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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Θέµα της παρούσας διατριβής αποτελεί µία σηµαντική µορφή της 

αραβικής διανόησης του 8ου-9ου αιώνα, ο al-Jāḥiẓ1 και το ογκώδες σύγγραµµά 

του Kitāb al-Ḥayawān [= Βιβλίο των Ζώων]. Η ενδιαφέρουσα προσωπικότητά 

του και η ενασχόλησή του µε πολλούς τοµείς της διανόησης τού εξασφάλισαν 

µία εξέχουσα θέση στην αραβική γραµµατεία. Κάλλιστα θα µπορούσε να του 

αποδοθεί ο χαρακτηρισµός του ουµανιστή, µολονότι ο όρος έχει επικρατήσει 

να αναφέρεται κυρίως σε εκπροσώπους της διανόησης της ∆ύσης. 

Το κίνηµα του ουµανισµού (ανθρωπισµού) έκανε την εµφάνισή του 

στην Ευρώπη περί το τέλος του Ύστερου Μεσαίωνα, συγκεκριµένα από το 

1400, µε την αρχή της Αναγέννησης, και συνεχίστηκε περίπου έως το 1650 

θέτοντας στο επίκεντρο του κόσµου τον άνθρωπο, θεωρώντας τον ως ένα ον 

προικισµένο µε τεράστιες πνευµατικές ικανότητες. Απαλλαγµένος από τους 

περιορισµούς και τον αυταρχισµό που είχαν επιβληθεί από τη θρησκεία ο 

Ευρωπαίος άνθρωπος του 15ου αιώνα υιοθέτησε την ανθρωπιστική σκέψη και 

οδηγήθηκε προς την Αναγέννηση. Με αφετηρία τη Φλωρεντία µεταδόθηκε µε 

γοργούς ρυθµούς σε ολόκληρη την Ευρώπη αφήνοντάς το στίγµα της στην 

τέχνη, τη ζωγραφική, το θέατρο, τη λογοτεχνία και ευνόησε την εξέλιξη της 

φιλοσοφίας προετοιµάζοντας το έδαφος για τον ∆ιαφωτισµό (κυρίως18ος 

αιώνας). Ο αποτελεσµατικός και αποδοτικός αυτός τρόπος σκέψης οδήγησε 

στη Βιοµηχανική επανάσταση που συντελέστηκε τον 18ο-19ο αιώνα.  

Το κίνηµα του ανθρωπισµού αποτέλεσε το έναυσµα για σηµαντικότατες 

εξελίξεις στη ζωή του ανθρώπου. Το ερώτηµα, όµως, που προκύπτει σε αυτό 

το σηµείο είναι οι λόγοι που συνετέλεσαν στη δηµιουργία του και τα τεκµήρια 

που προκύπτουν είναι πραγµατικά άξια θαυµασµού. Ο ουµανισµός θεωρείται, 

                                                 
1. Εφεξής και για συντοµία θ’ αναφέρεται ως Jāḥiẓ. Στην ελληνική γλώσσα βλ. γι’  

αυτόν Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, σσ. 226-231. 
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ως επί το πλείστον, δηµιούργηµα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και 

γενικότερα του δυτικού πολιτισµού. Μέσα, όµως, από µία λεπτοµερή µελέτη 

της τεράστιας λογοτεχνικής παράδοσης και παραγωγής, τίθεται το ζήτηµα µίας 

εκ νέου θεώρησης από µία µη ευρωπαϊκή σκοπιά. Για παράδειγµα, η µελέτη 

του ισλαµικού περσικού ανθρωπισµού στην Περσία µετά την κατάκτησή της 

από τους Άραβες (7ος αιώνας) αποδεικνύει την ύπαρξη µιας δηµιουργικής και 

ανατρεπτικής παράδοσης και ενός ανθρωπιστικού πνεύµατος. Με το πέρασµα 

των χρόνων, το κίνηµα αυτό όχι µόνο κατόρθωσε να λειτουργήσει 

ανατρεπτικά, αλλά και να επηρεάσει βαθύτατα την αραβο-ισλαµική σκέψη.  

O µουσουλµανικός κόσµος, αφού είχε ήδη υιοθετήσει την 

ορθολογιστική σκέψη από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα χάρη κυρίως στα 

µεταφρασµένα από την ελληνική έργα, τα οποία µελετήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν από τον Ibn Sīnā (Αβικέννα), τον Ibn Rušd (Αβερρόη), τον al-

Kindī, τον al-Fārābī κ.ά., εν τέλει την απέρριψαν και στράφηκαν στον 

δογµατισµό. Μία εµβριθής µελέτη του Κορανίου, ωστόσο, αποδεικνύει ότι το 

ιερό βιβλίο των µουσουλµάνων δίνει µεγάλη αξία στον άνθρωπο, γεγονός που 

αποκαλύπτει µία ανθρωπιστική χροιά και προσέγγιση, την οποία ο 

µουσουλµανικός κόσµος αργότερα (13ος αιώνας) απέρριψε µε την πρόφαση 

ότι δεν συµβάδιζε µε τις επιταγές του Ισλάµ. 

Προτού, όµως, συµβεί αυτό, ήδη από τον 9ο αιώνα παρατηρήθηκε µία 

πλούσια πνευµατική δραστηριότητα στον µουσουλµανικό κόσµο που προήλθε 

από λαµπρά πνεύµατα. Η ισλαµική φιλοσοφία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε σε 

επαφή µε την ελληνική αρχαιότητα, καθώς ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης 

κατείχαν εξέχουσα θέση στην προτίµηση των Αράβων, οι οποίοι µετέφρασαν 

και µελέτησαν τα συγγράµµατά τους (translatio studiorum) στα πλαίσια της 

µουσουλµανικής διανόησης. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν, επίσης, 

µελετηθεί και ερµηνευθεί από Ευρωπαίους, χριστιανούς αλλά και Εβραίους 

εκπροσώπους του πνεύµατος, γεγονός που συνετέλεσε στην εµφάνιση του 
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κινήµατος του ανθρωπισµού2. Κατά την ίδια περίοδο, η µουσουλµανική σκέψη 

και κουλτούρα ήταν ανοιχτή σε άλλους πολιτισµούς, ιδιαίτερα σε εκείνους της 

Μέσης Ανατολής και της Ισπανίας επηρεάζοντας βαθύτατα την πολιτιστική 

και πνευµατική ζωή. Τα κινήµατα του ανθρωπισµού και του σχολαστικισµού 

είχαν ήδη εισβάλει στη χριστιανική ∆ύση (1100 µ.Χ.) µε την κυκλοφορία 

αραβικών συγγραµµάτων της κλασικής εποχής του Ισλάµ µέσω της Ισπανίας 

και της Σικελίας. Το πλουσιότατο αυτό υλικό επέτρεψε στους µελετητές του 

Μεσαίωνα και της Αναγέννησης να έρθουν σε επαφή µε ιστορικές πηγές που 

κάλυπταν το διάστηµα από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα. Συνεπώς, η ∆ύση έχει 

πλέον συνειδητοποιήσει σε µεγάλο βαθµό ότι ένα σηµαντικό µέρος του 

πνευµατικού πολιτισµού της έχει αραβο-ισλαµικές καταβολές. Σύµφωνα µε 

τον G. Makdisi3, τόσο ο ανθρωπισµός όσο και ο σχολαστικισµός 

εµφανίστηκαν στη χριστιανική ∆ύση το 1100 µε αφετηρία την Ισπανία, απ’ 

όπου ξεκίνησε η εισροή αραβικών βιβλίων της κλασικής εποχής του Ισλάµ. 

Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι κάθε πολιτισµός της ανθρωπότητας 

στο παρελθόν παρελάµβανε πολλά πολιτιστικά στοιχεία από άλλους 

πολιτισµούς, τα οποία αφοµοίωνε δηµιουργικά και προήγαγε διάφορους τοµείς 

της σκέψης, της τέχνης και της επιστήµης αφήνοντας πολύτιµη κληρονοµιά 

στους µεταγενέστερους. Ένα από τα πιο αξιοθαύµαστα φαινόµενα στην 

παγκόσµια ιστορία του πολιτισµού είναι η µετάδοση του αρχαίου ελληνικού 

πνεύµατος στο µεσαιωνικό αραβικό κόσµο, κυρίως κατά τη δυναστεία των 

Αββασιδών, µέσω  πλήθους µεταφράσεων από την ελληνική στην αραβική 

                                                 
2. Mohamed Arkoun, L’humanisme arabe au Xe siècle, εκδ. Vrin, Paris 1982. Του ίδιου, 

Humanisme et Islam : Combats et propositions, εκδ. Vrin, Paris 2005. Ειδικότερα για τον 
Jāḥiẓ χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της έκδοσης πρακτικών συνεδρίου που έγινε στο Orient-
Institut της Βηρυτού: Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, Tarif - Kropp Manfred 
(εκδ.), Al-Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, (Beiruter Texte und Studien, τ. 119), 
Βeirut 2009, Ergon Verlag Wurzburg in Kommission. Βλ. ιδίως αυτόθι, σσ. III-IV. 

3. George Makdisi,  The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West: 
With Special Reference to Scholasticism. Irvington-On-Hudson, New York, U.S.A. Edinburgh 
University Press 1990,  σσ. xxi + 431, ευρετήριο και βιβλιογραφία. Κατά τον Arefeh Hedjazi, 
ο Saadi ήταν «poète humaniste du XIIIe siècle». Βλ. οµότιτλο άρθρο του στο περιοδικό Revue 
de Teheran, αρ. 30, Μάιος 2008 (http://www.teheran.ir/spip.php?article702#gsc.tab=0 
[8.9.2015]). 
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γλώσσα. Τούτο το τελευταίο µάλιστα έκανε κορυφαίους αραβολόγους, όπως ο 

καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Yale, Dimitris Gutas,  να παραλληλίσουν 

το µεταφραστικό αυτό κίνηµα µε τον χρυσό αιώνα του Περικλή και την 

Αναγέννηση4. Και είναι πράγµατι αξιοθαύµαστο φαινόµενο η επαφή µεταξύ 

µεγάλων πολιτισµών, όπως ο ελληνικός της Αρχαιότητας και ο αραβικός του 

Μεσαίωνα. Απαιτείται, βέβαια, µακρά έρευνα για να διαπιστωθούν σε όλο 

τους το εύρος οι γόνιµες επιδράσεις της ελληνικής σκέψης πάνω στην αραβο-

µουσουλµανική σκέψη. 

Ο Έλληνας φιλόσοφος ο οποίος κατεξοχήν µεταφράστηκε και επηρέασε 

τους Άραβες είναι ο Αριστοτέλης. Επιδράσεις του έργου του βρίσκουµε σε 

συγγράµµατα πολλών Αράβων συγγραφέων, ένας εκ των οποίων είναι ο Jāḥiẓ, 

που ασχολήθηκε µε τη συγγραφή τον 9ο αιώνα µ. Χ. Ο ίδιος ήρθε σε επαφή µε 

τις αριστοτελικές πηγές και µελέτησε το έργο Περί ζῴων ἱστορίαι µέσω της 

µετάφρασης του Ιbn al-Bitrīq, απ’ όπου άντλησε στοιχεία, αλλά προέβη και σε 

κριτική και ενίοτε συµπλήρωσε το αριστοτελικό κείµενο. Στο µεγάλο σε 

έκταση έργο του Jāḥiẓ  τη σηµαντικότερη ίσως θέση κατέχει το επτάτοµο 

Kitāb al-Ḥayawān [=Βιβλίο των Ζώων], του οποίου η ουσιαστική καινοτοµία 

έγκειται στη διατύπωση της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών. Το ογκώδες αυτό 

έργο δεν έχει µεταφραστεί εν συνόλω σε καµία ευρωπαϊκή γλώσσα.  Είναι 

γεγονός πως όχι µόνο η µετάφραση, αλλά και η µελέτη του ακόµα και από 

τους αραβόφωνους είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της ιδιάζουσας γλώσσας 

και του ύφους του συγγραφέα. 

Μελετώντας το επτάτοµο έργο Kitāb al-Ḥayawān, στο πλαίσιο των 

ενασχολήσεων µας µε την αραβική γλώσσα και τον πολιτισµό, διαπιστώσαµε 

ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στο έργο του σοφού Σταγειρίτη Περί ζῴων 

                                                 
4 . ∆ηµήτρη Γούτα, Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισµό. Ελληνο-αραβικές 

µεταφράσεις στη Βαγδάτη κατά την πρώιµη αββασιδική περίοδο (2ος-4ος / 8ος-10ος αιώνας), 
εκδ. Περίπλους, Αθήνα 2002, σ. 11: «συνιστά µια κοσµοϊστορική -από κάθε άποψη- φάση στη 
ροή της ανθρώπινης ιστορίας[…], είναι εξίσου σηµαντικό και ανήκει στην ίδια κατηγορία µε 
την Αθήνα του Περικλή, την Ιταλική Αναγέννηση, ή την επανάσταση που γνώρισαν οι επιστήµες 
κατά τον 16ο και 17ο αι.». 
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ἱστορίαι και κρίναµε ότι επιβαλλόταν µια συγκριτική µελέτη για να 

διαπιστωθεί το µέγεθος της επίδρασης του αριστοτελικού έργου στην 

πραγµατεία του σοφού Άραβα της Βασόρας και της Βαγδάτης. Όσον αφορά 

στη µεθοδολογία που βασιστήκαµε για τη συγγραφή της παρούσας διατριβής, 

αυτή  προσαρµόστηκε τόσο στο θέµα όσο και στη φύση του υλικού. Καταρχήν, 

επιχειρήθηκε µια περιγραφή του πνευµατικού περιβάλλοντος, στο οποίο έζησε 

και έδρασε ο συγγραφέας, και στη συνέχεια έγινε εκτενής βιογράφησή του. 

Κατόπιν, αποδελτιώθηκε συστηµατικά το Kitāb al-Ḥayawān και εντοπίστηκαν 

131 χωρία, στα οποία είτε αναφέρεται ευθέως ως πηγή ο Αριστοτέλης είτε 

ανιχνεύεται η επίδραση του έργου του Περί ζῴων ἱστορίαι. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, µελετάµε την ιστορική εξέλιξη της Βασόρας, 

γενέτειρας του συγγραφέα, η οποία στα τέλη του 8ου αιώνα αναδείχτηκε σε 

σηµαντικό κέντρο της µουσουλµανικής θρησκευτικής κουλτούρας, όπου 

βρήκαν γόνιµο έδαφος για να ακµάσουν οι ορθολογιστικές θεωρίες των 

µουταζιλιτών και το adab5. Η οικονοµική ευηµερία της συντέλεσε στη 

θρησκευτική και πνευµατική ανάπτυξη του Ισλάµ. Σε συνδυασµό µε τα 

στοιχεία του περσικού πολιτισµού που προστέθηκαν σε αυτήν την κληρονοµιά, 

αλλά και την αφοµοίωση των γνώσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, 

δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να µεγαλουργήσουν 

πνευµατικές προσωπικότητες, µεταξύ των οποίων και ο Jāḥiẓ. 

Μετά τη µελέτη της κοινωνικής και πολιτισµικής ανάπτυξης της 

Βασόρας, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ευρεία αναφορά στη ζωή και το έργο 

του συγγραφέα. Η ποιότητά του πνεύµατός του αναγνωρίστηκε από τον ευφυή 

χαλίφη al-Maʾ mūn, o οποίος του ανέθεσε το µεγαλεπήβολο σχέδιο της 

εκλαΐκευσης και της διάδοσης των επίσηµων δογµάτων του κράτους. 

Παρατίθεται κατάλογος µε τους τίτλους των έργων του και, στη συνέχεια, στο 

επόµενο κεφάλαιο, προχωράµε σε σύντοµη αναφορά στην έννοιας της 

                                                 
5 Για τον όρο βλ. περισσότερα στο βιβλίο της Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη 

λογοτεχνία των Αράβων, σσ. 163-166. 
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ζωοψυχολογίας προκειµένου να εισέλθουµε στη µελέτη του έργου Kitāb al-

Ḥayawān.  

Εξετάζουµε, επίσης, τον τοµέα της ζωολογίας και τον τρόπο έκφρασής 

του στην πνευµατική ζωή των Αράβων µέσω του adab, του Κορανίου, της 

φιλοσοφίας, της επιστήµης αλλά και της Τέχνης. Ακολούθως, παρουσιάζουµε 

το έργο Kitāb al-Ḥayawān παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τις πηγές, τα 

θέµατα και τις θεωρίες που προσεγγίζονται σε κάθε τόµο, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του 19ου  αιώνα από τον ∆αρβίνο, 

τον Λαµάρκ και τους άλλους οπαδούς της θεωρίας της εξέλιξης. Πέρα από την 

παράθεση ιστοριών που αφορούν στα ζώα, ο συγγραφέας παρέχει γνώσεις που 

σχετίζονται µε τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και τη θεολογία. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης, επιχειρείται 

η παράθεση των κειµένων του Αριστοτέλη και του Jāḥiẓ, αφού πρώτα 

αναφερόµαστε στη γένεση του αραβικού αριστοτελισµού και της αραβικής 

φιλοσοφίας, ως απόρροιας του µεγαλειώδους µεταφραστικού κινήµατος που 

ξεκίνησε κατά την περίοδο της επικράτησης των Οµεϋάδων και συνεχίστηκε 

στα χρόνια της κυριαρχίας της δυναστείας των Αββασιδών. Μελετάται η 

συνολική συµβολή του Σταγειρίτη στην θεµελίωση της βιολογικής επιστήµης, 

η οποία είναι τόσο λαµπρή όσο και το ογκώδες έργο του. Επικεντρώνοντας στο 

έργο του Περί ζῴων ἱστορίαι, διαπιστώνουµε ότι αποτελεί πηγή έµπνευσης 

αλλά και άντλησης πληροφοριών για τον Jāḥiẓ. Πράγµατι, στο Kitāb al-

Ḥayawān κάνει συχνά αναφορές σε γραφόµενα του Αριστοτέλη, τον οποίο 

ονοµάζει «συγγραφέα της Λογικής», γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν αρκείται 

στην παράθεση και επιβεβαίωση των γραφοµένων του, αλλά φτάνει σε σηµείο 

είτε να τα συµπληρώνει είτε να τα αναπτύσσει µη διστάζοντας ακόµα και να τα 

επικρίνει. Η εργασία µας ολοκληρώνεται µε την παράθεση αποσπασµάτων από 

τα δύο έργα (αραβικό απόσπασµα - ελληνική µετάφρασή του - αρχαίο 

ελληνικό κείµενο) που αφ’ ενός αποδεικνύουν την εξέχουσα θέση που κατείχε 

το αριστοτελικό πνεύµα στην αραβο-ισλαµική σκέψη του 8ου-9ου αιώνα και 
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αφ’ ετέρου αποτελούν τεκµήριο της συµβολής του Άραβα συγγραφέα Jāḥiẓ 

στον τοµέα των γραµµάτων και των επιστηµών. Ευκτέος θα ήταν και ο 

συγκριτικός σχολιασµός των αποσπασµάτων αυτών, αλλά τούτο εκφεύγει του 

θέµατός µας που είναι η ανίχνευση και παράθεσή τους µε µετάφραση των 

αραβικών· οπωσδήποτε ο πραγµατολογικός σχολιασµός τους απαιτεί τη 

µελέτη ειδικών άλλων επιστηµών. 

Ακολουθεί Παράρτηµα µε την καταλογογράφηση των θεµάτων που 

εµπεριέχονται στο Kitāb al-Ḥayawān, έτσι όπως επιχειρήθηκε από τον Miguel 

Acin Palacios, εικόνες από το χειρόγραφο του έργου, που φυλάσσεται στην 

Biblioteca Ambrosiana του Μιλάνου, και δύο γραµµατόσηµα που 

κυκλοφόρησαν προς τιµή του Jāḥiẓ σε αραβικές χώρες. 

