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چكيده

از آنجا که فهم صحیح و دقیق علوم و فنون در هـر تمـدنی مسـتلزم ا ـز از
مبانی و شالودههای اصلی آن تمـدن اسـت ،بـرای فهـم علـومی کـه در دامـ
تمدن اسزمی بالیدهاند نیز بایـد در اصـ و اسـاا ایـ تمـدن مداقـه و توجـه
کنیم .تمدن اسزمی بر مبنای وحی و عق  ،و در قالب زبان عربی پدید آمد و
نزد مسلمانان شناخت بیعت ،بهمنزلهی کارگاه صنع الهی ،برای معرفـت حـق
ضروری بود .به همی دلیـ  ،آنهـا در همـهی عرصـههـای تـاریخ بیعـی بـه
مطالعه و تحقیق پرداختند؛ از جمله در علمالحیـوان (جانورشناسـی) تحقیقـا
ممتعی کردند و تألیفا مهم و شایسـتهی اعتنـایی پدیـد آوردنـد کـه در ایـ
مقاله به آنها پرداخته شده است.
کليدواژهها  :تاریخ بیعی ،علوم بیعی ،جانورشناسی.

 .9استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسزمی ،دانشگاه الزهرا .نشانی الکترونیکAlhooii.Nazari@alzahra.ac.ir:
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مقدمه
نخستی و مهمتری عنصر تمدن اسزمی توحید است .اصلی کـه «مسـلمانی» بـا اقـرار بـه آن تحقـق
مییابد ،9و بدون اعتقاد به آن هیچ عم نیکـی پذیرفتـه نمـیشـود؛ چنـانکـه از دیـدگاه قـرآن هـر
گناهی بخشودنی و اغماضکردنی است ،مگر شرک .2توحید محوریتری اص اعتقادی اسـزم ،و
مبارزه با شرک نخستی رهنمود پیامبر (ص) و جدیتری اهتمام مسلمانان بود ،بنابرای علـومی کـه
در تمدن اسزمی پدید آمدند ،اعم از علوم نقلـی کـه از دل اسـزم و قـرآن زاده شـده بـود و علـوم
عقلی که از تمدنهای مل دیگر اقتباا شده بود ،همگی بر یک محـور سـامان یافتنـد و آن محـور
توحید بود .هدف اصلی همهی علوم کشف وحدتی بود که در کثر عالم بیعت مسـتور بـود« :و
فی ک ّ شیءٍ لَهُ آیه تدلّ عَلی اَنَه واحدً».
همانگونه که در کتاب تشریع ،توحید روح حاکم بـر تمـامی آیـا اسـت ،در عـالم تکـوی نیـز
وحد سرّ نهان همهی پدیدههاست .جالب آنکه از دیدگاه دینی کتاب تکوی همـانقـدر مقـدا
است که کتاب تشریع ،و اجزای هر دو نیز «آیـه» دانسـته مـیشـود .آیـا آفـاقی و انفسـی اجـزای
«کتاباهلل» هستند و چنانکه عارف بزرگ ،شیخ محمود شبستری ،گفته است:
«به نزد آنکه جانش در تجلی است همه عالم کتاب حقتعالی است
از او هر عالمی چون سورهای خاص یکی زان فاتحه وان دیگر اخزص».
مطالعهی هر دوکتاب برای شهود حـق اسـت 8و بـق آمـوزههـای قـرآن ،بعـد از حـق ،چیـزی جـز
«ضزل» نمیتوان تصور کرد« :فماذا بعد الحق اال الضزل» .8نگاه فطـ مـ م در پشـت پدیـدههـای
بیعی ،چون شمس و قمر و تقدیر منـازل آن و عـدد سـنی و حسـاب« ،جعـ » الهـی را مـیدیـد و

« .1قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا».
« .2ان اهلل ال یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لم یشاء» (نساء.)84 :
« .8سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبی انه الحق» (فصلت .)58 :نیز نک .یونس6 :؛ نح .96 -92 :
 .8یونس .82 :نیز نک .لقمان.83 :
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درمییافت که «ما خلق اهلل ذلک اال بالحق» .تفصی بیشتر آیا

بیعی تنهـا بـه اهـ معرفـت وعـده

داده شده است.9
هدف علم از دیدگاه اسزم ،از بعد نظری ،کشف آیا الهی در آفـاق و انفـس ،و از بعـد عملـی،
استفاده از امکاناتی بود که خداوند برای بشر و رفع نیازهـای مشـرو فـردی و اجتمـاعی و اعـتزی
جامعهی اسزمی فراهم کرده اسـت (گلشـنی .)4 :9843 ،حـاجی خلیفـه در کشـفالظنـون دربـارهی
هدف علم مینویسد« :هدف از علوم استفادهی مادی نیست ،بلکـه هـدف ا ـز بـر حقـایق اشـیا و
تهذیب اخزق است (بیتا .)22 :در رسائ اخوانالصفا ،هدف علم جستوجوی آخر دانسته شده
است« :بدان ای برادر ،هر دانشی و ادبی که دارندهی آن را بـه جسـتوجـوی آخـر نرسـاند و در
رسیدن به آن وی را یاری ندهد ،خداوندِ خود را وبال است و روز رستاخیز حجتی است بر ضد او»
(حلبی.)81 :9863 ،

در شریعت علمی تشویق شده است که «نافع» باشد و ای نافع بودن چنان م کد اسـت کـه
از علم الینفع باید به خدا پناه برد 2.ضرور رفع نیازهای فردی و اجتماعی مسلمانان دلی «وجوب»
برخی علوم شد و فرد مسلمان برای قیام به واجب دینی ،اگرچـه بـه صـور کفـایی و بـا انگیـزهی
الهی ،به علمآموزی میپرداخت و چون به فراگیری علم مشغول میشد ،خود را در حـال «عبـاد »
میدید و همهی عالمیان را در حال دعا و استغفار برای خود ،و چنان خویشت را در سـلوک الـیاهلل
با همهی هستی هماهنگ مییافت و در ذا حق مستغرق ،که ندای «سبحانی مـا اعظـم شـأنی» سـر
میداد .برای الب علم به نماز ایستادن و به مطالعهی هسـتی پـرداخت حکـم واحـدی داشـت ،و از
قضا ،آنجا که اندیشهاش ازکشف حقایق هستی باز میماند ،استعانت از «صبر» و «صـزه» رهگشـای
ذه او میشد.
با توجه به چنی رابطهی وثیقی که میان علم و معنویت در تمدن اسزمی برقرار بود ،هـیچ یـک از
علوم متداول در ای تمدن ،از نقلیا تا عقلیـا  ،از قلمـروی امـر قدسـی بیـرون نبـود ،و چنـانکـه
« .9یفص اآلیا لقوم یعلمون» (یونس.)5 :
 .2روایتهایی چون «خیر العلم ما ینفع» (صدوق 9833 ،ق )818 :و «سلوا اهلل علما نافعا و تعوذوا باهلل مـ علـم الینفـع» (سـیو ی،
بی تا.)945 / 9 :
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گفتهاند ،انسان چه در مطالعهی قـانون مسـعودی بیرونـی ،چـه رسـاله حسـاب غیـا الـدی جمشـید
کاشانی و چه در شواهدالربوبیه مزصدرا ،همواره در قلمروی علم مقدا سیر میکرد (نصـر:9834 ،
.)3

عالم دینی از دو منبع ،یعنی عق و وحی ،همزمان استفاده میکرد و آموخته بود که عق رسـول و
حجت با نی خداوند و وحی حجت ظاهری است .آنجا که عقـ از درک مفهـومی بـاز مـیمانـد،
«خبر صادق مصدّق» 9برای او حجت بود و کاری غیرعلمی تلقی نمیشد .از دیـدگاه وی ،انحصـار
روش علمی به روشهای تجربی و حسی و نفـی علمـی بـودن هـر آنهـه بـه حـس و مشـاهده مقیـد
نگردد ،که محصول تغییر دیدگاه برخی دربارهی انسان در نتیجـهی تقلیـ وی بـه موجـودی صـرفاً
مادی بود ،و تعمیم ای دیدگاه -که در بیعت نیز نگاهی ناموزون و غیرواقعی بود -به تمامی علـوم
بشری موجب رخنهی فساد و تباهی در همهی هستی تلقی میشد.2
 .علوم طبيعي
نگاه اسزم به پدیدههای بیعت نگاهی از سر رمزگشایی از صفا جمال و جـزل الهـی اسـت کـه
بشر را به معرفت حق رهنمون میشود .آنهه در قرآن بهصـور سـوگند بـه پدیـدههـا و نمودهـای
بیعی آمده ،و به تکرار ،از انسان خواسته است که «فارجع البصر» و «هـ تـری مـ فتـور» ،همـه از
باب آن است کـه بیعـت جلـوهگـاه حضـور خداونـد اسـت و «هـر ورقـش دفتـری اسـت معرفـت
کردگار» .ای هنوز اول راه معرفت است که بر همگان میسـور اسـت و «فـوق کـ ذیعلـم علـیم».
عارفان بیعت را با «او» میبینند ،نه «او» را با بیعت .حسی ب علی( ) میفرماید« :الهی تـرددی فـی
اآلثار یوجب بعد المزار» (ترددم در آثار تو راهم را به دیدار دور میسازد)« .کیف یستدل علیک
بما هو فی وجوده مفتقر الیک؟ ایکون لغیرک م الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهرلک؟»

 .9جملهای که اب سینا در باب معاد جسمانی در شفا گفته است.
 .2تعبیرهایی چون «یهلک الحر و النس » و نیز «ظهرالفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی النـاا» و آنهـه امـروزه در سـاحت
محیط زیست انسان رخ میدهد ،حاص آن است.
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(چگونه بر وجود تو با چیزی استدالل گردد که خـود در هسـتیاش نیازمنـد توسـت .آیـا بـرای مـا
سوای تو ظهوری هست که برای خود نباشد ،تا آن وسیلهی ظهور تو گردد؟).
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از نظر فرد مسلمان ،همهی پدیدههای عالم به او معرفت دارند 2و پیوسته در حـال تسـبیح ویانـد ،
اوست که آیینهدار تمامی عالم خلقت است و بیعت تجلیگاه صفا اوست.8
از دیدگاه دینی ،نظام بیعت اشکال گوناگون تجلی خزقیت الهی و نمایانگر جزئـی از آن ارزش
غایی است ،زیرا آیینهی انعکاا خداوند در عالم صـیرور اسـت و منشـأ آن همگـی در خداونـد
قیوم است (همو .)854 :9848 ،شاید سرّ محبت پیامبر (ص) به همهی موجودا عالم از همی حیـ
بوده باشد 5.مسلمانان نیز با چنی نگاهی به هستی عشق میورزیدند و به کشف پدیدههـای آن روی
میآوردند« :به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوسـت /عاشـقم بـر همـه عـالم کـه همـه عـالم از
اوست».
  .جايگاه علوم طبيعيحکمت به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشود .حکمت نظری را به علوم بیعـی ( بیعیـا ) یـا
فلسفهی سفلی ،علوم ریاضی یا فلسفهی وسطی ،و الهیا یا فلسفهی اولـی تقسـیم کـردهانـد 6.علـم
بیعی علمی است که در آن از احوال اجسام بیعی بح
آن حی

