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علم الحيوان في التراث العربي اإلسالمي
باقر محمد الكرباسي
المقدمة:
قد اليعرف كثير من ابناء الناطقين بالضاد ان العلماء العرب بحثوا في البيطرة وعلوم الحياة وسبروا
اغوار هذين العلمين وبذلك كانوا الرواد االوائل فيمملا والللذان يعلدان ملن اركلان اللقلدم العلملي الحلدي،
وكانوا هم السبا قين الى معرفة اللصنيف االحيلائي وقضلايا اللطلور والوراثلة واسلاليب معيحلة الحيوانلا
وسلللوكما ( )1ووضللعوا المبللادو االولللى عللن علللوم النبللا واهلصللوا فللي وص ل ما ووض ل كل علللم فللي
مجموعله اذ ان الحضارة االسالمية لحغ مكانلة مرموقلة فلي للاريب البحلرية حيل ،لوضل ذللك بجلالء
هال السنوا االهيرة والسيما بعد كحف دور العلماء العرب فلي لطلور م ملوم العللوم اللطبيقيلة الللي
احلق لما طرقا ومسالك جديدة في ك العصور والللاا حيلة اللى الوقل الحاضلر ونعنلي بلذلك عللوم
الطب والصيدلة والبيطرة وعلوم الحيوان والنبا والكيمياء وعلم االرض (.)2
البحث:
حللدد العلمللاء العللرب والمسلللمون اهللدافمم العلميللة فللي دراسللة النبللا والحيللوان اذ اعلمللد الجللاح
(  088هل ف فللي اعللداد كلللاب الحيللوان ولالي لله علللى االدلللة المنطقيللة واديللا القر نيللة واحاديلل ،الرسللو
العربي ولجربله الحهصية ونقده العلملي ومناقحلاله المسلمبة والطري لة اضلافة اللى للرا ،العصلر اللذ
عاش فيه الجاح وثقافله والمصادر العربية االصليلة المللوافرة لديله وقلد لكللم جلابر بلن حيلان الكلوفي
(  022ه ل ف عللن مالم ل ال لس ل ة السللالمية الملمثلللة فللي لقللديف العلللم النلله يكحللف عللن الللن ف ادفللا
والباليا ويح لمم الصحة الجسمية والممللكا المادية الحيالية وقد ادرك جابر بن حيان منذ وق مبكر
()3
ان جوانب الكسب في العم العلمي للركا على الكسب الروحي وهدمة االنسان.
وقللد احللار الجللاح الللى الحكمللة مللن دراسللة عللالم الحيللوان سللواء االنللوان الصللغيرة او الكبيللرة مللن
()4
الحيوانا .
وقد لكلم الجاح ايضا عن القيمة العلمية للمعلوما عن حياة الححرا والدروف العلمية اللي يمكن
االسل ادة منما في دراسة الحياة االجلماعيلة للنحل وال وائلد والمنلاف الللي يمكلن ان يجنيملا االنسلان ملن
()5
ذلك.