Τέλος, παρατίθεται η Βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσαµε κατά την 
εκπόνηση της διατριβής µας. Μια τόσο πολυσχιδής προσωπικότητα όπως αυτή 
του al-Jāḥiẓ είναι φυσικό να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι µόνο των 
Αράβων αλλά και των Ευρωπαίων και Αµερικανών αραβολόγων. Η 
βιβλιογραφία που αναφέρεται τόσο στον ίδιο τον συγγραφέα όσο και στο έργο 
του είναι µεν εκτενέστατη, αλλά τελείως δυσπρόσιτη στην Ελλάδα. Εποµένως, 
ελλείψει σχετικών πηγών και βοηθηµάτων στην Ελλάδα, µεταβήκαµε σε 
επιστηµονικά ιδρύµατα του εξωτερικού [School of Oriental and African 
Studies (Λονδίνο) και Institut du monde arabe (Παρίσι)] όπου εργαστήκαµε 
στις πλουσιότατες και εξειδικευµένες βιβλιοθήκες τους. Επίσης, 
χρησιµοποιήσαµε αρκετά βιβλία από την προσωπική µας αραβολογική 
βιβλιοθήκη. 
             Από τη θέση αυτή θα θέλαµε να απευθύνουµε τις θερµές µας 
ευχαριστίες προς τα µέλη της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, καθηγητές κ.  
Αλέξιο Σαββίδη και κ. Γιάννη Σακκά, καθώς και την καθηγήτρια κ. Ελένη 
Κονδύλη, οι οποίοι από την αρχή της επιστηµονικής µας προσπάθειας 
συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της εκπόνησης της διατριβής µας µε πραγµατικό 
ενδιαφέρον και σοφές συµβουλές6. 

 

 
                                                 

6. Επειδή δεν υπάρχει στην Ελλαδα κάποιο γενικά αποδεκτό σύστηµα µεταγραφής των 
αραβικών ονοµάτων και λέξεων, προτιµήσαµε να εφαρµόσουµε το χρησιµοποιούµενο 
(romanized) στην ΕΙ2 σεβόµενοι και την εκφορά αυτών στη σχετική βιβλιογραφία, κυρίως την 
παλαιότερη. Στη βιβλιογραφία το όνοµα του Jāḥiẓ απαντά και ως Djāḥiẓ ή Ğāḥiẓ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

O Jāḥiẓ και η πόλη της Βασόρας  

 

O Jāḥiẓ, του οποίου τα βιο-βιβλιογραφικά και το σηµαντικότερο ίσως 

έργο του Kitāb al-Ḥayawān εξετάζονται στην παρούσα µελέτη, πέρασε το 

µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στη Βασόρα και αποτέλεσε ένα αναπόσπαστο 

κοµµάτι της πνευµατικής της ιστορίας. Το περιβάλλον της Βασόρας ήταν αυτό 

που συνέβαλε στη διαµόρφωση του πνεύµατός του, καθώς ο ίδιος επηρεάστηκε 

από τον περίγυρό του που αποτελούνταν από δασκάλους,  συναδέλφους και 

φίλους του. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον δεν έπαψε ποτέ να µορφώνεται 

ανακαλύπτοντας διαρκώς νέα πράγµατα και να διαβάζει ακόρεστα κάθε βιβλίο 

που έπεφτε στα χέρια του. Μ’ αυτό τον τρόπο, κατάφερε να διευρύνει την 

αµιγώς αραβική κουλτούρα του, να µελετήσει την περσική ιστορία και 

λογοτεχνία, µέσω των έργων που είχαν µεταφραστεί, και να παρατηρήσει την 

εξέλιξη του κοινωνικού περιβάλλοντος αντλώντας πληροφορίες που θα 

αξιοποιούσε στα µελλοντικά έργα  του. Η µεγαλύτερη ευχαρίστησή του ήταν 

να συµµετέχει στους κύκλους των φιλολόγων, των λεξικογράφων, των 

ραψωδών, των ποιητών και των µουταζιλιτών7, οι οποίοι ανέπτυσσαν τις 

απόψεις και τις αρχές τους σε ένα κλίµα σχετικής ελευθερίας, συµβάλλοντας 

έτσι στη δηµιουργία ενός κινήµατος ιδεών που ευνόησε, µαζί µε την 

επικράτηση του ελληνικού πνεύµατος µέσω της µετάφρασης σηµαντικών 

έργων, τη διαµόρφωση του πνεύµατος του Jāḥiẓ. Μελετώντας το έργο του, 

διαπιστώνουµε ότι αυτό αποτελεί µία σύνθεση και µία πλούσια πηγή 

πληροφοριών της πολιτικής, θρησκευτικής, πνευµατικής και κοινωνικής 

ιστορίας της Βασόρας από την εποχή της ίδρυσής της. 

                                                 
7. Βλ. παρακάτω, σσ. 39-45. 
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Η εξερεύνηση της Βασόρας µάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουµε και 

να εκτιµήσουµε καλύτερα τον Jāḥiẓ, που ήταν µία από τις πιο εξέχουσες 

προσωπικότητες της λογοτεχνίας και της αραβικής σκέψης του 8ου και 9ου 

αιώνα. Η γενέτειρά του προσέφερε πολλά ερεθίσµατα που µπορούσαν να 

ικανοποιήσουν ακόµα και τα πιο απαιτητικά κι ανήσυχα πνεύµατα. Η Βασόρα 

παρείχε το υπόβαθρο τόσο της θρησκευτικής όσο και της αµιγώς αραβικής 

λαϊκής κουλτούρας, που αποτελούσαν την απαραίτητη προϋπόθεση για την 

διαµόρφωση του πνεύµατος κάθε µουσουλµάνου. Εκεί ο αραβικός 

πνευµατικός πολιτισµός εµπλουτιζόταν µε περσικά αλλά και ελληνικά 

στοιχεία. Ειδικότερα για τον ελληνικό πολιτισµό, την εισαγωγή αλλά και την 

ακτινοβολία του οποίου στον αραβικό κόσµο ευνόησε ο ευφυής και οξυδερκής 

χαλίφης al-Ma’mūn, ο Jāḥiẓ έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Από οικονοµικής άποψης, ιδιαίτερη σηµασία είχε η γονιµότητα του 

εδάφους, η οποία συνέβαλε στην ευηµερία της πόλης και την ανάπτυξη του   

πνεύµατος. Οι κάτοικοι της Βασόρας συνέβαλαν στη θρησκευτική και 

πνευµατική πρόοδο του Ισλάµ. Η θεολογικές αρχές που πηγάζουν από τη 

Βασόρα µαρτυρούν µια προσπάθεια να εναρµονιστεί η λογική µε την πίστη, εξ 

ου και η γέννηση και εξάπλωση του κινήµατος των µουταζιλιτών. 

Στη Βασόρα αναγνωρίστηκαν τα χαρίσµατα του Jāḥiẓ από τον χαλίφη 

al-Ma’mūn και χαράχτηκε το πεπρωµένο του. Μπόρεσε να συγγράψει έργα 

που απευθύνονταν τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην ελίτ των διανοουµένων, 

διαδραµατίζοντας µε αυτό τον τρόπο ένα ρόλο εκλαϊκευτή του 

µουσουλµανικού δόγµατος, αλλά και υπερασπιστή των επίσηµων αρχών του 

κράτους. 

Ο Jāḥiẓ γεννήθηκε µόλις 150 χρόνια µετά την ίδρυση της Βασόρας. Το 

παρελθόν ήταν ακόµα ζωντανό στη µνήµη αυτής της αραβικής πόλης, η οποία 

ήταν ως επί το πλείστον συντηρητική και διατηρούσε ανέπαφη την κοινή 

κληρονοµιά, που είχε εµπλουτιστεί από νέα στοιχεία µε το πέρασµα των 

γενεών, µεταδίδοντάς την µε ευλάβεια. 
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1) Βασόρα: η γενέτειρα του Jāḥiẓ 

Η ίδρυση της Βασόρας 

αναφέρεται σε δύο 

διαφορετικές παραδόσεις, 

εντελώς αντίθετες µεταξύ 

τους. Σύµφωνα µε την πρώτη, 

αναφέρεται ως έτος ίδρυσής 

της ο 14ος χρόνος της εγίρας 

[=635-636], όταν κυβερνήτης 

ήταν ο πρώτος χαλίφης ‘Umar 

ibn al-Hattāb (583-644)8. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι ιδρύθηκε αργότερα, κατά 

τον 7ο αιώνα (637-638 ή 638-639) και ήταν υποτελής στον στρατηγό Sa’d ibn 

Abī Waqqās (περ. 595-674). Είναι πολύ πιθανόν, χωρίς ωστόσο να είναι 

αποδεδειγµένο, ότι αυτή η διχογνωµία των παραδόσεων οφείλεται εν µέρει στη 

µεταγενέστερη αντιπαλότητα µεταξύ Βασόρας και Κούφα, καθώς οι κάτοικοι 

της πρώτης επιθυµούσαν να παρουσιάσουν την πόλη τους ως αρχαιότερη, ενώ 

αντίθετα οι αντίπαλοί τους κάτοικοι της Κούφα ήθελαν να την υποβαθµίσουν 

θεωρώντας τη µεταγενέστερη9 και υποτελή σε έναν δικό τους στρατηγό, τον 

Sa’d. 

Το αραβικό στοιχείο κυριάρχησε στη Βασόρα µετά τη µετονοµασία της 

πόλης. όµως παρά την αραβική προέλευση του ονόµατός της είναι δύσκολο να 

δοθεί µια ετυµολογία. Με µια πρώτη µατιά, το όνοµα αυτό προέρχεται από τη 

φύση του εδάφους, αλλά οι εξηγήσεις που δίνουν οι συγγραφείς έχουν 

σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους και οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

                                                 
8. EI2, I, Basra, άρθρο του Ch. Pellat, σ. 1085.      
9. Caetani, Annali, III, σσ. 292-309, 769-784. 
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επινοήθηκαν εκ των υστέρων προκειµένου να δοθεί µία αποδεκτή ερµηνεία 

του παράξενου αυτού τοπωνυµίου10. 

Η αρχαία πόλη δεν βρισκόταν στις όχθες του ποταµού Τίγρη, όπως η 

σύγχρονη Βασόρα, αλλά στο εσωτερικό σε µια απόσταση τεσσάρων 

παρασαγγών11. Το βορειότερο σηµείο της, σύµφωνα µε της περιγραφές του 

γεωγράφου Muqqadasī (c. 945/946 - 991)12, περιζωνόταν ανατολικά από  τους 

ποταµούς Nahr Ma’qil και Nahr al-Ubulla, οι οποίοι σχηµάτιζαν µεταξύ τους 

µία γωνία, ενώ συνεχίζονταν κυκλικά13 προς τη δύση, από την πλευρά της 

ερήµου. Η πόλη πήρε την οριστική της µορφή υπό τον Ziyād. Τα δύο κτίρια 

που δέσποζαν, το  τέµενος και η βασιλική κατοικία, ανακατασκευάστηκαν, ενώ 

το ακατέργαστο τούβλο αντικαταστάθηκε από ψηµένο τούβλο14. Ο πληθυσµός 

στο σύνολό του ήταν ικανοποιηµένος µε τη διακυβέρνηση του Ziyād, ο οποίος  

απολάµβανε τα εγκώµια των ποιητών, κυρίως του Hārītā ibn Badr al-Gudanī: 

 

Για την αγάπη το Θεού, ο Ziyād  ύψωσε ένα µνηµείο από πέτρα κι όχι πια 

από άργιλο. Αν τα χέρια των ανθρώπων δεν ήταν φορτωµένα για να το υψώσουν 

βοηθώντας έτσι ο ένας τον άλλο αµοιβαία, θα το είχαµε αποδώσει σε έργο των  

µεγαλοφυών15. 

 

                                                 
10. Σύµφωνα µε τον Tabarī, I, σ. 2378. Ibn al-Faqīh, σ. 188. Mas‘ūdī, Tanbīh, σ. 357. 

Yāqūt, Buldān, I, σ. 641. Abū Yūsuf, Harāg, σ. 90 η περιοχή στο σύνολό της αποκαλούνταν 
Ard al-Hind. Η ονοµασία Basra εµφανίστηκε αργότερα, ενώ για τους λεξικογράφους και τους 
γεωγράφους η λέξη σήµαινε µαύρα λιθάρια (Dīnawarī, Tiwāl, σ. 117. Muqaddasī, σ. 118. 
Yāqūt, Buldān, I, σ. 637. Balādurī, Futūh, σ. 341), έδαφος σκληρό και ανισόπεδο (Muqaddasī, 
σ. 118. Yāqūt, Buldān, I, p. 636), σκληρή και λευκή πέτρα (Yāqūt, Buldān, I, σ. 636), πέτρα 
«γυαλόχαρτο» (Yāqūt, Buldān, I, σ. 637), µαλακή άργιλος (Yāqūt, Buldān, I, σ. 637).  

11. Παρασάγγης = αρχαίο περσικό µέτρο µήκους, Ibn al-Fāqīh, σ. 187. Istahrī, σ. 81. 
Ισοδυναµούσε µε µήκος 30 σταδίων, δηλαδή περίπου 5.250 σηµερινών µέτρων. 

12.. Muqqadasī, σ. 117. Reitemeyer, Städgründungen, σ. 22. 
13.  Ibn Hauqal, σ. 159  Istahrī, σ. 80   
14. Bāladurī, Futūh, σ. 347. Yāqūt, Buldān, I, σ. 642. Maqdisī, ∆ηµιουργία, IV, σ. 84. 

Ta‘ālibi, Latā’if , σ.12. 
15. Bāladurī, Futūh, p. 347; Yāqūt, Buldān, I, p. 642; Ḥayawān, VI, p. 57; Lammens, 

Ziyal, p. 123. 
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Όσον αφορά στις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούσαν, αυτές 

ήταν εξαιρετικά ανυπόφορες. Ενώ το χειµώνα είχε αισθητό κρύο και αρκετές 

φορές ακόµα και παγωνιά, το καλοκαίρι υπήρχε λειψυδρία και οι υψηλές 

θερµοκρασίες µειώνονταν µόνο από τους βόρειους ανέµους16. Αυτό, όµως, που 

ο Jāḥiẓ, καταγράφει στα γεωγραφικά του έργα και θεωρεί το πλέον ανυπόφορο 

στην γενέτειρα πόλη του, ήταν οι διαρκείς αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας που 

υποχρέωναν τους κατοίκους να αλλάζουν ενδυµασία αρκετές φορές την ηµέρα. 

Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζει ότι η Βασόρα επονοµαζόταν al-Ra’nā’ 17. Όλοι οι 

γεωγράφοι και οι περιηγητές συµφωνούν ως προς το ότι η ανατολική πλευρά 

της αρχαίας Βασόρας παρουσίαζε µεγάλη οµοιότητα µε τη Βενετία, καθώς η 

ροή των υδάτων σχηµάτιζε ένα δίκτυο από τα δύο βασικά ποτάµια που 

προαναφέραµε. Αυτά τα ύδατα, ωστόσο, ήταν γλυφά και, παρ’ όλο που 

πότιζαν µε αυτά τις καλλιέργειες, δεν ήταν πόσιµα µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

έλλειψη πόσιµου νερού στην πόλη. Το πρόβληµα αυτό ήταν τόσο έντονο που 

γίνεται διαρκώς αναφορά σε έργα σχετικά µε τη Βασόρα, κυρίως στο Kitāb al-

Bukhalā’  του Jāḥiẓ18. Προκειµένου να ανεφοδιαστούν µε πόσιµο νερό, οι 

κάτοικοι ήταν αναγκασµένοι να µεταβούν στον Τίγρη. Όµως, οι εξέχουσες 

προσωπικότητες, οι κυβερνήτες και οι ευγενείς, όπως οι Ibn Āmir, Ziyād και 

‘Ubaid Allāh, κατασκεύαζαν δεξαµενές και συνέλεγαν εκεί το νερό της 

βροχής. 

Κατά τα πρώτα χρόνια, η πόλη δεν είχε τείχη, γι’ αυτό οι κάτοικοι 

έσκαψαν βιαστικά µια τάφρο για να την προστατεύσουν19. Όµως, το 155 της 

εγίρας (771-772 µ.Χ.), κατά τη βασιλεία του al-Mansūr (714-775) 

κατασκευάστηκε ένα τείχος µε έξοδα των κατοίκων. Το τείχος αυτό είχε µόνο 

                                                 
16. Muqqadasī, σ. 125.  
17. Η λέξη αυτή µπορεί να αποδοθεί ως «περίεργη», «ιδιότροπη», βλ. Luġat al-‘Arab, V, 

σ. 611.  Σύµφωνα µε τον Yāqūt, Buldān, I, σ. 647, II, σ. 792. Badī‘, History, σ. 83 η ονοµασία 
αυτή προέρχεται από την υπερβολική ζέστη που επικρατούσε στην περιοχή   

18. Βλ. στην έκδοση του 1948, σ. 24, τη διασκεδαστική ιστορία του όνου, βλ. επίσης σσ.  
259-260. 

19. Tabarī, II, σ. 1379. 
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µία πόρτα, την Bāb al-Badiya, η οποία κατά τον 4ο (=10ο µ.Χ.) αιώνα είχε 

πρόσβαση µόνο από την έρηµο. Παλιότερα, όµως, η πόρτα αυτή οδηγούσε στο 

περίφηµο Mirbad, τον δηµόσιο χώρο που βρισκόταν αρχικά στα περίχωρα και 

είχε µετατραπεί σε µία σηµαντική συνοικία που επικοινωνούσε µε το κέντρο 

της πόλης  µέσω ενός δρόµου που περιβαλλόταν από κτίρια20. Ο «µεγάλος 

αυτός εµπορικός δρόµος διέσχιζε τη Βασόρα από τη δύση προς την ανατολή, από 

το Mirbad (όπου ξεφόρτωναν τις καµήλες) ως τη Furda (λιµάνι)»21. Στα µάτια 

των Αράβων, η Βασόρα δεν µπορούσε να υφίσταται χωρίς το Mirbad, καθώς 

σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους: «Το Ιράκ είναι ο οφθαλµός του κόσµου, η 

Βασόρα ο οφθαλµός του Ιράκ και το Mirbad ο οφθαλµός της Βασόρας…»22. 

Ετυµολογικά, η λέξη Mirbad προσδιόριζε την επιφάνεια όπου τοποθετούσαν 

τους χουρµάδες για να τους αποξηράνουν, αλλά και το µέρος όπου 

ξαπόσταιναν οι καµήλες και τα πρόβατα. Η δεύτερη έννοια της λέξης 

ταιριάζει, ωστόσο, περισσότερο στην περίπτωση της Βασόρας, καθώς  η πόλη 

ήταν µια τεράστια αγορά όπου έκαναν στάση τα καραβάνια και κατέφθαναν οι 

Βεδουίνοι για να εµπορευθούν τα ζώα τους. 

Παρά τα προβλήµατα µε τα αποθέµατα πόσιµου νερού, η Βασόρα 

δέσποζε σε µια προνοµιακή τοποθεσία, στο σταυροδρόµι των πιο σηµαντικών 

δρόµων τόσο δια ξηράς, όσο δια θαλάσσης και διαµέσου ποταµών. Όλοι οι 

δρόµοι που συνέκλιναν προς τη Βασόρα είχαν πέρα από τοπική σηµασία και 

µία εµβέλεια σε διηπειρωτικό επίπεδο. Φαίνεται ότι η πόλη προσέλκυε ένα 

µεγάλο µέρος του εµπορίου µεταξύ της Αραβίας, του Ιράκ και της Περσίας, 

καθώς στο Mirbad και το ποταµίσιο λιµάνι Kallā’ 23 πραγµατοποιούνταν οι 

µεταφορτώσεις των εµπορευµάτων. Προϊόντα πολυτελείας εισάγονταν είτε από 

την ξηρά είτε από τη θάλασσα. Ο αριθµός και η ποικιλία τους µαρτυρούν µια 

έντονη εµπορική δραστηριότητα. 
                                                 

20. Yāqūt, Buldān, IV, σ. 484.   
21. Massignon, Kūfa, σ. 359.  
22. Ibn Qutaiba, ‘Uyūn, I, σ. 222. Ibn Abī Hadīd, Šarh, IV, σσ. 37-38. Ta‘ālibī, Latā’if , 

σ. 202. Βλ. Και το λήµµα al-Mirbad  υπό C. Pellat στην EI2. 
23.  Nadvi, «Navigation», Islamic Culture, XVI, σ. 75 
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Η δραστηριότητα αυτή ξεπερνούσε τα σύνορα της Βασόρας. Εκτός από 

την πληθώρα εµπορευµάτων που διοχετεύονταν µέσω του Mirbad, στο µέρος 

αυτό µπορούσε κανείς να βρει κι άλλα πράγµατα ανεκτίµητης αξίας: ποίηση, 

λεξιλόγιο, hadīth, γραµµατική, ιστορικές παραδόσεις. Εκεί σύχναζαν ποιητές 

που συνήθιζαν να απαγγέλλουν τα έργα τους, και Βεδουίνοι που µετέδιδαν 

στους φιλολόγους, τους λεξικογράφους και στους συλλέκτες των ποιηµάτων 

σπάνιους όρους της αραβικής γλώσσας, κανόνες ευγλωττίας τους και ποιήµατα 

της φυλής τους. Έρχονταν τα πιο µεγάλα ονόµατα της αραβικής ποίησης που 

επιδίωκαν ν’ αναµετρηθούν µε τους αντιπάλους και τους ανταγωνιστές τους 

προκειµένου να εισπράξουν τα χειροκροτήµατα του κοινού. Στο ίδιο µέρος ο 

Jāḥiẓ, ακούγοντας τους γνήσιους Άραβες της ερήµου να µιλούν, τελειοποίησε 

την αραβική του γλώσσα και απέκτησε αυτόν τον λεξιλογικό πλούτο που 

προκαλεί το θαυµασµό των κριτικών του έργου του24. 