میشود و موضو آن «جسـم» اسـت ،از

که دستخوش تغییر باشد و موصوف به حرکا و سکون شود (الفاخوری .)851 :9838 ،بـه

گفتهی اب سینا بیعیا آن قسمت از حکمت است که با اشیای متحـرک و متغیـر سـر و کـار دارد
(اب سینا .)93 :9158 ،بیعیا شام تمام علومی میشود که با موجودا تحت قمر یا جهان کـون و
 .9قسمتی از دعای عرفهی امام حسی ( ).
« .2تعرفت لک شی فما جهلک شیء» (خود را به هر چیز شناساندی و چیزی نیست که تو را نشناسد).
« .8ان م شی ،اال یسبح بحمده».
« .8و انت الذی تعرفت الی فی ک شی» (تویی که در همه چیز خود را به م شناساندی).
 .5نق است که پیامبر (ص) به همهی موجودا عالم عشق میورزید ،تا جاییکه همهی آنها را نامگذاری مـیکـرد .در بـارهی
کوه احد معروف است که میفرمود« :هذا جب یحبنا و نحبه» (ایـ کـوهی اسـت کـه مـرا دوسـت دارد و مـ نیـز او را دوسـت
میدارم) (اب شبه 43 /9 :9893 ،و .)49
 .6نک .تهانوی.9116 ،
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فساد ارتباط دارد .علم بیعی را مبادیای است ،که قبـ از خـوض در آن علـم ،بایـد آن مبـادی را
شناخت ،ولی وظیفهی علم بیعی نیست که به توجیه آن پردازد ،بلکه ای امر بر عهدهی علم الهـی
گذاشته شده است (الفاخوری.)851 :9838 ،

در فلسفهی بیعت روشی که برای تحقیق در جهان بیعت اتخاذ میشود ،باید بـا هـدف و غایـت
خلقت جهان هماهنگ باشد .بیعت بق تدبیر و نظام الهی بهوجود آمده و غایـت آن تحقـق نظـام
احس است (نصر .)856 :9833 ،مطالعه و تحقیق دربارهی بیعت ،به اعتبار آنکه کارگاه صـنع الهـی
و جلوهگاه حکمت خالق است ،به معرفت حق تعالی میانجامد و در واقع علم الهی اسـت ،بنـابرای
علم حقیقی به هر شیء علم به وجود آن شیء و رابطهی آن بـا وجـود مطلـق و کشـف ارتبـاط بـی
کیفیا و صفا

آن شیء با وجود آن است (همان.)851 :

چنانکه ذکر شد ،در تمدن اسزمی هدف از فراگیری علوم بیعی نمایان کردن وحد تدبیر در
عالم وجود بود و تمامی عرصههای بیعی را در برمیگرفت .تاریخ بیعـی کـه عمومـاً صـحنه ایـ
جســتوجــوگری اســت ،شــام موضــو هــایی چــون زمــی شناســی ،کــانیشناســی ،گیــاهشناســی،
جانورشناسی ،مردمشناسی و حتی علم تکوی جهان و تاریخ دینی نیز مـیشـود (همـو.)855 :9863 ،

در واقع ،چنانکه گفتهاند ،سخ گفت از علوم بیعی در قالب علم اسزمی تقریبـاً گفـتوگـوی از
علم اشیا به ور کلی است (همو .)881/ 8 :9832 ،کتابهای تـاریخ بیعـی اسـزمی از لحـات محتـوا
گوناگون است :در بعضی بر توصـیف بیعـت تأکیـد شـده اسـت ،بعضـی دیگـر جنبـهی نمـادی و
اسطورهای دارد ،و در برخی دیگر ،جنبههای جهانشناختی و فلسـفی مـورد نظـر اسـت ،امـا همـهی
آنها در ای دو اشتراک دارند :رابطهی میان اشکال بیعی و نفوا یـا ارواح تدبیرکننـدهی موالیـد
سهگانه و نیز نقشی که اجزای بیعت در رهنمونی انسان به ماوراءالطبیعـه و معنویـت و اخـزق ایفـا
میکنند (آرام 69 :9866 ،و .)62

موضو اصلی تاریخ بیعی موالید سهگانه و نفوسی است که آنها را تدبیر میکنند .از نظر آنـان،
نیروی حیا بخشی که در بیعت یافت میشود ،به ماورای جهان مادی تعلق دارد .در واقع ،نفـوا
گوناگون جنبهها و قدر های متعدد روح یا نفس واحد کلی هستند که سبب تبای کیفـی موجـود
میان اشکال و گونههای مختلف زندگی میشود ،و گرنه ،جنبهی مادی صور بیعی چیزی بـیش از
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ترکیبا گوناگون چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش نیست .ملحق شـدن نفـس خـاص بـه هـر
یک از ترکیبا عناصر است که شخصیت خاص آن را میسازد و به هـر چیـز سـیمای مخصـوص
آن را میبخشد (همانجا).

برخی بیعت را یکی از قوای نفس کلی ،که منشأ تمام افعال در عالم هستی است ،دانسـتهانـد کـه
علت همهی تغییرا و تبدیز و فعالیتهای عالم تحتالقمر است .در رسائ اخـوانالصـفا آمـده
است:
بیعت یکی از قوای نفس کلی است که سراسر عالم تحتالقمر را فرا گرفته است .در زبـان شـرعی
نام آن مزئکه موک است که موظف به حفظ و تدبیر جهان خلقت به اذن خداوند متعال است ،و بـه
اصطزح فلسفی ،نیروی بیعی است که با مشیت باری تعالی در اجسام فاع است (.)68 /2 :9892

از نظر آنـان ،درک علـوم بیعـی مسـتلزم پـی بـردن بـه وجـود چنـی قـوهای اسـت کـه عـالم
تحتالقمر را به قوای نفس کلی پیوند میدهد و یگانگی و اتحـاد اجـزای عـالم را بـه ایـ نحـو
حفظ میکند ،و به عزوه ،عالم جسمانی را تحت نفوذ عالم علوی قرار میدهد؛ همـان ـور کـه
اعضای بدن انسان تحت ارادهی نفس او قرار گرفتـه اسـت (نصـر .)932 :9833 ،ملکـا و قـوای
نفوا را که بر هر یک از موالید سهگانه مستولی است ،میتوان به صور ذی خزصه کرد:
نفس کلی
نفس جمادی
قوهی سخت شدن

نفس نباتی
قوهی تغذی

قوهی نمو

نفس حیوانی
قوهی تولید مث
قوهی حرکت (محرکه) قوهی ادراک (مدرکه)

قوهی شوق (باعثه) قوهی حرکت بدنی (فاعله)
قوهی شهو

قوهی غضب
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هر یک از جمادا یا گیاهان یا جانوران حدی از ای قوا و ملکا دارند و به هر نسبت که ای قـوا
بیشتر در آنها تجلی پیدا کند ،به کمال بیشتر میرسند .تنها در انسان است که همـهی ایـ قـو هـا
در حد کمال و عزوه بر قـو تفکـر و اسـتدالل (نفـس نا قـه) موجـود اسـت و همـی امـر سـبب
میشود که آدمی به صورتی اساسی ،نه تنها به ـور عَرَضـی از جـانوران متمـایز باشـد (آرام:9866 ،

 .)68علوم بیعی از یک حلقهی ارتبا ی میـانی در زنجیـرهی کـ حیـا تشـکی مـیشـود کـه از
جمادا

تا مزئک امتداد مییابد (نصر.)853/ 8 :9832 ،

خلقت عالم تدریجی و زمانمند است .سلسلهمراتب خلقت از عناصر بسیط آغاز گشته و بـه موالیـد
سهگانه رسیده و به آفرینش انسان ختم شده است .هر موجودی در ایـ عـالم غـایتی دارد و هـدف
نهایی نیز بازگشت کثر به وحد است که در اعلیمرتبهی انسانی ،که انبیا و اولیای الهی هستند،
تحقق مییابد و شاید سرّ «لوالک لما خلقت االفزک» همی باشد .تقـدم و تـأخر موجـودا عـالم
نیز در ارتباط با همی هدف غایی است .با خلقت انسان ،انتهای قوا صعود بـا ابتـدای قـوا نـزول
یکی میشود و دیگر به خلقت موجود بعدی نیازی نیست؛ زیـرا انسـان قـادر اسـت بـه مبـد هسـتی
بازگردد و هدف همهی موجودا را که تحقق ای وصال بوده است ،محقق سازد.
اب سینا در تبیی صدور کثر از وحد  ،با وجود اص «الواحد الیصدر عنه اال الواحد» ،پیدایش
عق اول را مطرح میکند که اولی فیض مبد است و ممک بالذا و واجب بالغیر اسـت ،و چـون
عق اول در ذا خود ممک است ،مصدر عالم کثـر مـیشـود ،و بـدی ترتیـب ،سلسـلهمراتـب
عقول و نفوا و افزک تکوی مییابد که با عق دهم خاتمه میپـذیرد کـه واهـبالصـور و مـدبر
عالم کون و فساد است  9 .پس از آنکه جهان تحتالقمر ،که همان عالم کون و فساد اسـت ،هسـتی
یافت ،تحت نفوذ بیعت 2به حرکت در آمد ،از حرکت حرار پدید آمد و حرار موجب جـدا
شدن عناصر ای عالم شد و ای جدایی موجب ایجاد آتش و خـاک و بـاد و آب گردیـد ،و بـدی
ترتیب ،چهار عنصر عالم تحتالقمر بهوجود آمد ،که بـه آن «امهـا کلیـا » گفتـه مـیشـود و از
 .1نک .نصر 694 :9833 ،به بعد
 .2در تعریف بیعت گفتهاند« :انها ملک م مزئکه اهلل تعالی الموکلی بتدبیر عالمه و اصزح خزئقـه فنسـبت کـ افعـال الطبیعـه
الی الباری ،ج ثناوه» (اخوانالصفا.)924/2 :9892 ،
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ترکیب آنها «مولدا سهگانه» پدید آمد (اخوانالصفا 52 /2 :9892 ،و  .9)58اولی محصـول بیعـت
و ادنی مرتبهی آن جمادا است 2و البته در خود جمادا نیز درجهی پاکی و صفا متفاو اسـت؛
چنانکه در جواهر و فلزا قیمتی ،مانند ز و نقره ،نیروی نفسانی از گ و سنگهای عادی بسـیار
قویتر است .قلمروی جمادی با مرجان پایان مییابد و عالم نباتی آغاز میشود .ترکیب کام تـر و
معتدلتر عناصر استعداد بیشتری برای قبول قوای نفسانی بهوجود میآورد و نفس جدیـدی ،کـه در
واقع نیروی دیگری از نفس کلی است ،بر ای ترکیب نازل میشود و ای نفس نبـاتی علـت اصـلی
تمایز میان جماد و نبا است ،نه عناصر بیعی (که در هر دو مشترکاند) .ای قوهی جدید نفسانی
هفت قوهی جاذبـه ،ماسـکه ،هاضـمه ،دافعـه ،غاذیـه ،نامیـه و مصـوره اسـت (همـان.)953 /2 :9892 :