وقد اعلمد الجاح في منمجه العلمي في دراسة الحيوان على الحجج ال اهرة واالدلة الملرادفة اذ اكد
على ايضاح الحق بالحق والحجة بالحجة وكان الجاح يرفض الدراسة غير الموثقة واالسانيد المدهولة
بين لضاعيف الحق واللاليف الموثق وكان الجاح يرفض االسماب ويحير الى اهطلاء النسلاو وسلقطا
الوهم وفللا الضجر وعادة اللسرن وقد احار الجاح الى اهمية الل كير ودوافعه في علوم الحياة وذلك
الن عالم الحيوان الواس يدعو االنسان الى الدارسة العلمية المنطقية (.)6
الحيوانات والحشرات كسبب من اسباب االمراض:
جاء ذكر مرض داء الكلب لدى اغلب االطباء العرب والمسلمين من امثا علي بن العباف المجوسي
(كان حيّا قب  453ه ف وابن سينا (  305ه ف وابن الن يف ( 756ه ف والدمير ( 525ه ف وغيرهم
ووص وه قب باسلور ( )7الذ اعلن انه او من اكلح ه ووصف اللقاح لللحصين منه ويلبلين ممّلا كلبله
االطبللاء العللرب معللرفلمم بللان مللرض داء الكلللب مللن االمللراض المعديللة اللللي لنلقل لالنسللان عللن طريللق
الكالب وهذا جع المسؤولين ينلبمون الى حذر الكالب السائبه على البيئلة واالنسلان فمملا يلروى انّ ابلن
سحنون القاضي القيرواني ( 032ه ف امر الحرطة بقل الكالب اللي لجو بطرقا المدينة (.)8
ومما يؤثر على الطبيلب ابلن الللميلذ ( 872هل ف انله ذكلر ضلرر اللذباب عللى الجلرح قبل اكلحلاف
الملاهرين له حي ،قا :
وللللللللو يكلللللللون قليللللللل اللللللللبطش والجللللللللد
ال لحقلللللللللللرنج علللللللللللدوا الن جانبللللللللللله
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()9

ان البعوضللللللللة لللللللللدمي مقلللللللللة االسللللللللد

وعرف االطباء العرب والمسلمون ان ناق مرض حبة بغداد (او كما يسمونما البلهيلة ف ححلرة لحلبه
البعللوض يقللو ابللن سللينا عللن ذلللك (والبلهيللة مللن جللنف السللع ه الرديئلله وربمللا كللان سللببما لسللعا مث ل
البعوض الهبي،ف( )10وهذا من اقدم االحارا الى حدو ،او انلقا مرض مسلديم ومسللوطن بعلد عضلة
ححرة.
وقد اسمب االطباء العرب والمسلمون في ذكلر للاثير عضلة الحيوانلا والححلرا وكلذلك فلي كي يلة
اللللهلم مللن االنللوان الضللارة (كالحيللا والعقللارب والبراغيلل ،والبعللوض وال للار ولللذباب والانللابير
()11
والهنافف واالرضة ...البف
ما كتبه العلماء العرب في علم الحيوان:
كلب العلماء العرب في مجاال علوم الحياة (الحيوان والنبا ف مؤل ا عديدة على مر العصور وقد
اعلمللد كل واحللد مللنمم علللى طريقللله المنمجيللة فللي الكلابلله والبحلل ،واللللاليف مسلللندا علللى ثقافللة العصللر
ولاثيرا الحركة العلمية للمرحله اللي عاش فيما ان او من ذكر الحيوان ووص ه وص ا بديعا وعلميا
هو االمام علي بن ابي طاللب (نف حيل ،كلان كالمله هاليلا ملن حلوائب الهرافلا واالسلاطير وقلدم لنلا
دراسللة صللحيحة ولللم يللدن الالمعقوليللا لمللل حديثلله عللن الحيللوان مللن وص ل ه العلمللي لالنسللان يقللو :
(اعجبوا لمذا االنسان ين ربححم ويلكلم بلحم ويسم بع م ويلن ف من هرمف ان هذا الكالم مطلابق لماملا
لعلم و ائف االعضاء (ال سيولوجياف الحدي ،فالعين كما هو معروف لحبه الحلحمة كملا وصل ما االملام
علي وهلذه اللسلمية موفقله لملا للحلحم ملن طلراوة ورهلاوة ولليف هنلاك ا جلاء ملن العلين يلده فلي
لركيبه الع ام او الغضاريف الصلبة حلى العدسة فانما للكون من نسيج ضلام-رهلو نوعلا ملا ويضليف
