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، ]بالفارسيّة دامپزشكى، أي الطّب البَْيطَرّي[. فّن أو علم البَْيطََرة

 المحافظة على ِصّحة الدواب، وتشخيص أمراضها وطرق معالجتها.

ال  -ال شكَّ في أنَّ نشأةَ البَْيطََرة تعود إلى بداية تعايش اإلنسان والحيوان

والبقر والكالب،  سيَّما بسبب ما َحظيت به بعض الحيوانات كالخيول والفيلة

ولظهور األمراض  -وغيرها من الحيوانات األليفة، من أهّميّة في حياة البشر

المشتركة بين اإلنسان والحيوان. يبدو استناًدا إلى الشواهد التاريخيّة أّن البشر 

فهموا من خالل التدقيق في أوضاع الحيوانات بعض خصائصها، وأمراِضها، 

؛ الهروّي، ص 452ديوسكوريدس، ص )←  جتهاواألساليب الفطريّة في معال

؛ 12 -14، ص 1؛ ابن أبي أصيبعة، مج54 -51؛ ابن هندو، ص 111

 تتّمة المقالة(.←  ؛ أيًضا11؛ رينان، ص 412 -412دنيسري، ص 

من الطبيعّي، أْن ال يكون هنالك خالل مرحلة متمادية من التاريخ تمايٌز 

ِحرفةً وعلًما، وكان األشخاص أنفسهم  بين الطّب البشرّي والطّب البَْيطََريّ 

يمتهنون العملين مًعا. وكانت أيًضا معالجة الدواب كمعالجة البشر تتّم بطرق 

ثالث: باألعشاب الطبّيّة، وبالجراحة، وقراءة األدعية واألوراد والِسحر 

؛ 22، الفقرة 2]األبستاق[، الجزء األّول، الفصل  1األفستا)←  والخرافات

 (.11، ص 2؛ مك كيب22 ،11رينان، ص 

تتضّمن هذه المقالة المباحث المتعلّقة بالتسمية، وبتاريخ البَْيطََرة قبل 

اإلسالم، والحقبة اإلسالميّة، واألمراض وطرق معالجتها، والكتب والرسائل، 

 والطّب البَْيطََرّي الحديث في إيران وبعض الدول اإلسالميّة.

التي كانت تُستخدم منذ العصر . األلفاظ الفارسيّة القديمة التسمية

الساسانـّي مرادفةً لكلمة دامپزشك ]الطبيب البَْيطََرّي[ هي: ستورپزشك، 

م، ص 1154؛ بورداود، 611پچشك/بجشك/پزشك ستور )الزمخشرّي، ص 

 -1464ه/211 -166(. يرى المعجمّي العربـّي ابن منظور )622 -621

لعرب لكلمة بَْيطار، أنّها من الجذر م( آخًذا في االعتبار استخدام األدباء ا1611

، ماّدة "بَطََر"(، وذكر دهخدا 266 -241، ص 1"بَطََر" بمعنى شّق وقّص )مج

)ماّدة "بَْيطار"( لهذه الكلمة الجذَر نفسه. في إيران عّد البعض كلمة بَْيطار 

مشتقّة من اللفظة الفارسيّة "بهدار" ]الـُمَمرِّض[ )برافروخته، ابرافروخته، 

(؛ إنّما لم يُقدَّم أّي دليل 41؛ ميمندي نجاد، ص 6661 -6662م، ص 1126

علمي مقبول بالنسبة إلى هذا الرأي األخير. من ناحية أخرى عّدت المصادر 

، ίππιατρόςالغربيّة، كلمة بَْيطار العربيّة معّرَب الكلمة اليونانيّة "هيبياتروس" 

"؛ مك Baytarالمجلّد الثاني، ماّدة "، 3د. اإلسالميّةبمعنى طبيب الخيول )من بينها 
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(، الذي شاع منذ أواخر العصر القديم، وتغلغل في بالد 122، 2 -1كيب، ص 

(. كان العرب 2العرب من خالل اإلمبراطوريّة البيزنطيّة )مك كيب، ص 

، المجلّد األّول، 4د. اإلسالميّةيستخدمون كلمة البَْيطار بمعنى الطبيب أيًضا )

تُستخدمان حتى اآلن  albeitaria, albeitarال تزال الكلمتان المعّربتان  "Baitarماّدة "

، 6و دى باردس 5غوتش)← ّ  في اللغة اإلسبانيّة بمعنى الطبيب البَْيطََري

الماّدتان(. كان األتراك العثمانيّون، الذين استولوا على المناطق التي كانت 

ليونانـّي، وبشكل خاص بمعنى خاضعة للدولة البيزنطيّة كلمة بَْيطار بمعناها ا

(، وبَْيطارنامة أو بَْيطَرنامة 662، ص 1طاشكبرى زادة، مج)←  طبيب الخيل

]كتاب البَْيطََرة[، مرادفا لكلمة َمَرسنامة ]كتاب الخيل[ )مقّدمة مهدي محقّق 

(. في إيران الكلمة الجديدة 6، الحاشية 22لكتاب دوفرسنامه ]كتاب الخيل[، ص 

م. على 1126يب البَْيطََرّي[، وضعها المجمع اللغوّي، أّوالً لسنة دامپزشك ]الطب

غم من أّن هذه التسمية قد جوبهت بانتقادات حول صّحتها ودقّتها دهخدا، )←  الرَّ

(؛ فقد احتلّت  على مدى 622م، ص 1154ماّدة "دامپزشك"، بورداود، 

 السنوات مكانها في اللغة الفارسيّة.

. بما أّن الحضارات القديمة في البالد التي صارت اإلسالمتاريخ البَْيطََرة قبل 

في ما بعد جزًءا من الدولة اإلسالميّة الجديدة، والنواحي المؤثّرة فيها، قد انتقلت 

علومها إلى الحضارة اإلسالميّة. من الضرورّي إلقاء نظرة مجملة إلى تاريخ 

مراض الخيول في البَْيطََرة فيها. من أقدم تلك الموارد وجود عالجات أل

ق.  4666(. في العام 6، الحاشية 6النصوص الطبّيّة األكاديّة )مك كيب، ص 

ورد الكالم على تطبيب  8، ملك الغاش7م، في سومر في عصر أورنينغورسو

 (.1البهائم )صمد وأحمد، ص 

في  9ُذكر كذلك في إحدى أوراق البَردّي التي ُعثر عليها في كاهون

ق. م، عدٌد من أمراض البهائم )م. ن،  1166الى العام مصر، والعائدة إلى حو

(، التأّكد 52)ص  10ص. ن(. كان يتوّجب على المصريّين كما يقول هيرودوس

من ِصّحة الحيوان قبل إجراء مراسم تقديمه قربانًا، مما يدّل على علم لديهم، 

 حمورابيشريعة وإْن بدائي، في هذا المجال. في الحضارة البابليّة، ُحّددت في 

مكافأة البَْيطار في  445 -442، الماّدتان 12ق. م؛ ص  1266)حوالى سنة 

 حال أنقذ البقرة أو الحمار من الموت، وعقوبتها في حال موتهما.
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ُعثر على نوٍع من اآلثار المتعلّقة بطّب الخيول في لوحات بالخطّ 