نباتا نیز خود مراتبی دارند و باالتری نو نبا نخ است کـه در برخـی صـفا شـبیه حیوانـا
است.
با کام شدن ترکیب عناصر ،قوهی دیگری که همان نفس حیوانی باشـد ،از نفـس کلـی بـر عـالم
عنصری نازل میگردد و ای نفس حیوانی عام تمایز حیوانا از نباتا و جمادا است .در آنجا
نیز حلزون پستتری حیوانا و میمون باالتری آنهاست .همان ـور کـه نباتـا قـوای جمـادا
بهعزوه ی نفس نباتیاند ،حیوانا نیز عزوه بر قوای جمادا و نباتا  ،قـوهی حرکـت و حـس را
هم که متعلق به نفس حیوانی است ،دارند.
پس هر مزاجی به حسب کمـال و نقصـان و اسـتعدادی کـه آن را باشـد ،صـور نـوعی از انـوا
موجودا را قبول میکند ( وسی .)98 :9884 ،بنـابرای  ،آخرمرتبـهی جمـاد متصـ بـه اولمرتبـهی
نبا است و آخرمرتبهی نبا به اولمرتبهی حیوان ،و آخرمرتبهی حیـوان بـه اولمرتبـهی انسـان و
آخرمرتبهی انسان به اولمرتبهی مزئکه متص است که ساکنان آسمان و مقیمان افـزکانـد؛ آنـان
که خداوند جهت عمار عالم خلقشان کرده و مطیع اوامر اوینـد و هرگـز از دسـتورا او تخطـی

 .9به ور کلی ،اجسام دون فلکالقمر دو قسماند :بسیط و مرکب .بسیطها بر چهار نو انـد :آتـش ،هـوا ،آب و خـاک ،و اجسـام
مرکب بر سه نو اند :جماد ،نبا و حیوان (نک .همان.)988 /2 :
« .2ان الجواهر المعدنیه هی فی ادون مراتب المولدا م الکائنا » (همان.)924/2 :9892 ،
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نمیکنند 9.لذا از آن روز که انسان خلق شد ،مقصود آن بود که از مرتبهی ادنـی بـه مرتبـهی اتـم و
اکم و اشرف تا مزقا

پروردگار و مشاهدهی وی منتق شود (اخوانالصفا 953 /2 :9892 ،و .)959

از آنجا که جایگاه موالید سهگانهی مذکور روی زمی است ،علما و مورخان تاریخ بیعـی ،پـیش
از بح

دربارهی آنها ،به مباح

مربوط به زمی شناسی پرداختهاند که در اینجا مورد نظر نیسـت و

تنها به بخش «جانورشناسی» از تاریخ بیعی پرداخته خواهد شد.
 . -2اقسام علوم طبيعي
فلسفهی سفلی یا بیعیا  ،همهون فلسـفهی اولـی و وسـطی ،اصـول و فروعـی دارد کـه دربـارهی
شمار آنها میان علمای اسزمی اختزف است .بر اساا یکی از ای تقسیمبندیها ،علوم بیعـی بـه
هشت اص و هفت فر تقسیم میشود:
اص اول .از جسم و عوارض آن بح

میکند و شام سما

بیعی است؛

اص دوم .اقسام ارکان عالم را میشناساند و عبار است از :افزک و آنهه تحت کرهی ماه است،
از عناصر اربعه و بایع آنها؛
اص سوم .از کون و فساد ،توالد و تولد ،رویش و پژمردگی ،استحاله و چگونگی باقی نگاه داشـت
انوا با وجود فساد اشخاص بح

میکند؛

اص چهارم .از عوارضی که بر عناصر اربعه وارد میشود ،و نیز از امتـزا هـا و افتـراقهـایی بحـ
میکند که آثار علوی ،ماننـد ابـر ،بـاران ،رعـد و بـرق ،رنگـی کمـان ،صـاعقه ،زلزلـه و ...پدیـدار
میگردد؛
اص پنجم .دربارهی گوهرهای کانی یا جواهر معدنیه بح

میکند؛

اص ششم .در احکام نبا به بح

میپردازد؛

اص هفتم .دربارهی جانوران بح

میکند و کتاب بایع الحیوان شام آن میگردد؛

« .9و یفعلون ما ی مرون» (نح )53 :؛ «ال یعصون اهلل ما امرهم و یفعلون ما یومرون» (تحریم.)6 :
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اص هشتم .دربارهی نفس حیوان و قوای دراکه بح

میکند و اینکـه نفـس انسـانی بـا مـرگ تـ

نمیمیرد و آن جوهری است روحانی و فنا را در آن راه نیست (حلبی 293 :9842 ،و .)299

فروعا آن عبار اند از:
اول .علم ب ،دوم .احکام نجوم ،سوم .علـم فراسـت (قیافـهشناسـی) ،چهـارم .علـم تعبیـر خـواب،
پنجم .لسما (سحر بیعی که عبار اسـت از :جلـب نیروهـای سـماوی بـه سـوی موجـودا و
نیروهای زمینی) ،ششم .نیر نجا (بهکار بردن نیروهای زمینی برای ایجاد آثاری که خارقالعاده بـه
نظر میآیند) ،هفتم .علم کیمیا (نصر.)883/8 :9833 ،

 .2جانورشناسي
جانورشناسی (علمالحیوان) علمی است که دربارهی انـوا حیوانـا و عجایـب و منـافع و مضـرا
آنها بح

میکند و موضو آن جنس حیوان ،اعم از حیوانا خشکی و دریایی ،پرنـده و رونـده

و غیره است .هدف ای علم مداوای حیوانا و بهرهگیری از آنها ،پرهیـز از آسـیبهـای آنهـا و
ا ز از عجایب احوال و غرایب افعال آنهاست (حاجی خلیفه ،بی تا.)165/9 :

حیوانا یکی از موالید سهگانهاند که از امتزا معتدلتر عناصر پدید آمدهانـد و نفـس حیـوانی بـر
آنها افاضه شده است .همانگونه که نبا در پدید آمدن از ارکان اربعه با جواهر مشـابهت دارد و
در نفس نباتی (تغذی و نمو) با آن متفاو است ،حیوان نیز در غذا و نمو با نبـا مشـارکت دارد و
در قــوای مخصــوص نفــس حیــوانی ،کــه قــوهی محرکــه و مدرکــه اســت ،از آن متمــایز اســت
(اخوانالصفا .)943/ 2 :9892 ،هر گاه ترکیب عناصر اعتدال و صفای کـافی یابـد ،نفـس را بـه سـوی
خود جذب میکند( 9نصر.)844 :9833 ،

 .9شیخ محمود شبستری در ای زمینه میگوید:
«چو آب و گ شود یکباره صافی

رسد از حق بدو روح اضافی

چو یابد تسویه اجزای ارکان

درو گیرد فروغ عالم جان

شعا جان سوی ت وقت تعدی

چو خورشید زمی آمد به تمثی » (شبستری.)352 :9883 ،
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اعتدال کام در امتزا عناصر ،قوا و بایع نفس انسانی را با ویژگی «نـا ق» و عاقـ بـودن پدیـد
میآورد .9از آنجا که خلقت حیوان برای انسـان اسـت ،از نظـر زمـانی بـر آن تقـدم دارد 2.در میـان
حیوانا نیز جانوری که بسیطتر و ناقصتر است ،بر جانور کام الخلقه مقدم است.
مطالعهی بیعت برای دریافت حکمت الهـی در آفـرینش پدیـدههـا ،همـواره آکنـده از حیـر و
هیبت بود و هدفهای اخزقی و معنوی داشت .در رسائ اخوانالصـفا دربـارهی خلقـت حیوانـا
و از خاک پدید آمدهاند ،و در مرحلهی بعدی ،از «ماء مهی »

کام  ،که از دو جنس مذکر و م ن
تولید مث کردهاند ،آمده است:

بیشتر مردم از پدید آمدن حیوانا از گِ تعجب میکنند ،ولی از بهوجود آمـدن آن از «آب پسـت»
در رحم حیر نمیکنند ،در حالیکه ای شگفتتر و قدرتمندانهتر است ،زیرا بشر میتواند حیـوانی
را از گِ  ،چوب ،آه و مس تصویر کند ،چنانکه بتپرستان میکردند ،ولی نمیتواند حیوانی را از
آب ،که جسمی سیال است و صور پذیر نیست ،پدید آورد .حال آنکه ای حیوانا در ارحام یا در
تخمها از «ماء مهی » (آب پست) بـهوجـود مـیآینـد و ایـ در خلقـت عظـیمتـر و شـگفتتـر اسـت
(اخوانالصفا 943 /2 :9892 ،و .)944

.