االمام ويلكلم االنسان بلحم ..والمعروف ان الكالم الذ يهرج ملن االنسلان يلكلون جلااين ممملين هملا
احدا ،الصو ولرليب الصو بمقاط وحروف م مومة ال يللم اال بواسلطة اللسلان والحل ة واالسلنان
واللسان واالح ة يلكونا من نسيج عضللي مهطلط وللحلم فلي الجسلم هلو العضلال المهططلة االراديله
ولو دهلنا في عملية لحلري االذن الهارجيلة والداهليلة لرايناهلا للكلون فلي اكثلر لركيبالملا ال سللجية ملن
ع ام وهذا يوض ان كالم االمام علي عن ان االنسان يسلم بع لم انملا هلو صلحي لملام ويل لق لملام
الل لاق مل العلللم الحلدي )12(،وبعللد ذللك يقللو االملام ويلللن ف االنسلان مللن هلرم كلنللا يعلرف ان جمللاا
اللن ف في االنسان يبلدا ب لحا االنف وال م ولكن هذه ال لحلا كلملا للود بلالمواء اللى فلحلة صلغيرة
هي فلحة المامار او لسان المامار في بداية القصبة الموائية وان هذه ال لحلة صلغيرة ولسلميلما ملن قبل
االمام بالهرم انما هو مناسب وصحي يطابق البح ،العلمي(.)13
ويحدثنا االمام علي بعد ذلك عن حيلاة النمل اذ يقلو }:ان لروا اللى النمللة فلي صلغر جثلملا ولطافلة
هيئلما ال لكاد لنا بلح البصر وال بمسلدرك ال كلر كيلف دبل عللى ارضلما وصلب عللى راقملا لنقل
الحبة الى حجرها ولعدها في مسلقرها لجم حرها لبردها وفي وردها لصدرها مك لو براقملا مراوقلة
بوفقما ال يغ لما المنان وال يحرمما الديان ولو في الص ا اليابف والحجر الهلامف{( .)14وكلالم االملام
(نف هذا عن النم جاء مطابقا لماما لما عرفه العلم الحدي ،عن النم وسلوكه االجلماعي المدهش.
ومللن العلمللاء العللرب الللذين وضللعوا بمثابللة معللاجم لغويللة فللي الحيللوان لضللم مجموعللة مللن المللواد
ومنمم:
االصطالحية واللغوية قب ان لبح ،في طبائ وسلوك وحياة الحيوانا
النضر بن حمي (  500مف وهو عالم لغو لرك مجموعة من المؤل ا اللي صلنف فيملا اكبلر علدد
ممكن من انوان الحيو انا ومن اهم مؤل اله في هذا الصدد :كلاب الص ا الذ يق في همسة اجااء :
الثال = ،لالب فقط .
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الراب = الغنم والطير والحمف والقمر .
الهامف = النبا .
والبصر ابو عبيده (  002ه ف ومن احمر كلبه  :كلاب هلق االنسان وكلاب الطير وكلاب الحيا
وكلاب العقارب وكلاب الهي .
وابن السكي (  043ه ف من مؤل اله  :كلاب الوحوش كلاب االب وكلاب الححرا .
وابو سليمان الملقب بالحامض :لرك عدة كلب في الحيوان منما كلاب هلق االنسان وكلاب الوحوش .
وابو ايد االنصار (  008ه ف :من مؤل اله كلاب االب وكلاب الوحوش وكلاب النح والححرا
وكلاب الطير وكلاب هلق االنسان.
واحمللد بللن حللالم البللاهلي (  538مف  :للله فللي الحيللوان اربعللة كلللب هللي :كلللاب االبل وكلللاب الهيل
وكلاب الطير وكلاب الجراد (.)15
امللا ابللو محمللد بللن عبللد ب بللن مسلللم بللن قليبلله ( 067ه ل ف لنللاو فللي موسللوعله المعروفلله (عيللون
االهبارف في الجاء المسمى الطبائ الكثير من سلوك الحيوانا وطبائعما فيقو ملثال بحلان اله لاش =
} ومن عجائب اله اش انه ال يبصر في الضوء الحديد وال في ال لمة الحالكلة ولحبل انثلاه ولللد ولرضل
ولطيللر بللال ريللش ولحمل ولللدها لحل جناحمللا وربمللا ولللد وهللي لطيللر ولمللا اذنلان واسللنان وجناحللان
ملصالن برجليما{( )16وملن هنلا نسللد عللى ان ابلن قليبله قلد لمكلن ملن ان يضل اله لاش فلي موضلعه
الصحي (الثدييا ف.
