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 دراسة أدبية : طردايت اجلوارح عند أبـي نواس
 زمري عارفنيو  ويوسف عزوز يوسف سلمى أمحد

 
 ملخص البحث

الطردايت من أغراض الشعر العربـي غري الشـاعع،  ويعربـأ أبـو سـواع  ـاعر الطـردايت ا و  
 ، للصيد  ومنيف الرتاث العربـي بال منازع  وقد وصف فيها حيواانت وطراعد وأدوات خمربلف

أهم هذه ا دوات الطيور اجلارح، )اجلوارح(  ويـهدف هذ البحث إىل الربعرف على أسواعها 
وخصـاعها  وييفيـ، وصـفها يف طـردايت أبــي سواعووقــد وصـف أبـو سـواع خمربلـف ا ســواع يف 
الطــردايت  ورهــر الربــضار  الــاري الفارســي، يف اســربودا  خمربلــف أســواع الطيــور اجلارحــ، يف 

ا رهـــر الربـــضار  الـــاري العربيـــ، يف اســـربودا  الصـــ ور يف الصـــيد لربـــوفري الصـــيد للرتفيـــ   يمـــ
الطعــا و وافصــفد طــردايت اجلــوارح  ســربودا  ا لفــال اليريبــ، والرتاييــي ا ع ــدي وا عاســـي 

 البعيديو 
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ṬARDIYYAT AL-JAWARIḤ OF ABU NUWAS : 

A LITERARY STUDY 

 

ABSTRACT 

Al-Ṭardiyyāt is one of Arabic poetry themes that are less attended to 

and Abu Nuwas is undoubtedly considered as one of the first Ṭardiyyāt 

poets in traditional Arabic poetry. He described animals, quarry, and 

various hunting mediums in his poetry but there is still no focused 

study on the topics. Among the most important mediums that have not 

been studied deeply are the hunting birds (al-jawāriḥ). This study 

intends to elucidate their types and traits, and their descriptions in the 

Ṭardiyyāt of Abu Nuwas, relying on descriptive instruments used in 

literary approaches.  This study is conducted due to the scarcity of 

literary studies that deal with the topic in Abu Nuwas’ Ṭardiyyāt. 

Seemingly Abu Nuwas was influenced by Persian tradition of using 

various types of hunting birds in leisure hunt. Likewise, he was also 
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influenced by Arab tradition of using falcons for food hunting. 

Generally, his ṭardiyyāt al-jawarih are characterised with the use of 

peculiar words, complex sentence structures and deep meanings. 

 

Keywords: Abu Nuwas, poetry, al-ṭardiyyāt and al-jawāriḥ (hunting 

birds) 

 

 مقدمة
يرفبط مصطلح الطردايت  ايوان  الذي يعربأ مس، أساسي، يف ااياي العربي، ال دمي،  من 

عند العرب  ومل  انحيربني  ا وىل:  عربباره مصدرًا أساسيًا للطعا ؛ فلم فكن الزراع،  اعع،
فربوفر هلم الكثري من أدوافـها؛ فكان االعربماد على اايوان أمراً ضرورايً يف الطعا   والثاسي،: 
أسـهم اختذوا اايوان وسيل، للربن ل؛ ياجلما  واخليل  ول ل، مصادر اليذاء؛ ابربكروا أدواٍت 

، اليت بني أيديهم للصيد يال وع والسهم والفواخ وغريها  واختذوا من اايواانت ا ليف
والص ور وسيل، أساسي، للصيد  وذلك  وساعل يصطادون بـها؛ فضصبحد اخليل والكالب

بربعليمهم الصيد وفدريبهم علي ؛ وقد ُروي يف حياي اايوان الكأى أّن أّو  من صاد 
 و(2/91: 2004  لص ر من العرب ااارث بن معاوي، بن اورو)الدمريي 

م، )طََرَد( وهي يلم، حتمل يف طيّافـها عّدي معاٍن  منها والطردايت أتفـي من يل  
 .معىن اإلبعاد والربنحي،  ويف اللسان: "َطَرَدِت الِكالُب الصَّْيَد َطْرداً: ََنَّرْب  وأَرَهَ رْب ووو"