Απ’ την άλλη, η στρατηγική σηµασία της πόλης δεν ήταν διόλου 

αµελητέα. Κάποιες µάχες στη συµβολή του Τίγρη και του Ευφράτη ήταν 

απαραίτητες προκειµένου να αποκτηθεί ο έλεγχος του Περσικού κόλπου, του 

Ιράκ και της Περσίας, να δηµιουργηθούν στις παρυφές της ερήµου 

κατασκηνώσεις που στόχευαν στη διευκόλυνση της παραµονής των Βεδουίνων 

και, τέλος να απαξιωθούν κάποιες άλλες πόλεις του Ιράκ. Σταδιακά ένα πλήθος 

ετερογενών στοιχείων επρόκειτο να προκαλέσει µια εξαιρετική αστική 

ανάπτυξη. Η πόλη έφτασε στο απόγειο της δόξας της κατά το 2ο αιώνα της 

εγίρας, όµως λίγο µετά την άνοδο των Αββασιδών και την ίδρυση της 

Βαγδάτης άρχισε να παρακµάζει. 

Η πρωτοφανής άνθηση της Βασόρας οφειλόταν όχι µόνο στην 

προνοµιακή της θέση, αλλά πολύ περισσότερο στα χαρίσµατα του ετερογενούς 

πληθυσµού της που διέθετε επιχειρηµατικό πνεύµα. Είναι δύσκολο να 

ξεχωρίσει κανείς τα γηγενή στοιχεία της παλαιότερης εποχής στη 

                                                 
24.  Kutubī, ‘Uyūn, σ. 153b. Behzadi, “A-Jāḥiẓ and his Successors on Communication 

and the Levels of Language”σσ. 125 κεξ. Saleh, “Language as a Component of Arab Identity 
in Al- Jāḥiẓ”, σσ. 67 κ.εξ. 



17 
 

συγκεκριµένη περιοχή. είναι πιθανόν ότι το βασικό εθνικό στοιχείο ήταν 

αραµαϊκής καταγωγής25. Οι Αραµαίοι αποτελούσαν άλλωστε µεγάλο κοµµάτι 

του πληθυσµού της Sawād, οι Άραβες συγγραφείς τους αποκαλούν ακαθόριστα 

Ναβαταίους26. Οι πληθυσµοί αυτοί ανήκαν στις κατώτερες τάξεις των 

καλλιεργητών και διαφοροποιούνταν από τους Άραβες27. Όσον αφορά στους 

καθαρούς Πέρσες, δεν µπορούµε να τους θεωρήσουµε αυτόχθονες. Επιπλέον, 

δεν αναµείχθηκαν µε τον αραβικό πληθυσµό και δεν κατόρθωσαν ποτέ να 

καταλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις παρά µόνο µετά την κατάκτηση της 

χώρας τους και κυρίως µετά την άνοδο των Αββασιδών.  

Όποια κι αν υπήρξε, όµως, η σηµασία του γηγενούς στοιχείου, στη 

Βασόρα κατοικούσαν κυρίως αραβικές νοµαδικές φυλές. Η πόλη ήταν 

χωρισµένη σε πέντε φυλετικές περιοχές28 που έφεραν το όνοµα «πεντάδες» 

(ahmas) και ήταν οι ακόλουθες: Ahl al-‘Āliya, Tamīm, Bakr ibn Wā’il, ‘Abd 

al-Qais, Azd. 

Με τον όρο al-‘Āliya οι λεξικογράφοι εννοούσαν το ανώτερο τµήµα της  

Hijāz, όπου διέµεναν προγενέστερες φυλές που στο σύνολό τους αποτελούσαν 

τους Ahl al-‘Āliya: η φυλή των Quraiš, των Kināna29, των  Bajila και των 

Hat‘am, των  Qais ‘Ailān, των  Muzaina και των Asad.  

Οι Tamīm  ήταν οι πραγµατικοί ιδρυτές της πόλης και κατά τον 1ο (= 

7οµ.Χ.) αιώνα αποτελούσαν την πλειοψηφία της θρησκευτικής και πολιτικής 

ελίτ των διανοουµένων. Οι Βanū Bakr ibn Wā’il ήταν ορκισµένοι εχθροί των 

Tamīm, όµως µειονεκτούσαν αριθµητικά. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν λίγες οι 

φορές που κάποιοι αρχηγοί τους αποκτούσαν επιρροή και ξεχώριζαν 

αναλαµβάνοντας την ηγεσία στις φυλετικές διαµάχες. Η φυλή των ‘Abd al-

                                                 
25. Yāqūt, Buldān, III, σ. 31.  
26. Mas‘ūdi, Tanbīh (BGA), σ. 161; Quatremère, Nabatéens, σ. 53; EI2, VII, Nabat, 

άρθρα των D. F. Graf, T. Fahd, σσ. 834-836.  
27. Quatremère, Nabatéens, σ. 88.  
28. L. Massignon, Kūfa, σσ. 339-341.  
29. Φυλή στην οποία ανήκε ο Jāḥiẓ EI2, V στη λ., Kināna, άρθρο του W. M. Watt, ό.π., 

σ. 116.     
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Qais, αν και από τις λιγότερο ισχυρές, φηµιζόταν για τον σκληροτράχηλους και 

εριστικούς πολεµιστές της. 

Σύµφωνα µε µία παράδοση που µεταφέρεται από τον Abū ‘Ubaida, 

«όταν χτίστηκε η πόλη και ο ‘Umār ibn al-Hattāb µετέφερε εκεί τα 

µουσουλµανικά Tanūh, τα µέλη της φυλής των Azd δεν κουνήθηκαν καθόλου»30. 

Η φυλή αυτή είχε κι άλλες προσµείξεις από Υεµενίτες που κατοικούσαν στη 

Βασόρα. 

Όταν οι αραβικές φυλές εγκαταστάθηκαν στη Βασόρα, πολύ πιθανόν 

συνοδεύονταν από σκλάβους και υποτακτικούς (mawālī) διαφόρων εθνοτήτων 

που αποτελούσαν αλλογενή στοιχεία.. Οι mawālī ήταν συχνά µιγάδες και στην 

εµφάνιση έµοιαζαν µε τους Άραβες, γι’ αυτό και πολλές φορές κατόρθωναν να 

αφοµοιωθούν από αυτούς. Όµως, υπήρχαν και σκλάβοι που ανήκαν στη λευκή 

φυλή, των οποίων η επιρροή στην κοινωνική ζωή ήταν αναµφισβήτητη. Αυτοί 

ήταν Ιρανοί ή εξιρανισµένοι, Ινδοί, Ζανγκ κ.ά.  

Οι αµιγείς αραβικές φυλές ήταν αυτές που υπερείχαν δηµογραφικά στην 

πόλη. Εξ αρχής, τα ξένα στοιχεία που προέρχονταν από την Περσία και την 

Ινδία αφοµοιώθηκαν από τις αραβικές φυλές υπηρετώντας ως µισθοφόροι 

στους κατακτητικούς πολέµους. Πριν συµπληρωθούν δεκαπέντε χρόνια από 

την ίδρυση της πόλης, οι κάτοικοι πήραν µέρος στη µάχη για την κατάκτηση 

των πόλεων Istāhr, Fars, Hūrāsān και Sijīstān31 υπό την αρχηγία του ‘Abd 

All āh ibn ‘Amīr (647–656). Την 10η του µήνα Jumāda II 36 (= 4 ∆εκεµβρίου 

656.), η Βασόρα διεξήγαγε µία µάχη γνωστή µε την ονοµασία η «Μάχη της 

Καµήλας»32, κατά την οποία βρέθηκαν αντιµέτωποι η ‘Ā’iša, η αγαπηµένη 

σύζυγος του Προφήτη, και ο χαλίφης της Βασόρας ‘Al ī ibn Abī Tālib (περ. 

                                                 
30. Tabarī, II, σ. 447. 
31. EI2, I, ‘Abd  Allāh ibn Āmīr, άρθρο του H. A. Argibb, σ. 43. 
32. Tabarī, I, σσ. 3181-3233. Dinawarī, Tiwāl, σ. 147 sqq.. Ibn Tiqtaqā, Fahrī, σσ. 120-

123. Mas‘ūdī, Prairies, IV, σσ. 304-342. Abū l-Fidā’, I, σσ. 182-183. Agānī, XVI, σσ. 131-
136. Ya‘qūbī, Historiae, II, σ. 211. Maqdisī, Création.., V, σ. 217 κ.εξ.. Ibn Abī Hadīd, Šarh, 
I, σσ. 83 κ.εξ,..  Weil, Chalifen, I, σ. 199 κ.ε.. Wellhausen, Skizzen, VI, σσ. 135-146. Caetani, 
Annali, IX, σσ. 23-225.   
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601-661). Στη µάχη αυτή υπήρξε για πρώτη φορά σύρραξη µεταξύ 

µουσουλµάνων, γεγονός που έκανε τη κοινή γνώµη ν’ αντιδράσει. Αυτό 

προκάλεσε τη διαίρεση του πληθυσµού της Βασόρας σε δύο εχθρικές µεταξύ 

τους οµάδες: τους οπαδούς του ‘Uthmān, και εκείνους του ‘Ali. Όµως, εκτός 

από αυτές τις δύο οµάδες υπήρχαν και αυτοί που τηρούσαν µία ουδέτερη 

στάση και επρόκειτο να αποτελέσουν την πηγή του χαριζισµού33 και του 

µουταζιλισµού34. Με την εµφάνιση αυτών των κινηµάτων γίνεται εµφανής ο 

ρόλος που θα διαδραµάτιζε η Βασόρα στο θρησκευτικό και πολιτικό τοµέα.  

Ακολούθησε µία σειρά επαναστάσεων και η Βασόρα πέρασε τελικά υπό 

την κυριαρχία των Αββασιδών. Ωστόσο η πνευµατική ανάπτυξη δεν έπαψε, 

καθώς έχουµε λαµπρή πορεία της επιστήµης, της φιλολογίας, της 

λεξικογραφίας, της ποίησης και της λογοτεχνίας απ’ όπου ξεπήδησαν τα πιο 

λαµπρά ονόµατα της ιστορίας της αραβικής γραµµατολογίας.  

Μετά την ίδρυση της Βαγδάτης, το 762, από τον δεύτερο Αββασίδη 

χαλίφη, αλ-Μανσούρ (744-575), ως νέα πρωτεύουσα του Χαλιφάτου, η 

Βασόρα και η Κούφα που έπαιζαν το ρόλο των δύο κυρίαρχων πόλεων, έχασαν 

την αίγλη τους. Στη Βασόρα άρχισε να µειώνεται ο πληθυσµός και σταδιακά 

επήλθε παρακµή, η οποία κορυφώθηκε µετά το θάνατο του Jāḥiẓ. Η άλλοτε 

λαµπρή µητρόπολη µετατράπηκε σε µια παρακµασµένη επαρχιακή πόλη. 
 

2) Η κοινωνική ζωή  

 α. Οι κοινωνικές τάξεις 

Ο Jāḥiẓ µε το έργο του επιχειρεί, εκτός των άλλων, τη σκιαγράφηση των 

χαρακτήρων της µουσουλµανικής κοινωνίας και των ποικίλων 

δραστηριοτήτων της. Η κοινωνική του φιλοσοφία αναπτύσσεται στο έργο 

Kitāb al-Bukhalā’ , όπου ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι ο κοινωνικός παράγοντας 

                                                 
33 Ο χαριζισµός (αραβικά: ارجIJ  khawārij ) ήταν η αρχαιότερη αίρεση του Ισλάµ. Οι 

οπαδοί του αρνούναν να αποδεχτούν την καθιέρωση των µουσουλµανικών δυναστειών και 
ισχυρίζονταν ότι το αξίωµα του χαλίφη θα έπρεπε να περιέρχεται στον πιο ευσεβή 
µουσουλµάνο. 

34 Βλ. παρακάτω, σσ. 39-45. 
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λειτουργεί καταλυτικά στην ανθρώπινη εξέλιξη. Γι’ αυτό και δεν αρκέστηκε 

στην περιγραφή µίας µόνο κοινωνικής τάξης, αλλά ασχολήθηκε τόσο µε τον 

απλό λαό, όσο και µε την αστική και την αριστοκρατική τάξη παρατηρώντας 

κάθε πτυχή της κοινωνίας µε σκοπό να περιγράψει την καθηµερινή ζωή. 

Από τα πρώτα χρόνια της εµφάνισης του Ισλάµ και των επεκτατικών 

πολέµων, οι παραδοσιακές τάξεις της κοινωνίας των βεδουίνων είχαν αρχίσει 

να κλονίζονται σοβαρά. Σε µία νεοϊδρυθείσα πόλη, όπως ήταν η Βασόρα, η 

κοινωνική ιεραρχία ήταν προϊόν συνδυασµού θρησκευτικών και φυλετικών 

παραγόντων. Υπήρχαν τέσσερις βασικές κάστες: οι Άραβες κατακτητές και οι 

υποτακτικοί τους, οι εξισλαµισµένοι µη Άραβες, οι µη µουσουλµάνοι και οι 

σκλάβοι. Με το πέρασµα των χρόνων η οικονοµική ανάπτυξη προκάλεσε µία 

αναδιάρθρωση στην κοινωνία, η οποία απέκτησε πλέον διαφορετική σύσταση. 

Η ιεραρχία βασιζόταν στην περιουσία και προέκυψαν νέες κοινωνικές τάξεις: η 

αριστοκρατία των, η αστική τάξη που αποτελούνταν από µουσουλµανικά και 

µη στοιχεία, ο λαός και οι σκλάβοι. 

Οι Άραβες ήταν κυρίως πολεµιστές και συµπολεµούσαν µε τους 

υποτακτικούς τους που είχαν ενσωµατωθεί στην αραβική κοινωνία ήδη από 

την προϊσλαµική εποχή. Ανήκαν σε οικογένειες ευγενών, αποτελούσαν την 

πλειοψηφία των στρατιωτικών και είχαν πρόσβαση στα ανώτατα αξιώµατα του 

στρατού και της δηµόσιας διοίκησης. Η καθηµερινή επιβίωση δεν τους 

απασχολούσε ούτε τους προκαλούσε ανασφάλεια, καθώς εισέπρατταν  

στρατιωτικό µισθό και είχαν µερίδιο στα λάφυρα του πολέµου, ενώ οι πιο 

προνοµιούχοι εκχωρούσαν τα προνόµιά τους έναντι αµοιβής έχοντας έτσι ένα 

επιπλέον εισόδηµα. Επίσης επέβαλλαν φορολογία (harāj)35 στις κατακτηµένες 

χώρες. 

 Ο πλούτος τους οδηγούσε συχνά στην επίδειξη36. Ξόδευαν χωρίς να 

υπολογίζουν και µετά βίας σκέπτονταν την αποταµίευση, καθώς η µοιρολατρία 

                                                 
35. Σχετικά µε το harāj, βλ. EI2, IV, Kharādj, άρθρο του Cl. Cahen, σσ. 1030-1034. 
36. Βλ. Bukhalā’ . Qālī, Amālī, III, σ. 20. Balādurī, Ansāb, V, σσ. 276-277.   
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και η πίστη τους στην Πρόνοια τούς απέτρεπε από το να ανησυχούν για το 

µέλλον.  

Η µετάβαση µιας τέτοιας κοινωνικής τάξης σε µιαν ανώτερη 

πολιτισµική βαθµίδα τροποποίησε την ιδιοσυγκρασία της, άλλαξε τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ανθρώπων της ερήµου και δηµιούργησε νέες 

ανάγκες. Για να ικανοποιήσουν αυτές οι ανάγκες, άρχισε η αναζήτηση 

συµπληρωµατικών πόρων. Έτσι, προέκυψε µία ιδιαίτερη αστική τάξη που 

διαχειριζόταν το χρήµα και περιελάµβανε την πλειοψηφία των µουσουλµάνων 

ή των νεο-µουσουλµάνων, των χριστιανών και των Εβραίων. Αυτό που τους 

απασχολούσε περισσότερο ήταν η απόκτηση χρηµάτων µε κάθε µέσο, για να 

πλουτίσουν, παρά η υπεράσπιση ή η εξάπλωση του Ισλάµ που θα τους έδινε 

δόξα και υστεροφηµία. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι να πλουτίσει κανείς εκείνη 

την εποχή ήταν η καλλιέργεια των αγροτικών εκτάσεων. Μ’ αυτούς τους 

τρόπους, αρκετοί κάτοικοι της Βασόρας συσσώρευσαν σηµαντικές 

περιουσίες37 και σταδιακά θα αποτέλεσαν µια νέα τάξη, την αστική. 

Η αστική κοινωνία ήταν πιο ορθολογική και η κουλτούρα που 

επικρατούσε επέτρεπε στις εξέχουσες προσωπικότητες του λαού να ανέλθουν 

στην κοινωνική κλίµακα. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Jāḥiẓ, ο 

οποίος, αν και προερχόµενος από τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, κατόρθωσε να 

ενταχθεί στην αστική τάξη χάρη στα προσωπικά του χαρίσµατα. Από τη 

στιγµή που γνώρισε τη δόξα, τα µέλη της αστικής τάξης της Βασόρας τον 

θεωρούσαν ισότιµο και φίλο τους, κι έτσι µπόρεσε να  εντρυφήσει σ’ αυτό το 

περιβάλλον και να το καταγράψει πολύ γλαφυρά στο έργο του Kitāb al-

Bukhalā’ . Στην τάξη αυτή συνυπήρχαν συγγραφείς, λογιστές, συντάκτες 

νόµων, εγγράφων, συµβολαίων, βιογράφοι - µε λίγα λόγια ολόκληρη η 

γραφειοκρατία της εποχής εκείνης- µε γιατρούς, ποιητές και αστρολόγους. 

Εκτός από το µουσουλµανικό στοιχείο, που αποτελούσε τη συντριπτική 

πλειοψηφία, η τάξη αυτή περιελάµβανε και κάποιους χριστιανούς και 

                                                 
37. Jāḥiẓ, ό.π., σ. 190, Bayān, III, σ. 115.  
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Εβραίους. Οι χριστιανοί που ήταν πιο ευνοηµένοι και λιγότερο περιορισµένοι 

από τους Εβραίους είχαν αναπτύξει στενές σχέσεις µε τους µουσουλµάνους38, 

και ασκούσαν σηµαντική επιρροή στη διοίκηση39. Θεωρητικά, ο ισλαµικός 

νόµος τούς θεωρούσε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι πλήρωναν την 

jizya, ώστε να εξασφαλίσουν το δικαίωµά τους να ζουν και να ασκούν τα της 

θρησκείας τους40. Στην καθηµερινότητα, όµως, ήταν εντελώς διαφορετικά τα 

πράγµατα και όσα προέβλεπε σχετικά ο ισλαµικός νόµος δεν ήταν παρά µέτρα 

αυτοπροστασίας των µουσουλµάνων. Ο Jāḥiẓ γρήγορα αντιλήφθηκε τη 

συµπάθεια των µουσουλµάνων για τους χριστιανούς και την αντιπάθειά τους 

για τους Εβραίους και προσπάθησε να απαλλάξει τους οµόδόξους του από 

αυτές τις προκαταλήψεις τους, καθώς «ανάµεσά τους [στους χριστιανούς] 

υπάρχουν κάποιοι που είναι σουλτάνοι, υπηρέτες βασιλιάδων, γιατροί των 

ευγενών, αρωµατοποιοί, µεταπράτες, ενώ οι Εβραίοι είναι βαφείς, βυρσοδέψες, 

κουρείς, χασάπηδες, επιδιορθωτές. Από αυτό προκύπτει ότι οι µουσουλµάνοι 

φαντάζονται ότι η εβραϊκή θρησκεία είναι µεταξύ των άλλων θρησκειών ότι και 

τα ταπεινά επαγγέλµατα που ασκούν µεταξύ των άλλων επαγγελµάτων. ότι η 

ασέβειά τους προκαλεί την αποστροφή επειδή είναι ο πιο µιαρός λαός. Τα 

σωµατικά µειονεκτήµατα των Εβραίων είναι περισσότερα από αυτά των 

χριστιανών, παρ’ όλο που κι εκείνα των δεύτερων είναι ήδη µεγάλα, επειδή οι 

Εβραίοι παντρεύονται µόνο µεταξύ τους και οι ατέλειές τους παραµένουν σ’ 

αυτούς. Το ξένο αίµα δεν αναµειγνύεται µε το δικό τους κι έτσι η δύναµη των 

άλλων φυλών δεν αναζωογονεί τη δική τους »41. Από αυτό το απόσπασµα 

γίνεται κατανοητό ότι η χριστιανική αστική τάξη κατείχε εξέχουσα θέση στην 

κοινωνία της Βασόρας.      