وموفق الدين عبد اللطيف البغداد ( 708مف له مهلصر الحيوان وله في ال ص الثالل ،ملن المقالله
االولى من كلاب مهلصر اهبار مصر ذكر فيه ما لهلم به مصر من الحيوانا (.)17
واحمد بن علي المقريا (  538ه ف لرك كلابا عنوانه (نح عبر النح ف لناو فيه ححلرا النحل
من الناحية الحيوانية فلكلم عن اليعاسب ووص ما وصل ا علميلا دقيقلا وذكلر اسلماء النحل فلي ادوار نملوه
المهلل ة من البيضة الى الححرة الكاملة (.)18
اما اكريا بن محمد القاويني ( 705ه ف فقد الف كلابا ممما في العلوم الطبيعية (عجائب المهلوقا
وغرائب الموجودا ف الذ يق في  050ص حة وقد صنف القاويني فلي كلابله هلذا الحيوانلا عللى سللة
اصناف هي كااللي:
 -0االنسان وبيّن حقيقله وكي ية لولده ولحري اعضائه كما بين قواه وحواسه .
 -0الدواب لبدا بال رف ولنلمي بالحمار الوححي .
 -4الغنم وذكر بضمنما ثمانية انوان كاالب وادي والغاالن.
 -3السبان وذكر بضمنما االسد والنمر وابن وى .
 -8الطيور همسون نوعا كالحمام والغربان والدجاج بوضمنما اله اش والعنقاء .
اثنان وثالثون نوعا كاالرضه والجراد والذباب وبضمنما ال ار واالفعى
 -7الموام والححرا
والقن ذ (.)19
ووصف اهوان الص ا (الراب المجر – العاحر الميالد ف في رسائلمم انواعا مهلل ة من الحيوانا
وطلللرق معيحللللما وسللللوكما ولكلملللوا علللن الحيوانلللا المائيلللة ووصللل وا الغضلللاريف والع لللام واالوردة
والحرايين والرباطا واالجماة المضمية والدورية والعضلية واللن سية مملا يلد عللى ان علملاء العلرب
قد مارسوا اللحري وقلد وضل اهلوان الصل ا لصلني ا منطقيلا للحيوانلا اعلبلر فلي ن لر علملاء الحيلوان
المعاصرين من اللصانيف الموضوعية اللي فاق اللصانيف اللي سبقلما(.)20
وهذا يعطينا اهما كبيرا على ما قدمه العرب من اسلماما علميلة جلادة فلي اكثلر عللوم الحيلاة وعللم
الحيوان بصورة هاصة مما يؤكد مرة اهرى ان للعرب ايلاد بيضلاء فلي اغنلاء الحضلارة االوربيلة فلي
كثير من العلوم.
()21
ومن اهم الكلب في علوم الحيوان والبيطرة اللي عرف وكحف النقاب عنما كما يالي :
 .0كلاب الحيوان  :البي عبيدة معمر بن المثنى ( 002ه ف ويعد اقدم كلاب ال ه العرب في هذا المجلا
.
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 .0كلللاب الحيللوان  :للجللاح (  088ه ل ف  :للللالف هللذه الموسللوعة مللن سللبعة مجلللدا للنللاو انللوان
الحيونا واصنافما .
 .4كلاب الحيوان  :الحمد بن ابي االحع472 ( ،ه ف .
 .3كلاب طبائ الحيوان وهواصما ومناف اعضائما  :لعبيد ب بن بهليحون ( 384ه ف .
 .8كلاب مناف الحيوان  :لعلي بن محمد بن الدريمم الموصلي ( 670ه ف .
 .7كلاب حياة الحيوان الكبرى  :للحيب كما الدين الدمير ( 525ه ف وهذا الكلاب جاء حبه كام من
حي ،لعداد انوان الحيوانا واصنافما .