والطراعد  ( 202 – 2/201: 2005والطريدي: "ما َطَرْدَت من َصْيٍد وغريه"و )ابن منظور  
وا بيات اليت جتعل من الصيد موضوعًا هلا  ويان العرب يف  والطردايت هي ال صاعد

اجلاهلي، خيرجون للصيد على اخليل والكالب  وقد وصفوها يف  عرهم وصفًا دقي اً  يما 
صوروا مشاهد الصيد والطريدي   مما جعل هذه ا بيات فنّـًا معروفًا يف الشعر العربـي  وقد 

حىت وصل إىل ذروف  يف العصر العباسي على يد  بدأ هذا اليرض لدى الشعراء اجلاهليني
أبـي سواع  وقد ياسد أغلي قصاعده على حبر الرجز خاص،  ومل يكن فن الطردايت 
مسرب اًل قبل العصر العباسي؛ بل يان ضمن أغراض  عري، أخرى يف ال صيدي  ومل ينظموا 

ف د أصبح ينظم يف في  قصاعد مسرب ل،  أما يف العصر العباسي وعند أبـي سواع حتديداً  
 (و602: 1999  قصاعد مسرب ل،و )حممد الربوجني
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 طردايت اجلوارج: 
اختذ أبو سواع الطردايت ميداانً يظهر في  م درف  الشعري، ويعرض اروف  الليوي، ومهارف  يف 
اعربالف ا لفال ليربولد من أتليفها ما يريد من معان وصور  فكان أبو سواع فارع ا يدان 

ومن اجلوارح اليت ذيرها أبو سواع البزاي  (162: 1981 )عباع الصااي يف هذا الفنو 
والص ور واليؤيؤ والشاهني وقد  يف بوصف البزايو وقد وصف أبو سواع الصيد  جلوارح 
يف طردايف  بكثري من اإلعجاب  حبيث مثل ل  طريان اجلوارح وحتلي ها يف ا جواء ما 

اسفالت وختلص من ال يود ا رضي، ا ربمثل، يف  حري،  وما يريده مناسطالق و ينشده من 
و وهذا يكشف عن  يف  بـهذا الفن ويعكس -يف سظره  –ال يود االجربماعي، والديني، 

 .(171 :1981حتو  الصيد يف العصر العباسي إىل ضرب من الرايض، وا ربع،و )الصااي 
 

 صورة البازي:
ثالث،  زّي بربشديد الياء حكاها ابن سيده من أفصح لياف   زي خمفف، الياء الثاسي،  ز وال

وهو مذر ال اخربالف في   وي ا  يف الربثني،  زاين وىف اجلمع بزاي ي اضيان وقلاي وي ا  
للبزاي الشواهني  وهو مخس، أصناف: البازي والرزق والبا ق والبيدق والص رو ومن صفاف  

 نكبني  وأن فكون فوذاه احملمودي أن يكون طويل العنق  عريض الصدر بعيد ما بني ا
  ومما يد  على براع، أبـي يف (27- 26: 2004 طويلربني مسرولربني بريشو )الدمريي 

وصف البزاي  أس  يسربودمها للمدح والثناء والدليل على السرع، وأسـها مكربحل،  لذهي  
 يما يف قول :

 بـُزَاٍي ُقْمرِ  أَقَمَر من َضْربِ     ***                 أُْطرِيَك اي َ زِيـََنا 
 يضَسّ  ُمْكرَبِحٌل برِبْأِ      َيْصُ ُل مِحْالّقاً َسرِيَع الطَّْحِر   *** 

 يُرِيُح ِإن أَراَح ال ِمْن ُُبْرِ   ***           َهاَمٍ، ُلمَّْد يَلمِّ الِف  يف
 (208: 2010)أبو سواع                                                                    
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 يما يصف  أبس  أبلج وفلفاض ال ميص يما يف قول :

 أبلَج فلفاَض ال ميِص أزهرا   ***   س ربُ  يفُّ الليل أيواَع الكرا
 (201: 2010  )أبو سواع                                                         
 يما يصف   للهي يف سرع، طرياس  وإقدام  يما يف قول :

