،7لعدم قابليتها للتعلّم ،لعن تربيلة
النسور ألنها تأك ،اجلِيَف .ارتقى اإليرانيوَّ بفن تربية طيور الصَيد إىل حد أنهم اسلتخدموا
اليوهَة 8جلذب طيور الصَيد األخرى لإيقاعها يف الفخ" .صفرُ العيوَّ" هلذه كانلت كلّهلا
حجَ ،،لالقَليْج،
خمصصة لصَيد الطيور املنخفضة التحليق مث ،السُمانلي (أل السَلوى) ،لالل َ
لالطَيْهو  ،لالقطا ،لاحلُيارى ،لالرَعاد ،لالدُّرا  ،لالعَنقود ،لغريها ملن طرائلد السلهول
لالصحارى (الشك.)13 ،
مل مير لقت طوي ،ح صارت القواعد الفنية لليَْيزَرَة يف املرحلة اإلسلالمية موضلوع
مؤلّفات عديدة ،مل يصلْنا معظمُها .ذكر ابن الندمي يف الفهرست حواىل عشرة آريار .من ناحية
أخرى هنالك العديد من املخطوطات يف املكتيات العامة لاخلاصة يف الشرق ليف ألرلبلا ،مل
تُحقّق ح اآلَّ (← برلكلماَّ ،يف فصلَي "العلوم الطييعية" ل "الصَّيد") .مع ذللك ،نلن
نعرف تلك القواعد الفنية جيدًا نسييًّا من خالل الكت املعدلدة اليت صُحِّحت لنُشرت حل
اآلَّ .لع ،أقدمَ نصوص اليَْيزَرَة هي تلك اليت كانت أساسًا لمرجعًا ملؤلّفات باللغلة الالتينيلة
املتأخرة ،9املنسوبة إىل مؤّلفَيْن جمهولَيْنُ ،يدعَياَّ "مؤمن" ل "غطريف" (← الطيعلة احملقّقلة
املمتا ة هلذه النصوص اليت أجنزها تِرنلِد .)10حلسن احلظّ ،نشر حممد كُرد علي ،العامل السور ،
رسالة اليَْيزَرَة ،اليت ألّفها بَْيزَر ُّ اخلليفةِ الفاطمي العزيز باهلل (حك310 -306 :ه) .علر
مؤلّف هذه الرسالة ،الذ مل يَذكر امسَه ،مثرات جتاربه الطويلة األمد ،لجتلارب غلريه ملن
"اللعاب" (خربا اليَْيزَرَة) من دلَّ مياهاة ،لمجع يف فص ،خاص الشواهد الشلعرية املتعلّقلة
باليَْيزَرَة .هذا الكتاب هو األْنفَب بدرجات من ك ّ،ما يف متناللنا من اآلريار العربيلة املتعلّقلة
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بأسالي تربية طيور الصَيد .تقرييًا ،بالتزامن مع كُرد علي ،صحَّح أسعد طَلَب لنشر اللنص
األقدم املعرلف يف هذا احلق ،،أ كتاب اللمَصايد لاللمَطارِد ،تأليف كشاجم* (املتوفّى يف
العام  356أل 350ه) ،الشاعر املعرلف (بغداد 2343هلل 2856م ← برلكلملاَّ،
مج ،2ص < 15الذي ،>،مج ،2ص  234أيضًا← أسعد طَلَب ،ملج ،0ص -042
 ،362مع حتلي ،ملضموَّ هذا الكتاب) .كتاب الصَيد لاليَْيزَرَة الكام ،هذا ،كاَّ أحد املراجع
اليت استفاد منها املؤلّفوَّ الالحقوَّ لآلريار املتعلّقة بالصَيد ،أكثر من غريه من املؤلّفلات .مملا
يؤسف له ،أَّ اهتمام املؤلّف باملواضيع األدبية لحيه هلا الذ يفوق احلد ،أفقدا هذا الكتلاب
فائدته العلمية كليًّا .هنالك فرق كيري بني "أخيار الصيد" ألُسامة بن مُْنقِذ (املتلوفّى يف العلام
516ه) يف كتابه االعتيار (الفص ،3 ،ص  ،)008 -280الذ ألّفه يف حقيلة احللرلب
الصلييية (← درنيورغ ،)1لبني معلومات كشاجم ،لاأللل أكثر من األخري حيويةً لفائلدة.