 11أوغاريت -االمسمارّي عائدة إلى القرن الرابع عشر قبل الميالد في رأس شمر

 (.6في سوريا )مك كيب، ص 

في الثقافة اإليرانيّة هنالك دائًما إشارات إلى أهّميّة بعض البهائم ذات 

(. تقول األساطير 642 -664م، ص 1122، بورداود، 6، جاألفستا)←  التأثير

]األفستا  زندأفستا)←  ، كّل أّول طبيب وبَْيطار12اإليرانيّة القديمة، إّن فريدون

؛ حمزة 6 -1، الفقرات 46بالبهلويّة[، الجزء األّول، الفصل وشرحه 

، الذي أشار إلى استخدامه 61ابن البلخّي، ص ←  ؛ أيًضا62اإلصفهانـّي، ص 

، الجزء األّول، زندأفستا ←) األفستااألدويةَ نفسها لإلنسان وللحيوان(. في 

يمة. استناًدا إلى ( ُحّددت أجرة البَْيطار على أساس ثمن البه26، الفقرة 2الفصل 

النصوص المكتوبة، كان لبهرام بن هرمز بن شابور بن أردشير، يٌد طولى في 

معرفة أوجاع )أمراض( الخيول، ومعالجة الدواب ومداواتها، وعلم البَْيطََرة 

 (.411)شرف الدين القزوينـّي، ص 

ُذكر في ما يتعلّق بزرادشت، أّن اإلفراج عنه من السجن، كان بسبب 

ه الحصاَن األسوَد المحبوب لدى فيشتاسب، والذي نتج عنه تاليًا إيمان مداوات

، ص 1؛ زردشت بهرام بجدو، مج41، ص 13الشاه والملََكة به )ويليامز جاكسن

، النصوص البهلويّة)←  م من دينكرد الثامن141(. أشير في الفصل 22 -11

يمة. نُسب ( إلى معالجة البشر والحيوانات في إيران القد112، ص 2الجزء 

، الذي عّده البعض موبًدا 14كتاب حول معالجة الحمير، إلى أسترامبسيكوس

تتّمة )←  إيرانيًّا أسطوريًّا، وقالوا بالتشابه بين معنى اسمه وإسم أبسيرتوس

 (.1، الحاشية رقم 5؛ ص 5 -2المقالة، قسم: الكتب( )مك كيب، ص 

ول عن اإلسطبل في العصر الساسانـّي، ألهّميّة الخيول، كان المسؤ

 آخورساالر*(، يتولّى منصب المسؤول عن الخيول الملكيّة)←  المسّمى آخوربد
(، وكانت مهنته بال شّك 11؛ لوكونين، ص 411 -416كريستن سن، ص )← 

تتطلَّب وجود أطبّاء بَْيطَريّين، ألّن مسؤولي اإلسطبالت يتوّجب عليهم، أْن 

الفرسان والشخصيّات المقّرر أْن  يؤّكدوا سالمة ولياقة حصان كّل واحد من

يكونوا في ركاب الشاه )كريستين سن، م. ن، ص. ن(. ونظًرا إلى استخدام 

(، يمكننا االعتقاد 121الفيلة في الحروب في العصر الساسانـّي )دريايى، ص 

 بأّن مراقبي الفِيَلة كانوا بال ريب يُتقنون علم البَْيطََرة.
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الغابرة في موضوع الزراعة، والذي  ربّما كان أهّم أثر من العصور

يتضّمن أيًضا معلومات تتعلّق بمعالجة الخيول وغيرها من الحيوانات الداجنة، 

مجلًّدا، والذي تُرجم باللغة الالتينيّة  42، الذي يقع في 15هو أثر ماغو القرطاجيّ 

ر في بأمٍر من الحكومة الرومانيّة بعد فتح قرطاجة. لقد كان لهذا الكتاب تأثير كبي

كتب البَْيطََرة التي وضعها في ما بعد المؤلّفون الرومان واليونانيّون 

والبيزنطيّون، والتي يمكن العثور على ترّدداتها في آثار الحقبة اإلسالميّة 

 (.22 -15؛ مك كيب، ص 466، ص 12، الجزء XVIII، الكتاب 5، مج16)بِليني

طََرّي يحظى بالمكانة في بالد اليونان وروما القديمة، كان الطّب البَيْ 

(. بناًء على ما 4والدرجة اللتين يحظى بهما الطّب البشرّي )صمد وأحمد/ ص 

، القرن الخامس ق. م، أول مؤلِّف 17قاله غزانوفون، كان سيمون األثينـيّ 

يونانـّي مشهور في موضوع الخيول. رسالة غزانوفون نفسه حول فّن 

أو معالجتها، لكنّه يشير إلى ثالثة الفروسيّة، موضوُعها ليس أمراض الخيول 

)مك  18أمور: ضغط الدم، واإلرهاق، ونوع من المرض مرتبط بحافر الحصان

(. كان عدٌد من المؤلّفين اليونانيّين، كبقراط وأرسطو، مهتمين 2 -6كيب، ص 

بمعالجة أمراض الحيوانات. وكان أرسطو يعرف أعضاء الحيوانات أفضل من 

ان، ألّن بقراط وأرسطو لم يكن باستطاعتهما تشريح معرفته أعضاء بدن اإلنس

، ص 4جسد اإلنسان، بسبب بعض القوانين والمحّرمات الدينيّة )ديورانت، مج

(. أورد أرسطو عدًدا من أمراض الخيول والبقر والحمير، وحتى األسماك 516

( )لالطاّلع على 224 -211، ص 2الكتاب ← ّ  )مثال 19<تاريخ الحيوانات>

(. وهو يشير إلى آراء 611 -621، ص طباع الحيوان←  لعربيّةالترجمة ا

"المجّربين" في أمر أمراض الخيول، بحيث يتبادر إلى الذهن، أنّهم كانوا 

متخّصصين في مراقبة الخيول، لكنّه ال يوّضح إْن كانوا أطبّاء محترفين أم ال 

لومةً ( ينقل كذلك مع112، ص 4، الجزء 4(. ابن العوام )مج2)مك كيب، ص 

 عن امرأة يونانيّة بَْيطارة.

لم تكن أهّميّة الحصان في الحروب السبَب الوحيد لالهتمام الشديد به، بل 

، ص 5، مج20د. األوقافكان طّب الخيل طيلة التاريخ عمالً تدعمه الجيوش )

422" .Baytarlik وقد أوكل الرومان هذه المهّمة إلى األطبّاء اليونانيّين .)"

روما. كان البَياطرة اليونانيّون في الجيش الرومانـّي في العصر القاطنين في 

البيزنطّي على مستوى عاٍل من االختصاص، ويتفّوقون في بعض المجاالت 
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"(. أصدر قسطنطين Veterinary science، ماّدة "44، مج21على األطبّاء )بريتانيكا

اب المهن م( مرسوًما يقضي بإعفاء البَياطرة وبعض أصح621 -422األكبر )

 (.2األخرى من تأدية الضرائب، ليتمّكنوا من تطوير ِحَرفهم )مك كيب، ص 

، دائرة معارف قيّمة باللغة اليونانيّة، من العصر Hippiatricaكتاب 

البيزنطّي حول الحصان، ومعالجته وأمراضه. األمراض المذكورة فيه، في 

ادر هذا الكتاب من معظم الحاالت، هي نفسها التي نعرفها اليوم. تُرجمت مص

الالتينيّة باليونانيّة، ومنها بالسريانيّة. ُعدَّ قسٌم منه ُمقتبًَسا من كتابات أبسيرتوس 

 (.144، 4 -1)مك كيب، ص 

وفي الهند القديمة كانت رعاية الحيوانات، تُعدُّ حتى لدى الملوك واألعيان 

ميالدّي، وصل (. منذ القرن الرابع ال4مهنةً مقّدسة ومفيدة )صمد وأحمد، ص 

الطّب البَْيطَرّي المختّص بالخيول والفِيَلة الحربيّة إلى مستوى رفيع. هنالك 

رواية فيدائيّة شفويّة، تُخبر معلومات عن علم التشريح، ال سيَّما تشريح القرابين 

(. هنالك أيًضا وثائق باقية من الهند 122، ص 22من الخيول )مك كليكن وُدرن

 -162، ص 1تاجبخش، مج)←  راض البقر ومعالجتهاالقديمة، حول معرفة أم

ق. م( إمبراطور الساللة  462 -455(. أصدر آشوكا )حك: حوالى العام 161

في الهند، أمًرا ببناء مستشفيات لمعالجة الحيوانات. وفي هذه  23الموريانيّة

المراكز كان يقدَّم إلى جميع الحيوانات الجريحة والمريضة الغذاء والمأوى 

ج. ال تزال توجد آثار لهذه المراكز في الوقت الراهن )صمد وأحمد، م. والعال

 ن، ص. ن(.

كان اليهود يستخدمون الثيران في المزارع، لذلك تعلّموا طرق إخصائها 

 (.15، ص 1تاجبخش، مج←  ، أيًضا42: 44سفر الالويّين، )←  وطبّقوها

لطّب البَْيطَرّي وعلم . في الحقبة اإلسالميّة لم يكن فرعا االحقبة اإلسالميّة

الحيوان منفصلين نظريًّا بدقّة عن بعضهما حتى القرن الرابع الهجرّي. وفي 

تصنيف علوم المسلمين أيًضا لم يُذكرا على نحو مستقّل. حتى أّن ابن القيم 

( في منتصف القرن الثامن الهجرّي، أطلق اسَم الطبيب على 152الجوزيّة )ص 

 طبيب البشر والحيوانات.