مناظرا و منازعا میان انسان و حیوان که در رسائ اخوانالصفا و نیز کتاب الحیوان جـاحظ بـه
شک حکایت به ور مفص آمده است ،به منظور نمایاندن ای عظمت تدوی شـده اسـت .در ایـ
حکایت حیوانا از ظلم انسان به سلطان اجنه شکایت میکنند و پادشاه اجنه برای رسیدگی به ایـ
شکایتها محکمهای تشکی میدهد .در محاکمهای که صور میگیـرد ،هـیچ یـک از ادعاهـای
انسان در برتری بر حیوانا پذیرفته نمیشود ،اما در پایان ،محاکمه به نفع انسان خاتمه مییابد .تنها
امتیازی که به انسان امکان میدهد بر حیوانا حکمفرمایی کند ،ای است که بی افراد بشر اولیـا و
قد یسـانی وجـود دارنـد کـه چـون بـه خــدا بـاز مـیگردنـد ،هـدف از آفـرینش جـانوران را تحقــق

« .9و ینفص عنها بانه نا ق» (اخوانالصفا)2/943 :9892 ،؛ «و هناک ایضا تکون ابونا آدم ابوالبشر و زوجته» (همو.)949 :
« .2و ک شی هو م اج شی آخر فهو متقدم الوجود علیه» (همان.)942 :
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میبخشند( 9نک .همو .)833-298 :هدف اخزقی ای داستان نشان دادن ای مطلب اسـت کـه انسـان
بهشر ی حق استیز بر جانوران دارد که از جانشینی (خزفت) و نمایندگی خدا بر زمی آگـاه باشـد
و همهنی خود را نمایندهی همهی آفریدههای زمینی دیگر در برابر خدا بداند ،و اگر چنی نباشـد،
آدمی هیچ دلی قانع کنندهای برای فرمان راندن و تسلط بر آفریدگان ندارد (آرام.)38 :9866 ،

 .2مطالعات جانورشناسانه در دورهي پيش از اسالماز کتابهایی که در یونان در علم جانورشناسی نوشته شده بود ،کتاب الحیوان ذیمقرا یس بود که

از بایع و منافع حیوانا در آن ذکر رفته بود (حاجیخلیفه ،بی تا .)615 /9 :کتـاب دیگـر ،الحیـوان،
اثر ارسطو در نوزده مقاله بـود کـه ابـ بطریـق آن را از یونـانی بـه عربـی ترجمـه کـرد (همـو616 :؛

اب ندیم851 :9849 ،؛ قفطی .)66 :9839 ،ظاهراً ای کتاب شام «تاریخ الحیوان» یـا « بـایع الحیـوان»
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در ده مقاله« ،اعضاء الحیوان» 8در چهار مقاله ،و «کون الحیوان» 8در پنج مقاله بـوده اسـت (مـدکور،
بیتا.)99 :

کتــاب دیگــر ارســطو در زمینــهی اوصــاف حیــوان غیرنــا ق و من ـافع و مضــرا آن بــوده اســت
(همانجا) و نعتالحیوان نام داشته است .ای کتاب احتماالً مجعول است و در قرن چهـارم هجـری

به ارسطو نسبت داده شده است (سزگی  .)818- 819 /8 :9843 ،کتـاب دیگـر ارسـطو ،کتـاب منـافع
اعضاءالحیوان است که به گفتهی اب ندیم باید به کوشش اب زرعه ترجمه شده باشد (نک .اب ندیم،

 .)836 :9849کتاب الجوارح و علوم البزدره دربارهی پرندگان شکاری ،حـاوی محـاورا اسـکندر
کبیر با حکمایش ،به عربی برگردانـده شـده بـود .مسـلمانان بیشـتر تألیفـا تـاریخ بیعـی یونـانی،
خصوصاً آثار ارسطو و تئوفراستوا و بلنیاا (آپولونیـوا تیانـانی) و نیـز بعضـی از آثـار ایرانـی و

 .9انسان در دفاعیا خود ،دلی برتریاش بر سایر حیوانا را کثر علوم و فنون و معارف ،قدر تشخیص و فکـر ،سیاسـت و
تدبیر و زندگی خوب ،صنایع و تجار و حرف ،خورد و خوراک خوب و لذیذ ،و حتی تکریم با وحی و نبـو و کتـاب منـزل
و آیا محکم و اوامر و نواهی و حزل و حرام و سایر واجبا و مستحبا ذکر میکند ،اما هیچ یک پذیرفته نمیشود.
2 . Historie des Animaus
3. Les Parties des Animaus
4. De la Generation des Animaus
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هندی را میشناختند (نصر .)13 :9851 ،ظاهراً عربها خیلی زود به مسائ جانورشناسـی پرداختنـد و
پیش از آنکه آثار یونانی مربوط به ای علم ،و از همه مهمتر ،جانورشناسـی ارسـطو بـه دسـت آنـان
برسد ،آن را ضم آثار مربوط به عرصههای دیگر ،و بیشـتر در علـم لغـت ،مـورد بحـ

قـرار داده

بودند .لکلر و فان فلوت به ای تحول در زمینهی جانورشناسی و گیـاهشناسـی کـه مسـتق از دانـش
یونانی بود ،توجه کردهاند .فان فلوت ا زعا ابتدایی جانورشناسی عربها را «جانورشناسی ملـی»
مینامد (سزگی  845 /8 :9843 ،و .)846

تأثیر مستقیم کتابهای یونانی جانورشناسی و دامپزشکی را مـیتـوان بـه اواخـر قـرن دوم هجـری
مربوط دانست .ادامهی جانورشناسی ارسطویی ،به معنی واقعـی آن ،در آثـار عربـی در نوشـتههـایی
تحقق یافت که عنوانهایی همهون کتاب خواص الحیوان یا منافعالحیوان دارند ،درحـالیکـه آثـار
صرفاً دامپزشکی عربها ،که به منابع یونانی مانند کتاب تئومنستوا تکیه دارند ،کتـابالبیطـره نـام
گرفتهاند.
سنت یونانی در تاریخ بیعی و جانورشناسی با سنت ایرانی و هندی بسیار متفـاو بـود .در سـنت
ایرانی و هندی بیشتر به جنبهی عملی اهمیت داده میشد تا نظری .در سنت اخیـر مسـائ اخزقـی و
دینی با موضو های زیستشناسی و خصوصاً جانورشناسی آمیخته بود .در اسزم نیز چنی گرایشی
وجود داشت .هرگز ایدهای به نام «علم برای علم» وجود نداشت ،بلکه همواره هـدف همـهی علـوم
رسیدن به هدف خاص مادی یا معنوی بـوده اسـت (آرام .)32 :9866 ،در علـم جانورشناسـی ،حتـی
وقتی جانوران از حی
آنها در تکمی

فلسفی مطالعه میشدند ،به نقش آنها در مراتـب وجـود و ضـرور وجـود

رح کلی کائنا توجه میشد .ای سنت اسزمی را سـنت تـاریخ بیعـی هنـدی-

ایرانی تقویت میکرد .داستانهای کلیله و دمنه ،که اصـ هنـدی دارد و از سانسـکریت بـه پهلـوی
ترجمه شده است ،چنی ماهیتی را آشکار میسازد .مـراد از ایـ داسـتانهـا نـه آمـوخت چیزهـایی
دربارهی جانوران ،بلکه آموخت چیزهایی از جانوران است (همانجا؛ مجتبایی.)832 :9833 ،

 .2-2مطالعات جانورشناسانه در دورهي اسالمي
عربها پیش از اسزم به اقتضای زندگی قبیلهای و کـو نشـینی خـود ،ا زعـا زیـادی دربـارهی
حیوانا اهلی بهویژه شتر و اسب داشتند .در دورهی اسزمی ،حیوانا اهمیت مذهبی پیدا کردنـد،
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زیرا میشد از آنها دراهایی دربارهی شـعور الهـی و تکلیـف انسـان در زمـی آموخـت .احکـام
مذهبی نیز مسئولیتهای معینی را دربارهی نحوهی رفتار با حیوانا

بر دوش انسـان مـینهـاد (رنـان،

.)825 :9845

اشاره ی آیا قرآنی به حیوانا خود مشوقی جدی برای روی آوردن مسلمانان به شناخت آنهـا
بود .در قرآن از چهارپایان و پرندگان و خزندگان و حشرا و منـافع و حکمـت آفـرینش آنهـا و
حشر همهی جانوران ،که نشاندهندهی تجرد روح آنهاست ،مطالبی آمده است که مسلمانان را بـه
تحقیق دربارهی آنها وامیداشت 9.عزوه بر همهی ای اشارههای پراکنده ،در قرآن پـنج سـوره بـا
نام جانوران آمده است.

2

نوشتههای حاوی تاریخ بیعی ،بهویژه گیاهان و جانوران ،بسـیار متنـو انـد .ایـ گونـه مطالـب در
متون بی ،ادبی ،تاریخی ،فلسفی و کزمی و ...فراوان یافت میشوند .در واقع ،منابع تـاریخ بیعـی
مسلمانان ،شام مصنفا نویسندگان حوزههای مختلف است.
در سدهی دوم هجری ،عزقه بـه تـاریخ بیعـی در حلقـهی درا امـام جعفـر صـادق ( ) مشـهود
است .سخنان جابر دربارهی جـانوران ،کـه در آثـار مختلـف بـه دسـت مـا رسـیده اسـت ،در شـمار
قدیمتری شرحهای منسجم دربارهی جانوران در آثـار عربـی اسـت .کتـاب اصـلی وی را در بـاب
جانوران ،کتاب الحیوان ،تنهـا از ریـق نقـ قـولهـا مـیشناسـیم .جـابر در آثـار خـود از جـانوران
سرزمی های مختلف سخ میگوید و به داروهایی اشاره میکند که بـر مبنـای مـواد حیـوانی تهیـه
میشوند .در میان کتابهایی که از جابر به دست ما رسیده است ،کتاب الخواص از همه مفصـ تـر
به موضو جانوران پرداخته است (سزگی .)538/8 :9843 ،

 .9برای نمونهی آیا دربارهی حیوانا  ،نک .بقره968 :؛ نح  61-66 ،4-5 :و 31؛ ملک91 :؛ نور85 :؛ زمر6 :؛ انعـام،988 ،84 :
 .988برای توضیحا بیشتر ،نک .مصباح یزدی (.321 -233 :)9848
 .2بقره ،نح  ،نم  ،عنکبو و فی .
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از نخستی منابع مربوط به تـاریخ بیعـی ،خصوصـاً جـانورشناسـی ،کتـب ادب و لغـت اسـت .در
قرنهای دوم و سوم ،لغویان بصره و کوفه ،همهون ابوعبیده معمربـ مثنـی ،9نضـر شـمی  ،2ابوزیـد
انصاری ،8اصمعی ،8ابوعبید قاسمب سزم 5و ابوحاتم سجستانی 6رسالههایی دربـارهی جـانورشناسـی
تألیف کردند.
برجستهتری اثر در ای حوزه را جاحظ ،ادیب بصری ،با نام کتـاب الحیـوان نوشـت .او در کتـاب
خود از منابع عربی ،فارسی و یونانی استفاده کرده و برای جلـوگیری از مزلـت خواننـده تحقیقـا
علمی ،ادبی ،اخزقی ،اجتماعی و فقهی دربارهی حیوانا را با یکـدیگر آمیختـه اسـت .جـاحظ در
کتاب خود مطالب را به معیار عق سنجیده و برخـی از آرای ارسـطو یـا آرای منسـوب بـه او را رد
کرده است ،مانند وجود مار دو سر یا وجـود سـنگی کـه زیـر تخـت پادشـاهان قـرار دارد و گـزش
عقرب را درمان میکند (فروخ.)266 :9148 ،