بعد طيع كتاب كشاجم ،تدنت كثريًا قيمة كتاب أُنْب املأل بِوَحْش الفلأل ،تلأليف حممَّلد
املنكَلي ،أحد أفاض ،عصر املماليك ،يف العام 440ه (← برلكلملاَّ ،ملج ،0ص 230
<الذي ،>،مج ،0ص  ،)204الذ نُشر مع ترمجته الفرنسية غري اجليدة ،اليت أجنزها فلورياَّ
فاراؤلَّ( 2باريب 2116م) .حتولت اليَْيزَرَة كذلك إىل موضوع ملنظومات شعرية تعليميلة،
مث ،قصيدة إبراهيم بن عيد اجليار الفَجيجي املغربلي (املتوفّى يف العام 806ه برلكلملاَّ،
مج ،0ص  ،)230اليت تيلغ مائتني لريالرية عشر بيتًا ،لمنظومة اللجَمْ َهرَة يف اليَْيزَرَة ،لرجل،
يُدعى عيسى األ د (القرَّ الرابع اهلجر ؟) ،اليت يستشهد هبا املنكَلي غاليًا .على الرَّغم ملن
أَّ مرسيه قد استفاد من هذه اآلريار ،لمن خمطوطات آريار الفاكِهي (املتوفّى يف العلام 861ه)
لاألشعر (املتوفّى يف العام 161ه خمطوطات مكتية بلاريب الوطنيلة ،رقلم  ،0132ل
 ،)0136من املناس أَّْ تُصحَّح هذه املؤلّفات لتُنشر .لقد صحَّح أسعد طَلَلب األرجلو ة
اجلميلة فرائد السلوك يف مصايد امللوك ،البن نُياتة (401 -010ه) حول اليَْيزَرَة ،لنشرها.

د .أ .د .التركية
- Derenbourǵ
- Florian Pharaon
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اليَْيزَرَة
يُستخلص من هذه النصوص أَّ أسالي صَيد مجيع أنواع طيور الصَيد لطرق تربيتلها
كانت ريابتة لغري متغيرة تقرييًا .يؤخذ اليا من العش لهو صغري (غِطريفِ ،غطْراف) ،قيل،
أَّْ ينيت ريشه ،أل حني يصيح (ناهضًا) ،أ مبجرد أَّْ يصيحَ قادرًا على الطرياَّ ،من غصن إىل
غصن أل من صخرة إىل صخرة .يف مرحلة اليلوغ ،سوا كاَّ َفرْخًا ،أل "بريًّا" أم "بللديًّا" ،أم
مهاجرًا (قاطعًا أل راجعًا) -يأخذلنه بواسطة مصيدةٍ مدهونة بالدِبْق ،أل الشليكة ،أل لعلا
مثق ،،لبشك ،خاص "الكومة" (طُ ُعم اصطناعي ذل جناح ،يعلّق يف قدم طائر الصَيد القليل،
القيمة ،املدرب ،مث يُطير هذا الطائر جلذب اليا ) (← طريقة االستفادة من الكومة يف ابلن
مُنقِذ ،ص  062 -066بالنيول ،ص  .)250 -256حني يُقيض عليه ،ييدألَّ "بتعليمه"
(أ هتدِئته) :خييطوَّ جفونه ،ليلجألَّ إىل جتويعه لتنقيصه ،مثّ ييدألَّ تدرجييًّا بفتح جفونله،
لحيتالوَّ عليه بالتَّلقيم (= يعرضوَّ عليه الطعم ،ليطعمونه إياه لقمةً لقمة) ،لالتلقيف (إغراؤه
بلحوم الطعوم احلية) ،كي يتقدم ليقف على راحة يد اليَيْزار .حني يُنهي تعلّمه ،ليسلتجي
لندا اليَيْزار ،ليقف على يده يربطونه ِبطِوالَة ،لحينئذ ييدأ تدرييه على صَيد هذه الطريلدة أل
تلك .لمن مثّ يطلقوَّ أمام اليا ذلك النوع من الطيور الذ يريدلَّ أَّْ يكوَّ "طريدة" لله
(كَسرية) ،لهكذا يثريلَّ لديه غريزة أك ،اللحم ،ليصقلوَّ ذكا ه (فَراسَتَه) لل "القيض" على
ذلك الطعم اخلاص .تُكرر هذه التمارين جبَلَدٍ لصرب ،ليف ك ّ،مرة ُتطَوَّل املسافة الفاصلة بلني
الطائرين .حني يرلَّ أَّ اليا "مُستَوٍ لإلرسال" (أ حني يكف عن اخلوف ،لال يعود حباجة