، 6)سزغين، مج رسائل إخوان الصفاءِصل الفرعان للمّرة األولى في فُ 

تتّمة المقالة(؛ وُعّدت البَْيطََرة في تصنيف العلوم في القرون ←  ؛ أيًضا626ص 

(. 625، ص 6الالحقة فرًعا من فروع العلوم الطبيعيّة )شمس الدين اآلملّي، مج

بن قّرة )المتوفّى سنة  ( عن سنان بن ثابت441، ص 1نقل ابن أبي أصيبعة )مج

كالًما مفاده أنّه كان يعّد التسميتَين البَْيطََرة والطّب صحيحتين. في علم ه( 661
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الفلك ]علم احكام النجوم[ كان للمّريخ، ضمنًا، داللة على حرفة البَْيطََرة 

 (.611)البيرونـّي، ص 

كيب، ص ال نعلم مدى استفادة البَياطرة من رسائل الطّب البَْيطَرّي )مك 

(، في كّل األحوال، بغّض النظر عن المسائل النظريّة، من البديهّي أْن 666

يكون هنالك على الدوام أشخاٌص يمارسون عمليًّا هذا األمر، أي أنّهم كانوا على 

تماّس مع الحيوانات كالسيّاس، والجّمالة، والحّذائين، حتى أّن كلمة "نعلبندي" 

(؛ 1212سامي، ص )←  ركيّة معناها البَْيطَار]من يحذو الدواب[ في اللغة الت

( يفصل بين "بعض األشخاص 411، ص 4، الجزء 4ابن العوام أيًضا )مج

الذين كانوا يمارسون البَْيطََرة بالتجربة"  وبين األطبّاء البَْيطَريّين ومؤلّفي 

 الرسائل.

كان لدى األعراب البدو طرق معروفة لمداواة أمراض الخيول، وقد 

ل ، ص 11؛ رقم 121 -122، ص 14حبيب أفندي شيحا، رقم )←  بعضها ُسجِّ

( أّن العاص بَن وائل، والد عمرو 415(. ذكر ابن رستة كذلك )ص 121 -124

بن العاص، قد اشتُهر بمهارته في معرفة أمراض الجياد والجمال ومعالجتها. 

ل الحيوانات، ( أسماَء آخرين كانوا قد ألّفوا كتبًا حو11 -16ذكر ابن النديم )ص 

م( الذي وَصلَنا 241 -242ه/412 -116كأبي ُعبيدة معّمر بن المثنّى التيمّي )

، 5، مج24<العلوم الطبيعيّة في اإلسالم)ط. فؤاد سزغين، > كتاب الخيلمؤلَّفُه 

م(. كان لدى عبد الملك بن قريب األصمعّي )المتوفّى سنة 466فرانكفورت، 

م(، على 241ه/412)المتوفّى سنة  م(؛ أو أبو زيد األنصاريّ 261ه/411

←  ؛ أيًضا615 -616، ص 6األرجح معلومات عن البَْيطََرة )سزغين، مج
 (.111 -112، ص 4تاجبخش، مج

ال تتوافر معلومات وافية عن البَياطرة في ذلك العصر، فلم يؤلَّف عنهم 

ذين ألّفوا أّي كتاب مستقّل، كالكتب التي تناولت ِسيَر حياة األطبّاء. فضالً عن ال

تتّمة المقالة(، توحي بعض األسماء بوجود بَياطرة )←  كتابًا في هذا المجال

مشهورين في عصر أصحابها، من ذلك مثالً لقب "ابن البَْيطار*" الذي أُطلِق 

على عالم النباتات الطبّيّة، الطبيب األندلسّي عبدهللا بن أحمد األندلسّي، والذي 

 ا، وحمل هو اسمه كما جرت العادة.يدّل أّن أباه كان بَْيطارً 

مؤسَّسة البَْيطََرة في إيران قبل اإلسالم وصلت إرثًا إلى الحقبة اإلسالميّة. 

كانت إدارات مختلفة طيلة التاريخ تتولّى شؤون البَْيطََرة. لكّن االسَم األكثَر 

تداوالً لهذه المؤّسسة كان "أمير آخوري" أو مير خوري ]إمارة اإلسطبل[ 

ة شخص يُسّمى "مير آخور" ]أمير اإلسطبل[. كان بعض أمراء برئاس

(. تطالعنا في قصص 122، ص 4تاجبخش، مج)←  اإلسطبالت أنفسهم بَيَاطرة
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من الليالي "ثمانمائة وثالث وستّين" حتى "ثمانمائة وأربع  ألف ليلة وليلة

بن جعفر  وستّين" أمور مثيرة متعلّقة بدور البَْيطَار، أمير اإلسطبل. ذكر قدامة

( أيًضا مجلس الكراع الذي كان من 22م(، ص 122ه/662)المتوفّى سنة 

فروع ديوان النفقات، يتولّى شؤون الحيوانات المختلفة، ومن ضمنها العناية بها 

ومعالجتها. نعلم كذلك أّن مختلِف المدن كان فيها سوق للبَيَاطرة، أو موضع 

(. 66، 42، 46، 11ـّي، ص مخّصص لإلسطبالت، ومرّوضي الدواب )اليعقوب

( نقالً 511، ص 6ذكر أمين أحمد الرازّي )القرن الحادي عشر الهجرّي، مج

 عن الوليد بن مسلم، سوَق البَيَاطرة في مدينة رومية )القسطنطينيّة(.

( 16يتبيَّن لنا من خالل ما كتبه الشيزرّي )القرن السادس الهجرّي، ص 

( أّن "الحسبة" 462 -462لهجريّان؛ ص الثامن ا -وابن إخوة )القرن السابع

كانت تراقب عمل البَيَاطرة. وقاال إّن عمل البَْيطار شاقٌّ ألّن الدواب غير قادرة 

على الكالم، لذا يجب أْن يكون البَْيطَار صاحب تجربة، وفي حال ألحَق ضرًرا 

شهر بالحيوان يجب أْن يدفع ثمنه. عّددت  المصادر المتعلّقة بـ "الحسبة" بعض أ

(، ذكر ابن 26 -11أمراض الدواب، وذكرت طرق معالجتها )الشيزرّي، ص 

 مرًضا )م. ن، صص. ن(. 646إخوة نقالً عن حكيم أّن عدد أمراض الحيوانات 

في العصر الصفوّي، وألهّميّة الحصان، كان يتوّجب، حين يمتطي الشاه 

 25رزا رفيعاالحصان، أْن يكون أمير أمراء اإلسطبالت في عداد مرافقيه )مي

(. كانت وظائف أمير أمراء اإلسطبالت، 121، ص 26م، مالحظات فلور4662

ومسؤول البواشق، ومسؤول الفِيَلة، ومسؤول األُسود، ومسؤول األفاعي، 

ومسؤول التمريض، والمسؤول عن حذوة الدواب، ومرّوض الدواب، من 

؛ 161 -166الوظائف المهّمة في العصر الصفوّي )رستم الحكماء، ص 

؛ شروح 664، 414، 462 -464؛ ميرزا رفيعا، ص 62 -62النصيرّي، ص 

(. في العصر نفسه، حين كان يموت 612، 616 -614مارتشينكوفسكي، ص 

حصان من اإلسطبل الملكّي، يقّصون القطعة من جلده الموشومة بالشعار 

الملكّي، ويضعونها في الماء، لتشخيص سبب موته بواسطة مواد غير معروفة 

(. كانت المؤّسسة التي تُعنى بتربية 412 -412، ص 27لنسبة إلينا )تافرنييهبا

فلور، )←  الخيول، ومراقبة اإلسطبالت في العصر الصفوّي ذات نظام معقّد

(. تطالعنا أحيانًا في مدّونات رحالت األوروبيّين، الذين زاروا 461 -111ص 

)←  َرة في ذلك العصرإيران في العصر الصفوّي، معلومات عن أساليب البَْيطَ 
 (.621 -622، ص 6، مج28شاردن
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. كانت المصادر القديمة المتعلّقة بالبَْيطََرة تعّد األمراض وطرق معالجتها