کتاب جاحظ بهویـژه از دو جنبـه اهمیـت دارد .9 :تصـویر علـم حیـوان در قـرن سـوم هجـری؛ .2
رویکرد علمی صحیح متکی بر مزحظـا و تجربـههـای شخصـی (همـانجـا) .از آزمـایشهـای او
 .9ابوعبیده ،از بزرگتری لغویان عرب ،تکنگاریهای مختلفی دربارهی موضو های لغوی-جانورشناسانه داشت .اب دیم آثار

او را چنی معرفی میکند « :کتاب الحیوان ،کتاب الحمام ،کتاب الحیا  ،کتـاب العقـارب ،کتـاب خصـاء الخیـ  ،کتـاب االبـ ،
کتاب اسماء الخی  ،کتاب البازی ،کتاب الخی » (نک .اب ندیم18 :9849 ،؛ سزگی .)534/8 :9843 ،
 .2از لغویان بصره و قدیمیتری فرهنگنویسی است کـه مـیشناسـیم .کتـاب الصـفا او مشـتم بـر مطـالبی در حـوزهی علـوم
بیعی ،از جمله جانورشناسی است که ابوعبید قاسمب سزم برای کتاب غریبالمصنف خـود از آن اسـتفاده کـرده اسـت (نـک.
اب ندیم13 :9849 ،؛ سزگی .)533/8 :9843 ،

 .8ابوزید انصاری ،لغوی بصری ،چند تکنگـاری بـا مضـمون جـانورشناسـی-لغـت داشـته اسـت :کتـاب االبـ و الشـاء ،کتـاب
نعتالغنم ،کتابالوحوش (اب ندیم 18 :9849 ،و 15؛ سزگی .)531/8 :9843 ،

 .8اصمعی ( 296ه) کتابهایی داشته است که بسیاری از آنها دربارهی جانوران است؛ از جمله کتاب خلقالفرا ،کتـاباالبـ ،
کتاب الشاء ،کتابالوحوش (نک .سیرافی63-54 :9186 ،؛ اب ندیم 15 :9849 ،و 16؛ سزگی .)531/8 :9843 ،
 .5ابوعبید کتاب لغتی حجیم داشته است به نام غریبالمصنف .فص های مربوط بـه جـانورشناسـی-لغـت کتـاب او بـه قـرار زیـر
است« :کتاب الخی »« ،کتاب الطیور و الهوام»« ،کتاب االب و نعوتها»« ،کتاب الغنم و نعوتها»« ،کتاب الوحوش» و «کتاب السـبا »
(نک :سزگی .)592/ 8 :9849 ،
 .6از لغویان بصری بود .آثار او عبار اند از :کتابالوحوش ،کتابالحشرا  ،کنـاباالبـ  ،کتـابالجـراد ،کتـابالطیـر الکبیـر (
نک .اب ندیم933 :9849 ،؛ سزگی .)598 /8 :9849 ،
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بررسی تأثیر مشروبا الکلی در حیوانا مختلف و یا تحقیقا او دربارهی پدید آمدن موجوداتی
چون مگسهـا از مـواد بیعـت اسـت( 9نـک( .جـاحظ839 -861 /9 :9828 ،؛ همـان .)965 /8 :وی از
مدافعان سرسخت ای نظریه و مخالف کسانی بود که فکر میکردنـد حیـوان تنهـا از حیـوان دیگـر
بهوجود میآید (پز .)1/881 ،از دیگر تحقیقا مفص  ،صحیح و دقیـق او ،تحقیـق دربـارهی خصـا
(اخته کردن) آدمیان و چهارپایان است (فروخ .)266 :9148 ،او دربارهی اخته کردن جانوران به چند
مقصد اشاره میکند که عبار است از :پروار کردن ،افزودن قو حیوان برای بار بـردن یـا اسـب
سواری ،و تخفیف صو حیوان در جنگها به منظور اختفـای سـوار از دشـم  .جـاحظ سـپس بـه
انوا خصای بشری میپردازد و عوارض هر یک را بیان میکند (جاحظ.)13 -39 /9 :9828 ،

جاحظ چنانکه معمول غالب نویسندگان مسلمان بـوده اسـت ،ابتـدا بـه اقسـام کائنـا پرداختـه و
آنها را به سه دستهی متفق ،مختلـف و متضـاد تقسـیم کـرده و همـه را (بـهجـز افـزک) بـه جمـاد
(غیرنامی) و نامی تقسیم ،و سپس ،بخش نامی را به دو قلمروی حیوان و نبا تقسیم کرده اسـت .او
قلمروی حیوانی را بنا بر نو حرکت حیوان به چهار شاخه تقسیم کـرده اسـت :آنهـا کـه بـا پـا راه
میروند (ما یمشی) ،پرندهها (ما یطیر) ،شناوران (ما یسـبح) و خزنـدگان (مـا ینسـاح) (همـان.)28 :
جاحظ در کتاب خود دربارهی حدود  853جانور بحـ

کـرده اسـت .او منـابع خـود را بـه نحـوی

غیرمتعارف ذکر میکند ،و ای احتماالً به دلی آن بوده است که وی فرض را بر ای گذاشته اسـت
که معاصرانش از منابع او آگـاهانـد (سـزگی  .)595/8 :9849 ،بـرای مثـال ،او در  83مـورد از کتـاب
حیوان ارسطو نق قول کـرده کـه اغلـب آنهـا بزفاصـله پـس از ذکـر عبـار «صـاحب المنطـق»
آمدهاند و تنها در بعضی مواضع ای نق قولها ذی نام صریح م لـف اسـت (همـان 595 :و .)596در

بعضــی دیگــر از نقــ قــولهــا جــاحظ از صــاحبالکلــب ،صــاحبالــدیک ،صــاحبالحمــام،

 .9در رسائ اخوانالصفا هم چنی نظریهای مطـرح شـده اسـت « :التـی تتکـون مـ العفونـا منهـا مـا هـو کالحشـرا و الهـوام»
(.)949/2
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صاحبالفرا ،صاحبالفی  ،صاحبالغراب نام میبرد ،که ظاهراً به آثار جانورشناسـی موجـود در
عصر خویش اشاره داشته است.
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تصریح جاحظ به اینکه نزد داوودب محمد هاشمی کتابی دربارهی مـار ،شـام بـیش از ده مجلـد،
دیده است ،نشان میدهد که در ای گونه موارد از تکنگاریهایی که در اختیـار داشـته ،نقـ قـول
کرده است (همان.)596 :

دیدگاه جاحظ دربارهی انسان بهمنزلهی عالم صـغیری کـه نسـخهی کوچـک عـالم کبیـر اسـت و
روابط نزدیکی که میان انسان و جانوران میدیـد ،او را بـه عرصـهی روانشناسـی جـانوری کشـاند
(همان594 :؛ آرام .)38 :9866 ،فان فلوت در ای زمینه میگوید« :توجه به ایـ امـر اهمیـت دارد کـه
ای عربِ قرننهمی در بیعت پیرامون خود به ارتبا ا و مناسباتی پی برده است کـه تـازه قـرنهـا
بعد میبایست پرتوی بیشتری بر آنها افکنده شود (سزگی  594/8 :9843 ،به نق از فان فلوت ).

کتاب الحیوان جاحظ بهدست ابوالقاسم هبهاهللب قاضی الرشـید جعفـر ( 634ه) و نیـز موفـقالـدی
بغدادی تلخیص شد (حاجی خلیفـه ،بـیتـا .)616 :جـاحظ عـزوه بـر کتـاب الحیـوان کتـابهـایی بـا
عنوانهای زیر نوشته است :کتاب القول فی البغال ،کتاب بایع الحیوان ،کتاب فی وصف الکزب.
استادِ جاحظ ،نظام معتزلی ،حکیم بیعی مشـهوری بـود کـه جـاحظ آرای او را در بـاب حکمـت

بیعی (بخش جانورشناسی) برای ما حفظ کرده است .از بعضی مطالب موجـود در کتـاب الحیـوان
بر میآید که نظام از تجربههای علمی به معنـی نـاب کلمـه آگـاهی داشـته اسـت .رودی پـار در
مقالهی «نظام تجربه کار» 2اهمیت یکی از آزمایشهای علمی نظام را روش میسازد .نظام از ریق
کشف تأثیر سنگ و آه داغ بر معدهی شترمرغ میکوشد ا زعاتی دربارهی ساختار جهان مـادی
بهدست آورد تا به سرشت اشیا پی ببرد .در ماجرای ای آزمایش خود عناصر و مـواد اولیـه ،نسـبت

 .9ظاهراً جاحظ بهندر از آثار ترجمهشده در کتاب خود استفاده کرده و با آنکه آن کتابها را در اختیـار داشـته اسـت ،معتقـد
بوده است همان میزان ا زعا در اشعار عرب وجود دارد ،لذا از کتاب جانورشناسی ارسطو ،که در میان ترجمههـا مقـام اول را
داشته است ،تنها در سی مورد استفاده کرده است و ای کار را نیز بدون انتقاد انجام نمیدهد .در هفت مورد نیـز از جـالینوا نـام
میبرد و از قیافهشناسی بولمون در سه موضع نق قول میکند (سزگی .)593 /8 :9849 ،
Al-Nazzam als Experimentator .2
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آنها با یکدیگر ،چگالی آنها ،ماهیت گرما و آتش مورد نظر است .پار مینویسد« :همـانگونـه
که از آثار نوبرگ ،ریتر و دیگران درمییابیم ،نظام کسی است که نظام و سیستم درست میکنـد و
پیشاهنگ الهیاتی اسزمی است که با تفکر ساخته و پرداختـه شـده اسـت» (سـزگی -538 /8 :9843 ،
.)536

اب قتیبه نیز در ای دوره کتاب عیوناالخبـار خـود را نوشـت و بخشـی از آن را بـه جـانورشناسـی
اختصاص داد (دینوری .)536 -839 /2 :9823 ،کمی بعد ،اب عبد ربه در کتاب عقدالفرید و ابوحیـان
توحیدی در کتاب االمتا و الموانسه بخشهایی را به ذکر جانوران تخصیص دادند (نـک .اندلسـی،