ألَّ يُقيد) ،جيهزلنه بسِياقَني لباألجراس ،لباخلالخِ ،،ليعودلنه على لضع القيعلة (اليُرقَلع،
الكُمة يف املغرب :الكَنيي ،)،أل ارتدا "القَيا " ،لييدألَّ بتدرييه ليصيح "أنيسًا" ،أ يتجولوَّ
به لساعات لساعات يف احلوار لاألسواق ،ليعتاد على الناس لعلى ضجيجهم .حني يلأنب
إىل الناس لاخلي ،لالكالب لغريها من احليوانات األليفة ،يأخذلنه إىل اللل َمصْيَد "ليصلطاد
طَ ْلقًا" الطيورَ املائية ،أل الطيور من فصيلة الغرباَّ .حينئذ يعود مبرافقة قرع الطي( ،الطّنْيَل،)،
املعلّق دائمًا بلجام فرس الييزار (← مِرسيه ،ص  ،)81لييجيزلنه بأك ،أحد الطيلور الليت
اصطادها .يف مغرب العامل اإلسالمي ،مل تص ،على اإلطالق تربية طيور الصَيد إىل هذه الدرجة
من اإلتقاَّ لالظرافة .مبعىن أنهم كانوا يقدموَّ إىل الطري الذ يأخذلنه دائمًا لهو يف مرحللة
اليلوغ ،تعليمًا خمتصرًا ،ليطلقونه يف اخلريف (← م ،َّ .ص .)266 -80
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حني يريدلَّ إراحة الطائر ،يضعونه للتشريق ،فوق أريكة (حَمولةُ ،قفّا ) أل "كَندرة"
(عارضة) ،يف الشمب جبان طست ما  ،أل حو صغري .يف مرحلة ال َقرَْنصَلة أل التكْريلز،
يضعونه يف الظلمة ،بعيدًا من أ صوت ،ليتفحصوَّ ذَرْقه( ،أل رَجمه) بدقّة ،لالطمئناَّ عللى
صِحة بدنه .يف رسائ ،اليَْيزَرَة ،خُصصت فصول طويلة لتشخيص األمرا اخلاصلة بلاليُزاة،
لطرق عالجها .فن املدالاة هذا ،يف معظم احلاالت ط جترييللي بلدائ جي جلدًّا ،خملتلط
باخلرافات حول الوقاية من األمرا .
منذ عهد الرسول صلّى اهلل عليه لآله لسلّم طُرحت يف الشريعة اإلسالمية قضيَّة حلّيلة
أل جوا أك ،حلم احليواَّ الذ يتم صيده بواسطة طيور الصَيد .كانت املسألة املطرلحة ،ه،
جي أَّْ تُذبح هذه الطريدة لفق التعاليم الدينية أم ال .عر ابن رشد يف بدايلة الللمُجتهد
(← ابن رُشد" ،كتاب الصَيد" ،املست ّ،من اليداية ،النص لالترمجة الفرنسية مع شرح فلريه،1
رقم  ،6 -3ص  )058 -001شرحًا لاضحًا لآلرا املختلفة اليت قدمها الفقها لملذاه
أه ،السنة الفقهية .تُطرح هذه املسألة أيضًا يف مقدمة مجيع كت اليَْيزَرَة لالصَيد.
ف -فرية (د .اإلسالمية)

تكملة [ 1بنا على املعلومات اليت قدمها ابلن رشلد (ملج ،2ص )008 -004
لآخرلَّ (منهم ← ابن قُدامة ،مج ،1ص  ،)565هنالك خالف بني الفقها حلول هلذه
املسألة :ه ،صيد مجيع احليوانات لالطيور كصيد الكل اللمُعلم أم ال؟
أف معظم الفقها بصِحة الصَيد بواسطة احليوانات لالطيور اللمُعَلمَة ،اليعض حصلر
ذلك بكل الصَيد ،لعدد حمدلد استثىن اليا  .يرى ابن رشد أَّ مصدرَ خالفهلم أملراَّ،
نامجاَّ كالمها عن كيفية االستنياط من اآلية  6من سورة املائدة لكما ذكر ابن رشد لابلن
قدامة ،إَّ الذين حصرلا حلّية الصَيد بيا الصَيد ،يستندلَّ إىل حديث مرل ٍّ عن رسول اهلل
صلّى اهلل عليه لآله لسلّم ،لرد فيه ،أَّ من اجلائز أك ،الصَيد إَّ احتفظ به اليا لصاحيه.