 والليُل داٍج عسَكرُْه   ***   والّصْبُح يْفري ُجلَُّ   ويْدحرُهْ  قْد أْغربدي 

 ***   أبْحَجِن الَكّلوب  أْقىن ِمنَسرُهْ        يالّلَهِي ا ْرَفجِّ طاَر  َررُْه  

 ***   أْحـَوى الظُـَّهـاِر   َجِســٌد مثـعـذِّرُهُ        ُمعاِوُد اإلْقداِ  حني فذُمرُْه  

 ***   ال يُـوعِـُل ا بْــيَـَث مـْنـ  َحـــَذرُهْ          ُمَزْعِفرُْه     ُه َزْعَفرَ  يضّّنَا 

 (201: 2010  )أبو سواع                                                                  
وقد أسبغ أبو سواع على البازي الكثري من الصفات ااسي، وا عنوي،  وحتدث 

لبياض  فهو أغـرٌّ أي منّ ط أبيض وأسود  وميربلك عينان أ ب  حببات عن ريش  ا طعم  
الع يق  وهو ضوم البني، ذو هامرب  عالي،  ويشب   دقي  بشق عود  جري العرعر  وهي 

  جري ذات خشي أصفر  ي و :
 فـ ـطّـرَا ***   صـْدَغـاِن مـن َعـْرَعـرَي ٍ     فـَلـّورَا    يــضّن ِ ـْدقَـْيـِ   إذا

نَـْيِ   إذا مايضنّ   أمْحرَا ***   َفّصاِن ُقّلا من َعِ يقٍ       أْْثرَا     َعيـْ
 أْعَسرَا ***   يعْطفِ، اجليِم بكفّ   هتْــدي ِمْنَسـرَا يف هــاَمــ،ٍ  َعلـيـَـاءَ 

 فـاٍء ورَا ***   لـو زاَدَهـا عـْيـنضً إىل    فَـّكـرَا    ي ـوُ  من فيها بعْ ـلٍ 
 ُمْدِسرَا جعفـرا   ***   فالّطري يل اُه ِمَدقّاً   يـاَسدْ فـافصـلد  جليـمِ 

 (201: 2010 )أبو سواع                                                                   
وهذه الصوري اليت وقف عندها الشيخ عبد ال اهر اجلرجاسـي ومن جاء بعده من 

درع  وقد اعربأها عبد ال اهر من الربدقيق ا مربع البالغيني بكثري من الربضويل واإلعجاب وال
يف الربشبي   ف د  ب  من ار البازي برأع حرف اجليم لربحدب  وميالس   مث زعم أن يرباب، 
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حرف اجليم  ليد اليسرى ختربلف عن يربابربها  ليد اليمىن  وأن هذا اال رتاط من أبـي 
قد رد أبن جيم ا عسر ال ختربلف سواع يعربأ من اإلبداع يف فصوير الربشبي   مع أن غريه 

 عن جيم ا مينو 
وقد وصف أبو سواع البازي يف أبيات مربعددي  وأسبغ علي  يثريًا من الصفات 
البشري،  يالكر  وحسن اخللق وا دب والطاع، وحدي الذياء  يما وصف  بصفات بدسي، 

 أخرى؛ يالشدي والسرع، وقوي الربحملو
 الزرق:

 البازي والبا ق قا  ابن سيدي وقا  الفراء: هو البازي ا بيض والزرق: طاعر يصطاد ب  بني
واجلمع الزراريق وهو صنف من البازي لطيف  إال أس  أحر وأيبس مزاجاً  لذلك هو أ د 
جناحًا وأسرع طريااًن وأقوى أقدامًا وفي  خربل وخبث وخري ألواس  ا سود الظهر ا بيض 

  قا  ااسن بن هاسـيء يصف  بريش  الكثيف (76: 2004 الصدر ا محر العنيو )الدمريي 
 إذا رأى الصاعد طار إلي :