268-288 :9823؛ توحیدی.)915- 951 :9188 ،کتب تاریخ عمومی و جغرافیا ،همهون کتاب البـدء و
التاریخ مقدسی ،مرو الذهب و التنبیه و االشراف مسعودی ،البلـدان یعقـوبی ،جهانگشـای جـوینی،
نزههالمشتاق ادریسی ،که همه دربارهی تاریخ و جغرافیاست ،بخشهـای باارزشـی دربـارهی تـاریخ
بیعی دارند .ای همه در گسترهی زمانی آغاز خلقت کائنـا تـا پایـان آن در قیامـت ،و در قالـب
مکانی هفتاقلیمی بررسی میشود و نیز نشاندهندهی پیوند نزدیک تاریخ بیعـت بـا تـاریخ انسـان
است.
از میان آنها آثار مسعودی ،که «پلینی عرب» لقب گرفتـه اسـت ،تأکیـدی خـاص بـر جنبـهی
تاریخ بیعی دارند .او در کتاب مرو الذهب خود ،بـه ـور مفصـ  ،بـه سـیماهای مختلـف تـاریخ
بیعی پرداخته و از جنبههای زمی شناسی و ویژگیهای بیعی منـا ق و وجـود معـادن مختلـف تـا
گیاهان و روییدنیها و حیوانا و جانوران در نقاط مختلف گفته است .مسـعودی در قسـمتهـایی
که از حیوانا سخ میگوید ،به کتاب الحیوان جاحظ و کتاب صـاحب منطـق اشـاره مـیکنـد و
گاه با تحقیق عینی به ردّ مطالبی از آنها میپردازد (مسعودی .)961 /9 :9833 ،مسـعودی در توضـیح
ویژگیهای جانوران ،به روانشناسی آنها توجه ویژه نشان میدهد و مطالب مفصـلی دربـارهی آن
ذکر میکند که به گفتهی او جاحظ از آن غفلت کرده است (همو.)833 :
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 .9دربارهی حیوانا بـرای مثـال نـک .مسـعودی 964 /9 :9833 ،و ( 961کرگـدن)؛  948و ( 944بـاز و قـوش و شـاهی )؛ -912
(915بوزینه)؛  864و ( 861زرافه) و ( 843 - 839فی ).
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منبع دیگر ،سفرنامههای برّی و بحری برجای مانده است؛ مانند سفرنامههای اب بطو ـه ،ابـ جبیـر،
بیرونی ،ناصر خسرو و نیز نگاشتههای سلیمان تاجر در سفر به سواح چی و ذکر عجایب اقیـانوا
هند و سواح چی و شهابالدی ب ماجد و سلیمانب مهـری و پیـری رئـیس در دریـای مدیترانـه و
اقیانوا هند.
منبع دیگر تاریخ بیعی کتب بی است که بـرای آن دو دلیـ مـیتـوان نـام بـرد :یکـم ،رابطـهی
نزدیک ب با علوم گیاهی و جانوری در بقهبندی علوم و دوم اینکه علوم گیـاهی و جـانوری در
خدمت ب و داروشناسی و کشاورزی و دامپروری بودهاند.
کتابهای مهم بی ،مانند فردواالحکمهی علیبـ ربـ

بـری ،الحـاوی رازی و قـانون بـوعلی

فص های مهمی دربارهی جانورشناسـی و گیـاهشناسـی دارنـد .اغـراض بـی و درمـانی مسـلمانان،
عزوه بر انسان ،شام حیوانا نیز میشد که به آن «بیطاری» میگفتند .علـمالبیطـره یـا دامپزشـکی
گاه از جانورشناسی تفکیک نمیشد ،در برخی موارد هم به ور مستق بررسی میشد.
در کیمیا نیز نمادگرایی گیاهی و جانوری نقش مهمی داشت .در کیمیاگری اسزمی برخـی از
مصنفان ،مانند جابر کتابهای خاصی دربارهی گیاهان و جانوران و خواص نهـان یـا «خفـی» آنهـا
نوشتهاند .نویسندگانی مانند وی و شمسالدی البونی و جلـدکی کـه بـه علـوم غریبـه پرداختـهانـد،
همگی کتابهایی دربارهی جنبههای روانی و نمادی گیاهان و جـانوران و تـأثیر آنهـا در زنـدگی
جسمانی و روانی و معنوی انسان به رشتهی تحریر درآوردهاند (نصر.)8/851 :9863 ،

از قرن چهارم به بعد ،گنجینهی عمدهی ا زعـا

جانورشـناختی آثـار فلسـفی بـوده اسـت (آرام،

 .)38 :9866اگرچه از قـرن سـوم کنـدی ،9فیلسـوف عـرب ،و پـس از او ،فـارابی بـه جـانورشناسـی
عزقهمند بودند و چندی رساله دربارهی جـانوران تـألیف کردنـد و فـارابی در بقـهبنـدی خـود از
علوم ،جانورشناسی را به علمی مستق بهشمار آورد ،در ای زمان ،کارهـایی کـه در جـانورشناسـی
صور

گرفت ،بیشتر از جانب م لفان و دانشمندان تاریخ بیعی بود (همانجا؛ رنان.)825 :9845 ،

 .9کندی ( 263ه) معاصر جاحظ نیز رسائلی در بـارهی پرنـدگان و زنبـور عسـ نوشـت (سـزگی  824 – 822 /8 :9843 ،و 523؛
مدکور ،بی تا.)99 :
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از اواسط قرن چهارم ،آثار فلسفی غلبه یافت و جانورشناسی در رح کلی «زنجیره هستی» مطـرح
شد 9.یکی از مفص تری رسـائ اخـوانالصـفا بـه جـانوران اختصـاص داده شـده و جـانوران را در
سلسلهمراتب وجود بررسی کرده است .در ای کتاب جانوران بر اسـاا مـزکهـایی ماننـد شـمار
حواا ،راههای تولید مث  ،مح نشو و نمای هر نو ردهبندی شدهاند.2
ای نو بح ها عزوه بر نوشتههای فیلسوفان مشایی ،مانند فارابی ،اب سـینا و ابـ رشـد ،8در آثـار
سایر فیلسوفان مانند سهروردی ،مزصدرا و متکلمان سنّی و شیعه ،مانند غزالی و خواجه نصـیرالدی
وسی نیز دیده میشود (نصر .)863/ 8 :9863 ،اما مهمتـری و مفصـ تـری ایـ مباحـ

در کتـاب

شفای اب سینا آمده است .اب سینا بخش مهمی از بیعیا شفا را به مباح جانورشناسی اختصـاص
داده است .او پس از ذکر جایگاه گیاهـان و جـانوران در سلسـلهمراتـب وجـود ،دربـارهی شـک و

تکوی و رشد آنها نیز بح میکند 8.ابوعلی سینا در یکی از چهار فص کتاب قراضهی بیعیـا
نیز به مسائ حیوانی پرداخته است .او در فص اول کتاب با عنوان «اندر مسائ حیوانی» که شـانزده
باب است ،ابتدا پرسشهایی را مطرح کرده و سپس به آنها پاسخ داده اسـت (ابـ سـینا-86 :9848 ،
.)81
 .9البته در ای دوره نیز کتابهایی چون بایعالحیوان ابو سعیدب بختیشو (قرن  )5نوشته شده است.
 .2اخوانالصفا حیوانا را بر حسب قوای حیوانی و شمار حواا به پنج مقوله تقسیم کرده اند( .اخوانالصفا.)948/2 :9892 ،
 .9آنها که فقط یک حس دارند و آن المسه است ،مانند صدفها؛
 .2کرمها که دارای حس المسه و ذائقهاند؛
 .8حیوانا دریایی و حیواناتی که ساک منا ق تاریکاند و دارای حس المسه ،ذائقه و شامهاند؛
 .8حشرا و موجودا خزنده که به استثنای حس باصره ،همهی حواا پنجگانه را دارند؛
 .5حیوانا کام که هر پنج حس را دارند.
همهنی حیوانا را بر حسب رز توالد و تناس آنان به سه دسته ،و بر حسب مسک  ،آنها را به چهار دسته تقسیم کردهاند
(همانجا).
 .8در اسپانیا اب باجه و اب رشد به جانورشناسی عزقهمند بودند .اب باجه رسالهی جداگانهای در جانورشناسی نوشت و ابـ رشـد
شرحهایی بر اعضای حیوان و نحوهی تولید مث حیوانا ارسطو نوشت (آرام.)35 :9866 ،
.8ابوعلی سینا در بخش جانورشناسی شفا در بارهی تفاو هـایی کـه از جهـا مختلـف میـان حیوانـا وجـود دارد ،در حـواا
حیوانا  ،خوی آنها ،اعضای ظاهری و با نی آنها و تشریح اعضا و ...مطالـب مفصـلی ذکـر مـیکنـد (نـک .ابـ سـینا:9838 ،
.)523 -849
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از اواخر قرن هفتم و اوای قرن هشتم ،تعدادی آثار دایرهالمعارفگونه تألیف شد کـه بخـشهـای
مهمی از آنها بـه جـانورشناسـی اختصـاص داشـت .عـزوه بـر آن ،نگـارش رسـالههـایی دربـارهی
جانوران در ای دوره فزونی یافت .قزوینی ( 642ه) در کتاب عجایبالمخلوقا خود بخشـی را بـه
جانوران اختصاص داد و به گفتهی پز به استفادهی روشمند از اندیشههای پیشینیان مبـادر کـرد و
رسالهای در باب جانورشناسی در کتاب خود گنجاند.
قزوینی موجودا زنده را به سه قلمرو تقسیم کرد ،حیوانا را در باالتری مرتبـه قـرار داد و
آنها را بر اساا روشهای دفاعیشان بقهبندی کرد :الف .حیواناتی که بهواسطهی قـدر خـود
دشمنانشان را میرانند ،مانند شیر و فی ؛ ب .حیواناتی که با گریز از دشم از خود دفـا مـیکننـد،
نظیر آهو ،خرگوش و پرندگان؛  .حیواناتی که در محیطـی محفـوت (حصـ ) زنـدگی مـیکننـد،
مانند موش یا مار .او سپس حیوانا را به هفت دسته تقسیم کرد (پز ،بی تا .)881/1 :هـدف اصـلی
قزوینی ،مانند همهی نویسندگان مسلمان تبیی حکمت الهی در جهـان آفـرینش بـود .او در همـهی
مخلوقا به چشم حیر و عبر