بنا على رلايات لردت يف املصادر احلديثية اإلمامية ،جيو أك ،ما يصطاده اليلا
لأمثاله (من اجلملة ← احلر العاملي ،مج ،20ص  ،)003لكنْ نُقلت أحاديث علن أئملة
الشيعة عليهم السالم ،عدت جوا أك ،حلم هذا النوع من الصَيد مشرلط بتذكيته (م ،َّ .ص
 .)003 -028بنا على هذه األحاديث ،ما من حيواَّ سوا كاَّ اليا أل الفهد ،ح لإَّْ
- F. Virè
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كاَّ مُعلمًا ،كالكل  ،ليكوَّ باإلمكاَّ أك ُ،صيده لكنَّ هذا الصيد حالل فقط إَّْ كاَّ حيًّا،
لذكّيَ بيد اإلنساَّ .أُشري يف بعض هذه الرلايات إىل اآلية القرآنية نفسها ،للفظة "مُكَلليني".
أف فقها اإلمامية على أساس رلايات اجملموعة الثانية ،لكما قال النجفي (مج ،30ص ،)26
ما من أحد أف جبوا أك ،صيد طيور كاليا  .اعتر الفقها على أساس القواعد اخلاصلة
بتعار األدلّة ،لطرق ترجيح أحدها على اآلخر ،على رلايات اجملموعة األلىل ال سيما لقد
صُرِّح يف إحدى هذه الرلايات أَّّ احلكم حبلّية أك ،حلم الصَيد الذ يصطاده اليا  ،قد صدر
يف العصر األمو من باب التقية (← ميحث "الصَيد لالذبائح" ،يف الكت الفقهية الشليعية
املختلفة ،من بينها :الشيخ الطوسي ،مج ،0ص  054 -050احملقّق احللّلي ،ملج ،3ص
 288الشهيد الثا  ،مج ،4ص  280النجفي ،مج ،30ص )22 -1؛.
املصادر واملراجع :ابن رُشد ،بداية اجملتهد لهناية املقتصد ،مصر 2660ه ابن قُدامة،

املغين ،ليناَّ حممد بن احلسن احلر العاملي ،لسائ ،الشيعة ،ط .عيد الرحيم ربا ين الدين
بن علي الشهيد الثا  ،الرلضة اليهية ،بريلت 2663ه 2810م حممد بن احلسن الطوسي،
امليسوط ،طهراَّ [2314هل 2804م؛ جعفر بن حسن احملقّق احللّي ،شلرائع اإلسلالم،
النجف 2318ه 2808م حممد حسن بن باقر النجفي ،جواهر الكالم يف شلرح شلرائع
اإلسالم ،بريلت2662هل 2812م.
مسعود احلائريّ (فريق الفقه)

من ناحية أخرى أهلمت اليَْيزَرَة الشعرا  ،لابتدا ً من العصر األمو لما تاله ،صلارت
كصَيد الفرساَّ بواسطة كالب الصَيد ،من املضامني األساسية يف األشعار املرجتلة عللى حبلر
الرَجَز .لسرعاَّ ما أصيحت األرجو ة ،القال األرق لاألكثر طواعية لحيوية من القصليدة
التقليدية اجلامدة لاجلافّة ،قاليًا منوذجيًّا للطرديات* (الطردية) ،اليت نظمها الشعرا كالشمَّاخ*
(املتوفّى يف العام 00ه) ،لالعجا * (املتوفّى يف العام 18ه) ،لابنه رؤبة* (املتلوفّى يف العلام
265ه) ،لعدد آخر من الشعرا  .هذا النوع من الشعر الذ شاع كثريًا يف العصر العياسلي،
استساغه شعرا كيار كأيب نواس لابن اللمُعتَز لكشاجم لالناشي ،لنظموا فيه .لقد لجلدلا
يف طردياهتم "الفرصةَ إلظهار مقدرهتم" يف اليحلث علن األلفلاظ الغرييلة لاسلتخدامها،
لمصطلحات اليَيَا رة لالصيادين النادرة (بالّ2342 ،هلل 2850م ،ص ،)268 -261
(حول "الطرديات" ← نفسه2340 ،هل 2853م ،ص  206لما بعدها ،لتعليقاهتا .ميكن
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العثور على الطرديات يف دلالين الشعرا معظم طرديات أيب نواس نقلها اجلاحظ يف كتلاب
احليواَّ) .ملما يؤسف له أَّ هذا التظاهر لالتزيد أدى إىل أَّّ ك ،الذين أعجيوا بالطرديات،
استخدموا لغةً ال شيه بينها لبني اللغة اليت كاَّ يستخدمها حميو اليَْيزَرَة .يف األندلب ،ال سيما
منذ القرَّ اخلامب اهلجر لما بعده ،استخدم الشعرا موضوع الصَيد بالطيور الذ مل يكلن
منفصالً عن ذائقة حيهم للطييعة ،لاستطاعوا ،أَّْ يُضفوا عليه ألوانًا من مشاعرهم الرقيقلة ،ال