، الجزء 4أمراض الدواب بشكل عام مشابهة ألمراض البشر )ابن العوام، مج

(. في الدولة البيزنطيّة، كانوا 161، ص 4؛ ابن المنذر، مج162 -162، ص 4

لونها، ويدلّكونها بالزيت، ويداوونها بعقاقير باهظة  لما للخيل من أهّميّة يُغسِّ

(. ال تزال بعض العقاقير القديمة التي كان 4 -1األثمان )مك كيب، ص 

يستخدمها البَيَاطرة في ذلك العصر، كقشور شجرة الصفصاف، وعصارة 

في الطّب  الخشخاش، والدارصينـّي، والزنجبيل، والفلفل والثوم، مستخدمةً 

(. أَْولَت مصادر الحقبة اإلسالميّة اهتماًما 15البَْيطَرّي الجديد )مك كيب، ص 

شديًدا بأمراض الخيول، وحاالت عدم التشابه بين أجساد الجياد وأجساد البشر 

(، ومواضع التشابه بينها. كما عّرفوا 16 -11، 25، ص 1)ابن المنذر، مج

ر، كالسَّبَل والظَّفََرة ]اللذين يصيبان العين[، األمراض المشتركة بين الخيل والبش

والجنون وورم اللثّة، والسّل، وداء الثعلَب، وغيرها، وفي الكثير من الحاالت 

استخدموا طرق معالجة متشابهة للفريقين، من ذلك استخدام أنواع األدوية 

، ص 1مجالـُمْسِهلَة والقابِضة، والكحل، والتَحاميل، والمعاجين وغيرها )م. ن، 

ا والشائعة في معالجة 22، 25 (. كان الفَْصد أيًضا من الطرق القديمة جّدً

الخيول. وقد ُذكرت بدقّة األوِردة التي يتوّجب فصُدها، والشروط التي يجب 

مراعاتها في أثناء فَْصد الحيوان، وطرق قّص العروق، ومعالجة األعراض 

الجراحة أيًضا إحدى طرق الناجمة عنها، كورم الوريد، أو النـزيف. كانت 

المعالجة األخرى، تُستخدم في الحاالت الضروريّة، من ذلك استخدام الِمبَضع؛ 

، 62، ص 4صاحب تاج الدين، مج)← ّ  وفي بعض الحاالت ُسِمح بالكي

 -161، ص كتابافرسنامة؛ 146 -111، ص 1؛ ابن المنذر، مج462 -466

ألمراض الحيوان، مرتّبة على (. ُوضع في كّل واحد من هذه الكتب فهِرس 116

التوالي من رأسه إلى مختلِف أجزاء بدنه )حتى ذنب الحيوان وحافره(، 

 وُشرحت على نحٍو منظّم، وُعدِّدت عالماتُها.

. كما أشرنا من قبل، لم يجِر الفصل بدقّة في المؤلّفات التي الكتب والرسائل

حيوان والطّب البَْيطَرّي، وصلتنا من أوائل الحقبة اإلسالميّة بين حقلَي علم ال

وحتى في القرون الالحقة أيًضا. ورد علم البَْيطََرة في اآلثار المختلفة ككتب 

ضواري ؛ 121 -125، 111النسوّي، ص ←  البَْيزرة* )على سبيل المثال

؛ كتب الخيل* )على 6211 -6221، ص 5المنـزوّي، مج←  ؛ أيًضاالطير

والمنظوم(، وكتب علم الحيوان )على سبيل  كتابا الخيل المنثور←  سبيل المثال

(، 442، ص 2؛ الجاحظ، مج116 -161م، ص 1126ابن سينا، ←  المثال

 -121، 122 -141خدايارخان العبّاسّي، ص ←  كتب الصيد )على سبيل المثال

البن العوام، الجزء  كتاب الفالحة←  (، وكتب الزراعة )على سبيل المثال412
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تتّمة المقالة(، والكتب [ ← ]كتاب الزراعة ورزنامةاني؛ الثاني من المجلّد الث

، ص 6شمس الدين اآلملّي، مج←  المتعلّقة بتصنيف العلوم )على سبيل المثال

ابن ← ّ  (، وكتب الطّب )مثال125 -126؛ الفخر الرازّي، ص 656 -625

؛ الحكيم المؤمن، ص 4156، الكتاب الرابع، ص 6م، مج1122ه/1262سينا، 

محّمد بن ←  (، وآداب الحرب أو صناعة الحرب )على سبيل المثال625 -626

(؛ الكتب 555، ص 6؛ ششن وآخرون، مج462 -116منصور مباركشاه، ص 

عنصر المعالي كيكاووس بن وشمغير، الباب ←  العاّمة )على سبيل المثال

، الذي 4ابن سيدة، مج)←  (؛ حتى المعاجم142 -146الخامس والعشرون، ص 

كبير منه حول الحيوانات وخصائصها وبعض أمراضها، على سبيل يدور جزء 

المثال قسم من الِسفر السادس، والِسفران السابع والثامن بأكملهما(؛ وباإلضافة 

إلى هذه الكتب ورد الكالم على الطّب البَْيطَرّي في كتب البَْيطََرة؛ نتعّرف من 

حقبة اإلسالميّة. يتّضح من خالل هذه اآلثار أسماء البَيَاطرة والبَيازرة في ال

أسماء بعض هذه الكتب والمواضيع الواردة فيها، منشأ هذا العلم في الحضارات 

ضواري التي سبقت اإلسالم. من ذلك أّن جزًءا كبيًرا من كتاب بيرزرة باسم 

، ألّفه غطريف بن قدامة الغّسانـّي )القرن الثاني الهجرّي( باللغة العربيّة الطير

م(، يتضّمن مقاطع 225 -222ه/111 -152ليفة المهدّي )حك: بأمٍر من الخ

مترجمة من اليونانيّة، وأكثر من ذلك مقتبسة من مصادر العصر الساسانـّي، 

ويحتوي كذلك على معلومات من كتاب لخاقان تركّي، باإلضافة إلى نقل أقوال 

ة( تتضّمن من المصادر االسكندرانيّة )مقّدمة المصّحح، الورقتان األولى والثاني

معلومات عن الطّب البَْيطَرّي وعلم الحيوان، ويُشير إلى سابق معرفة واسعة 

(. وردت مواضيع هذا الكتاب 622، ص 6نسبيًّا بهذين الفرعين )سزغين، مج

في ما بعد في مصادر أخرى، وقد تُرجم في القرن السابع الهجرّي/الثالث عشر 

ّدمة المصّحح، الورقة الثالثة(. كذلك الميالدّي على األرجح لفردريك الثاني )مق

الذي أُلّف في القرن الثالث الهجرّي مصادره يونانيّة وإيرانيّة  كتاب المتوّكليّ 

الذي أُلّف باللغة العربيّة  كتاب البَْيطََرة(؛ أو 622، ص 6)سزغين، مج

كتاب صيد المراد في قوانين (. في 611، ص 2ومصادره هنديّة )نفسه، مج

ايارخان داود العبّاسّي )القرن الثامن الهجرّي/الرابع عشر الميالدّي( لخد الصيّاد

، نُِسب كتاٌب عنوانه بازنامه نوشيروانى ]كتاب البَْيزرة األنوشيرانـّي[ إلى 

أنوشروان، وقد تُرجم في القرن الرابع الهجرّي من البهلويّة بالفارسيّة )خالقي 

(. يُشير ابن العوام أيًضا 25، ص 12و  16، العددان المتتاليان 2مطلق، السنة 

( إلى كتب اإليرانيّين في حقل البَْيطََرة، وينقل 45 -42، ص 4، جزء 4)مج

 معلومات منها.
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ُعدَّ تأثير الكتب اليونانيّة المباشر في هذا الحقل، في اآلثار العربيّة متعلّقًا 

(. عدَّ 622، ص 6بأواخر القرن الثاني الهجرّي/الثامن الميالدّي )سزغين، مج

كتاَب البعض المرجع األساسّي لعلوم المسلمين المتعلّقة بأمراض الخيول، 

 -616) 29لثاومنيسطيس/تيوْمنِستوس كتاب البَْيطََرة، أو التطبيب في البَْيطََرة

م(، الذي يُقال أّن حنين بن إسٰحق كان قد ترجمه بالعربيّة )ابن المنذر، 626

، الذي عّد كتاَب 416، ص 4خش، مجتاجب -؛ قارن11، المقّدمة، ص 1مج

تدوين لمصادر يونانيّة مختلفة من بينها ثاومنيسطيس لحنين بن إسحاق؛  البَْيطََرة

؛ ششن 611، ص 2؛ نفسه، مج652 -656، ص 6سزغين، مج←  أيًضا

(، ويعّدون أنواع "كتب البَْيطََرة" المدّونة في 222، ص 1وآخرون، مج

(؛ انتقلت إلى 622، ص 6منه )سزغين، مجالحضارة اإلسالميّة مستلهَمةً 

العصر اإلسالمّي من خالل نقل أقوال ثامنيسطيس، بعض المعلومات البَْيطَريّة 

، أهّم األطبّاء البَْيطَريّين في العصر القديم، والذي 30لمعاصره العالِم آبسيرتوس

م(، وقد ُعثر على نقل 662 -665كان حيًّا في عصر قسطنطين الكبير )حك: 

؛ قارن: 656البن العوام )م. ن، ص  كتاب الفالحةل منه أيًضا في أقوا

الذي يعتقد أنَّ آبسيرتوس كان قد اكتسب  4152م، ص 1124برافروخته، 

معلوماته من المصادر اإليرانيّة(. علًما أّن هنالك شواهد أيًضا من آثار يونانيّة 

اإلسالميّة، من  أقدم من تيومنستوس وآبسيرتوس قد ُعثر عليها في كتب الحقبة

، ص 4، الجزء 4مج← ّ  ذلك استخدام ابن العوام في كتاَب الفالحة )مثال

←  ( الترجمةَ العربيّة لكتاب منسوب إلى بقراط )أيًضا164، 142، 115، 161
(، علًما أّن هُويّة هذا البقراط ملتبِسة، وعّدوا هذا 621، ص 6سزغين، مج

(؛ ويتبادر إلى الذهن 425مك كيب، ص الكتاب ملحقًا مزّوًرا بمجموعة آثاره )

من خالل تسمية ابن العوام له باسم "بقراط البَْيطَار"، أنّه يريد بواسطة هذا 

 االسم أْن يميّزه من بقراط اآلخر.