                                                 
38. Στην Κούφα είχε χτιστεί µία εκκλησία κοντά στο τζαµί προκειµένου ο ήχος από τις 

καµπάνες να επισκιάζει τη φωνή του µουεζίνη, Aġānī, XIX, σ. 59. Ibn Rusteh, σ. 213. 
39. Ibn al-Uhuwwa, Ma’ālim, σ. 39. 
40. EI2, II, Dhimma, άρθρο του Cl. Cahen, σσ. 227-231. Ibn Qutaiba, ‘Uyūn, I, σ. 77.  
41. Βλ. Το έργο του Al-radd ‘alā al-nasārā,  µτφρ. Allouche, σ. 135. Πρβλ. Rescher, 

Εxcerpte, σ. 53. Finkel, Three Essays, σ. 22. 
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Στη χαµηλότερη κοινωνική βαθµίδα βρισκόταν ο λαός που 

αποτελούνταν από αραβικά και µη αραβικά φύλα, µουσουλµάνους, 

ζωροαστριστές, Εβραίους ή χριστιανούς. Ο όχλος αυτός ασκούσε κάθε είδους 

επάγγελµα, ακόµα και το πιο ποταπό, προκειµένου να επιβιώσει. Ήταν χτίστες, 

ξυλουργοί, κατασκευαστές τούβλων, γυαλιού και ψαθιών42. Οι πλούσιες 

οικογένειες κατείχαν σκλάβους αρτοποιούς, µαγείρους και ψήστες. Στα έργα 

του Jāḥiẓ Kitāb al-Ḥayawān και το Kitāb al-Bukhalā’ 43 αναφέρονται επίσης 

µανάβηδες, µεταφορείς ύδατος και κρεοπώλες. Στον τοµέα της ένδυσης και της 

περιποίησης οι Εβραίοι κατείχαν τα πρωτεία. Κάποιοι καταλάµβαναν θέσεις 

υπαλλήλων, τις οποίες προκήρυσσε η τοπική διοίκηση, όπως για παράδειγµα 

παιδαγωγών, τελωνών και αστυνοµικών. Οι τελευταίοι έκαναν περιπολίες 

µέρα-νύχτα και είχαν, σύµφωνα µε τον Jāḥiẓ44, αυστηρό παρουσιαστικό, άσπρη 

γενειάδα και µιλούσαν την περσική γλώσσα. Μεταξύ αυτών των 

επαγγελµάτων υπήρχε κι ένας σηµαντικός αριθµός δηµόσιων «διασκεδαστών»: 

µουσικοί, τραγουδιστές και γελωτοποιοί που διασκέδαζαν την αριστοκρατία 

και την αστική τάξη, ταχυδακτυλουργοί, εκπαιδευτές πιθήκων, ιδιοκτήτες 

κινητών θηριοτροφείων που επιδείκνυαν παράξενα φαινόµενα µε 

εντυπωσιακές ονοµασίες, και γητευτές φιδιών, που ήταν ανώτεροι κοινωνικά 

από τους υπόλοιπους πλανόδιους και έχαιραν ιδιαίτερης εκτίµησης στην 

υψηλή κοινωνία45, επειδή έθεταν αρκετά συχνά την τέχνη τους στην υπηρεσία 

της ιατρικής παρασκευάζοντας αντίδοτα46. 

Στη βάση της κοινωνικής κλίµακας συνωστίζονταν οι σκλάβοι, λευκοί ή 

µαύροι. Οι κάτοικοι της Βασόρας µπορούσαν να εµπορευθούν τους σκλάβους 

στις αγορές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αυτοί ήταν οι πλέον άτυχοι, αφού οι 

                                                 
42. Ḥayawān, IV, σ. 139. Ya‘qūbī, BGA, VII, σ. 264.  Wiet, XIX, σ. 57. Bīrūnī, Gamāhīr, 

σ. 189. 
43. Ḥayawān, IV, σ. 139. Bukhalā’ , έκδ. 1948, σ. 29. 
44. Bukhalā’ , έκδ. 1948, σ. 32. Bayān, I, σ. 92. Βλ. επίσης Muqaddasī, σσ. 133-134. 

Ya‘qūbī, BGA, VII, σ. 365.  
45. Ḥayawān, IV,σσ. 40-41.  
46. Αυτόθι., IV, σ. 61 κ.εξ.  
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συνθήκες διαβίωσής τους δεν ήταν σκληρές και τύχαιναν µιας σχετικής 

ελευθερίας στις οικογένειες που τους αποκτούσαν. Κάθε εύπορη οικογένεια 

της Βασόρας χρησιµοποιούσε σκλάβους για τις οικιακές δουλειές. Ο Jāḥiẓ 

αναφέρει επίσης τους ευνούχους, που είχαν επωµισθεί τη φύλαξη του 

χαρεµιού, ενώ άλλοι ήταν µάγειροι, αρτοποιοί και υπηρέτες·  θλιβόταν µάλιστα 

όταν µάθαινε για τον ακρωτηριασµό κάποιων από αυτούς. Σε µερικές 

περιπτώσεις, νεαρές σκλάβες που είχαν κάποια µόρφωση ή µουσική παιδεία 

είχαν µεγαλύτερη αξία. Τέλος, οι νεαροί σκλάβοι που είχαν ξεχωριστή 

οµορφιά ήταν εξίσου περιζήτητοι, ενώ οι όµορφες νεαρές σκλάβες γίνονταν 

εταίρες47.  

 

β) Ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός βίος 

Οι κάτοικοι της Βασόρας είχαν έντονη κοινωνική ζωή. Το τζαµί ήταν 

γι’ αυτούς ένας ιερός τόπος όπου συγκεντρώνονταν και περνούσαν πολλές 

ώρες. Παρακολουθούσαν τις κατηχήσεις, συναναστρέφονταν τους φίλους τους, 

ή ακόµα, σύµφωνα µε τον Jāḥiẓ48, «συνοµιλούν εκτενώς, απαγγέλλουν 

αυτοσχέδιους στίχους ή παροιµίες, διηγούνται µάχες και συναντήσεις». Μεταξύ 

αυτών υπήρχε και µία οµάδα που ονοµαζόταν Masjidī. Τα µέλη της, οι 

επονοµαζόµενοι  masjidiyyūn ανήκαν στην τάξη των µεγαλοαστών49 και τα 

υψηλά εισοδήµατά τους τούς επέτρεπαν να ζουν χωρίς να εργάζονται. Μεταξύ 

τους υπήρχαν πολλοί ποιητές ή συλλογείς δειγµάτων παλαιότερης ποίησης. 

Κάποιοι masjidiyyūn ήταν φίλοι του Jāḥiẓ, ο οποίος  συνήθιζε να τους 

συναναστρέφεται κατά τη νεότητά του συµµετέχοντας στις µεταξύ τους 

συζητήσεις. Στο Kitāb al-Bukhalā’  θυµάται τις συζητήσεις50 και τις 

εµπλουτίζει µε διδακτικά ανέκδοτα, παρατηρήσεις και στοχασµούς. Ο Jāḥiẓ 

                                                 
47. Για τους νεαρούς σκλάβους και τις εταίρες, βλ. Jāḥiẓ, Éphèbes (1997) και ελλ. µτφρ. 

Αλεξάνδρας Αθ. Φωτοπούλου. 
48. Bukhalā’ , έκδ. 1948, σσ. 183-184. 
49. Ό.π., σ. 92. 
50. Ḥayawān, III, σ. 112.  
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µελέτησε καλύτερα την ανθρώπινη συµπεριφορά συχνάζοντας στο Mirbad, 

όπου συναναστρεφόταν γραµµατικούς, λεξικογράφους, παρευρισκόταν σε 

αγώνες ποίησης, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούσε τους γητευτές των φιδιών. 

Έτσι, το τζαµί, το mirbad, ο δρόµος, ακόµα και το νεκροταφείο ήταν µέρη 

όπου συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι της Βασόρας προκειµένου να αναπτύξουν 

τις απόψεις τους περί ποικίλων –ιδιωτικών και δηµοσίων- θεµάτων. Εκεί 

δόθηκε η ευκαιρία στον Jāḥiẓ να µάθει τα πάντα γύρω από τη ζωή των 

ανθρώπων.  

Οι συζητήσεις των αριστοκρατών αφορούσαν τη χλιδή και τη 

γενναιοδωρία των Αράβων, τις οποίες η αστική τάξη προσπαθούσε να µιµηθεί 

χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στο Kitāb al-Bukhalā’ 51 ο Jāḥiẓ  αναφέρει τις 

προσκλήσεις µεταξύ επιστήθιων φίλων στα σαλόνια όπου κυριαρχούσε η 

περσική επιρροή στις συνήθειες του γεύµατος, στην οικιακή οργάνωση, στην 

ποιότητα της κουζίνας. Παρά την απαγόρευση του Κορανίου, η κατανάλωση 

κρασιού δεν προκαλούσε την αποδοκιµασία ακόµα και των πιο πουριτανών. 

Όλα αυτά, βέβαια, προϋπόθεταν οικονοµική άνεση, και χωρίς αυτή δεν 

µπορούσε κανείς να κατακτήσει µια ξεχωριστή θέση στο δηµόσιο βίο.  

Αν και η µουσική και το τραγούδι θεωρούνταν απαραίτητα συστατικά 

αυτού του τρόπου  ζωής, δεν υπήρξε καµία σχολή διδασκαλίας τους στη 

Βασόρα. Μουσικοί και τραγουδιστές µάθαιναν την τέχνη από φηµισµένους 

καλλιτέχνες. Το περιβάλλον των διανοουµένων ευνοούσε την εκπαίδευση των 

τραγουδιστριών που όφειλαν να γνωρίζουν τη στοιχειώδη γραµµατική και 

λεξιλόγιο, προκειµένου να αποφύγουν τους σολοικισµούς και τους 

βαρβαρισµούς. Οι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες είχαν τη δυνατότητα να 

αγοράσουν και να έχουν στην υπηρεσία τους πολλές τραγουδίστριες, οι οποίες 

σύντοµα γίνονταν ερωµένες τους. Ο Jāḥiẓ ως παρατηρητής των ηθών των 

συγχρόνων του µπόρεσε να διεισδύσει σ’ αυτό τον κύκλο των πλουσίων και να 

συναντήσει τις τραγουδίστριες, στις οποίες αφιέρωσε τις θαυµάσιες επιστολές 
                                                 

51. Bukhalā’ , έκδ. 1948, σ. 59 κ.ε, σσ. 66-68, µε ένα λεξικογραφικό παράρτηµα που 
αφορά τους όρους που σηµατοδοτούν  όλες τις πιθανές ανακρίβειες. 
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που συνθέτουν το έργο του Risālat al-qiyān52. Στο έργο αυτό περιγράφει όλα 

όσα αφορούν τις qiyān [=τραγουδίστριες] και την τέχνη τους. Χαρακτηριστικό 

είναι το παρακάτω γλαφυρό απόσπασµα: 

 

«Η qaina [=τραγουδίστρια] δεν θα µπορούσε να είναι ειλικρινής και 

πιστή στην αγάπη, γιατί, λόγω της εκπαίδευσης και της ιδιοσυγκρασίας της είναι 

συνηθισµένη να στήνει παγίδες και να αιχµαλωτίζει στα δίχτυα της τους 

γενναίους.  

Όταν την κοιτάζει ένας θαυµαστής, του ρίχνει µατιές, τον αιχµαλωτίζει µε 

τα χαµόγελά της, ρίχνει υπονοούµενα µε τους στίχους που τραγουδά, βιάζεται να 

ανταποκριθεί µε αγάπη στις επιθυµίες του, πίνει µε λαγνεία, εκδηλώνει την 

επιθυµία της να τον δει να παρατείνει την παρουσία του εκεί, εύχεται ένθερµα τη 

σύντοµη επιστροφή του και δείχνει πως η αναχώρησή του τη στενοχωρεί. Όταν 

νιώσει ότι η γοητεία της τον έχει κυριεύσει και ότι ο δύστυχος έχει πέσει στην 

παγίδα της, συνεχίζει πιο οργανωµένα την τακτική της κάνοντάς τον να πιστέψει 

ότι τα δικά της συναισθήµατα είναι πιο δυνατά από αυτά που έχει εκείνος γι’ 

αυτήν. Μετά, στα µηνύµατα που του στέλνει, παραπονιέται ότι υποφέρει από την 

αγάπη του, του ορκίζεται ότι γέµισε το µελανοδοχείο µε δάκρυα και µουσκεύει το 

χαρτί µε το σάλιο της, ότι είναι µέρα νύχτα στις σκέψεις της και στους καηµούς 

του µυαλού και της ψυχής της, ότι δεν έχει άλλον εραστή, ότι δεν θέλει καµία 

άλλη αγάπη από τη δική του, ότι δεν έχει την πρόθεση να αποδεσµευτεί από 

αυτόν, ότι δεν τον θέλει για τα χρήµατά του µα γι’ αυτόν τον ίδιο. Έπειτα, βάζει 

το γράµµα σε ένα φύλλο περγαµηνής διπλωµένο στα έξι.  

Αποκαλύπτει το µυστικό της µπροστά στους αφέντες της προκειµένου ο 

αφελής να δεσµευτεί περισσότερο. Επιµένει να της απαντήσει. Αν αυτός την 

                                                 
52. Το έργο αυτό γράφτηκε προς τιµήν διαφόρων ατόµων που απαριθµούνται στον 

πρόλογο. Αυτό οδηγεί στη σκέψη αν πρόκειται για µια απλή διαδικασία της συγγραφής ή αν 
αντίθετα ο Jāḥiẓ έλαβε µία παραγγελία για να συγγράψει ένα εγκώµιο για όσους είχαν στην 
κατοχή τους qiyān (σκλάβες-τραγουδίστριες). 
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ανταµείψει µε µία απάντηση, προσποιείται ότι αυτή είναι η παρηγοριά της και ότι 

αντικαθιστά την παρουσία του εραστή της […]. 

Αν ο διάβολος δεν είχε στη διάθεσή του ούτε άλλα τεχνάσµατα για να 

σκοτώσει, ούτε άλλο έµβληµα, ούτε άλλη γοητεία για να ξελογιάσει, σίγουρα οι 

qiyān θα του αρκούσαν. 

Αυτό που µόλις είπα δεν είναι κατηγορία, αντιθέτως, είναι ένας  

υπερβολικός έπαινος. Η παράδοση αναφέρει ότι «οι καλύτερες γυναίκες σας 

είναι αυτές που είναι προικισµένες µε γοητεία και πλανεύτρες» και ούτε ο Hārūt 

ούτε ο Mārūt53, ούτε το ραβδί του Μωϋσή ούτε η µαγεία του Φαραώ δεν θα 

µπορέσουν ποτέ να πραγµατοποιήσουν αυτό που µπορούν οι qiyān»54. 

 

Τι µπορούµε λοιπόν να διαπιστώσουµε για την ηθική των κατοίκων της 

Βασόρας στον δηµόσιο και ιδιωτικό βίο τους; Η ζωή τους εντός και εκτός της 

οικία τους ήταν περιορισµένη από τους θρησκευτικούς και ηθικούς κανόνες. 

Βέβαια, η σηµαντική αποδυνάµωση της θρησκευτικής πίστης και η αύξηση της 

διαφθοράς, η αγάπη για το χρήµα και για τις απολαύσεις που βασίλευαν στην 

κοινωνία της Βασόρας είναι ένα δείγµα της ηθικής της. Αλλά δεν πρέπει να 

γενικεύουµε και να θεωρούµε ότι κυριαρχούσε ανηθικότητα σε ολόκληρο το 

φάσµα του πληθυσµού. Η πορνεία που ήταν διαδεδοµένη κατά την 

προϊσλαµική εποχή δεν φαίνεται να ήταν πολύ διαδεδοµένη στα χρόνια της 

ακµής της Βασόρας καθώς υπήρχε ο έλεγχος των αρχών, ενώ η πολυγαµία και 

η συγκατοίκηση µε τις ερωµένες συνέβαλαν στη µείωσή της. ∆εν έλειπαν, 
                                                 

53. Πρόκειται για δύο αγγέλους στους οποίους αποδίδονται µαγικές δυνάµεις. Βλ. EI2, 
III,  Hārūt wa Mārūt, άρθρο του G. Vajda, σσ. 236-237.     

54. Qiyān, σσ. 69-72. Είναι φανερό ότι το απόσπασµα αυτό αντιγράφτηκε από τον al-
Waššā, Muwaššā, σσ. 92-95 που το εµπλούτισε προσθέτοντας λεπτοµέρειες σχετικές µε τη 
σηµασία της γνώσης των εθίµων και των τρόπων συµπεριφοράς της υψηλής κοινωνίας της 
Βαγδάτης εκείνης της εποχής. Στο ίδιο έργο παρέχονται πληροφορίες για την ενδυµασία και 
την εµφάνιση αυτών των qiyān. Εξάλλου η ποίηση είναι πλούσια σε σατιρικές αναφορές στις 
σκλάβες τραγουδίστριες: Abū Nuwās, Satires.  βλ.. επίσης τα ποιήµατα του Yūsuf  ibn al-
Hajjāj στο έργο Aġānī, XX, σ. 95. Βλ. επίσης A. F. L. Beeston (ed.), Epistle on Singing Girls 
by Jāḥiẓ, εκδ. Aris & Phillips, Warminster, Wilts  1980. Fuad Matthew Caswell, The Slave 
Girls of Baghdad: the Qiyān in the early Abbasid era, London and N.Y., I.B. Tauris, 2011. 
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όµως, οι εταίρες που εξασκούσαν παράνοµα το επάγγελµά τους. Το φαινόµενο 

της παιδεραστίας, που ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένο στους Άραβες55 είχε γίνει 

αγαπηµένο θέµα ποιητών, όπως του Abū Nuwās (756-814)56. Ακόµα και ο 

Jāḥiẓ αφιέρωσε µια επιστολή [risāla]57 γι’ αυτό το ιδιαίτερο θέµα.  

Από την παρατηρητικότητα του Jāḥiẓ δεν διέφυγαν τα ελαττώµατα των 

κατοίκων της Βασόρας, ανάµεσα στα οποία ήταν η φιλαργυρία και το ψέµα. Ο 

Jāḥiẓ  θεωρούσε τη φιλαργυρία, που αποτελεί το βασικό θέµα του έργου του 

Kitāb al-Bukhalā’ , ως το κύριο χαρακτηριστικό της αστικής τάξης της 

Βασόρας, η οποία κατόρθωσε κα αποκτήσει πλούτη χάρη στο οικονοµικό 

πνεύµα που την διακατείχε. Το ελάττωµα αυτό προκαλούσε την αποδοκιµασία 

των Αράβων οι οποίοι ήταν εκ φύσεως γενναιόδωροι. Όσον αφορά στο ψέµα, 

ήταν έκδηλο στις ανθρώπινες συναναστροφές και ο Jāḥiẓ αναφέρει άφθονα 

παραδείγµατα στα έργα του. Εν πάση περιπτώσει, ο χαρακτήρας των κατοίκων 

της Βασόρας δε διέθετε µόνο ελαττώµατα, όπως αποδεικνύει η παρακάτω 

αφήγηση του Jāḥiẓ:  

 

«Γνώρισα στη Βασόρα έναν άνδρα που από το πρωί ως το βράδυ δεν 

ασχολούνταν µε τίποτε άλλο από το να προσπαθεί να ανακουφίσει τους 

κακόµοιρους.  

- Εξαντλείτε τις δυνάµεις σας, του είπα, φθείρετε τα ρούχα σας, θα πάθετε 

υπερκόπωση πάνω στο άλογο και θα πεθάνετε τον σκλάβο σας από την κούραση. 

∆εν έχετε ποτέ χρόνο για χαλάρωση ούτε για ξεκούραση. ∆εν µπορείτε να 

συγκρατηθείτε λίγο;  

                                                 
        55. Βλ. το δοκίµιο του Jāḥiẓ  Kitāb mufākharāt al-jawārī wa al-ghilmān [=Το εγκώµιο 
των εταίρων και αγοριών], µετάφραση Αλεξάνδρας Αθ. Φωτοπούλου, Αθήνα, Ηρόδοτος, 
2009. 