 ***   حمض رَِقيِق الزِّّف والطِّرَازِ    قد أَغربِدى بُزرٍَّق ُجرَاِز  
 ُدبَِّق من سعمان  هرداز   ***   َيِصيُدان ُزْرقاً وَدْسرَبنجازِ 

 ِنِع اخلَرَّازِ حبجَناٍت َصْدَقِ، الربـَّْوَخاِز   ***   مْثل َأَ اىِف الصَّ 
 (215: 2010 )أبو سواع                                                                  

 صورة الصقر:
الص ر أحد أسواع اجلوارح ا ربع، وهي الص ر  والشاهني  والع اب  والبازي وو والعرب 

-100: 2010ع  )الدمريي  سوا فسمى يل طاعر يصيد ص رًا ما خال النسر والع ابو

ومن صفاف  احملمودي أن يكون أمحر اللون عظيم اهلام،  دامع العينني  ات  ا نسر    (101
 (85: 1985طويل العنق  رحي الصدر  ممربلئ الزور  عريض الوسطو )أبو الفربح يشاجم  
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وقد أاىن أبو سواع على الص ور يف طردايف  يثرياً  ووصفها حبدي الذياء  فيصفها يف 
راجيزه  لص ور الّلماح،  واصفاً حدي بصرها وعظم حاجبها  وحسن فربيربها  ف د إحدى أ

 سشضت يف البيوت ومل فرتك يف السهل  حيث فصل إليها اليدو
فهذه الص ور ولدت على اجلبا   مث محلد إىل البيوت لربرتعرع فيها ويصف  

ا يربمربع  لسرع، وصفًا حسيًا فهو قليل الريش وخمربلف ا لوان بني الظهر والعنق  يم
 واجلموح  ي و :

طرَحِ 
َ
 ال َصيَد ِإاّل ِ لُص وِر الُلمَِّح   ***   ُيلَّ ِقطاِميٍّ بَعيِد ا 

َُليَّحِ 
 ََيلو ِحجاَجي ُم َلٍ، مَل جَترَِح   ***    مَل فَيُذُه ِ لَلََبِ ا 

 الُطمَّحِ ***   ِإاّل ِبِِ راِف اجلِباِ     أَ َّ َومَل يوَلد ِبَسهِل ا َبَطِح 
 (185: 2010 )أبو سواع                                                                   

يما يصور اس لاض  على ا راسي مبن اره يشب  الرمح ال صري ا سمو   ويربمكن 
من مطاردفـها  وصيدها قبل أوب، الذاهي يف العشي  وييف اصطاد مخسني مكربظ، 

 ما بني مذبوح وما مل يذبح  ي و :  للحم 
 يَلوي ِِبَزّاِن الَصحارى اجلُمَِّح   ***   يُنحى هَلا بَعَد الَطماِح اَ طَمحِ 

 ***   َوِمنَسٍر أَقىن َيضَسِف ا ِجَدحِ          َيسُلُكها بَِنيَزٍك ُمَذرٍَّح   
 (215: 2010  )أبو سواع                                                                  

ويصور أبو سواع الص ر   وافل،  وخيلع علي  صفات معنوي، يالشجاع، 
والنلا   فهذا الص ر الذي ينربمي إىل )فوَّج( إحدى قرى فارع  يربميز أيلًا بشدي 
اليلي والدرب،  ومن براع، النواسي يف الوصف أن َيعل ا ربل ي ي ف أما  لوح،  لٍك 

 لس على عر   يف قوي وأبع  وي و : جاع مربكأ  َي
 قــد أْغـربَــِدي والليــــُل ذو َغـــيَــــاِطــــل   ***   َهــــابِـــي الـدُّجـــى  ُمــــَلــــرَِّج اخلَـــصــــاعــلِ 

ــــَعـــــــــــــــــــاِوِ   
َ
ـــــِف ا   ـُحــــَمـــــيَّـــــا ُمــْوــلِــٍط ُمـــــزَايِــــلِ ***   َحـــاِمـــي الـ    بِـربَـــوَِّجـــيٍّ ُمـــَرهَّ

ــــَوــــــافِـــلِ 
ُ
لِــك ااُـالِحــــِل   ***   فــوق ِ ـَمــاِ  الــ ـــــــاسِــــِص ا 