آثار علم الحيوان ألرسطو التي تتضّمن بعض المعطيات البَْيطَريّة، فضالً 

اإلسالميّة، عّرفها للعالم العربـّي ألّول عن تأثير مؤلّفاته في المؤلّفين في الحقبة 

مّرة الكندّي* المتوفّى في النصف الثاني من القرن الثالث الهجرّي )المقّدمة 

(؛ تُطالعنا في الترجمة العربيّة 1، ص في أعضاء الحيوان، 31اإلنجليزيّة لكروك

، معلومات طباع الحيوان(، باسم 612 -621ص )←  ألرسطو الحيوانلكتاب 

(. هنالك كذلك كتاب منسوب إلى أرسطو 612 -621ص )←  حقل البَْيطََرةفي 
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]كتاب البَْيطَار[ توجد له ترجمتان فارسيّة وتركيّة )سزغين،  بَْيطارنامهعنوانُه 

 (.6212، ص 5المنـزوّي، مج←  ؛ أيًضا654، ص 6مج

 سّر الخليفةأو  العلليعالج بلينوس/بليناس* في بضعة فصول من كتاب 

المقالة )←  علم الحيوان باإلضافة إلى بعض المعلومات حول البَْيطََرةمسائل 

(. َجرت االستفادة من هذا الكتاب على نحو واسع في 246 -614الخامسة، ص 

(. هنالك أيًضا ترجمة عربيّة 625، ص 6سزغين، مج)←  الحقبة اإلسالميّة

إلى أمور  ، تطّرق في بعض فصولهكتاب الفالحةأخرى لكتاب بليناس بعنوان 

 (.655البَْيطََرة )م. ن، ص 

( اآلثار المتعلّقة بكتب الخيل والبَْيطََرة، 552؛ ص 2يذكر ابن النديم )ق 

← ّ  بينما يذكر آثار علم الحيوان على نحو متفّرق، تحت أسماء مؤلّفيها )مثال

( أسماء تسع 552(، ويورد )ص 626، ص 6؛ سزغين، مج166، 11 -16ص 

طََرة، ومعالجة البهائم، وأقدم كتاب عربـّي في هذا المجال هو كتب في مجال البَيْ 

" البن أخي حزام )القرن الثالث الهجرّي(، الذي كان قد ألّفه في البَْيطََرةكتاب "

د. ؛ 264، ص 1( )بروكلمان، الذيل422 -464للخليفة العبّاسّي المتوّكل )حك: 

؛ )لالطاّلع 625، ص 6مج، المجلّد الثاني، م. ن، ص. ن؛ سزغين، اإلسالميّة

 -416، ص 4تاجبخش، مج←  على توضيحات مفّصلة حول الكتاب وترجماته

(. ذكر أولمان )ابن المنذر، المقّدمة، 421 -422، ص 5، مجد. األوقاف؛ 411

(، أّن ابن أخي حزام كان يرى أّن قيمة كتابه تعادل قيمة آثار جالينوس 11ص 

ر المهّمة للكتب التي جاءت بعده، ومنها في الطّب. كتاب ابن حزام من المصاد

، صفحات متعّددة(، ومصدر 4، الجزء 4مج)←  البن العوام كتاب الفالحة

 (.122رسالة باللغة األرمنيّة في موضوع الطّب )مك كيب، ص 

هنالك نسخة عربيّة موجودة، حول الجياد، وأمراضها ومداواتها، ُعّدت 

رسالة لقنبر"، لقنبر غالم أمير المؤمنين  بسبب ما ُكتب في حاشيتها "بيتر ]كذا[

، 32عليه السالم، وسائس فرسه، لم تُحقَّق حتى اآلن، ولَم تُحّدد هُويّتها )برتش

 (. 421 -422، ص 5، مجد. األوقاف؛ 4621، رقم 116، ص 2مج

كما ُذكر من قبل هنالك أيًضا آثاٌر موجودة عن علم البَْيطََرة في إيران قبل 

في متناولنا، ترجمه ثابت بن قّرة  البَْيطََرةها كتاب بعنوان اإلسالم، من بين

، المقّدمة، م. ن، ص. ن؛ 1( من الفارسيّة بالعربيّة )ابن المنذر، مج442 -441)

(. يمكننا من خالل اسم الكتاب 221 -222، ص 1ششن وآخرون، مج←  أيًضا

ه إسحاق بن (، إدراك أصله البهلوّي: كتاب نقل552الذي ذكره ابن النديم )ص 

سليمان للفرس في عالج سائر الدواب والخيل والبغال والبقر والغنم واإلبل، 

                                                 
32

 - W. pertsch 



12 

]كتاب الفالحة )المقّدمة(  ورزنامةومعرفة ثمنها وسومها. نعلم كذلك أّن كتاب 

الصفحة الثانية[ هو ترجمة قديمة بالفارسيّة، عن ترجمة عربيّة قديمة بعنوان 

أصل يونانـّي كتبه عالٌم بيزنطّي يُدعى . هذا الكتاب من فالحة الروميّة

كاسيانوس باسوس سكوالستيكوس )فسطيوس بن اسكوراسيكه؛ القرن السادس 

، ورزنامكالميالدّي( كان قد تُرجم في العصر الساسانـّي بالبهلويّة بعنوان 

على سبيل األنموذج )←  يحتوي أيًضا على بعض المعلومات حول البَْيطََرة

حتى الحادي عشر(، وكان قد تُرجم من البهلويّة بالعربيّة  األجزاء من الثامن

 )مقّدمة المصّحح، الصفحتان الثامنة والتاسعة(.

سّمى ابن النديم )م. ن، ص. ن( كتابين آخرين، أحدهما من تأليف حكيم 

كما عّرفه، كانا على األرجح ترجمةً لنصوص  البَْيطََرة للرومرومّي، واآلخر 

 أقدم.

روب، التي يكون فيها للخيل أهّميّة فائقة، محسوس في تأثير ِحقب الح

مؤلّفات الطّب البَْيطَرّي. فنحن نشهد بعد الحروب الصليبيّة*، كتبًا مهّمة في 

البَْيطََرة، ال سيّما في معرفة أمراض الخيل ومعالجتها. توجد نسخة مصّورة من 

القرن السابع ألحمد بن الحسن بن األحنف المصرّي )أوائل  البَْيطََرةكتاب 

 (.421، ص 5، مجد. األوقاف؛ 412 -411، ص 4الهجرّي( ) تاجبخش، مج

م( من 1662ه/262للصاحب تاج الدين )المتوفّى سنة  البَْيطََرةكتاب 

الكتب المثيرة لالهتمام، وصل إلى عصرنا. تدّل الشواهد، أّن غاية المؤلّف 

عن هذه الغاية تدريجيًّا،  كانت تأليف كتاب عن الخيل، والفروسيّة، لكنّه ابتعد

وتطّرق إلى أمراضها، وفي الكتاب باب حول أمراض الدواب التي تُركب، 

والمجلّد الثاني من الكتاب أيًضا حول معالجة األمراض، يتّسم بسمات كتب 

 (.1البَْيطََرة المعاصرة له )المقّدمة التي كتبها سزغين للكتاب باإلنجليزيّة، مج

كامل الصناعتين في البيطرة أو  في أمراض الخيلكاشف هّم الويل كتاب 

(، مؤلّفه أبو بكر بن بدر الدين البَْيطَار )ابن المنذر*( الزردقة) والزرقطة

م( هو تجميع من المصادر األقدم، ال سيّما 1626ه/221المصرّي )المتوفّى سنة 

" Ibn al- Mundhir، المجلّد الثاني، ماّدة "د. اإلسالميّةكتاب ابن أخي حزام )