جندها يف آريار الشعرا الشرقيني (← ِبرِس ،1ص  .)368 -360إىل جان هذه اآلريار ذات
الصيغة العلمية لاألدبية ،هنالك أشعار موضوعها اليَْيزَرَة باللهجات املتنوعة ،اليت ظلّت سلارية
لدى القيائ ،العربية الكربى ،لحُفظت .العجي  ،أَّّ قييلة الطوارق* مل تتعرف اليَْيزَرَة عللى
اإلطالق (← لُت .)2لقد َح َرمَنا الكره الشديد الذ أبداه جامعو منتخيات الشعر العربلي،
للّغة "الدارجة" (العامية) من هذه "األغا " اليدلية ،اليت كانت شائعة ح لقلت قريل يف
أقاصي صحرا مشاللي أفريقيا .يُالحظ نوع من الوصف الواقعي يف األشعار الليت لصلفت
الطائر لالصَيد به ،للصفت طرائده ،من الصع العثور على نظري له يف الشعر العربلي الرمسي
(الكالسيكي) (← سيدلَّ ،3رقم  ،042 -046ص .)086 -040
النصي األكرب الذ حيتلّه موضوع طيور الصَيد يف اآلريار الفنية يف اليالد اإلسلالمية،
يستحق حتقيقًا ألسع لأمش .،يف لسائ ،التعيري الفني -الرسم (املنمنمات) ،لأعمال احلفر على
احلجارة لاجلص لاخلش لالعا  ،لاحلفر على اليلّور لالزجا لالنحاس ،لالتطعيم بلالربلنز
لالزجا لاملعادَّ الثمينة ،لالزخرفة بالقاشانلي لالفخار ،لحياكة احلرير لأعملال اإلبلرة،
لالتطريز باخليوط احلريرية -قسم كيري من اآلريار القيمة مضموهنا طيور الصَيد .هذا املضلموَّ
بتعيرياته اليت ال تُحصى هو أحد املضامني ،اليت أضفت على الفن اإلسالمي ،يف اليالد الشلرقية
6
لالغربية من العامل اإلسالمي ،الكثري من خصائصه (← بوب 4ميجوَّ 5كشلن لميجلوَّ
مارسِه .)7لقد استُخدم هذا املضموَّ أيضًا يف ختطيط شعارات املماليك لألمستهم الرمسية (←
مري 8أرتني باشا.)9

1

- H. Pérès
- H. Lhote
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- M. Sidoun
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- G. Miǵeon
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- R. Koechlin and G. Miģeon
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- G. Marçais
8
- L. A. Mayer
9
- Artin Pacha
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املصادر واملراجع :ابن سيده ،املخصص ،اإلسكندرية2302هل 2866م ،ملج1

الفهارس حملمد طاليب ،تونب 2850م ابن مُنقِذ ،كتاب االعتيلار ،ط P. Hitti .برينسلتوَّ
2361هل 2836م ابن الندمي ،الفهرست عيسى األ د  ،اجلمهرة يف اليَْيزَرَة ،خمطوطلة
األسكوريال ،رقم  863ابن سعيد األكفا  ،إرشاد املقاصد اليَْيزَرَة ،ط .حممد كرد عللي،
دمشق2340هل 2853م عمرل بن حبر اجلاحظ ،كتاب التَيَصُّر بالتجلارة ،ط .حسلن
حسين عيد الوهاب ،القاهرة 2353هل 2835م نفسله ،كتلاب احليلواَّ ،القلاهرة
2300هل 2864م الدَمري  ،حياة احليواَّ الكربى ،القاهرة 2300هل 2864م حممد
أسعد طَلَب" ،احلياة االجتماعية يف القرنني الثا لالثالث اهلجريَّني" ،جملّة اجململع العراقللي،
مج2342( 0هل 2850م) كريا بن حممد القزلينلي ،عجائ املخلوقات أمحد بن علي
القلقشند  ،صيح األعشى ،القاهرة 2332هل 2823م ،مج 0كشاجم ،كتاب املصلايد
لاملطارد ،ط .أسعد طَلَب ،بغلداد 2343هلل  2856اللطلائف ،تلونب (رمضلاَّ
2346هل أيار-مايو 2855م) املسعود  ،مرل الذه أمني معلوف ،معجم احليلواَّ،
القاهرة 2356هل 2830م حممد املنكلي ،أُنب املأل بوحشِ الفأل ،مع ترمجلة فلوريلاَّ
فاراؤلَّ ،باريب 2666هل 2116م
أجنيب...

ف -فرية (د .اإلسالمية)
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