 .6كلاب بلوغ المراد من الحيوان والنبا والجماد  :البي بكر بن علي بن عبد ب المعروف بابن حجلة
الحمو ( 546ه ف.
 .5كلاب كحف البيان عن ص ا الحيوان  :البي ال ل محمد بن صال االسكندراني العوفي ( 827ه ف
وهو كلاب ضهم وق في ثالثة عحر مجلدا.
 .8كلللاب االلمللام فيمللا يلعلللق بللالحيوان مللن االحكللام  :لمحمللد عيسللى بللن محمللود بللن محمللد بللن كلللان
( 0084ه ف .
.02رسالة في اعضاء الحيوان وافعالما وقولما  :لل ارابي ( 448ه ف .
 .00كلاب ال رق بين الحيوان الناطق وغير الناطق  :لقسطا بن لوقا ( 422ه ف.
.00كلاب الححرا  :البي هيرة االعرابي .
.04كلاب النح والعس  :البي عمرو الحيباني ( 027ه ف .
.03كلاب الحيا والعقارب  :البي عبيدة ( 002ه ف .
.08كلاب النح والعس  :لالصمعي ( 004ه ف .
.07كلاب النحلة والبعوضه  :لعلي بن عبيدة الريحاني ( 008ه ف .
.06كلاب الذباب  :البن االعرابي ( 040ه ف .
.05كلاب الجراد  :البي نصر احمد بن حالم ( 040ه ف .
 .08كلاب كام الصناعلين الاردقة والبيطرة  :البي بكر بن المنذر بن البيطار (0432مف .
.02كلاب القو في البغا  :للجاح ( 088ه ف .
اما ابن سينا (  305ه ف فقد افاض في دراساله للحيوانا بالجاء الهام بالحيوان من كلاب الح اء
مما يد على إلما ِم ِه وحغ ه الكبير في علم الحيوان ايضا (.)22
اما ابو عثمان الجاح ( 088ه ف فكان اهم مؤل اله كلابه الحيوان الذ يعد حبه منسق علميا يحو
مبادو ن رية النحوء الحديثة كما يحو كثيرا من المعلوما عن سليكولوجيا الحيلوان وكللاب الجلاح
هللذا هللو دراسللة القسللام الحيللوان ودحواللله وعاداللله وهصائصلله وقللد جمل مللواده مللن القللر ن الكللريم
والحدي ،النبو الحريف واحعار العرب ومن افواه اللرواة وكللب علملاء االلغلة وقلد اسلمم الجلاح فلي
لقديم كثير من المعلوما المل رعة والملحعبة في عللم الحيلوان مملا جعلله يقلف فلي مصلاف اهلم العلملاء
الللذين اسلللهدموا المالح للة والمحللاهدة والعق ل فللي ا مللار الحقللائق فالجللاح دقيللق المالح للة عميللق
الل كيلر فلي وصللف للحيلوان وقلد اعللد الجلاح ملن اوائل علملاء الحيلوان اللجللريبيين اللذ اسللند علللى
المالح ة واللجربة ليص الى الحقيقة ( .)23اما كما الدين ابو البقاء الدمير ( 525ه ف اللذ يعلد او
علالم احيلائي يحلل اللكافل (اللعللاونف عنلد الحيلوان بصلورة علميللة صلرفة وموسلوعله (حيلاة الحيللوان
الكبرىف عم ع يم كان له صدى واس في الحرق والغرب وهي موسوعة حيوانية رلب فيما الدمير
الحيوانا على حروف المجاء اذا انما موسوعة غنية بما لحويه من المواضي المهلل ة كالعقائد والحدي،
وعلم الن ف واالدب والطب الحعبي واالحعار واللغة باالضافة اللى عللوم الحيلوان المهلل لة وقلد وصلف
فيه عددا كبي را من انوان بلغ نحو لسعمئة نون وقد لمكن الدمير من لاليف كلابه الن ليف هلذا بعلد ان
()24
احاط بما يقارب من  872كلابا و  088ديوانا من دواوين حعراء العرب.