َ
 يُـــوفــــِي اسربـَصـاَب ا 

 ـــى إذا أُطـــلِـــَق َغـــــيـــــــــــــر آعِــــــلِ ***   حـــربَّ  أفْـــَحـــــَج َمــْوـِشــــيِّ الـشَّـــذا  قَـــصــاِمــــل
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ــَوــاِصـــل    إال بــمـــا اْعــــربَــــاَ  ِمـــَن العــَ ـــاعل   
ُ
ـــيَــالــــي َهـــَدَف ا 

ُ
 ***   َصــــَك ا 

 (236: 2010 )أبو سواع                                                                  
مث يرسم لوح، االس لاض على الطريدي  وحتد عنصر ا فاجضي فعجز الفريس، 
عن اهلرب فيهامجها وفدور ا عري، وختربم  سربصار الص ر  وهزمي، السرب الذى ين سم بني 

 مش وق الظهر وم طوع ا علاء  مما يؤيد قوي الص ر وأبس   ي و :
 َيضَسَُّ  حنَي مَسا َياخلاعِلِ     ***  َوالِسرُب َبنَي خارٍِق َوواعِِل  

 ُمنَ ِلُي اِامالِق َغرُي غاِفِل   ***   ُمنَكِفرباً ِلِسربِـِهنَّ اجلاِفلِ 
 (237: 2010 )أبو سواع                                                                   

اليت ييطى ويما سعد النواسي الص ر  لصفات ااسي، وا عنوي، وصف الكمري 
 بـها الص ر وجه   حىت ال ين ض على الفريس، مبكراً  ي و :

 قد أغربدي قبل مذاد اخلامس   ***   بلر  ينيص يف الالمس
 ***   علي  من منلوح، ال السس  وجلدي فندى  وحجم ايبس  

 (219: 2010 )أبو سواع                                                                   
 وقا  ميدح الص ر:

 اي ص ر غيثاً َيأ اللهيفا    ***   وحبر عز مل يكن خليفا
 ***   أفبعد في  الربالد الطريفا     و رفاً قد زدف  فشريفا  

 (229: 2010 )أبو سواع                                                                   
 صورة اليؤيؤ:

ايح  وهو اجللم  وهو من جوارح الطري يشب  البا ق  )الدمريي  هو طاعر ينيرب  أبو ر 
  وقد حظي ديوان أبـي سواع (169: 2004 واجلمع اليآيءو )الدمريي ( 27: 2004

بطرديربني يف سعد اليؤيؤ  ويصف  يف ا وىل بصفاف  ااسي،  فهو يؤيؤ يثري إعجاب يل من 
صر حاد  والصاعد مربعلق ب  أ د يراه ويصف خدي  ا سفوعربني فهو أزرق اللون  ذو ب

الربعلق  ومن فرط حب  ل  يفدي  أبم   فهذا اليؤيؤ منح، إهلي،  فا كاء ال ففر من جناحي   
 ومن فرط قوف  وسرعرب  ينربزع رعرب  من صدره  وال ينفع ا كاء اسربياا، أو فسرببيح ف و :

 َمرباهُ ***   َيطُرَِّي الُأِد َعال   َقد أَغرَبدي َوالُصبُح يف ُدجاهُ 
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 (163: 2010  )أبو سواع                                                                  
 وهذا اليؤيؤ ال مثيل ل  يف قول :

 بُِيؤيٍُؤ يُعِجُي َمن َرآُه   ***   ما يف الَيآعي يُؤيـٌُؤ َ رواهُ 
 (164: 2010 )أبو سواع                                                                   

 ويصف أبس  ذي سواد وأزرق يما يف قول :
 ِمن ُسفَعٍ، طُرَّ ُِبا َخّداُه ***   أَزَرُق ال َفكِذبُُ  َعيناهُ 

 (164: 2010 )أبو سواع                                                                   
ي لفداه     وا ب مع أس  قد فداه ولو أن الصياد فرى عين  ما فراه عني الباز 