56. Σχετικά µε  τον ποιητή βλ. EI2, I, Abū Nuwās, άρθρο του Ewand Wagner, σσ. 143-
144. Επίσης,  Katia Zakharia, « Figures d’al-Ḥasan Ibn Hāni’, dit Abū Nuwās, dans le Kitāb 
Aḫbār Abī Nuwās d’Ibn Manẓūr », Bulletin d’études orientales, τ. LVIII (2009), σσ. 131-160.  
O Tribe That Loves Boys: the Poetry of Abu Nuwas, translated and with a biographical essay 
by Hakim Bey, Amsterdam: Entimos Press, 1993. 

57. Στο Risālat al-mu‘allimīn.  
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Ιδού η απάντησή του:  

- Ούτε το τραγούδι των πτηνών που κελαηδάνε στις κορυφές των δέντρων 

µόλις προβάλλει η αυγή, ούτε η µελωδική φωνή των τραγουδιστριών που 

συνοδεύεται από το λαγούτο δεν ασκούν σε µένα µεγαλύτερη γοητεία από τη 

µελωδία ενός ευχαριστώ από το στόµα όσων βοηθώ και εξυπηρετώ» 58. 

 

Καµία λογοτεχνία δεν ασχολείται τόσο διακριτικά µε την ιδιωτική ζωή 

των ανδρών και κυρίως των γυναικών όπως η αραβική λογοτεχνία. Αυτό 

οφείλεται, τόσο στο αίσθηµα ευπρέπειας που ήταν διαδεδοµένο σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις, όσο και στην κατώτερη θέση των γυναικών στον 

µουσουλµανικό κόσµο. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν στην έρηµο είχαν 

διαφορετική αντίληψη της αγάπης µεταξύ ανδρών και γυναικών από εκείνους 

που κατοικούσαν στις πόλεις. Εκεί, ο εγκλεισµός των κοριτσιών ήταν ένα µέσο 

για να διακατέχονται από καθαρά και τρυφερά συναισθήµατα, ενώ η 

κοινωνική ζωή, η απουσία του πέπλου και η ελευθερία επέτρεπαν στους νέους 

ανθρώπους να γνωρίζονται και να αγαπιούνται πριν παντρευτούν. Το 

παρακάτω ανέκδοτο, είναι χαρακτηριστικό για το χάσµα αντιλήψεων που 

υπήρχε σχετικά µε αυτό το θέµα:  

 

«Ο al-Asma’ī ζήτησε κάποτε από έναν βεδουίνο να του δώσει τον ορισµό 

του έρωτα (‘išq). 

-Το ένα βλέµµα µετά το άλλο και, αν είναι δυνατόν, το ένα φιλί µετά το 

άλλο. Είναι ο δρόµος για τον παράδεισο! 

Η απάντηση του βεδουίνου παραξένεψε τον al-Asma’ī, ο οποίος κλήθηκε 

µε τη σειρά του να δώσει κι ο ίδιος έναν ορισµό κι έβγαλε το εξής συµπέρασµα 

για τον συνοµιλητή του: 

                                                 
58. Mas‘ūdī, Prairies, VIII, σ. 36, αφήγηση που µεταδίδεται από τον Yamūt. Βλ. επίσης 

ανάλογο κείµενο από τον Bīrūnī, Jamāhīr, σ. 10. 
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-Μα εσύ δεν είσαι ερωτευµένος! Το µόνο που ζητάς είναι να κάνεις ένα 

παιδί!»59.   

Στις πόλεις, τα µεγάλα πάθη που εγκωµιάστηκαν από τους βεδουίνους 

ποιητές ήταν άγνωστα, όµως η αγάπη δεν έλειπε από τις καρδιές των 

κατοίκων. Υπάρχουν άφθονα παραδείγµατα στα έργα εκείνης της εποχής60, 

ιδιαίτερα συγκινητικά, που µαρτυρούν τη συζυγική τρυφερότητα. Από την 

πλευρά του, ο Jāḥiẓ ανέλυσε τις έννοιες της αγάπης και του έρωτα, 

προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι σκλάβες είχαν 

επιτυχία σε αυτό και εκθέτει τη δική του άποψη περί γάµου:  

 

«Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί οι σκλάβες έχουν 

περισσότερη επιτυχία από την πλειοψηφία των ελεύθερων γυναικών λέγοντας ότι 

ο άνδρας, προτού γίνει κάτοχος µιας σκλάβας, έχει τη δυνατότητα να την 

εξετάσει από κάθε άποψη και να τη γνωρίσει τέλεια βλέποντάς την πρόσωπο µε 

πρόσωπο. Μπορεί, λοιπόν, να την αγοράσει αν κρίνει ότι του ταιριάζει. Ενώ, 

όταν πρόκειται για µια ελεύθερη γυναίκα, περιορίζεται απλά στο να ενηµερωθεί 

από άλλες γυναίκες για την οµορφιά της. Όµως, οι γυναίκες δεν ξέρουν τίποτα 

ούτε για τη γυναικεία οµορφιά ούτε για τις απαιτήσεις των ανδρών ούτε για τα 

προσόντα που ψάχνουν. Αντίθετα, οι άνδρες είναι πιο οξυδερκείς όταν πρόκειται 

για τις γυναίκες, επειδή αυτές δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο από την εξωτερική 

εµφάνιση και αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που αναζητούν οι άνδρες. Μια γυναίκα 

ξέρει µοναχά να πει: η µύτη της είναι όµοια µε ένα σπαθί, έχει τα µάτια µιας 

γαζέλας, ο λαιµός της είναι σαν ασηµένιος αµφορέας, το πόδι της µοιάζει µε 

καρπό φοινικόδεντρου, τα µαλλιά της µε συστάδες. Υπάρχουν, ωστόσο, άλλα 

κίνητρα για την αγάπη ή το µίσος» 61. 

 
                                                 

59. Waššā, Muwaššā, σ. 77.  
60. Ḥayawān, III, σ. 88 κ.εξ. Ο Jāḥiẓ αναφέρει τις συµβουλές που δόθηκαν σε έναν άνδρα 

τον οποίο αρνείται η σύζυγός του και τα µέσα που εφάρµοσε για να πετύχει την επιδοκιµασία 
της. Ένα από αυτά είναι η ύπαρξη περιστεριών στο νυφικό δωµάτιο. 

61. Al-‘Išq wa-n-Nisā’ , 11 risāla, σ. 168. εκδ. Sandūbī, σ. 274. 
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Οι µαρτυρίες αυτές δεν είναι αρκετές και διαφωτίζουν µόνο ένα µέρος 

της ιδιωτικής ζωής αφήνοντας στο σκοτάδι το ζήτηµα της σχέσης µεταξύ των 

δύο φύλων. Όπως είναι γνωστό, άνδρες και γυναίκες των αριστοκρατικών ή 

µεγαλοαστικών οικογενειών, ζούσαν χωριστά και ο καθένας έκανε τη ζωή του. 

Αντίθετα, στα κατώτερα στρώµατα, η οικειότητα ήταν µεγαλύτερη: οι γυναίκες 

και τα παιδιά µοιράζονταν συχνά το γεύµα µε τους άνδρες62 και οι σύζυγοι 

απολάµβαναν περισσότερη ελευθερία.  

Οι απλοί άνθρωποι δούλευαν περισσότερο από τους µεγαλοαστούς, ενώ 

οι αριστοκράτες και πλούσιοι δεν είχαν καµία έγνοια καθώς δεν ασκούσαν 

κάποιο επάγγελµα και έδιναν περισσότερη σηµασία στις απολαύσεις. Οι 

ευσεβείς άνθρωποι µοίραζαν τη ζωή τους ανάµεσα στη θρησκεία και τη 

δουλειά. Απ’ την άλλη, οι πιο φιλελεύθεροι, έχοντας µία επικούρεια αντίληψη, 

έδιναν το προβάδισµα στη δουλειά και όχι στις θρησκευτικές τους 

υποχρεώσεις. 

Η οικονοµική ζωή ήταν η πλέον αναπτυγµένη. Η αστική τάξη της 

Βασόρας είχε αποκτήσει περιουσία από την εκµετάλλευση της γης ή κυρίως 

από τις εµπορικές δραστηριότητες και από την τοκογλυφία. Σε µια εµπορική 

πόλη, όπως ήταν η Βασόρα, ο δανεισµός που απαγορευόταν από το Κοράνι θα 

µπορούσε να ζηµιώσει σηµαντικά την οικονοµική δραστηριότητα, να 

περιθωριοποιήσει τους µουσουλµάνους από το εµπόριο και να ευνοήσει την 

πρόοδο των Εβραίων και των χριστιανών. 

Μεταξύ των εγχώριων προϊόντων που πωλούνταν στις αγορές της 

Βασόρας ήταν οι χουρµάδες, που αποτελούσαν το βασικό πλούτο της 

περιοχής, καθώς µαρτυρούν διάφοροι συγγραφείς.63. Επίσης, υπήρχε πληθώρα 

κρέατος, ρυζιού, λαχανικών, γαλακτοκοµικών που προορίζονταν για την 

εγχώρια κατανάλωση, καθώς και διάφορες ποικιλίες ψαριών64 που 

                                                 
62. Ḥayawān, II, σσ. 130-131.  
63. Muqaddasī, σσ. 113, 118, 128. Ibn al-Faqīh, σ. 253. Ya‘qūbī, BGA, VII, σ. 251. Ο 

ίδιος ο al-Asma‘ī ήταν παραγωγός χουρµάδων (Bukhalā’ , έκδ. 1948, σ. 131). 
64. Yāqūt, Buldān, I, σσ. 649-650. Bukhalā’ , passim. Ḥayawān, IV, σσ. 36, 139.  
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αφθονούσαν χάρη στα κανάλια και τα έλη. Τα προϊόντα της καλλιέργειας, το 

ροδόνερο και το απόσταγµα βιολέτας65 ήταν φηµισµένα και εξάγονταν. 

Γνωστά ήταν και τα προϊόντα της βιοτεχνίας: υφάσµατα, τούλι, ποπλίνες 

διακοσµηµένες µε σχέδια, τάπητες, µαξιλάρια και χαλάκια66. Η εµπορική 

δραστηριότητα ήταν έντονη και προσέφερε σε αρκετούς κατοίκους πλούτο και 

ευηµερία. 

 

3) Η πολιτικός και ο θρησκευτικός βίος 

Η Βασόρα ήταν ένας τόπος που ευνοούσε τη µείξη της πολιτικής µε τη 

θρησκεία. Τα περισσότερα πολιτικά κινήµατα είχαν θρησκευτικό υπόβαθρο 

και το αντίστροφο, τόσο πολύ που είναι σχεδόν αδύνατο να διαχωριστούν τα 

δύο αυτά στοιχεία.  

 

α. Ο πολιτικός βίος 

Ο πολιτικός βίος ξεκίνησε αµέσως µετά την ίδρυση της Βασόρας. 

Σύµφωνα µε τον Jāḥiẓ η πρώτη περίοδος ήταν «η βασιλεία του πραγµατικού 

µονοθεϊσµού, της πιο αγνής ειλικρίνειας και συνοδευόταν από ενότητα και τέλεια 

συµφωνία µε τη Βίβλο και τη Σούννα. [∆εν επιδιδόταν κανείς] ούτε σε 

βλάσφηµες πράξεις, ούτε σε αποτρόπαιες καινοτοµίες, ούτε σε ανυπακοή, ούτε σε 

ζηλόφθονες πράξεις, ούτε στο µίσος, ούτε στην αντιπαλότητα»67. Αυτή η 

ειδυλλιακή περίοδος δεν διήρκεσε παρά µόνο λίγο καιρό. Μετά τη δολοφονία 

του ‘Uthmān (17.6.656)68 ο µουσουλµανικός κόσµος άλλαξε, άρχισαν τα µίση 

και οι ανταγωνισµοί, που έπληξαν την ενότητα της κοινότητας. 

                                                 
65. Muqaddasī, σ. 128.   
66. Muqaddasī, σ. 118.   
67.  Nābita, εκδ. Van Vloten , σσ. 115-116. εκδ. Rifā‘ ī, σ. 72. εκδ. Sandūbī, σ. 292. 
68. Βλ. µια ζωηρότατη αφήγηση αυτής της δολοφονίας στο Nābita, εκδ. Van Vloten, σσ. 

116-117. έκδ. Rifā‘ ī, σ. 72,. έκδ. Sandūbī, σσ. 292-293. 
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Η ενότητα στον µουσουλµανικό κόσµο διατηρήθηκε µέχρι την άνοδο 

των Αββασιδών, που έγινε το 750. Οι λόγοι διάσπασης ήταν πολλοί και 

ποικίλοι και άρχισαν να γίνονταν εµφανείς ήδη από πολύ νωρίς στην κοινωνία 

της Βασόρας. Η αντιπαλότητα µεταξύ Αράβων και µη Αράβων, οι φυλετικές 

διαµάχες και οι πολιτικές διαδηλώσεις ήταν οι κυριότεροι λόγοι που 

προκαλούσαν εσωτερικές διαφωνίες. Παλαιότερα ένα σηµαντικό γεγονός,  η 

«Μάχη της Καµήλας»69, έκανε το κλίµα πιο τεταµένο και έθεσε ένα δίληµµα 

στους κατοίκους της Βασόρας, οι οποίοι µοιράζονταν ανάµεσα στην υπακοή 

στο νόµιµο χαλίφη και το σεβασµό τους προς την ‘Ā’iša (613/614-678), τη χήρα 

του Προφήτη. Μετά τη µάχη αυτή οι οπαδοί της ‘Ā’iša δηµιούργησαν την 

παράταξη των οπαδών του ‘Uthmān (576-17 656), όσοι υποστήριζαν τον ‘Al ī 

(600/601/607-661) συµφιλιώθηκαν µε τους σιίτες, ενώ όσοι παρέµειναν 

ουδέτεροι έθεσαν τις βάσεις για να δηµιουργηθεί, µερικές γενιές αργότερα, το 

κίνηµα των µουταζιλιτών. 

 

Οι οπαδοί του ‘Uthmān 

Μετά τη δολοφονία του ‘Uthmān, ο ‘Al ī κατέκτησε την εξουσία. Η 

‘Ā’iša κατευθύνθηκε στη Βασόρα επικαλούµενη εκδίκηση για τον 

δολοφονηµένο χαλίφη. Όσοι είχαν αποφασίσει να εκδικηθούν στο όνοµα του 

χαλίφη αντιτάχθηκαν στον ‘Al ī ενισχύοντας την παράταξη των οπαδών του 

‘Uthmān µετά τη συµµαχία τους µε τους «ησυχαστές» (= οπαδούς της 

αταραξίας) της Βασόρας. Η παράταξη αυτή εκπροσωπούσε το µεγαλύτερο 

µέρος του πληθυσµού της Βασόρας ενάντια στον ‘Al ī. Ο ίδιος ο Jāḥiẓ 

τοποθετήθηκε υπέρ αυτού το κινήµατος συγγράφοντας µάλιστα δύο σηµαντικά 

                                                 
 69. Ως «Μάχη της Καµήλας» έµεινε στην ιστορία η ενδοαραβική σύγκρουση στη 

Βασόρα, το 656 µ.Χ. Ονοµάστηκε έτσι, γιατί κατά τη µάχη αυτή σκοτώθηκαν και οι 70 
άντρες που κράτησαν διαδοχικά τα χαλινάρια της καµήλας, στην οποία επέβαινε η χήρα του 
Μωάµεθ, ‘Ā’iša. 
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έργα, το Kitāb al-’Uthmāniyya70 και το Kitāb masā’il al-’Uthmāniyya. Σε ένα 

άλλο κείµενο, το Risālat al-Nābita71, ο Jāḥiẓ περιγράφει δραµατικά τη 

δολοφονία του χαλίφη, χωρίς, ωστόσο, να υποδεικνύει ποιοι ήταν υπεύθυνοι 

γι’ αυτή την πράξη. Το µόνο που κάνει είναι να διατυπώνει φιλοσοφικές 

εικασίες για την ηθική ευθύνη των δολοφόνων και να απαριθµεί τα µέτρα που 

θα µπορούσαν να έχουν παρθεί προκειµένου να αποφευχθεί η αιµατοχυσία. Η 

θέση του µοιάζει να είναι αρκετά ξεκάθαρη παρ’ όλο που παρουσιάζει κάποιες 

αντιφάσεις. Γι’ αυτόν,  το πιο σηµαντικό είναι να δικαιολογήσει την άνοδο του 

χαλιφάτου των Αββασιδών από το οποίο ωφελήθηκε. Όταν συνέγραψε ένα 

εγκώµιο για τους ‘Uthmāniyya, δεν ανέφερε τον ‘Uthmān, αλλά επευφηµούσε 

τον Abū Bakr. Η στάση του αυτή µπορεί να δικαιολογηθεί λαµβάνοντας υπόψη 

τις θεωρίες των µουταζιλιτών. Μόνο έτσι µπορεί τόσο ο Jāḥiẓ όσο και οι 

πρώτοι µουταζιλίτες της Βασόρας να χαρακτηριστούν οπαδοί του κινήµατος 

υπέρ του ‘Uthmān. 

 

Ο σιϊσµός 

Η Βασόρα δεν υπήρξε ποτέ στην πραγµατικότητα υπέρµαχος πόλη του 

σιϊσµού και η στάση της απέναντι στο κίνηµα αυτό υπαγορεύτηκε από τις 

περιστάσεις, το πολιτικό ή υλικό συµφέρον, ποτέ, όµως, από την πιστή 

προσήλωση στον ‘Al ī.  

Μετά τη δολοφονία του ‘Uthmān, το κλίµα που επικρατούσε για τον 

‘Al ī δεν ήταν διόλου θετικό, αντίθετα ο ίδιος είχε πολλές αντιπάθειες. 

Κατάφερε, όµως, ν’ αποκτήσει κάποιους οπαδούς, οι οποίοι ήταν µόνο µια 

µικρή µειοψηφία που δεν είχε τη δύναµη να τον υποστηρίξει σθεναρά και να 

αποτελέσει απειλή για το καθεστώς των Οµµεϋάδων. Μετά τον θάνατό του, η 

                                                 
70. Αναφέρεται στο Ḥayawān, I, σ. 6. Ibn Qutaiba, Muhtalif, σ. 71. Yāqūt, Iršād, VI, σ. 

76. Mas‘ūdī, Prairies, VI, σσ. 56-57. Kutubī, ‘Uyūn, σ. 153b. Sandūbī, Adab, σ. 134, no 92. Ο 
Sandūbī, Rasā’il , σσ. 1-12 εξέδωσε ένα µέρος του κειµένου το οποίο δανείστηκε από τον Ibn 
Abī Hadīd, Šarh, III, σσ. 253-282.  

71. Εκδ. Van Vloten, σσ. 116-117. εκδ. Sandūbī, σ. 293. εκδ. Rifā‘ ī, σ. 73.   
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προπαγάνδα που διεξήγαγε ο αδερφός του Husain (626-680) δεν έφερε κανένα 

αποτέλεσµα. Υπήρξαν πολλά κινήµατα σιϊτών στη Βασόρα, αλλά µόνο αυτό 

του Ibrahīm κατάφερε να συγκεντρώσει τους περισσότερους οπαδούς και να 

έχει µια πρόσκαιρη επιτυχία. Μια σηµαντική µερίδα του πληθυσµού τον 

ακολούθησε χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ενέκριναν απόλυτα τον σιϊσµό.  

Οι πιο σηµαντικές σέχτες του σιϊσµού στη Βασόρα ήταν η σέχτα των 

Muġīriyya72, των Mansūriyya73, των Kāmiliyya74 και των Kāysaniyya75, οι 

οποίες είχαν µε τη σειρά τους περαιτέρω υποδιαιρέσεις. Κάποια αποσπάσµατα 

του Kitāb al-Ḥayawān  µαρτυρούν την ύπαρξη µελών αυτών των σεχτών στη 

Βασόρα και δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για πολλούς από αυτούς: 

 

«Η Humaida, συγκαταλεγόταν µεταξύ των οπαδών της Lailā an-

Nā’itiyya, η οποία ήταν επικεφαλής των εξτρεµιστών σιϊτών. Η al-Mailā’ είναι η 

τροφός του Abū Mansūr, αρχηγού των Mansūriyya, του επονοµαζόµενου al-

Kisf»76.  

Οι τρεις αυτές γυναίκες αναφέρονται και σε άλλο απόσπασµα του ίδιου 

βιβλίου, ενώ το όνοµα της Lailā αναφέρεται και σε ένα κεφάλαιο του Kitāb al-

Bukhalā’ 77 µεταξύ των ονοµάτων άλλων γυναικών που ανήκαν στις αγίες των 

σιϊτών. 