ومخّصص بأكمله للخيل. يُعّد هذا الكتاب أثًرا طليعيًّا، نظًرا لبعض ما ورد فيه 

، 5، مجد. األوقافكمبادىء الطّب الوقائّي، وتأثير البيئة في انتشار األمراض )

 -625، ص 4تاجبخش، مج←  ؛ لالطاّلع على المزيد من المعلومات426ص 

م، وفي حلب في 1111ه/1211م (. طُبع هذا الكتاب في بيروت في العا616

 م.1116ه/1216العام 

البن هذيل* الفزارّي األندلسّي، معاصر  الفوائد المسطّرة في علم البَْيطََرة

ابن المنذر، والذي كان متخّصًصا بالطّب البَْيطَرّي. طُبع هذا الكتاب في العام 

 .("Ibn Hudhayl، المجلّد الثاني، ماّدة "د. اإلسالميّةم في مدريد )1165ه/1656
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لملكين من ساللة  األقوال الكافية والفصول الشافية والمغني في البَْيطََرة

 -421، ص 5، مجد. األوقاف؛ 161، ص 1الذيل رسولي اليمنيّة )بروكلمان، 

 (.612 -616، ص 4تاجبخش، مج←  ، لالطاّلع على شرح مفّصل426

ْيطَار، ُدّون في ]مضمار العلم[ تأليف نظام الدين أحمد البَ  مضمار دانش

عصر الشاه عبّاس الثاني، أيًضا ال يتضّمن سوى إشارة إلى أمراض الخيل 

 (.212 -212، ص 4؛ تاجبخش، مج6212م، ص 1125)برافروخته، 

الثالث عشر الميالدّي، تركت  -في القرن السادس الهجرّي/الثاني عشر

المسلمين تأثيًرا في الطّب  ترجمة رسائل البَْيطََرة بالالتينيّة، واالتّصال باألطبّاء

البَْيطَرّي في أوروبا، وأحدثت فيه الكثير من التغيير، كانت رسائل البَْيزرة 

، 12، ص 33العربيّة، قد شقّت طريقها إلى أوروبا حتى قبل ذلك التاريخ )كالرك

11 .) 

فضالً عّما ورد ذكره، ال تزال كتب كثيرة أخرى باقية حتى اآلن، 

ة واألرديّة في موضوع البَْيطََرة، تحتاج إلى تحقيق لتحديد بالعربيّة والفارسيّ 

 -6221، 6226، ص 5المنـزوّي، مج←  هُويّتها المؤّكدة )على سبيل المثال

6222 ،6221 ،6224- 6212 ،6212- 6212 ،6162- 6165 ،6162- 

؛ 211 -212، ص 2؛ مير عثمان عليخان بهادر، مج6112 -6115، 6161

 -462، ص 4؛ تاجبخش، مج622، 652 -655 ،654، ص 6سزغين، مج

(؛ لالطاّلع على الكتب الموجودة في المكتبات 214 -625، 421 -412، 412

 (.424 -422، ص 5، مجد. األوقاف)←  التركيّة

. أَسَّست الحكومة الطّب البَْيطَرّي الحديث في إيران وبعض الدول اإلسالميّة

على النمط الحديث في مدينة ليون الفرنسيّة أّول مدرسة للطّب البَْيطَرّي 

 م.1211الفرنسيّة سنة 

أعقب تأسيس هذه المدرسة والمدارس المشابهة لها، وبتأثير منها، تدريُس 

(. في مصر منذ العام 414 -411، ص 1علم البَْيطََرة الجديد )تاجبخش، مج

، في عصر محّمد علي باشا*، بدأ تدريس الطّب البَْيطَرّي 1211ه/1464

م بدأت أولى مدارس 1261ه/1422ليب األوروبيّة الحديثة. في العام باألسا

الطّب البَْيطَرّي الحديث باسم "أبو زعبل" عملها في الجيزة، وفي إسطنبول 

م، ومدرسة الطّب 1222ه/1415مدرسة الطّب البَْيطَرّي العسكريّة منذ العام 

أّن التدريس االبتدائّي م. علًما 1221ه/1662البَْيطَرّي غير العسكريّة منذ العام 

للطّب البَْيطَرّي الحديث في تركيا، كان قد بدأ قبل مّدة أي في العام 

 (.  424 -421، ص 5، مجد. األوقافم )1221ه/1452
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في إيران في العصر القاجارّي، لم يكن للبَْيطََرة مكانةً كعلم، وكانت تربية 

م تكن الخيول األصيلة موجودةً الخيل وسائر الدواب قد فقدت ِسمتَها الوطنـيّة، ول

إال لدى العشائر، وكان هنالك أشخاص معرفتهم ضحلة، يُدعون بَْيطار باشي، 

(. بناًء على ما كتبه 6212 -6211م، 1125يعملون بَيَاطرة )برافروخته، 

(، كان جميع البَيَاطرة تقريبًا في العصر القاجارّي من 622بوالك )ص 

أمراض الحيوانات التي كانت شائعة في ذلك  التركمان، وقد سّمى عدًدا من

م، نعلم أنّه كان قد 1261ه/1442العصر. في عصر فتحعلي شاه، في العام 

تقّرر أْن تُرسل مديريّة الخيول الفرنسيّة أحَد موظّفيها إلى إيران )تره زل، ص 

 (، لكْن ال نعرف شيئًا عن طبيعة عمله في إيران.22

الطبيب البَْيطَرّي  34خدم النقيب كاّرهفي عصر مظفّر الدين شاه، استُ 

الفرنسّي بصفة بَْيطَار اإلسطبل الملكّي، ودّرس أيًضا لمّدٍة في المدرسة 

الزراعيّة المظفّريّة، لكنّه، لم يتقّدم في عمله قيد أنملة، بسبب سيطرة الخرافات 

(. حين شّكلت مديريّة 6211 -6215م، ص 1125واألوهام )برافروخته، 

نة في عصر محّمد علي ميرزا، وألّن القوزاق كانوا فرسانًا، قَِدم إلى القوزاقخا

إيران ضابط بَْيطار روسي أو اثنان، وأقاموا صفوفًا محدودة للتدريس، ونقلوا 

إلى اإليرانيّين معلومات  مقتضبة حول العناية بالخيول وأمراضها )برافروخته، 

 (.6212 -6211م. ن، ص 

 -1116ه/1664 -1666في إيران في العام حين أنشئت مؤّسسة الشرطة 

م، استُخدم فيها ضابطان بَْيطريّان سويديّان. بعد ذلك بوقت وجيز، أُّسست 1112

أّول مدرسة طّب بَْيطرّي في إيران، وبدأت عملها بستّة طالّب. كان معلّمو هذه 

أعلم. المدرسة غالبًا أطبّاء إيرانيّين، مثل الدكتور لقمان الملك، والدكتور أمير 

كانت مّدة الدراسة سنتين، وكان الطالّب يخضعون لدورة عمليّة في العناية 

بالخيل. توقّفت هذه المدرسة عن العمل حين بدأت الحرب العالميّة األولى 

 (.6212)برافروخته، م. ن، ص 

بعد الحرب بدأت المدرسة دورة تعليميّة جديدة، لكنّها لم تستطع 

م، 1146تعصب الشديد. بعد انقالب شباط/فبراير االستمرار في العمل بسبب ال

وإنشاء التنظيم الجديد للجيش اإليرانـّي، بدأت مديريّة البَْيطََرة التابعة للجيش 

 (.6211 -6262برافروخته، م. ن، )←  )مدرسة البَْيطََرة( العمل

م أنشئت مؤّسسة مكافحة أمراض الحيوانات، 1145في أيّار من العام 

لواقع أّول مؤّسسة بَْيطَريّة في البالد، بإشراف مؤّسسة باستور*. التي كانت في ا

ومع الوقت أُقيمت في كلٍّ من األقاليم األخرى مؤّسسة لمكافحة أمراض 

م، كان الذبح 1145الحيوانات. بناًء على مستند عائد إلى أيلول/سبتمبر من العام 
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أُقفلت مدرسة الطّب  م،1141يتّم في المسلخ بإشراف البَْيطار. في ربيع العام 