مینگریست (فروخ.)233 :9148 ،

دایــرهالمعــارف بــزرگ دیگــر علــوم متعلــق بــه حمــداهلل مســتوفی قزوینــی ( 353ه) اســت کــه
نزههالقلوب نام دارد و از نظر جانورشناسی اهمیت ویـژهای دارد .ایـ کتـاب جغرافیـایی ،در واقـع،
دایرهالمعارفی است که از یک «فاتحه»« ،سه مقاله» و یک «خاتمه» تشکی شده است .وی در فاتحه
که مشتم بر مقدمه و دیباچه اسـت ،دربـارهی افـزک و نجـوم و آثـار علـوی و سـفلی و نیـز ربـع
مسکون و ول و عـرض آن سـخ گفتـه اسـت .در مقالـهی اول ،از تکـوی موالیـد ثزثـه گفتـه و
مرتبهی سوم را که حیوان است ،به سه نو تقسیم کرده است.
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دایرهالمعارف دیگـری کـه متعلـق بـه همـی دوره اسـت ،نهایـه االرب فـی فنـون االدب ،اثـر
شهابالدی احمدب عبدالواحد نـویری ( 388ه) اسـت .ایـ اثـر پـنج قسـمت دارد کـه بـه ترتیـب
عبار اند از :آسمان و زمی  ،انسان ،حیوانا  ،گیاهان و تـاریخ .اثـر دایـرهالمعـارفی دیگـر در ایـ
 .9نک .حمداهلل مستوفی قزوینی ،ابوبکر محمدب نصر ( ،)9886نزههالقلوب ،تهران :کتابخانهی هوری.
نسخهی کاملی از کتاب نزههالقلوب در سال  9892/9418در بمبئی به چاپ رسیده است .جی استفنسون بخش جانورشناسی ایـ
کتاب را با عنوان «جانورشناسی در نزهه القلوب» بهتفصی بررسی کرده است (نک.آلدومیه لی 568 :9839 ،و .)565
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دوره کتاب المستظرف نوشتهی بهاءالدی محمد ابشیهی ( 453ه) است کـه بخشـی را بـه حیوانـا
اختصاص داده است .لوئی شیخو دربارهی ای کتاب میگویـد« :حـاوی مجموعـهای از انـدرزهای
فلســفی اصــی  ،حکایــا خوشــایند و روایــا جالــب اســت کــه از دیــد اشــخاص بافرهنــگ ،از
باریکبینی و سلیقهی عالی گردآورندهی آن حکایت میکند» (آلدومیه لـی564 :9839 ،؛ آذرنـوش،

بیتا .)531 -532 /2 :سایر کتب دایرهالمعارفی که در ای دوره و پس از آن نوشته شدهاند ،همهـون
مسالکاالبصار عمری ،مطالعالبدور جزولی ،صبحاالعشی قلقشندی ،جامعالفنون نجمالدی حرانـی
و ...همه بخش مهمی از آثار خود را دربارهی جانورشناسی تألیف کردهاند (آرام.)35 :9866 ،

مهمتری اثر جانورشناسی که در قرن هشتم نوشته شد ،کتاب حیاه الحیوان الکبـری تـألیف کمـال
الدی دمیری ( 434ه) است 9.ای کتاب که پنج قرن بعد از جاحظ نوشته شده است ،مهـمتـری اثـر
اسزمی دربارهی جانورشناسی بهویژه روانشناسی جانوری شمرده شده است .در ای کتاب همـهی
مطالب قبلی مرتب و منظم و بر اساا حروف هجا منسّق گردیده ،مگر اینکه دمیری ذکر «اسـد» را
به دلی اهمیت و منزلت ای حیوان بر سایر جانوران مقـدم نمـوده اسـت (دمیـری.)29 -3 /9 :9828 ،
دمیری در کتاب خود به تحقیق در جنبههای لغوی نامهای حیوانا پرداخته است ،معنای لغوی نـام
حیوان و دیگر اسمهای جانور را ذکر کرده ،نظر فقهای مـذاهب مختلـف دربـارهی وجـوه فقهـی و
شـــرعی حیـــوان را آورده ،احـــادیثی را کـــه احیانــاً دربـــارهی آنهـــا وارد شـــده ،ذکـــر کـــرده،
ضربالمث هایی که دربارهی هر حیوان بهوجود آمـده ،خـواص درمـانی انـدامهـای آنهـا و حتـی
خواص جادویی آنها و داللتهای آنها را در تعبیر خواب مورد بح

قرار داده است .ای کتـاب

به دلی آمیختگـی بـا مسـائ دینـی و ادبـی و علمـی ،در واقـع ،یکـی از بهتـری منـابع در فرهنـگ
عامیانهی مسلمانان است .مصادر کتاب دمیری بسیار متنو است و شام کتب ادبی ،لغوی ،روایـی،

 .9جزلالدی سیو ی تلخیصی به شعر از ای اثر دارد که به التینی ترجمه کرده و در جانورهای مقدا ( ،)hieroicomتـألیف
 ،9668گنجانده است .در ای اثر اخیر دربارهی جانورانی کـه نـام آنهـا در کتـاب مقـدا آمـده ،تحقیـق شـده اسـت؛ بـه همـان
صور که جانوران مذکور در قرآن و حدی

را دانشمندان مسلمان مورد بح قرار داده بودند (نک .آرام.)34 :9866 ،
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فقهی و ...میشود .او ضم توضیحا خود از «اوز» (مرغابی) به داستان کشته شدن حضـر علـی
و آنگاه تاریخ خلفا از ابوبکر تا روزگار خود میپردازد.

9

پس از ای دوره ،نگارش در زمینهی تاریخ بیعی بیشتر به هندوستان تعلق دارد .جهانگیر امپراتـور
مغول بخشهایی از جهانگیرنامهی خود را به تاریخ بیعی اختصاص داده بود که مهمتـری قسـمت
آن دربارهی حیوانا بود .اهمیت کار وی بیشتر از آن جهت اسـت کـه مینیاتورسـازان دربـارهی او
تصاویر بسیار زیبایی از جانوران را در کنار شرحهای مربوط به آنها نقش کردهاند.2
عزوه بر ای گونه نگارشها ،در جهان اسزم تحقیقاتی را میبینیم که بیشتر جنبهی عملـی داشـت
و در آنها سوارکاری و شکار و ...مورد نظر بوده اسـت .مسـلمانان رسـالههـای متعـددی دربـارهی
اسب و اوصاف و درمان آن داشتند.

8

نویســندگان مســلمان دربــارهی پرنــدگان ،بـهویــژه بــاز و عقــاب و پرنــدگان شــکاری ،تحقیقــا
گستردهای داشتهاند و رساال متعددی ،بهویژه به زبان فارسی نوشتهاند« 8.بازداری» یا ف شـکار بـا
پرندگان شکاری را به عربی «بیزره» میگفتند و در تقسیما علوم بیعی برخـی از م لفـان ،بعـد از
علم ب ،علم بیطره و بیزره لحات شده است (قلقشندی ،بی تا .)558/9 :کتابهـا و رسـاال زیـادی
به زبان عربی و فارسی در ای زمینه نوشته شده است که اصطزحاً به آنها «بازنامه» گفتـه مـیشـود.

ای اصطزح با شکارنامه یا اشکرهنامه ،صیدنامه ،جوارحنامه ،کتاب البیزره یا کتاب البزدره ،کتـاب
شکرهداری ،کتاب البزاه و کتاب الجوارح مترادف است و به رساال و کتابهایی ا زق میشـده

 .9دربارهی دمیری نک .حاجی خلیفه ،بی تا616/9 :؛ رنـان826 :9845 ،؛ نصـر959 :9851 ،؛ همـو862/8 :9863 ،؛ فـروخ:9148 ،
 239و 232؛ حلبی 229 :9863 ،و .222
 .2نک .آلوی و رحمان ،جهانگیر ،بیعیدان ،دهلی جدید (9164م) .تحقیق دربارهی حیوانا در هند ،حتی پـس از جهـانگیر نیـز
ادامه یافت ،و در قرن دوازدهم/هجدهم ،صوفی و شاعر بزرگ ایرانی ،علی حزی  ،کتاب خود خـواصالحیـوان را در آن هنگـام
که در هند مقیم بود ،به زبان فارسی تألیف کرد .در کتابخانههای هند نسخههای متعددی در موضو جانورشناسـی موجـود اسـت
که اغلب آنها به فارسی نوشته شده و فعالیت در ای زمینه را نشان میدهد (نک .آرام.)34 :9866 ،
 .8نک .د .اسزم (جدید) ،ذی " "Farasو "."Khayl
 .8نک .مقالهی بیزره نوشتهی ف .ویره در دایرهالمعارف اسزم (جدید) ،ترجمهی هوشنگ اعلم در دانشـنامهی جهـان اسـزم،
 ،9ذی «بازداری».888 -895 :
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است که در وصف انوا پرندگان شکاری ،چگونگی پرورش و نگهداری آنها ،شـیوههـای شـکار
با آنها ،و تشخیص بیماریهای آنها و رق درمان ای بیماریها نوشته شدهانـد (اذکـایی-833 /9 ،
838؛ مولوی.)963-968 /99 ،

تعداد ای کتب در دورهی اسزمی بسیار زیاد است .برخـی از آنهـا در بـاب شـکار و بازیـاری
است و در آنها از آداب پرورش و بیماریها و درمان جانوران شکاری سخ رفتـه اسـت .دسـتهی
دیگر نوشتههای فقهی در باب صید و مصیدا است و مشتم بر احکام شرعی جانورانی است کـه
شکار میشوند و غالباً کتب «صید و ذبایح» نام داشتهاند .عـزوه بـر آنهـا ،در برخـی کتـب ادبـی و
تاریخی و جانورشناسی ،فص هایی به شـناخت جـانوران شـکاری و فنـون شـکار اختصـاص داشـته
است .از آنها میتوان منافعالحیوان اب بختیشو  ،مرو الذهب مسعودی و االعتبار اسامهبـ منقـذ را
میتوان نام برد که حاوی شرح مفصلی از «اخبار الصید» است (اذکایی.)839/ ،