Από όλες τις σέχτες των σιϊτών, τις οποίες γνώριζε και µε τα µέλη των 

οποίων συναναστρεφόταν ο Jāḥiẓ, αυτή που τράβηξε την προσοχή του ήταν η 

zaidiyya. Φαίνεται ότι το µετριοπαθές νοµικό-θρησκευτικό δόγµα της και οι 

θεολογικές επιρροές της σέχτας  στο κίνηµα των µουταζιλιτών ήταν που 

                                                 
72. Βλ. Baġdādī, Farq, σσ. 229-233. Šahrastānī, Milal , II, σσ. 13-14. İJī Statio, σσ. 344-

345. Naubahtī, Firaq, σσ. 37, 52, 54, 55. Sacy, Druzes, XLVI.  
73. Βλ. Baġdādī, Farq, σσ. 234-235. Šahrastānī, Milal , II, σσ. 15-16. İJī Statio, σσ. 345. 

Naubahtī, Firaq, σσ. 34-35. Sacy, Druzes, LIII. 
74. Βλ. Baġdādī, Farq, σ. 39. Šahrastānī, Milal , II, σσ. 11-12. İJī Statio, σσ. 343-344. 

Safadī, ‘Umyān, σ. 127 (περίληψη). Sacy, Druzes, LI. 
75. Βλ. EI2, IV, λ. Kāysaniyya του W. Madelung, σσ. 836-838. 
76. Ḥayawān, II, σ. 97, VI, σ. 130.  
77. Bukhalā’ , έκδ. 1948, σσ. 31, 275.    
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προσήλκυσαν περισσότερο το ενδιαφέρον του. Εµπνευστής του δόγµατος 

αυτού ήταν ο al-Qāsim ar-Rassī (θ. 860) στον οποίο ο Jāḥiẓ αφιέρωσε αρκετές 

διατριβές78  εκφράζοντας µε αυτό τον τρόπο τη συµπάθειά του. 

 

β. Ο θρησκευτικός βίος 

Όταν οι Άραβες κατέκτησαν την Περσία, τις περιοχές που ήταν 

υποταγµένες στους Σασσανίδες επικρατούσε ο ζωροαστρισµός. ∆ιεξάγοντας 

µία ανεκτική πολιτική στο ζήτηµα της θρησκείας τους επέτρεψαν να ασκούν 

ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Βέβαια, αρκετοί Πέρσες, 

εγκατέλειψαν την πίστη τους και ασπάστηκαν το Ισλάµ, αν και κρυφά 

συνέχισαν να λατρεύουν τους θεούς των πατέρων τους. Καθώς όλα τα έθιµα 

και τα τελετουργικά των Περσών διατηρήθηκαν, η έντονη πνευµατική 

δραστηριότητα των πιστών του ζωροαστρισµού και η µετάφραση περσικών 

έργων συνέβαλαν στην επανεµφάνιση της παλιάς πίστης. Άλλη θρησκεία που 

συνέχισ να επιβιώνει στην Περσία ήταν ο µανιχαϊσµός. Το δόγµα των 

µανιχαίων στηριζόταν σε δύο πρωτόγονες αρχές, το καλό και το κακό, το φως 

και το σκότος79. Ιδιαίτερα εµφανείς ήταν οι επιρροές από τους βουδιστές, µε 

την ιδέα της µετεµψύχωσης, όπως επίσης από τους Έλλήνες και τους Ινδούς, 

µε την εσχατολογία που παραπέµπει στον παράδεισο και την κόλαση. 

Η Βασόρα προσέλκυσε αρκετούς σοφούς άνδρες, οι οποίοι 

παρατηρούσαν µε ανησυχία την ανικανότητα τον µουσουλµάνων να 

κατανοήσουν το βαθύτερο νόηµα της αποκάλυψης του Κορανίου. Αυτοί 

σχολίαζαν προφορικά το Κοράνι, γι’ αυτό και η γνώση µεταδιδόταν από το 
                                                 

78. Από αυτά διασώζονται µόνο το Bayān madāhib aš-Šī‘a (11η Risāla [διατριβή], σσ. 
178-185) κα το Dikr nā bain az-Zaidiyya wa-l-rāfida. Zaidiyyah (αραβιστί: PQQQQQQQQRSRTUا az-
zaydiyya, προέρχεται από τη λ. Zaydi). Είναι πρώιµη αίρεση του Ισλάµ που εµφανίστηκε τον 
8ο αιώνα. Προερχόταν από το σιιτικό Ισλάµ και πήρε τ’ όνοµά της από τον Zayd ibn ̒Al ī 
(695-740), εγγονό του Husayn ibn ̒Al ī (626-680). 

79. Βλ. σχετικά Christensen, Sassanides, σσ. 179-205. Puech, Manichéisme, Paris 1949. 
Steven Runciman, The Medieval Manichee: a study of the Christian dualist heresy. 
Cambridge University Press, 1947. Richard Foltz, Religions of the Silk Road, Palgrave 
Macmillan, 2η έκδ., 2010. 
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δάσκαλο στο µαθητή µέχρι την εποχή των µεγάλων σχολιαστών (9ος-14ος αι.). 

Από τους πρώτους κατοίκους της Βασόρας που επιδόθηκαν σε µια 

εµπεριστατωµένη ερµηνεία του Κορανίου ήταν ο Abū l-’ Āliya (θ. µετά το 708-

709)80 και ο al-Ḥassān al-Baṣrī (θ. 728)81. Βέβαια, υπήρχαν πάρα πολλά γενικά 

σχόλια, τα οποία οι βιβλιογράφοι αποδίδουν σε σχολιαστές που κατάγονταν 

από τη Βασόρα. Είναι πολύ πιθανό, οι µαθητές τους να συνέλεξαν τις 

προφορικές διδασκαλίες τους και να τις µετέδωσαν στους µεταγενέστερους. 

Όµως, οι νέοι προσήλυτοι στο Ισλάµ ενδιαφέρονταν περισσότερο για 

τους νεωτερισµούς που συµβάδιζαν µε τα συµφέροντα και τις προτιµήσεις 

τους παρά για την έρευνα και την κριτική των hadīth82. Η συλλογή αυτών ήταν 

αποτέλεσµα επίπονων προσπαθειών, που διεξήχθηκαν σε ολόκληρο τον 

αραβικό κόσµο. Οι σύντροφοι του Προφήτη, που εγκαταστάθηκαν στη 

Βασόρα λίγο µετά την ίδρυσή της, αποτέλεσαν µάρτυρες για ένα σηµαντικό 

αριθµό παραδόσεων. Τα hadīth αυτά, άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο 

αυθεντικά, µεταδίδονταν από γενιά σε γενιά µέχρι που έφτασαν στους 

συλλέκτες των ύστερων αιώνων και στους δασκάλους των νοµικών σχολών. Η 

διδασκαλία τους ήταν προφορική και περιελάµβανε περισσότερους από έναν 

τοµείς της επιστήµης των hadīth. Λίγες ήταν οι περιπτώσεις κάποιων που είχαν 

επαρκείς γνώσεις ώστε να µπορούν να καταγράψουν όλο το φάσµα εκείνων. 

Όµως, οι κάτοικοι αυτοί της Βασόρας είχαν την ικανότητα να προβούν σε 

µελέτη των λογοτεχνικών έργων υπό το πρίσµα της φιλολογίας και της 

λεξικογραφίας, καταγράφοντας τη σπάνια ορολογία (garīb al-hadīth) που 

συναντούσαν στις προφητικές παραδόσεις. Η πλειονότητα των hadīth αυτών 

αποτελούσαν την τοπική κληρονοµιά της Βασόρας.  

Ο Jāḥiẓ γνώριζε έναν µεγάλο αριθµό των hadīth, αλλά συµµετείχε µόνο 

στη µετάδοση µερικών απ’ αυτά χωρίς να ασχοληθεί ενεργά µε αυτή την 

επιστήµη. Οι βιογράφοι του, όµως, αναφέρουν πως ήταν αρκετοί οι µελετητές 

                                                 
80. Halīfa, Kašf, I, σ. 230. 
81. Fihrist, σ. 51. Halīfa, Kašf, I, σ. 230. Ali Mourad, Al-Hasan Al-Baṣrī. 
82. Περί των hadīth βλ. EI2, III, λ. Hadīth του J. Robson, σσ. 23-28. 
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που απευθύνονταν σ’ αυτόν, προκειµένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους 

βοηθούσαν στην έρευνά τους83. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που επιδίωξαν να διατηρήσουν τη θρησκευτική 

κληρονοµιά, να εµπλουτίσουν την πίστη του Ισλάµ και να την τελειοποιήσουν 

προβαίνοντας στην εµβάθυνση του Κορανίου. Τα άτοµα αυτά, που δεν ανήκαν 

αποκλειστικά στους επίσηµους θρησκευτικούς κύκλους, κατάφεραν να 

κερδίσουν το σεβασµό των συγχρόνων τους χάρη στην αρετή και το πνεύµα 

τους. Έτσι άρχισε να διαδίδεται ευρύτερα ο σουφισµός και η λατρεία των 

αγίων. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της επικράτησης του Ισλάµ, ορισµένοι 

µουσουλµάνοι έκαναν τελετουργικά που ξεπερνούσαν τις απλές θρησκευτικές 

υποχρεώσεις. Κάποιοι επέλεγαν τον ασκητισµό περιπλανώµενοι σε µακρινά 

µέρη, άλλοι την αγαµία και ζούσαν σύµφωνα µε αυστηρότατους κανόνες. Ο 

πρώτος ασκητής που αναφέρεται στα χρονικά της Βασόρας, ο ‘Āmir ibn ‘Abd 

All āh ibn ‘Abd al-Qais al-’Anbarī (θ. περ. 661–680)84, απαρνήθηκε την 

περιουσία του και τις γυναίκες και αρκέστηκε σε µια λιτή ζωή που 

περιελάµβανε ελάχιστη τροφή και ολιγόωρο ύπνο. 

Ο Jāḥiẓ είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά και µε κάθε 

λεπτοµέρεια την ανάπτυξη και εξέλιξη του ασκητισµού στη Βασόρα και η 

εντύπωση που αποκόµισε από τις τελετουργίες και τα άτοµα που τις 

πραγµατοποιούσαν ήταν εντυπωσιακή, όπως φαίνεται από τις περιγραφές που 

κάνει σχετικά µε το θέµα αυτό στα βιβλία του. 

Εκτός από τους ασκητές που διήγαγαν έναν παραδειγµατικό βίο, 

υπήρχαν οι προλέγοντες τη µοίρα85 και οι qussās, λαϊκοί κήρυκες  του Ισλάµ 

                                                 
83.  Πρόκειται για τον µικρό του ανιψιό Yamūt ibn al-Muzarra’ (Ibn ‘Asākir, Dimašq, σ. 

203. Sam‘ānī, Ansāb, σ. 118a, 118b), τον Abū Sa‘īd al-Hasan ibn ‘Alī al-‘Adawī  (Ibn 
‘Asākir, Dimašq, σ. 203. Asqalānī, Mīzān, IV, σ. 355) και τον Abū Bakr ‘Abd Allāh ibn Abī 
Dāwūd (Ibn ‘Asākir, Dimašq, σ. 203. Sam‘ānī, Ansāb, σ. 118a, 118b).  

84. Σχετικά µε αυτόν βλ. Bayān, στο ευρετήριο. Mubarrad, Kāmil, σ. 67. Ibn Qutaiba, 
‘Uyūn, I, σ. 308, II, σ. 370, III, σ. 184. Tabarī, I, σσ. 2449, 2555, 2923, 2924, 2931. Ibn Athīr, 
II, σ. 428, III, σσ. 114, 117. Ibn Sa‘d, Tabaqāt, VII1, σσ. 73-80. Balādurī, Ansāb, V, σσ. 57-58. 
Abū Nu‘aim, Hilya, II, σσ. 87-95, no 163. 

85. Βλ. Bukhalā’  , έκδ. Pellat, στο ευρετήριο.. Massignon, Essai, σ. 45. 
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που προέβαιναν σε µια απλοϊκή εξήγηση του Κορανίου χωρίς να είναι 

ιερωµένοι. Παρ’ όλο που ανάµεσά τους υπήρχαν λόγιοι, οι θρησκευτικοί 

άρχοντες και οι µυστικοί δεν τους αναγνώριζαν ως εκπροσώπους και κήρυκες 

του Ισλάµ και απλά τους θεωρούσαν ως παρερµηνευτές. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Ibn Ḥanbal (780-855)86, «οι χειρότεροι ψεύτες µεταξύ των 

ανθρώπων είναι οι qussās και οι ζητιάνοι». Ωστόσο, η προσφορά τους δεν 

είναι αµελητέα, καθώς µε την αφήγηση µύθων και δοξασιών προσέφεραν 

ερεθίσµατα σε ανθρώπους σαν τον Jāḥiẓ, ο οποίος εµπνεύστηκε από αυτούς 

και ανέλυσε θρησκευτικά ζητήµατα στο έργο του Risālat al-tarbi’ wa-t-tadwīr.  

Στη Βασόρα υπήρχαν και γυναίκες, που είχαν εγκαταλείψει τα εγκόσµια 

και είχαν αφιερωθεί στο στοχασµό και την ευσεβή ζωή, εµπλούτισαν τη 

θρησκευτικότητα µε την ευαισθησία τους. Τελούσαν τελετουργικές προσευχές 

στο τέµενος87 και ασχολούνταν µε τη µετάδοση των hadīth. Η Hafsa bint 

Anas88, η Hind bint Ma’qil89, η Suhaira bint Ja‘far90, η Umm Sabīb al-

’Abdiyya91 και η ‘Umara bint Qais al-’Adawīyya92 ήταν γυναίκες που 

απέκτησαν µεγάλη φήµη και το σεβασµό των µουσουλµάνων λόγω του τρόπου 

ζωής τους που αποτελούσε παράδειγµα προς µίµηση για κάθε ευσεβή.  

 
Το κίνηµα των mu‘tazila  

Το πολιτικο-θρησκευτικό αυτό κίνηµα93, το οποίο στόχευε στην 

εναρµόνιση της λογικής µε την πίστη, δηµιουργήθηκε στη Βασόρα κατά το 

                                                 
86. Makkī, Qūt, II, σ. 25. Ibn al-HāJJ, Madhal, II, σ. 146. Ο Ibn al-Ġauzī, Talbīs, σ. 131, 

τους καταδικάζει επειδή είναι γενικά αδαείς «που αρέσουν στις γυναίκες και στον λαό». Βλ. 
Christopher Melchert, Ahmad ibn Hanbal (Makers of the Muslim World), Oneworld 
Publications, 2006. 

87. Ibn Qutaiba, ‘Uyūn, I, σ. 167. 
88. Ibn Sa‘d, Tabaqāt, VIII, σ. 352.  
89. Ό.π., σ. 353.  
90. Ό.π., σ. 354. 
91. Ό.π., σ. 357. 
92. Ό.π., σσ. 359-360. 
93. Περί του µουταζιλισµού βλ. EI2, VII, λ. Mu‘tazila του D. Gimaret , σσ. 783-793.  σσ. 

44-65 κ.α. Fakhry, A History of Islamic Philosophy. Επίσης, το βιβλίο τής Sophia Vasalou, 
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πρώτο ήµισυ του 2ου/8ου αιώνα από τον Wāsil b. ‘Atā’ (θ. 748) και  έµελλε να 

γίνει µία από τις σηµαντικότερες θεολογικές σχολές του Ισλάµ. Μετά το 

θάνατο του Wāsil b. ‘Atā’, ηγέτης του κινήµατος έγινε ο ‘Amr b. ‘Ubayd (θ. 

761).  

Με τον όρο mu‘tazila (789:;<8ا )  εννοούσαν –κυρίως οι αντίπαλοί τους 

ισλαµιστές θεολόγοι- αυτούς που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους 

(διαφοροποιηµένοι), που απείχαν (αποµακρυσµένοι). Όµως η σηµασία του 

παραµένει ακόµα αινιγµατική. Σύµφωνα µε την παράδοση -η οποία ορισµένες 

φορές γίνεται αποδεκτή κι από τους ίδιους τους µουταζιλίτες- η ονοµασία αυτή 

δόθηκε στον Wāsil b. ‘Atā’ ή στον υπαρχηγό του, τον ‘Amr b. ‘Ubayd (θ. 761), 

επειδή ο µεν ή ο δε «διαχώρισε τη θέση του» από τον al-Ḥassān al-Baṣrī (642-

728), όταν προέκυψε ζήτηµα σχετικά µε τον καθορισµό της ποινής που 

επρόκειτο να εφαρµοστεί σε κάποιους µουσουλµάνους που ήσαν ένοχοι µιας 

σοβαρής παράβασης. 

Ο Carlo Αlfonso Nallino πρότεινε την ακόλουθη εξήγηση, η οποία 

θεωρείται η πιο αξιόπιστη: ο όρος i’tizāl υποδεικνύει µια στάση ουδετερότητας 

σε περίπτωση διχογνωµίας. Ο Nallino στηρίζεται στο γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια ενός εµφυλίου πολέµου, κάποιοι σύντροφοι του Προφήτη (‘Abd 

All āh b. ‘Umār,  Sa’d b. Abi Wakkās κ.ά.) επέλεξαν να µη συµµαχήσουν ούτε 

µε τον ‘Al ī ούτε µε τους αντιπάλους του και γι’ αυτό το λόγο ονοµάστηκαν 

mu‘tazila. Το συµπέρασµά του ότι ο θεολογικός µουταζιλισµός του Wāsil b. 

‘At ā’ και των διαδόχων του ήταν η φυσική συνέχεια του πρώτου αυτού 

πολιτικού µουταζιλισµού.  

Λίγο πριν από την άνοδο των Αββασσιδών στην εξουσία, οι 

µουταζιλίτες είχαν εδραιωθεί όχι µόνο στην πρωτεύουσα, αλλά σε πάρα 

πολλές περιοχές του ισλαµικού κόσµου, κυρίως στην Περσία. Η επιρροή του 

______________ 
Moral Agents and their Deserts: The Character of Mu‘tazilite Ethics (Princeton: Princeton 
University Press, 2008). Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, σσ. 
168-170. 
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µουταζιλισµού εξαπλώθηκε µέχρι τον πρώτο αιώνα της βασιλείας των 

Αββασσιδών. 

Η περίοδος που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «κλασική» για το 

κίνηµα του µουταζιλισµού, λόγω της αποκρυστάλλωσης και 

συστηµατοποίησης του δόγµατος, θεωρείται αυτή που ήταν χαλίφης ο al-

Ma’mūn (813-833). Μετά τον 10ο αιώνα άρχισε να παρακµάζει..  

Ήδη από πολύ νωρίς, οι µουταζιλίτες αποτέλεσαν δύο ξεχωριστές 

σχολές: τη σχολή της Βασόρας και τη σχολή της Βαγδάτης. Κατά την πρώτη 

περίοδο, από τη σχολή της Βασόρας ξεχώρισαν σηµαντικές προσωπικότητες 

όπως ο Dirār b. ‘Amr (θαν. περίπου 915 ), ο Abū al-‘Āssamm (θαν. 816 ;), ο 

Abū ‘l-Hudayl (752-842) και ο Jāḥiẓ. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 

περιόδου είναι η ποικιλοµορφία των ατόµων και των δογµάτων. Επρόκειτο 

περισσότερο για µία συγκέντρωση εξεχουσών προσωπικοτήτων, οι οποίες 

ξεχώριζαν για τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους, παρά για µία οργάνωση που 

είχε συνοχή και οµοιογένεια. Κατά τη δεύτερη περίοδο ιδρύονται οργανωµένες 

σχολές µε σκοπό να στηρίξουν το δόγµα που βασίζεται στη λογική. Εξέχουσες 

προσωπικότητες που επηρέασαν καταλυτικά την πορεία του κινήµατος ήταν ο 

Abū ‘Al ī al-Jubar’i (θ. 933) και ο γιος του Abū Hāšim (θ. 933).  