لقد اعطانلا اللدمير فلي كلابله حيلاة الحيلوان الكبلرى ملادة علميلة غايلرة علن الحيوانلا الللي بحل،
ودرف عنما.
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هوامش البحث
(1ف منلصر عبد الحليم (الدكلورف :لاريب العلم ودور العلماء في لقدمه القاهرة ط 0878 0م.54
(2ف طوقان قدر حاف  :العلوم عند العرب دار مصر للطباعة القاهرة  0887م.76
(3ف مجلة المجم العلمي العراقي مج /44م. 3
(4ف الجاح ابو عثمان (  088ه ف :كلاب الحيوان /8م.038
(5ف ن سه.02/7 :
(6ف الجاح  :المصدر السابق .48/7
(7ف محمد محمود الحاج قاسم (الدكلورف :الطب عند العرب والمسلمين – لاريب ومساهما الدار
السعودية للنحر جده  0856م.050
(8ف ابن ميالد الحكيم احمد :لاريب الطب العربي اللونسي مطبعة االلجاه اللونسية لونف
0852م. 084
(9ف ابن ابي اصيبعه موفق الدين احمد بن القاسم ( 775ه ف  :عيون االنباء في طبقا االطباء دار
 0878ج 0م. 054
ال كر بيرو
(10ف ابن سينا ابو علي الحسين ( 305ه ف :القانون في الطب ج 4م.055
(11ف محمد محمود الحاج قاسم :المرج السابق م.056
(12ف الحيب حسين عاد محمد علي :مساهمة العرب في علوم الحياة الموسوعة الصغيرة  30بغداد/
 0868م.30-32
(13ف ن سه :م.30
(14ف ن سه :م.30
(15ف مساهمة العرب المرج السابق م.36
(16ف ن سه :م.35
(17ف ن سه :م.35
(18ف ن سه :م.38
(19ف ن سه :م.80
(20ف المرج السابق  :م. 84
(21ف كلب الحيوان عند العرب  :د .محمد باقر علوان مجلة المورد ن 0860/0م. 06-07
(22ف مساهمة العرب :المرج السابق م. 84
(23ف ن سه :م.83
(24ف ن سه  :م.73
مصادر البحث ومراجعه

أوالً :الكتب:
ُ
 -0ابن ابي اصيبعه موفق الدين احمد بن القاسم ( 775ه ف:
عيون االنباء في طبقا االطباء دار ال كر بيرو  0887ج.0
 -0الجاح ابو عثمان عمرو بن بحر (  088ه ف:
كلاب الحيوان لحقيق  :عبد السالم محمد هارون ط 0مصر  0835ج.8
 -4ابن سينا ابو علي الحسين ( 305ه ف:
القانون في الطب ج.4
 -3الحيب حسين عاد محمد علي:
مسللاهمة العللرب فللي علللوم الحيلاة سلسلللة الموسللوعة الصللغيرة  30منحللورا واارة الثقافللة وال نللون
بغداد حايران .0868
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 -8طوقان قدر حاف :
العلوم عند العرب دار مصر للطباعة القاهرة .0887
 -7محمد محمود الحاج قاسم (الدكلورف:
الطب عند العرب المسلمين – لاريب ومساهما  -الدار السعودية للنحر جدة .0856
 -6منلصر عبد الحليم (الدكلورف:
لاريب العلوم ودور العلماء العرب في لقد ّم ِه القاهرة ط.0878 0
 -5ابن ميالد الحكيم احمد:
لاريب الطب العربي اللونسي مبطعة االلجاه اللونسي لونف .0852
ثانياً :الدوريات:
 -0مجلة فاق عربية :ن 02السنة االولى بغداد .0867
( كلب العرب في علوم الحياةف عاد محمد علي الحيب حسين.
 -0مجلة المجم العلمي العراقي :مج.0850 44
(لاريب العلم عند العربف د .صال احمد العلي.
 -4مجلة المورد  :ن. 0860/0
(كلب الحيوان عند العربف  :د .محمد باقر علوان.
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