نتيجهگيري
در تمدن اسزمی هدف از فراگیری علوم بیعـی آشـکار کـردن وحـد تـدبیر در عـالم وجـود و
کشف آیا الهی در آفاق و انفس بوده است .کتاب تکوی  ،همهون کتاب تشریع ،تقـدا داشـته
و مســلمانان در آن بــه دیــدهی تکــریم و عبــر و هیبــت مــینگریســتند .تــاریخ بیعــی صــحنهی
آیینهداری جزل و جمال حق دانسته میشده است و همهی عرصههای حیا از جمله زمی شناسی،
کانیشناسی ،گیاهشناسی و جانورشناسی را دربرمیگرفته است .اشتراک همهی منابع تاریخ بیعـی
مسلمانان ،علیرغم تنو و تکثر آنهـا ،عبـار اسـت از :بررسـی رابطـهی میـان اجـزای بیعـت و
نفوا و ارواح مدبر آنها و نقش بیعت در رهنمون کـردن انسـان بـه مـاورای بیعـت و معنویـت
دارد .از نظر عالمان مسلمان ،درک علوم بیعی مستلزم پی بردن به وجـود چنـی قـوهای اسـت کـه
عالم تحت قمر را به قوای نفس کلی پیوند میدهد و اتحـاد اجـزای عـالم را حفـظ مـیکنـد ،عـالم
جسمانی را تحت نفوذ عالم علوی قرار میدهند و ای حلقهی ارتبا ی از جمادا تا مزئک امتـداد
مییابد.
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در ای سلسله جانوران ،نسبت به گیاهان و جمادا  ،در مرحلهی عالیتر تعادل قوا قرار میگیرنـد
و نسبت به انسان ،در مرحلـهی مـادون .اهمیـت جـانورشناسـی در میـان مسـلمانان عـزوه بـر درک
سلسلهمراتب هستی و کائنا از مرتبهی ادنی تا مرتبهی اتم و اکم و آشنایی با خالق و مدبر عـالم،
استفادههای عملی برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی انسانها نیز بوده است و لذا کتب مربـوط بـه
جانورشناسی غالباً یا متضم پندهای اخزقی و معنوی بوده است و یـا -چنـانکـه در کتـب بـی و
داروشناسی مشاهده میشود -به خواص بی اجزا و نژادهای حیوانا مربوط میشده اسـت و یـا -
آنگونه که در رسالههای کشاورزی مشهود است -متضـم فایـدهی آنهـا در کشـت و کـار بـوده
است ،حتی کتبی چون بازنامهها و رسـاالتی کـه در بـاب پـرورش قـوش در قـرون متـأخرتر نوشـته
شدهاند ،برای استفاده در کار شکار بوده است و ای همـه بـه سـبب آن بـود کـه در تمـدن اسـزمی
ارزش هر علمی به میزان نافع بودن آن ،چه در بعد نظری و چه در بعد عملی ،بستگی داشته است.
فهرست منابع و مآخذ
آذرنوش ،آذرتاش« .ابشیهی» .دايرهالمعارف بزرر

اسزالمي .2 .زیـر نظـر کـاظم موسـوی

بجنوردی ،مرکز دایره المعارف بزرگ اسزمی.
آرام ،احمد ( .)9866علم در اسالم .تهران :انتشارا سروش.
آلدومیــه لــی ( .)9839علززوم اسززالمي و نقززش تن در تحززوه علمززي جهززان .ترجمــهی
محمدرضا شجا رضوی و اسداهلل علوی .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسزمی.
ابشیهی ،محمدب احمد (9839ق) .المستظرف في کل فن مستظرف .قاهره.
اب سینا (حسی ب عبداهلل) ( 9838ق) .الشفا « بیعیا » .قم :مکتبه آیتاهلل المرعشی.
_________ ( .)9158عيززون الحكمززه .تصــحیح عبــدالرحم بــدوی .قــاهره :معهــد علمــی
فرانسوی آثار شرفیه.
_________( .)9848قراضه طبيعيزات (منسـوب بـه شـیخ الـرئیس ابـوعلیسـینا) .بـا مقدمـه،
حواشی و تصحیح غزمحسی صدیقی .تهران :انجم آثار و مفاخر فرهنگی.
اب شبه ،ابوزید عمر (9893ق) .تاريخ المدينه المنوره .9 .بیرو  :دارالترا .
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اب عبد ربه اندلسی ،احمدب محمد (9823ق) .العقد الفريد .الطبعه  .8بیرو  :دار احیـاء التـرا
العربی.
اب قتیبه دینوری ،ابو محمد عبداهللب مسلم( 9823ق) .عيون االخبار .الطبعه .8بیرو  :دارالکتـاب
العربی.
اب ندیم ،محمدبـ اسـحاق ( .)9849الفهرسزت .ترجمـهی محمدرضـا تجـدد .تهـران :انتشـارا
اسا یر.
ابوحیان توحیدی ،علیب محمـد ( .)9188االمتاع و الموانسه .بـه کوشـش احمـد امـی و احمـد
زی  .قاهره.
اخوانالصفا ( 9892ق) .رسائل اخوانالصفا و خالن الوفا .الطبعه  .9بیرو  :داراالسزمیه.
اذکایی ،پرویز« .بازنامهها» .دانشنامه جهان اسالم.

 .9زیر نظر سیدمصـطفی میرسـلیم ،تهـران:

بنیاد دایره المعارف اسزمی.
پز ،ش( .؟)« .جانورشناسی در میان مسلمانان» .ترجمهی محمد تقیزاده مطلق .دانشزنامه جهزان
اسالم .زیر نظر میرسلیم .تهران :بنیاد دایره المعارف اسزمی.
تهانوی ،محمد علی ( 9116م) .موسوعه کشاف اصطزحا الفنون و العلوم .الطبعه  .9لبنان :مکتبـه
لبنان ناشرون.
جاحظ ،ابو عثمان عمروب بحر ( 9828ق) .کتاب الحيوان .الطبعه  .2بیرو  :دارالکتب العلمیه.
حاجی خلیفه ،مصطفیب عبداهلل (بی تـا) .کشف الظنزون عزن االسزامي الكتزو و الفنزون.
بیرو  :دارالفکر.
اخوانالصفا ( .)9863گريده رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا .ترجمه و گزیدهی علی اصغر
حلبی تهران :کتابفروشی زوار.
حلبی ،علیاصغر ( .)9842تاريخ تمدن اسالم .دوم .تهران :انتشارا اسا یر.
خواجه نصیرالدی

وسـی .محمـدب محمـدبـ حسـ ( .)9884تنسزو نامزه ايلنزاني .تهـران:

انتشارا بنیاد فرهنگ ایران.
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دمیری .کمالالدی (9828ق) .حياه الحيوان الكبري .9 .الطبعه  .9بیـرو  :م سسـه االعلمـی
للمطبوعا .
رنان ،کالی ا .)9845( .تاريخ کمبريج .5 .ترجمهی حس افشار .تهران :نشر مرکز.
سزگی  ،ف اد ( .)9843تاريخ نگارشهاي عرب .به اهتمام خانه کتاب .تهـران :وزار فرهنـگ
و ارشاد اسزمی.
سیرافی ،ابوسعید ( .)9186اخبار النحويين البصريين .بیرو  :دار الکتب العلمیه.
سیو ی ،جزلالدی عبدالرحم ب ابیبکر (بی تا) .الجامع الصغير من حديث البشير النذير.
دمشق :مکتبه الحلبونی.
شبستری ،شیخ محمود ( .)9869شرح گلشزن راز ،بـه اهتمـام صـابر کرمـانی ،تهـران :.کتابخانـه
هوری.
صدوق ،محمدب علی ( 9833ق) .االمالي .بیرو  :م سسهی االعلمی المطبوعا .
الفاخوری ،حنا و خلی الجر ( .)9838تاريخ فلسفه در جهان اسزالمي .ترجمـهی عبدالمحمـد
آیتی .8 .تهران :شرکت انتشارا علمی و فرهنگی.
فروخ ،عمر ( .)9148تاريخ العلوم عند العرب .الطبعه  .8بیرو  :دارالعلم للمزیی .
قفطی ،جمالالدی ( .)9839تاريخ الحكما .به کوشش بهم دارایی .تهران :م سسـهی انتشـارا
و چاپ دانشگاه تهران.
قلقشندی ،احمدب علی (بی تا) .صبح االعشي في صناعه االنشاء .بیرو  :دارالکتب العلمیه.
گلشنی ،مهدی ( .)9843از علم سزكوالر تزا علزم دينزي .تهـران :پژوهشـگاه علـوم انسـانی و
مطالعا فرهنگی.
مجتبــایی ،فــتحاهلل (« .)9833داســتانهای هنــدی در ادبیــا فارســی» .در :يكززي قطززره بززاران
(جش نامهی عباا زریاب خویی) .به کوشش احمد تفضلی .تهران :نشر نو.
مدکور ،ابراهیم(بی تا) .مصحح الشفا (الطبيعيات) .کتابخانه حکمت اسزمی.
مستوفی قزوینی ،حمداهلل ،ابوبکر محمدب نصر ( .)9886نرهه القلوب .تهران :کتابخانهی هوری.
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مسعودی ،ابوالحس علیب حسـی ( .)9833مزرو الزذهو .ترجمـهی ابوالقاسـم پاینـده.8 .
شرکت انتشارا علمی و فرهنگی.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)9848خداشناسي-کيهزانشناسزي-انسزانشناسزي .قـم :مرکـز
انتشارا م سسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ـــــــــــــــــــــــــ ( .)9842شرح الهيات شفا .نگارش محمد باقر ملکیان .قم :مرکـز انتشـارا
م سسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مولوی ،محمدعلی« .بازنامههـا» در دايرهالمعزارف بزرر

اسزالمي .99 .زیـر نظـر کـاظم

موسوی بجنوردی ،مرکز دایره المعارف بزرگ اسزمی.
نصر ،سید حسی ( .)9848دين و نظام طبيعت .ترجمهی محمدحس فغفوری .تهـران :حکمـت.
ـــــــــــــــــــــ ( .)9851علم و تمدن در اسالم .ترجمهی احمد آرام.

دوم .تهران :شرکت

سهامی انتشارا خوارزمی.
ــــــــــــــــــــــ (« .)9863تاریخ بیعی» .ترجمهی حس مرندی .درتاريخ فلسفه در اسالم.
 .8به کوشش میان محمد شریف .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ـــــــــــــــــــــــ (« .)9832علوم زیسـتی» .در تاريخ ايزران کمبزريج.

 .8گـردآوری ر .ن.

فرای .ترجمهی حس انوشه .تهران :م سسهی انتشارا امیرکبیر.
ـــــــــــــــــــــــ ( .)9833نظر متفكران اسالمي دربزارهي طبيعزت .8 .تهـران :شـرکت
سهامی انتشارا خوارزمی.
ــــــــــــــــــــــــ ( .)9834نياز به علزم مقزد
فرهنگی ه.

 .ترجمـهی حسـ میانـداری .قـم :م سسـهی