Η άφιξη των Σελτζούκων έθεσε τέλος στη «χρυσή εποχή» του 

µουταζιλισµού. Το κίνηµα, όµως, δεν εξαφανίστηκε, ούτε στη Βασόρα ούτε 

στη Βαγδάτη, αντίθετα συνέχισε να διαδίδεται µιας και διέθετε ισχυρό 

υπόβαθρο. Οι θέσεις του µουταζιλισµού βέβαια δεν συνέχισαν να αποτελούν 

αποκλειστικότητα των σχολών του κινήµατος καθώς καινούργια κινήµατα 

έκαναν την εµφάνισή τους, τόσο εντός του ισλαµικού κόσµου όσο και στο 

εξωτερικό. Τα κινήµατα αυτά υιοθέτησαν τις αρχές του, τις επεξεργάστηκαν 

και τις διαιώνισαν σε τέτοιο βαθµό που µοιάζουν επίκαιρες µέχρι σήµερα. Η 
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σκέψη των µουταζιλιτών άσκησε επίσης µεγάλη επιρροή στη θεολογική σκέψη 

των Εβραίων που ζούσαν σε µουσουλµανικές χώρες94.  

Ύστερα από αιώνες καταστολής ή συστηµατικής διαστρέβλωσης στο 

σουννιτικό Ισλάµ, ο µουταζιλισµός «ανακαλύφθηκε εκ νέου» στις αρχές του 

20ου αιώνα, και από τότε παρατηρείται µία σηµαντική τάση αναπροσαρµογής 

του, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο95. 

Ο Abū ‘l-Hudhayl (752-842) παρουσίασε τις βασικές θέσεις του 

µουταζιλισµού υπό τη µορφή «πέντε αρχών» (al-usūl al-khamsa), οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: 

1. η µοναδικότητα του Θεού (al-tawhīd) 

2.  η δικαιοσύνη του Θεού (al-‘adl) 

3. η υπόσχεση και η απειλή (al-wa’d wa ‘l-waid) 

4. η θεωρία της «ενδιάµεσης κατάστασης» (al-manzila bayna ‘l-manzilatayn) 

η οποία θεσπίστηκε από τον Wasil b. ‘Ata’. 

5. η δέσµευση του πιστού (σύµφωνα µε το Κοράνι III, 104 και 110 ; vii, 157; 

ix, 71, κτλ.) να «διατάζει το καλό και να απαγορεύει το κακό » (al-amr bi 

‘l-ma ‘ruf wa ‘l-nahī ‘an al- munkar), µε άλλα λόγια να επεµβαίνει στα 

κοινά για να επιβάλλει το νόµο και  να αντιµάχεται την ασέβεια. 

Όπως όλοι οι θεολόγοι, έτσι και οι µουταζιλίτες περιγράφουν τον Θεό 

µέσω των «ιδιοτήτων» του (sifāt). Ακολουθώντας το παράδειγµα των 

γραµµατικών, αναφέρονται αποκλειστικά στα επίθετα που τον χαρακτηρίζουν, 

όπως «ισχυρός » (kadīr), «σοφός» (‘ālim), «δηµιουργός» (khālik), «τροφός» 

(rāzik) κτλ. Η λέξη sifa δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα συνώνυµο των 

λέξεων wasf ή ism (=όνοµα). Η πλειονότητα των µουταζιλιτών που 

ακολούθησαν είχαν ως βασικό τους µέληµα να διατηρήσουν την αρχή της 

                                                 
94 G. Vajda, Introduction à la pensée juive du moyen âge , Paris 1947, σσ. 23–37, 45–65.  

H.A. Wolfson, Repercussions of the Kalam in Jewish Philosophy, Harvard University Press, 
1979. 

95 Βλ το πρόσφατο έργο του Thomas Hildebrandt: Neo-Mu‘ tazilismus? Intention und 
Kontext im modernen arabischen Umgang mit dem rationalistischen Erbe des Islam (Islamic 
Philosophy, Theology and Science, vol. LXXI), Brill, Leiden-Boston, 2007. 
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µοναδικότητας του Θεού, δηλώνοντας ότι ο Θεός είναι «σοφός, ισχυρός, ζει 

από µόνος του (bi-nafsihi), και όχι από µία γνώση, µια δύναµη ή µια ζωή»96.  

Οι µουταζιλίτες επιβεβαιώνουν τη θεωρία της δηµιουργίας του 

Κορανίου. Για τους περισσότερους, το Κοράνι αποτελεί ένα τυχαίο συµβάν 

(‘arad), καθώς κάθε λέξη αποτελείται από « γράµµατα στη σειρά και ήχους που 

προφέρονται ξεχωριστά» (hurūf manzūma wa aswāt mukattā’a). 

Γι’ αυτούς, ο Θεός δεν ενσαρκώνεται, οπότε δεν έχει και τις ιδιότητες 

ενός σώµατος. Από αυτή την αρχή προκύπτουν δύο βασικά 

συµπεράσµατα: όλες οι ανθρωποµορφικές απεικονίσεις πρέπει να 

απορρίπτονται και κάθε κορανική έκφραση που σχετίζεται µε τον 

ανθρωποµορφισµό του Θεού –τα «χέρια» του Θεού, τα «µάτια» Του, το 

«πρόσωπό» Του- θα πρέπει να ερµηνεύονται µόνο µε αλληγορικό τρόπο. 

Σύµφωνα µε την ερµηνεία αυτή, ο Θεός δεν µπορεί να έχει κανένα ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό, όπως σχήµα, χρώµα ή ύψος, και δεν µπορεί να κινείται ή να 

µένει ακίνητος97. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καµία οµοιότητα 

µεταξύ Αυτού και των πλασµάτων που δηµιούργησε.   

Μια από τις βασικότερες αρχές του µουταζιλισµού (δεν πρόκειται για 

δόγµα) είναι η αρχή της αναγκαίας δικαιοσύνης που πηγάζει από το Θεό. 

Σύµφωνα µ’ αυτή την αρχή, ο Θεός υπόκειται στους ίδιους κανόνες και νόµους 

που επιβάλλει στον άνθρωπο, γι’ αυτό ό,τι είναι άδικο για τον άνθρωπο είναι 

και για τον Θεό. Γι’ αυτό το λόγο, κατά τους µουταζιλίτες, η δικαιοσύνη που 

πηγάζει από το Θεό δεν δηµιουργήθηκε απλά από Αυτόν, αλλά αποτελεί µια 

µόνιµη δέσµευση ακόµα και γι’ Αυτόν. Ο Θεός είναι υποχρεωµένος να δρα στο 

όνοµα της δικαιοσύνης, διαφορετικά θα είναι άδικος. Η αναγκαία δικαιοσύνη 

Του αποκλείει οποιαδήποτε έννοια  προγεγραµµένου καθώς θα ήταν άδικο εκ 

µέρους του Θεού, σύµφωνα µε τις αρχές των µουταζιλιτών, να αποφασίζει εκ 

των προτέρων για το πεπρωµένο του κάθε ανθρώπου. Επιθυµία Του είναι να 

                                                 
96. Makalāt, 164, II, σσ. 13-14. 
97. Βλ. Makalāt, σσ. 155-156. 
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αποφασίζουν οι άνθρωποι για το µέλλον τους, να επιλέγουν την πίστη ή την 

απιστία, την υπακοή ή την ανυπακοή. 

Ο Θεός οφείλει όχι µόνο να δίνει στους ανθρώπους την ελευθερία της 

επιλογής µεταξύ πίστης και δυσπιστίας, αλλά και να τους παρέχει τα ίδια µέσα 

και την ίδια αρωγή. Οι άνθρωποι αποφασίζουν για το µέλλον τους. 

Οι µουταζιλίτες, µε βάση τις αρχές τους, θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν «ορθολογιστές». Αυτό δεν σηµαίνει ότι είχαν ξεκάθαρα 

ορθολογιστικές θεωρίες µε την έννοια ότι διατύπωσαν ένα σύστηµα 

αποκλειστικά βασιζόµενο στον ορθό λόγο, ανεξάρτητα από κάθε είδους 

αποκάλυψη. Αν και δεν διατύπωσαν ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό σύστηµα 

βασιζόµενοι στον ορθό λόγο, θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος µπορεί να αποκτήσει 

τη Γνώση χάρη στην ευφυία του, χωρίς τη συνδροµή καµιάς αποκάλυψης. Από 

αυστηρώς θεολογική σκοπιά, θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος µπορεί να 

κατανοήσει την ουσία του Θεού µόνο µέσω του ορθού λόγου. Η λογική είναι 

αυτή που µας επιτρέπει να κατανοήσουµε την ύπαρξη Του ως δηµιουργού 

(εφόσον ο κόσµος µας έχει µια αρχή, και το γεγονός ότι έχει µια αρχή 

προϋποθέτει ότι κάποιος τον δηµιούργησε), µας βοηθά να µάθουµε και τη 

φύση του.  Επίσης θεωρούσαν ότι µε τον ορθό λόγο µπορεί ο άνθρωπος να 

κατανοήσει και την ουσία του Θεού. Ο ορθός λόγος επιτρέπει την κατανόηση 

της φύσης του και της ύπαρξής του ως δηµιουργού του κόσµου. 

Ένα άλλο στοιχείο που µπορεί να θεωρηθεί καθαρά «ορθολογιστικό» 

είναι η διαµόρφωση ενός ουσιώδους συστήµατος για την εξήγηση του κόσµου 

και της ανθρωπότητας. Οι αρχές του συστήµατος αυτού δεν βασίζονται τόσο 

στο δόγµα του Κορανίου όσο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στις 

θεωρήσεις των µουταζιλιτών. Σύµφωνα µε βασικές αντιλήψεις τους το σώµα 

είναι µία συσσώρευση ατόµων, υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στην ουσία και 

το τυχαίο, και όλα τα φυσικά φαινόµενα µπορούν να εξηγηθούν µε την 

ανάλυση των ατόµων, τα οποία αποτελούν το σώµα. 
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Ο τοµέας, όµως, όπου κυριαρχεί ο ορθολογισµός των µουταζιλιτών 

είναι εκείνος της ηθικής98, που θεωρεί τον άνθρωπο ικανό να γνωρίζει 

στηριζόµενος στη λογική του αυτό που είναι ηθικά καλό ή κακό. Ο άνθρωπος 

αναγνωρίζει αυθόρµητα ότι το κακό συναρτάται µε την αδικία, εξαπάτηση, 

αγνωµοσύνη. Ακόµα και οι επιταγές του νόµου βασίζονται στον ορθό λόγο, 

καθώς η λογική µας είναι ικανή να αναγνωρίζει αν µια πράξη είναι κακή ή 

υποχρεωτική και αν η πραγµατοποίηση ή η αποφυγή της µπορεί να επιφέρει τα 

βασανιστήρια της κολάσεως για µια αιωνιότητα. 

Το 827ο χαλίφης al-Ma’mūn καθιέρωσε τον µουταζιλισµό ως επίσηµο 

δόγµα. Ο Jāḥiẓ δεν υπήρξε απλά οπαδός του κινήµατος, αλλά ένθερµος 

υποστηρικτής του σε τέτοιο βαθµό που το κίνηµα του µουταζιλισµού στη 

Βασόρα ονοµάστηκε προς τιµήν του jāḥiẓiyya, ενώ ο ίδιος ο συγγραφέας 

παρουσίασε στο έργο του Kitāb fadhilāt al-mu‘tazila τις αρετές όλων όσοι 

προσπάθησαν να καθιερώσουν τον ορθολογισµό στη µουσουλµανική σκέψη99. 

Ο ορθολογισµός τον σηµάδεψε βαθιά, αλλά αργότερα υπέστη τις συνέπειες, 

καθώς οι αντίπαλοί του τον επικαλέστηκαν προκειµένου να τον 

συκοφαντήσουν στις αρχές του νέου καθεστώτος της Βαγδάτης. Το 847, ο 

χαλίφης al-Mutawakkil (822-861) καταδίκασε το µουταζιλισµό και επανέφερε 

τον σουννιτισµό. Ο µουταζιλισµός, όµως, εξακολούθησε να υπάρχει στη 

µουσουλµανική σκέψη, αυτή τη φορά έµµεσα µέσω των δύο βασικών 

δογµάτων του Ισλάµ, καθώς, απ’ τη µια, οι θεωρητικές αρχές του βασίζονταν 

στη θεολογία των σουνιτών και, από την άλλη, η θεολογία των σιϊτών είχε 

επηρεαστεί κατά ένα µεγάλο µέρος από το δόγµα του. 

 
 

                                                 
98 Για την ηθική στο έργο του al- Jāḥiẓ βλ. Jeries, Le système éthique d’al-Jahiz. Για την 

ηθική στον µουταζιλισµό βλ. Vasalou, Moral Agents and their Deserts: The Character of 
Mu‘tazilite Ethics. 

99 Βλ. A. N. Nader, Le systeme philosophique, όπου και επισήµανση των αποκλίσεων 
του Jāḥiẓ από τον µουταζιλισµό. Ειδικότερα βλ. van Ess, “Al- Jāḥiẓ and Early Mu‘tazilī 
Theology”, Al- Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, σσ. 3- 15. 
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4) H πολιτιστική και πνευµατική δηµιουργία 

Κατά τους πρώτους αιώνες του Ισλάµ, οι Άραβες, για ν’ ανταποκριθούν 

στις πολιτικές και θρησκευτικές ανάγκες, άρχισαν να καταγράφουν τις 

ιστορικές παραδόσεις που µέχρι τότε µεταδίδονταν προφορικά, ενώ η 

θεµατολογία των ποιητικών έργων ήταν εµπνευσµένη από την πολιτική και 

θρησκευτική ζωή. 

Στον τοµέα της διανόησης100, η Βασόρα ήταν η πατρίδα του 

ορθολογισµού, εκεί όπου γεννήθηκε ο µουταζιλισµός και η σχολή των 

γραµµατικών και των λεξικογράφων. Η πνευµατική δηµιουργία υπαγορευόταν 

από µία επιτακτική ανάγκη να καθοριστούν τόσο οι γραµµατικοί κανόνες όσο 

και η σηµασία των λέξεων. Αιώνες αργότερα ο Ibn Haldūn (1332-1406) 

εκφράζει ξεκάθαρα την άποψη ότι «αν η γλώσσα στην οποία αποκαλύφθηκαν τα 

βιβλία (του ισλάµ) έφτανε σε σηµείο να χαθεί, άραγε δεν θα χάνονταν και οι 

ίδιοι, αλλά και η εξυπνάδα τους;»101. 

Είναι προφανές ότι στη Βασόρα υπήρχε µεγάλη γλωσσική ποικιλία, 

καθώς οι διαφορετικές φυλές που κατοικούσαν εκεί είχαν διατηρήσει τη δική 

τους γλώσσα. Ωστόσο, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λόγω των 

στρατιωτικών αποστολών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι στρατιώτες 

κατασκήνωναν στα ίδια στρατόπεδα, αλλά και λόγω της επικράτησης της 

διαλέκτου των Χιτζαζιτών και των Ταµιµιτών, οι Άραβες απέκτησαν µία κοινή 

γλώσσα. Το λεξιλόγιο και η φωνητική, η µορφολογία και η σύνταξη αυτής της 

γλώσσας συχνά αλλοιώνονταν102, όταν µιλούνταν από τους µη Άραβες. Σε µια 

πολυ-πολιτισµική πόλη σαν τη Βασόρα ακούγονταν διάφοροι διάλεκτοι: οι 
                                                 

100 Zaki, La Vie littéraire à Baṣra. 
101. Ibn Haldūn, Muqaddima, µετάφρ. Slane, III, σ. 337.  
102. Την εποχή του Jāḥiẓ, είχαν δηµιουργηθεί διάφοροι διάλεκτοι λόγω των διαφόρων 

φωνητικών διαφορών, κυρίως στο περιβάλλον των µη Αράβων. Κάποιοι είχαν το χάρισµα να 
µιµούνται τις φωνές των ζώων αλλά και να δίνουν διαφορετική χροιά στη φωνή τους 
µιµούµενοι την προφορά «της Υεµένης, του Hurāsān, της al-Ahwāz, των Zang, των Sind, των 
Αβησσυνών». Ο Jāḥiẓ, προκειµένου να τους χαρακτηρίσει, χρησιµοποιεί τη λ. hākiya (µίµος) 
στο έργο του Bayān, II, σ. 72. Βλ. και Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των 
Αράβων, σσ. 120-123, 166. 
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σκλάβοι διατηρούσαν το µητρικό τους ιδίωµα, οι αµόρφωτοι αλλοίωναν την 

αραβική, ενώ η επιρροή των περσικών ήταν διάχυτη και διαρκής. Οι 

µουσουλµάνοι, λοιπόν, δεν µπορούσαν να διατηρήσουν την καθαρότητα της 

γλώσσας των βεδουίνων αφού συναναστρέφονταν µε διαφορετικές και 

αλλόγλωσσες εθνότητες. Γι’ αυτό, οι Άραβες άρχισαν να συλλέγουν τη  

γλωσσική κληρονοµιά των προγόνων τους, µε σκοπό να σώσουν από τη 

λησµονιά το λεξιλόγιο του Κορανίου και να υποστηρίξουν, βασιζόµενοι στον 

γλωσσικό πλούτο, τη θεϊκή του προέλευση.  

 

α.  Αdab 

Ο Jāḥiẓ υπήρξε µία από τις σηµαντικές προσωπικότητες που συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην άνθιση της επονοµαζόµενης al-adab al-‘arabīya103.  

Αρχικά, η λέξη adab υπονοούσε µια συνήθεια, µια συµπεριφορά που 

ήταν αντάξια του πιστού στη σούννα. Με τον καιρό, όµως, η έννοια της λέξης 

εξελίχθηκε, και σήµαινε τη µεγαλοψυχία, τους καλούς τρόπους και τη 

µόρφωση, χαρακτηριστικά των κατοίκων των πόλεων που τους έκαναν να 

ξεχωρίζουν από τους άξεστους βεδουίνους. Στα µεγάλα αραβικά λεξικά, 

ωστόσο, δεν υπάρχει ένας πλήρης και επαρκής ορισµός αυτής της λέξης104, 

καθώς οι περισσότεροι γλωσσολόγοι αρκούνται στο να την εξηγούν ως εξής: 

«adab είναι η ευγένεια (zarf) και ο ευγενικός τρόπος του να λαµβάνεις [µια 

δωρεά κτλ]»105. Αναµφίβολα, µε τη λέξη adab, οι παλιοί εννοούσαν τη σούννα, 

δηλαδή τα προγονικά έθιµα που οι απόγονοι υιοθέτησαν ως κανόνες. Έτσι, οι 

Άραβες έδωσαν στη λέξη adab τη σηµασία των καλών τρόπων, της 

                                                 
103 .  Για τη θέση του Jāḥiẓ  στην αραβική φιλολογική παράδοση βλ. Baalbaki, “The Place 

of al- Jāḥiẓ in the Arabic Philological Tradition”. Για το adab βλ. και Κονδύλη – Μπασούκου, 
Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, σσ. 163-167. 

104. Nallino, La littérature arabe, σ.  7.  
105. Σύµφωνα µε τον Nallino (La littérature arabe, σ.  8), στο Kitāb al-ta‘rīfāt του al-

Sayyid al-Sarīf ‘Al ī ibn Muhammad al-Jurjānī, εκδ. Flügel, Leipzig 1845, σ. 14, ως adab 
ορίζεται «η γνώση που αποτρέπει από κάθε σφάλµα». Bλ. επίσης Lapidus, “Knowledge, 
Virtue, and Action. The Classical Muslim Conception of Adab”. Heath, “Al- Jāḥiẓ, Adab, and 
the Art of the Essay ”, όπου και η σχετική µε τον όρο βιβλιογραφία (βλ. ιδίως σ. 135). 
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διδασκαλίας της ηθικής και της γνώσης της ευγενικής συµπεριφοράς106. Αυτή 

ήταν η αποκλειστική σηµασία της κατά την προϊσλαµική εποχή και τον πρώτο 

αιώνα της εγίρας.  

Στον µυστικισµό, µε τον όρο adab όριζαν τους κανόνες συµπεριφοράς,  

οι οποίοι έπρεπε να διέπουν τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών-οπαδών, αλλά και 

µεταξύ του δάσκαλου και των µαθητών107. Ήταν αναγκαίο για όλους όσοι 

ασχολούνταν µε τις θρησκευτικές και νοµικές επιστήµες να γνωρίζουν τα 

µυστικά της αραβικής γλώσσας, ώστε να µπορούν να εξηγούν το Κορανίο και 

να κατανούν τις σπάνιες λέξεις που συναντούσαν στις παραδόσεις (hadīth). 