 بـهما أي قد فعل ذلك يما يف قول :
 فـََلو يَرى ال اِسُص ما يَراُه   ***   َفّداُه ِ  ُ ِّ َوَقد َفّداهُ 

 (164: 2010 )أبو سواع                                                                   
يف وصف اليؤيؤ  فوصف   لصفات ااسي،  وجممل ال و  أن أ  سواع قد برع

 :وا عنوي،و يما قا  يف اليؤيؤ ذو اللون ا سود الذى يعرف  مس  إذا دعي من  دي ذياع 
ِ    ***   بيُـْؤيٍُؤ َأسفَع يُْدَعى  مسِْ ِ   قد أَغرِبدي واللّْيُل يف ُمْكرَبمِّ

    ِ   مل يـَْنِم ِ ***   فَضيُّ ِعْرٍق صالٍ       ُم ابَل من خالِ  وَعمِّ
   ِ  ***   لْو َيسربطيُع قَافَ  حَبِْم ِ     وقاِسٍص َأْخَفى ب  من أُمِّ
 ***   يُوِحى إلي  َيِلماِت ِعْلِم ِ     ما زَا  يف فَ دحِي  وََنِْمِ    
 ***   فـَْوِقَيَ، ا ُ ِّ ابـَْنها يف َضمِّ     يَِ ي  من بـَْرِد الثَـَّرى بُكمِّ   

ِم ِ         ا من شَِِّ   مبَا يلذُّ أَسـُْفه ّكاَء عند جنَِ
ُ
 ***   يـَُنازُِ  ا 

 (238: 2010  )أبو سواع                                                                  
 صورة الشاهني:

يعد الشاهني من رفب، الطيور اجلارح،  والشاهني مجع   واهني و ياهني  وليس بعربـي 
والشاهني االا، أسواع:  اهني وقطامي وأسي ي  والشاهني يف  لعربوولكن فكلمد ب  ا

اا ي ، من جنس الص ر  إال أس  أبرد من  وأيس مزاجاووو واحملمود من صفاف  أن يكون 
عظيم اهلام، واسع العينني  رحي الصدر  ممربلئ الزور  عريض الوسط  جليد الفوذين  
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 ا : إن أو  من صاد ب  قسطنطني  ملك قصري الساقني  قليل الريش  رقيق الذسي  وي
   وقد وصف  أبو سواع وصفاً حسياً ب ول :(93 - 92: 2004عموري،و )الدمريي 

 َقد أَغرَبدي قَبَل الَصباِح ا َبَلِج   ***   َوقَبَل سَ ناِق الَدجاِج الُد ُججِ 
 الُزمُّجِ ِبَسهرِداِز الَلوِن أَو ِإسَبهرَِج   ***   يويف َعلى الَكفِّ اِسرِبصاَب 

 (181: 2010 )أبو سواع                                                                   
إذ ييربدي أبو سواع قبل أن يبزغ سور الصباح ا نري  وقبل أن حتدث الدجاجات 
صوات أو فدب يف البيدو ويسربطرد يف وصف ريش، ا درج ا برش  الذي يف  عره سكد 

 لذى َيمع بني اللوسني ا بيض وا سود  في و :صيار وجناح  ا
َُدرَِّج   ***   يف قاعٍِم ِمنُ  َوِمن ُمَعرَّجِ 

 َيَضنَّ َو َي ريِشِ  ا 
 (164: 2010 )أبو سواع                                                                   

   وييف أييل أبطراف مث يصف سـهس  للحم ا فربو  فرباًل  ديدًا مب دم، أسناس
 الفم  وي و :

َحمَلجِ 
ُ
 َبنَي َخوافيِ  ِإىل الَدهَأَِّج   ***   يَنَهُس َسرَي ا ِ َوِد ا 

 (182: 2010 )أبو سواع                                                                   
م اااجي  وال صيدي حافل،  لصفات ااسي، للشاهني من م لرب  الواسع، وعظ

وهذا الوصف الدقيق للشاهني  َيعلنا أما  لوح، فني، فرمس  بدق، للمربل ي وفلاًل عن ذلك 
حتظى هذه الطردي، بكلمات فارسي،  سريد ااديث عنها يف الفصل اخلاص  للي، 