؛ 2466، 2464، 2441م، ص 1121البَْيطَرّي التابعة للجيش )برافروخته، 

(. في السنة نفسها أرسلت الحكومة عدًدا من 122، 121، ص 1روستائي، مج

الطلبة لدراسة الطّب البَْيطَرّي في أوروبا، واستخدمت مستشاًرا بَْيطَريًّا فرنسيًّا 

 (.6211 -6212م، ص 1125ه، إلى حين عودتهم )برافروخت

. اتُّخذ قرار تأسيس مدرسة البَْيطََرة تأسيس أّول كلّيّة طّب بَْيطَرّي في إيران

م )قبل سنتين من 1164م، لكن في أيلول/سبتمبر من العام 1142العليا في العام 

تأسيس جامعة طهران( في عهد وزير الزراعة مصطفى قلي بيات*. كان 

في "باغ دلكشا" ]الحديقة البهيجة[ بجوار بيمارستان موضعها في بداية األمر

م نُقلت 1162 -1166]مستشفى[ البَْيطََرة التابع للجيش، وفي السنة الدراسيّة 

م 1162إلى حديقة سردار محتشم ]اللواء محتشم[ وفي أيلول/سبتمبر من العام 

لمان م، استخدم مصطفى قلي خان بيات ثالثة أساتذة أ1165إلى كرج. في العام 

؛ 41 -46، ص دليل كليّة الطّب البَْيطَريّ وأستاذ فرنسّي للعمل في هذه الكلّيّة )

م، ُعيّن عبدهللا 1162ه/1651(. في العام 621محبوبي األردكانـّي، ص 

حامدي، أستاًذا في هذه الكلّيّة ورئيًسا لها، وهو أّول بَْيطَرّي إيرانـّي يُنهي 

البَْيطَرّي اإليرانـّي الحديث، وكان قد عاد دراسته في أوروبا، ومؤّسس الطّب 

م سافر إلى 1165ه/1656م، وفي العام 1161ه/1621إلى إيران في العام 

أوروبا واصطحب عدًدا من األطبّاء البَْيطَريّين للتدريس في الكلّيّة )برافروخته، 

م، 1126(. ابتداًء من العام 612، محبوبي األردكانـّي، ص 2461م، ص 1121

هذه الكلّيّة جزًءا من جامعة طهران، إنّما بإشراف المديريّة العاّمة صارت 

(. في أيلول/سبتمبر من العام 44، ص دليل كلّيّة الطّب البَْيطَريّ للزراعة )

م، انتقلت هذه الكلّيّة إلى جامعة طهران، وفي السنة التالية، انفصلت 1122

الي لكلّيّة الطّب البَْيطَرّي في رسميًّا عن وزارة الزراعة. انتهى تشييد المبنى الح

(. بعد افتتاح الجامعات في 611 -612م )محبوبي األردكانـّي، ص 1111العام 

مدن أخرى، كتبريز ومشهد وشيراز وأروميه، واألهواز وغيرها، أُسِّست أيًضا 

كلّيّات طّب بَْيطَرّي فيها. صدرت أّول مجلّة متخّصصة بالطّب البَْيطَرّي باسم 

م في 1115ه/1662ربيع الثاني من العام  11]مجلّة البَْيطََرة[ في  ارىمجله بيط

طهران كان مديرها وصاحب امتيازها مرتضى كلسرخي، لكن بعد بضعة 

أعداد توقّفت من الصدور، بسبب بعض المشاكل، ومن ضمنها بدء الحرب 

نامة (. أول أعداد مجلّة 25 -26، ص 4العالميّة األولى )صدر هاشمي، مج

م 1162ه/مارس من العام  -[ صدرت في آذاررسالة البَْيطََرة] بزشكيدام

م، باتت 1121ه/1651بإشراف الدكتورعبد هللا حامدي، وابتداء  من العام 

(. أصبح اسم هذه 24تصدر بإشراف الدكتور ميمندي نجاد )أبو ترابيان، ص 
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(، 224، ص 4مج )تاجبخش، مجلّة كلّيّة البَْيطَرةم 1122المجلّة ابتداء من العام 

  .تحقيقات في البَْيطَرةوبعد ذلك 

م، ُعيّن اليوم السابع من أكتوبر/تشرين الثاني، 1116ه/1216في العام 

 يوَم البَْيطَرة في إيران.

: فضالً عن الكتاب المقدس )العهد العتيق(؛ شمس المصادر والمراجع

ابن أبي  ؛ه1621، طهران نفائس الفنون في عرايس العيونالدين اآلملّي، 

أُصيبعة، ط. امرؤ القيس بن الطحان ]أوغوست مولر[، كونيغسبرغ والقاهرة 

م؛ ابن إخوة، محّمد بن محّمد بن 1124م، ط. أوفست انجلترا 1222 -1224

، ط. شعبان ومطيعي، مصر معالم القربة في أحكام الحسبةأحمد القرشّي، 

؛ ابن رسته ؛ ابن البلخّي، ]خالصات[ه1262م، ط. أوفست طهران 1121

م؛ ابن سينا، 1111ه/1212، بيروت 4، مجالمخّصص]خالصات[؛ ابن سيدة، 

، ط. إبراهيم مذكور وآخرين الفن الثامن: الحيوان، 6، مجالطبيعيات، الشفاء

 القانون؛ نفسه، ه1261م، ط. أوفست، قّم 1126ه/1616]القاهرة[ 

الطب كر بن أيوب، ]خالصات[؛ ابن القيّم الجوزيه، شمس الدين محّمد بن أبي ب

م؛ ابن المنذر، أبو بكر بن بدرالدين البيطار، 1111ه/1211، بيروت النبويّ 

كامل الصناعتين البيطرة ) كاشف هّم الويل في معرفة أمراض الخيل

م، بيروت، ال تا.؛ 1111ه/1211(، ط. عبد الرحٰمن الدقّاق، باريس والزرطقة

]خالصات[، تجّدد؛ ابن هندو،  ابن منظور األفريقّي ]خالصات[؛ ابن النديم،

، ط. محّمد محقّق ومحّمد تقي دانش بجوة، طهران مفتاح الطب ومنهاج الطالب

تا  1646مطبوعات ايران از شهريور م[؛ حسين ابوترابيان، 1121ش ]1612

ش 1611م[،طهران 1122حتى  1121]مطبوعات إيران من أيلول  1641

جمة يوحنا بن البطريق، ط. عبد ، ترطباع الحيوانم[؛ أرسطو طاليس، 1122]

، ط. رمكه في أعضاء الحيوانم؛ نفسه، 1122ه/1651الرحٰمن بدوي، الكويت 

تاريخ سني ملوك األرض م؛ حمزة اإلصفهانـّي، 1122كروك، أمستردام 

نامه م؛ برافروخته، "تاريخ دامپزشكى ايران"، مجله 1111، بيروت واألنبياء

 -1124ش ]1645 -1641، طهران ]مجلّة الطّب البيطرّي[ دامپزشكى

، ط. أورسوال وايسر، سر الخليقة وصنعة الطبيعةم[؛ بلينوس الحكيم، 1121

، ط. جالل التفهيم ألوائل صناعة التنجيمم؛ أبو الريحان البيرونـّي، 1121حلب 

]كتاب  زرتشتنامهم[؛ زرتشت بهرام پژدو، 1126ش ]1614همائي، طهران 

م[؛ إبراهيم 1151ش ]1662ي، طهران زرادشت[، ط. محّمد دبير سياق

م[؛ نفسه، 1154ش ]1661]كتاب هرمز[، طهران  هرمزد نامهپورداود، 

ش 1651، طهران 1]حضارة إيران القديمة[، قسم  فرهنگ ايران باستان

]مدّونة  پوالك، ايران وايرانيان ءسفرنامهم[؛ ياكوب إدوارد پوالك، 1122]

رجمه بالفارسيّة كيكاووس جهانداري، رحلة بوالك، إيران واإليرانيّون[، ت
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 تاريخ دامپزشكى وپزشكى ايرانم[؛ حسن تاجبخش، 1124ش ]1611طهران 