 وا سلوبو يما أن الشاهني يرففع يف الظال  يف ويره لربذير الصيد يما يف قول :
 ُل يف ُمْسَودِّه   ***   ِورد فرقى العنُي يف ُمْرَقّدهقد أَْغرَبدى واللَّيْ 

 ***   بَدْسربَـَباٍن فاِضٍل عن َزْسِدهِ     ُغُدوَّ  ِغس قـََنٍص ُمْعدِِّه  
 (189: 2010  )أبو سواع                                                                  

ننا من الرتجيح أن هناك قصاعد أو ومن مجا  الربصوير يف هذه ال صيدي ما ميك
 أراجيز يف وصف الشاهني مل فرد يف الديوان  فرمبا ضاعد مما ضاع من  عر أبـي سواعو 
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 اخلامتة:
وبعد اسربعراض  عر الطردايت اليت ذير فيها أبو سواع اجلوارح  جند أن النسب، ا يأ منها 

ع على عالق، قوي، معهما  وقد يان الواردي يف  عره هي للبازي والص ر  ول د يان أبو سوا
هلما النصيي ا وفر يف رحالت الصيد  لطيور  ويف  عر أيب سواع يف طردايت الطيور 
اللواريووصف  و عره فيها  ولعل فلك اجلوارح ياسد من الطيور ال ليل، اليت وصفها من 

يريز عليها يما  مجيع النواحي الشكلي، واجلسدي، والنفسي،  ِبالف اجلوارح ا خرى اليت مل
فعل مع البازي والص رو وذيُر أبـي سواع الصيد  لص ور يف طردايف  هو امربداد للصيد بـها 
يف العصر اجلاهلي  يما أن ذيره للجوارح ا خرى يف  عره ياليؤيؤ والزرق بسبي أتاره 

 ، االاري  لعنصر الفارسي  ف د يان الصيد  جلوارح ا وربلف، رايض، ساعدي عند الطب
 ااايم، اليني، من الفرعو 

وفظهر يف الطردايت اللي، الصعب، يف مفردافـها الوعري وعبارافـها ا ع دي وصورها 
اليريب،  ولذلك فهي حترباج إىل جهد فين عميق  وأدوات ليوي، وبالغي، وأسلوبي، مربمكن، 

مما يربطلي السربوراج ما فيها من صور فني، وبياسي، وأ كا  أسلوبي، جديدي يف الربعبريو 
دراسات معم ، ومربوصص، من ياف، اجلواسي ا دبي، والبياسي، والن دي، والبالغي،؛ 
السربوالص اجلواسي اإلبداعي، اليت متربع بـها أبو سواع  وم ارس، أسلوب  يف الطردايت مع 

 أسلوب  يف ا غراض الشعري، ا خرىو   
 

 املراجع
 كروو بريوت: دار الف2005 ابن منظور  لسان العربو

ديوان أبـي سواع رواي، الصويلو حت يق بـهجد عبد اليفور ااديثيو أبوريب:  و2010 أبو سواع  الديوانو
 دار الكربي الوطني، هيئ، أبو ريب للث اف، والرتاثو

 و ا عجم ا فصل يف ا دبو بريوت: دار الكربي العلمي،و1999و الربوجني  حممد
و ال اهري: مكربب، البابلي 2 يق عبد السال  هارونو طوو اايوانو حت1965و اجلاحظ  عثمان بن حبر

 االيبو 
 و بريوت: دار الكربي العلمي،و 2حياي اايوان الكأىو طو و2004والدمريي  أبو الب اء حممد بن موسى
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و الصيد والطرد يف الشعر العربـيو بريوت: ا ؤسس، اجلامعي، للدراسات والنشر 1981 الصااي  عباعو
 والربوزيعو

 لص ر والصيد عن العربو الكويد: مكربب،  ري، يارم،و ا و1985الفربح حممد بن حممودو اجم  أبو يش
و اجتاهات الشعر العربـي يف ال رن الثاسـي اهلجريو ال اهري: دار ا عارف 1988هداري  حممد مصطفىو 

 مبصرو
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