، طهران إيران باستان: 1]تاريخ الطّب البيطرّي والطّب في إيران[، مج

]الحقبة اإلسالميّة[، طهران  دوران اسالمى: 4م[؛ مج1116ش ]1624

 رال ترهزل در سفر به ايرانيادداشت هاى ژنم[؛ ترهزل، 1111ش ]1625

]مذّكرات الجنرال ترهزل في رحلته إلى إيران[، إعداد ج. ب. دوما، ترجمه 

م[؛ عمرو بن بحر الجاحظ، 1124ش ]1611بالفارسيّة عبّاس إقبال، طهران 

، ط. عبد السالم محّمد هارون، الطبعة الثانية، بيروت كتاب الحيوان

م؛ شرف الدين فضل هللا 1111ه/1622م؛ ط. أوفست بيروت 1111ه/1622

، ط. أحمد فتوحي نسب، المعجم في آثار ملوك العجمالحسينـّي القزوينـّي، 

م[؛ الحكيم المؤمن ]خالصات[؛ حمورابي، ملك بابل، 4662ه ]1626طهران 

]شريعة حمورابي[، ]نقالً عن الترجمة اإلنجليزيّة[ كاميار  قانون نامه حمورابى

م[؛ جالل خالقي مطلق، "من الشاهنامة حتى 1112ش ]1626العبدّي، طهران 

]رسالة إيران القديمة[، السنة السابعة، العددان  نامه ايران باستانخداينامة"، 

م[؛ تورج دريايي، 4662ش ]1621، 12 -16األّول والثاني، العددان 

]اإلمبراطوريّة الساسانيّة[، ترجمه بالفارسيّة مرتضى ثاقب  شاهنشاهى ساسانى

نوادر التبادر م[؛ شمس الدين محّمد دنيسري، 4662ش ]1626طهران فر، 

ش 1656، تحقيق محمد تقي دانش پژوه وايرج افشار، طهران لتحفة البهادر

( ]تاريخ الحضارة )اليونان تاريخ تمدن )يونان باستانم[؛ ويل دورانت، 1121]

ائي، هوشنگ القديمة([، ترجمه بالفارسيّة أمير حسين آرياتپور، فتح هللا مجتب

دوفرس نامه )منثور ومنظوم در م[؛ 4666ش ]1624پيرنظر، طهران 

]كتابا الخيل )المنثور  شناخت نژاد وپرورش وبيمارى ها ودرمان اسب

والمنظوم في معرفة أصالة الخيول وتربيتها وأمراضها ومعالجتها[، ط. علي 

م[؛ دهخدا ]خالصات[؛ 1122ش ]1611سلطاني غردفرامرزي، طهران 

، ترجمه بالعربيّة اصطفان هيولى الطب في الحشايش والسموموسكوريدس، دي

بن باسيل، وصّححه حنين بن إسحاق، ط. سيزار دوبلر وإلياس ترس، تطوان 

]األقاليم السبعة[، تصحيح وتعليق جواد  هفت اقليمم؛ أمين أحمد الرازّي، 1154

لّيّة الطّب ]دليل ك راهنماى دانشكده دامپزشكىفاضل، طهران ]ال تا.[؛ 

رستم م[؛ محّمد هاشم )رستم الحكما(، 1115ش ]1662البَْيطَرّي[، طهران 

م[؛ كالين ا. رينان، 1111ش ]1622، ط. محّمد مشيري، طهران التواريخ

ش 1611، كمبريج، ترجمه بالفارسيّة حسن أفشار، طهران تاريخ علم

قاجار تا تاريخ طب وطبابت در ايران )از عهد م[؛ محسن روستائي، 1122]

]تاريخ الطّب والطبابة في إيران )منذ  پايان عصر رضا شاه( به روايت اسناد

: 1العصر القاجارّي حتى نهاية عصر رضا شاه(، اعتماًدا على الوثائق[، ج

م[؛ محمود بن عمر 4666ش ]1624شامل قوانين و ...............، طهران 
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، طهران 4 -1، ج دبپيشرو ادب أو مقّدمة األالزمخشرّي الخوارزمّي، 

......  قاموس تركى: كافه لغاتم[؛ شمس الدين سامي، 1116ش ]1624

؛ رمضان ه1612]المعجم التركّي: كل األلفاظ....[، در سعادت، اسطنبول 

م؛ 1121ه/1261، اسطنبول فهرس مخطوطات مكتبة كوپريليششن وآخرون، 

 14، العددان المشرقة حبيب أفندي شيحا البغدادّي، "البيطرة عند العرب"، مجلّ 

نهاية الرتبة في طلب م؛ عبد الرحٰمن بن نصر الشيرازّي، 1212، 11و 

، ط. فؤاد كتاب البيطرةم؛ الصاحب تاج الدين، 1121ه/1261، بيروت الحسبة

م، عن نسخة مخطوطة في المكتبة 1122ه/1265سزغين، فراكفورت 

، ومجالت إيرانتاريخ جرايد السليمانيّة اسطنبول؛ محّمد صدر هاشمي، 

مفتاح السعادة م[؛ أحمد بن مصطفى طاشكپرى زادة، 1125ش ]1612طهران 

م؛ خدايار خان 1125ه/1265، بيروت ومصباح السيادة في موضوعات العلوم

م؛ عنصر 1152[، دوغالس كريون فيالت، كلكته قوانين الصيادعباسي، ]

، ط. قابوس نامة المعالي كيكاووس بن إسكندر بن قابوس بن وشمغير بن زيار،

م[؛ غطريف بن قدامة الغّسانـّي، 1125ش ]1612غالمحسين يوسفي، طهران 

م، عن نسخة 1121ه/1261، ط. فؤاد سزغين، فرانكفورت ضواري الطير

جامع مخطوطة في مكتبة طوبقابوسراي إسطنبول؛ فخر الدين محّمد الرازّي، 

آداب ركشاه )فخر المدبّر(، ، ال تا.، ال. مكا؛ محّمد بن منصور سعيد مباالتواريخ

م[؛ 1112ش ]1621، ط. أحمد سهيلي الخوانسارّي، طهران الحرب والشجاعة

]كتاب الزراعة[، ط. حسن عاطفي،  ورزنامهفسطيوس بن اسكور اسيكه، 

، ط. الخراج وصناعة الكتابةم[؛ قدامة بن جعفر، 4661ش ]1622طهران 

ايران در زمان ستين سن، م؛ آرتور كري1121محّمد حسين الزبيدّي، بغداد 

]إيران في العصر الساسانـّي[، ترجمه بالفارسيّة رشيد ياسمي،  ساسانيان

تمدن ايران ساسانى در سده م[؛ فالديميرغ. لوكونين، 4666ش ]1624طهران 

]حضارة إيران الساسانيّة في القرون الهجريّة من  هاى سوم تا پنجم ميالدى

ش 1615رسيّة عنايت هللا رضا، طهران الثالث حتى الخامس[، ترجمه بالفا

تاريخ تحول دانشگاه تهران ومؤسسات م[؛ حسين محبوبي األردكانـّي، 1121]

]تاريخ تطّور جامعة طهران  عالى آموزش ايران در عصر خجسته پهلوى

م[؛ 1121ش ]1656ومؤّسسات التعليم العالي في العصر البهلوّي[، طهران 

، 5]فهرس الكتب الفارسيّة[، مج بهاى فارسىفهرستواره كتاأحمد المنـزوّي، 

دستور م[؛ محّمد رفيع بن حسن )ميرزا رفيعا(، 4666ش ]1621طهران 

، إعداد وتصحيح محّمد إسماعيل مارجينكوفسكي، ترجمه الملوك ميرزا رفيعا

م[؛ مير عثمان عليخان 4661ش ]1625بالفارسيّة علي كرد آبادي، طهران 

رسى واردو مخزونه كتب خانه آصفيه سركار فهرست كتب عربى وفابهادر، 

]فهرس الكتب العربيّة والفارسيّة واألُرديّة المحفوظة في المكتبة  عالى
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تاريخ ؛ محّمد حسين ميمندي نجاد، ه1652اآلصفيّة[، حيدر آباد الدكن 

ش 1662]تاريخ الطب البيطرّي[، )القسم األّول(، طهران  دامپزشكى

]كتاب البَْيَزرة[، ط. علّي  بازنامهأحمد النسوّي،  م[؛ أبو الحسن علّي بن1152]

ألقاب م[؛ ميرزا علّي نقّي النصيرّي، 1125ش ]1652الغروّي، طهران 

]األلقاب والرواتب في عصر الملوك  سالطين صفوى ءومواجب دوره

م[؛ الهروّي 1114ش ]1621الصفويّين[، تصحيح يوسف رحيم لو، مشهد 

ليلة وليلة[، ترجمه بالفارسيّة عبد اللطيف ]ألف  هزار ويك شب]خالصات[؛ 

م[؛ أحمد بن أبي يعقوب 4662ش ]1626تسوجي التبريزّي، طهران 

 م؛1122ه/1262، بيروت كتاب البلداناليعقوبـّي، 

 ...أجنبي

    د.دالل عبّاسترجمة    /نغار نادري/