Στα τέλη του 8ου και στις αρχές 9ου αιώνα η λέξη άρχισε να αποκτά 

περαιτέρω σηµασίες τόσο γενικές όσο και πιο ιδιαίτερες. Έγινε συνώνυµη 

όλων εκείνων των γνώσεων που καθιστούσαν τον άνθρωπο ευγενή και «αστό»: 

ποίηση, τέχνη, ευγλωττία, γραφή και καλλιγραφία, ιστορικές και φυλετικές 

παραδόσεις των αρχαίων Αράβων και επιστήµες (ρητορική, γραµµατική, 

λεξικογραφία και µετρική). Η έννοιά της, λοιπόν, δεν περιοριζόταν στον ηθικό 

τοµέα, διευρύνθηκε και αφορούσε πλέον όχι µόνο τον ευγενικό τρόπο 

συµπεριφοράς, αλλά και την ενασχόληση µε µια τέχνη ή µία επιστήµη. Όσοι 

είχαν µία κλίση στις απολαύσεις του πνεύµατος διηγούνταν ιστορίες, 

παροιµίες, ανέκδοτα και αστεϊσµούς, παραδόσεις και παραµύθια, και διάνθιζαν 

τις συνοµιλίες τους µε στίχους που το περιεχόµενό τους σχετίζονταν µε τη 

συζήτηση. Έτσι, η λέξη adab έγινε συνώνυµη µε την ποίηση, τα σπάνια 

αφηγήµατα, τα παράξενα ανέκδοτα που στόχευαν στην αναζωογόνηση του 

πνεύµατος και τις απολαύσεις της ψυχής. Σιγά-σιγά, κάθε λογοτεχνική 

σύνθεση που ξεχώριζε, καθώς και τα βιβλία που περιείχαν λογοτεχνικά έργα 

σε στίχους ή σε πρόζα,  χαρακτηρίζονταν µε τον όρο adab.  

Λόγω της επαφής µε ξένους πολιτισµούς, ο όρος άρχισε σταδιακά να 

αποκτά τη σηµασία της γνώσης της λογοτεχνίας των µη Αράβων, η οποία 

                                                 
106. Rasā’il al-bulaghā’ , σσ. 2, 3, 4, 7, 12, 15.   
107  Για τις περί εκπαίδευσης αντιλήψεις του Jāḥiẓ βλ. Günther, “Al- Jāḥiẓ and the 

Poetics of Teaching ”,  σσ. 17-26. 
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υιοθετήθηκε από τον µουσουλµανικό πολιτισµό κατά την περίοδο των 

Αββασιδών108. Με αυτή την ευρύτερη έννοια, µε τη λέξη adab εκφράζεται η 

συλλογική κουλτούρα των Αράβων. Στη σύγχρονη εποχή, στο δυτικό κόσµο 

κυρίως, ο όρος adab αποτελεί αντικείµενο µελέτης προκειµένου να 

διασαφηνιστεί η σηµασία του, καθώς έχει γίνει πλέον συνώνυµο της 

λογοτεχνίας. Υπό αυτή την έννοια, adab σηµαίνει λογοτεχνική παραγωγή που 

στηρίζεται σε ένα πρότυπο, µία νόρµα, µία τεχνική ακόµα κι αν οι Άραβες 

αποδίδουν µια ευρύτερη σηµασία στη λέξη αυτή109. 

 

 

β. Οι γλωσσικές επιστήµες 

Οι Άραβες λόγιοι παραδέχονταν ότι το λεξιλόγιο του Κορανίου και των 

hadīth είχε µεν θεϊκή προέλευση, προερχόταν όµως από τη διάλεκτο της 

Μέκκας και πιο συγκεκριµένα από εκείνη των Κορεϊσιτών. Αυτή η διαπίστωση 

οδήγησε τους λεξικογράφους να διεξάγουν µελέτες µε σκοπό να 

συγκεντρώσουν τα λεξιλογικά στοιχεία και να συγγράψουν λεξικά. Αυτό το 

κατόρθωσαν κατά τον 10ο αιώνα ταξινοµώντας µε λογική σειρά τα 

αποτελέσµατα των ερευνών τους. Η αναζήτηση των λεξιλογικών στοιχείων 

γρήγορα εξελίχθηκε σε αναζήτηση αρχαίων ποιηµάτων και παροιµιών που, 

σύµφωνα µε τους ειδικούς, ήταν µνηµεία της γλώσσας στην πιο καθαρή της 

µορφή.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η σηµασία που αποδιδόταν στη 

γραµµατική. Άλλωστε, κάθε µορφωµένος κάτοικος της Βασόρας γνώριζε 

γραµµατική. Με την επιστήµη αυτή πιθανόν πρώτος ασχολήθηκε ο ‘Abd All āh 

                                                 
108 Ιδίως στην περίοδο (786-809) του χαλίφη Hārūn al-Rashīd (763 ή 766-809). Βλ. 

Σαββίδης, Από την ύστερη αρχαιότητα στον µεσαίωνα, σσ. 221 κ.εξ. Κάποιες πτυχές των 
αραβοβυζαντινών πολιτιστικών σχέσεων εξετάζει ο καθηγ. Αλέξιος Σαββίδης, ό.π., σσ. 231-
237. 

109. Βλ. Nallino, La littérature arabe, σσ. 7-26. Allen, R., Arabic literature, σσ. 4-5.  
Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, σσ. 163-167. 
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ibn Abī Ishāq (θαν. 735-6)110, η παράδοση, ωστόσο, αποδίδει τη δηµιουργία 

της γραµµατικής στον Abū l-Aswad ad-Du’alī (603-688/689) υπό την αιγίδα 

τουʿAl ī ibn Abī Ṭālib (600/601/607-661). Από τότε, οι λόγιοι, λαµβάνοντας 

υπόψη τη σηµασία της, αφιέρωναν ένα µεγάλο µέρος της δραστηριότητάς τους 

αναλύοντας το σύστηµα µε το οποίο λειτουργούσε η γραµµατική της αραβικής 

γλώσσας.  

Από την άλλη, στηριζόµενοι στην αρχή ότι ο Αδάµ µιλούσε την 

αραβική γλώσσα, οι λεξικογράφοι ένιωσαν την ανάγκη να συλλέξουν την 

γλωσσική τους κληρονοµιά. Στα µάτια των επιστηµόνων, οι βεδουίνοι ήταν οι 

µάρτυρες του παρελθόντος έχοντας διατηρήσει την καθαρότητα της αραβικής 

γλώσσας. Το πρώτο λεξικό της αραβικής γλώσσας, το Kitāb al-‘ain του Khalīl 

Ibn Ahmad al-Farāhīdī (718-791), το οποίο αποτελεί προϊόν της 

ορθολογιστικής µεθόδου, συντάχθηκε κατά τον 8ο αιώνα. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι ο Khalīl ανακάλυψε τους νόµους της µετρικής καθώς υιοθέτησε 

µία λογική ταξινόµηση - σύµφωνα µε την άρθρωση του κάθε φωνήµατος- κατά 

τη συγγραφή του λεξικού. Οι τρεις βασικοί δάσκαλοι του Jāḥiẓ, ο Abū Zaid al-

Ansārī (θαν. 830/831)111, ο al-Asma‘ī (θαν. 828)112 και ο Abū ‘Ubaida (θαν. 

περίπου 824-825)113 εµπλούτισαν σε µεγάλο βαθµό τη λεξικογραφία. Σύµφωνα 

µε όσα προκύπτουν από τις αναφορές στα έργα του Jāḥiẓ, οι δάσκαλοι αυτοί 

                                                 
110. Η παράδοση αποδίδει τη δηµιουργία της γραµµατικής στον Abū l-Aswad as-Du’alī 

µε την καθοδήγηση του ‘Al ī ibn Tālib. Η µόνη µαρτυρία υπέρ αυτής της παράδοσης 
αναφέρεται από τον Ibn Nadīm, Fihrist, σσ. 60-61. Πρόκειται πιθανότατα για ένα εύρηµα 
των σιιτών, ο µύθος όµως επικράτησε σε σηµείο που όλοι όσοι ασχολούνται µε τη 
γραµµατική από ιστορικής πλευράς τον επικαλούνται, χωρίς βέβαια να είναι απολύτως 
πεπεισµένοι για την αξιοπιστία του. Ο I. Mustafa, στηριζόµενος σε µία µελέτη του Βιβλίου 
του Sībawaih, αποδεικνύει ότι ο πιο παλιός γραµµατικός είναι ο ‘Abd All āh ibn Abī Ishāq 
(XXIe Congrès Orient., σσ. 278-279). Οµοίως, ο Pellat κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα, Le 
milieu basrien, σ. 130.    

111. Βλ. EI2, I, λ. Ansārī του S. de Beaurecueil, σσ. 515-516. GAL, I, σ. 104 και συµπλ.. 
Zubaidī, Tabaqāt, σ. 141. Anbārī, Alibbā’ , σσ. 173-179. Sīrāfī, Nahwiyyīn, σσ. 52-57.  

112. Βλ. EI2, I, λ. Asma‘ī του B. Lewin, σσ. 717-719. GAL, I, σ. 104 και συµπλ.. Zubaidī, 
Tabaqāt, σ. 141. Anbārī, Alibbā’ , σσ. 151-172. Sīrāfī, Nahwiyyīn, σσ. 58-67. 

113. Βλ. EI2, I, λ. Abū ‘Ubaida  του H. A. R. Gibb, σ. 158. Muh. St. I, σσ. 194-206. 
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συνέβαλαν µε το πρωτότυπο έργο τους στην πρόοδο της γραµµατικής, της 

λεξικογραφίας και στην καταγραφή των ιστορικών παραδόσεων.     

Παράλληλα, οι Άραβες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην ποίηση των 

προγόνων που αποτελούσε µια πλούσια κληρονοµιά. Η έρευνα και η συλλογή 

των ποιηµάτων της προϊσλαµικής εποχής είχε, συν τοις άλλοις,  πολιτική 

σκοπιµότητα στη διαµάχη τους µε τους µη Άραβες. Οι Πέρσες, οι οποίοι 

βρίσκονταν υπό την κυριαρχία τους χωρίς να έχει σβήσει από τη µνήµη τους η 

λογοτεχνική τους παράδοση, αισθάνονταν υπεροχή και προκαλούσαν τους 

Άραβες να αποδείξουν την ανωτερότητά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι Άραβες 

άρχισαν να αναζητούν και να συγκεντρώνουν µε ενθουσιασµό τα ποιήµατα της 

προϊσλαµικής περιόδου. Η µελέτη των συλλογών αυτών έδωσε έµπνευση 

στους Άραβες και προκάλεσε την άνθιση νέας λογοτεχνικής και ποιητικής 

παραγωγής. 

Μέσα από το Kitāb al-Bayān και το Kitāb al-Ḥayawān, αντλούµε 

πληροφορίες σχετικά µε τους ποιητές που είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

κατοίκων της Βασόρας. Μπορεί ο al-Asma’ī και άλλοι µελετητές να µην 

κατάφεραν να εκδώσουν τα diwān114, µπόρεσαν, όµως, να τα διασώσουν µε τις 

δηµόσιες απαγγελίες τους στο Mirbad ή το τέµενος. Ο Jāḥiẓ που σύχναζε σε 

αυτούς τους κύκλους κατέγραψε στο Kitāb al-Bayān115 τη µέθοδο µε την οποία 

δούλευαν οι λόγιοι: 

«Συναναστράφηκα τον Abū ‘Ubaida, τον al-Asma‘ī, τον Yahya ibn 

Nujaim και τον Abū Malik ‘Amr ibn Kirkira –µε άλλα λόγια τους ruwāt της 

Βαγδάτης- και δεν είδα κανένα να αναζητά και να απαγγέλλει nasīb [ερωτικό 

πρόλογο σε qaṣīdah], ενώ ο Halāf συνήθιζε να τα συγκεντρώνει. Έβλεπα 

πάντοτε τους γραµµατικούς να στοχεύουν µόνο στη συλλογή στίχων που 

περιείχαν ένα i’rab [χαρακτηριστικό] ενώ όσοι τα µετέφεραν επιδίωκαν να 

διηγούνται µόνο όσους στίχους περιείχαν µία παράξενη λέξη [garīb] ή µία 

                                                 
114  Η αραβική λέξη diwān (انIRد ), προέρχεται από την περσική και σηµαίνει κατάλογος ή 

καταγραφή, και -κατ’ επέκταση- συλλογή ποιηµάτων. 
115. Bayān, III, σσ. 235-236, µερικώς µεταφρασµένο από Mez, Abulkāsim, IX.  
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δύσκολη ιδέα, που απαιτούσαν µία εκτενή εξήγηση. Όσοι µετέδιδαν τις λαϊκές 

παραδόσεις [ahbar], απ’ την πλευρά τους, δεν αναζητούσαν παρά µόνο τους 

στίχους που αναφέρονταν σ’ αυτές και τις παροιµίες. Εντούτοις, τους είδα όλους 

–και τους παρατήρησα για µεγάλο χρονικό διάστηµα- να εµµένουν στους 

ξεχωριστούς όρους, σε επιλεγµένα θέµατα καθώς και σε εύηχες λέξεις, 

ευκολονόητες και εύµορφες, να εκτιµούν τα χαρίσµατα του ποιητή και την 

ποιότητα του, να ξεσηκώνουν τις λεπτές και γραφικές εκφράσεις, τις ιδέες που 

όταν εισβάλουν στις καρδιές, τις γεµίζουν και τις διορθώνουν, ανοίγοντας στη 

γλώσσα τη θύρα της ευγλωττίας, δείχνοντας στην πέννα το δρόµο προς τις 

κρυµµένες λέξεις κάνοντας να αναβλύσουν οι πιο όµορφες ιδέες. ∆ιαπίστωσα ότι 

η οξυδέρκεια για τέτοιες εκφράσεις ήταν πολύ διαδεδοµένη στους ruwāt, που 

είναι και συγγραφείς, και εµφανέστερη στο στόµα των ικανών ποιητών». 

 

Με τη λέξη ruwāt (εν. raw), ο Jāḥiẓ εννοεί τόσο τους διανοούµενους 

που ασχολούνταν µε τη συλλογή παλιών ποιηµάτων όσο και αυτούς απ’ όπου 

αντλούσαν τις πληροφορίες τους. Οι ruwāt της Βασόρας116 αποτελούσαν µια 

εθελούσια αλλά και τυχαία πηγή πληροφοριών, άλλες φορές πάλι επιχειρούσαν 

επιτόπιες έρευνες στην έρηµο ή ανάµεσα στα καραβάνια, ύστερα από 

ενθάρρυνση των φιλολόγων, των λεξικογράφων και των ερευνητών. Οι 

µεταγενέστεροι διανοούµενοι εφάρµοσαν, στη λεξικογραφία και στην έρευνα 

για τη συλλογή των ποιηµάτων, τις µεθόδους αυτών που συνέλεγαν 

                                                 
116. Βλ. Pellat, Le milieu basrien, σσ. 137-138: Πρόκειται για έναν βεδουίνο ονόµατι Abū 

l-Gāmūs Taur ibn Yazīd που αναφέρεται ότι δίδαξε την ευγλωττία στον Ibn Muqaffa’ 
(Fihrist, σ. 67). Ο Abū ‘Ubaida χρησιµοποιούσε τον Abū Sawwār al-Ġanawī (Fihrist, σ. 67. 
Ibn Qutaiba, Shi‘r, σ. 335) ενώ ο al-Asma‘ī είχε ο πληροφοριοδότη τον As‘ad ibn ‘Isma. 
Ένας από αυτούς που µετέδιδαν πληροφορίες στον Abu l-Baida’ ονοµαζόταν Abū ‘Adnān 
(Fihrist, σ. 68. Bayān, I, σ. 210. Aġānī, II, σ. 51. Marzubānī, Muwaššah, σ. 174) και ήταν ένας 
παιδαγωγός τον οποίο ο Jāḥiẓ θαύµαζε για τις γνώσεις και την ευγλωττία του. Αξίζει να 
αναφερθούν επίσης ο Abū Mahdiyya (Fihrist, σ. 69. Bayān, II, 222, III, σ. 164. Zubaidī, 
Tabaqāt, σ. 139. Suyūtī, Muzhir, σ. 249), ο Muntaji ibn Nabhān (Bayān, στο ευρετήριο. 
Bukhalā’ , στο ευρετήριο. Zubaidī, Tabaqāt, σ. 139. Ibn Qutaiba, Ši‘r, σ. 428. Marzubānī, 
Muwaššah, στο ευρετήριο), καθώς και ο ‘Amr ibn ‘Āmir al-Bahdalī τον οποίο ο al-‘Asma‘ī 
εµπιστευόταν απόλυτα (Fihrist, σ. 70). 
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παραδόσεις, ενώ παράλληλα απαίτησαν από τους ruwāt να διατηρούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο την αυθεντικότητα των αφηγήσεων. Σύµφωνα µε τον al- 

Suyūtī (1445-1505)117 υπήρχαν έξι βασικές προϋποθέσεις: η άµεση ακρόαση 

ενός δασκάλου ή ενός Άραβα, η διάλεξη ενός δασκάλου, η ακρόαση µιας 

διάλεξης υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, η ijāza (πιστοποιηµένη γνώση 

προς διδασκαλία) που σχετιζόταν µε τα έργα και τα κείµενα, η µετάδοση δι’ 

αλληλογραφίας  και η αναφορά σε ένα έργο. 

Την εποχή του Jāḥiẓ, υπήρχαν αµέτρητες περιπτώσεις παραποιήσεων, οι 

οποίες οφείλονταν στις αντιπαραθέσεις σχετικά µε την αυθεντικότητα της 

προϊσλαµικής ποίησης. Ούτε ο Jāḥiẓ  κατόρθωσε να αποφύγει αυτή την τάση. 

Σε µία περασµένη πλέον ηλικία, όταν η δόξα που είχε αποκτήσει του επέτρεπε 

να είναι ειλικρινής χωρίς να κινδυνεύει να παρεξηγηθεί, οµολόγησε ότι είχε 

υπογράψει ορισµένα έργα του µε το όνοµα κάποιων διάσηµων συγγραφέων. 

 

γ. Η ποίηση και o πεζός λόγος 

Η ποιητική δραστηριότητα της Βασόρας προσανατολίστηκε προς δύο 

βασικές κατευθύνσεις. Από τη µία, σ’ αυτή την ένδοξη πόλη καταγράφτηκαν 

τα diwān της προϊσλαµικής εποχής και εκεί οι ruwāt απήγγειλαν στο Mirbad 

προκειµένου να τα µεταδώσουν για να µη λησµονηθούν. Το γεγονός αυτό, 

έδωσε ώθηση στους ποιητές της jahiliyya118 και, κατά συνέπεια, κατά τον 8ο 

αιώνα, µεγάλοι ποιητές όπως ο Abū Nuwās119 άρχισαν να δηµιουργούν 

ποιήµατα ακολουθώντας τους κλασικούς κανόνες. Από την άλλη, υπήρξε 

µεγάλη πρόοδος στην πρωτότυπη παραγωγή. Οι βεδουίνοι καλλιεργούσαν την 

ποίηση λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που είχαν επέλθει στον τρόπο ζωής 

τους. Ενώ στη Μέκκα και στην Κούφα οι ποιητές εγκωµίαζαν την αγάπη, στη 

                                                 
117. Suyūtī, Muzhir, I, σσ. 87-102. Για τις απαιτούµενες προϋποθέσεις των ruwāt, βλ. 

αυτόθι, I, σ. 82.   
        118  «Εποχής της άγνοιας», δηλ. της προϊσλαµικής εποχής. 

119   Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, , σσ. 175-182. 
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Βασόρα πηγή έµπνευσης αποτελούσαν οι πολιτικοί αγώνες, εποµένως η 

θεµατολογία των ποιηµάτων ήταν κατεξοχήν πολιτική.  

Κατά τη περίοδο που βρίσκονταν στην εξουσία οι πρώτοι χαλίφες, αυτό 

το είδος ποίησης γνώρισε µεγάλη ακµή. Οι ποιητές αντλούσαν τα θέµατά τους 

από τα ιστορικά γεγονότα και εξέφραζαν συναισθήµατα συµπάθειας ή 

αντιπάθειας προς την εξουσία των χαλιφών. Οι πρώτοι στίχοι των βεδουίνων 

χρονολογούνται µόλις από την εποχή της «Μάχης της Καµήλας». Η σατιρική 

ποίηση αποτέλεσε µέρος αυτού του είδους. Ένας από τους πρώτους ποιητές 

που µετέβη στη Βασόρα ήταν ο ‘Utaiba ibn Mirdās (7ος αι.) που καταγόταν 

από τους Banū Tamīm, ο επονοµαζόµενος Ibn Faswa120, που ζούσε από τις 

δωρεές των εµίρηδων, προς τιµή των οποίων απηύθυνε επαίνους. Κάποιες 

φορές, όµως, απαιτούσε τη βοήθεια χορηγών, γι’ αυτό το λόγο ο Ibn ‘Abbās 

(619-687) τον έδιωξε από τη Βασόρα. Τότε κατέφυγε στη Μεδίνα, απ’ όπου 

ασκούσε δριµεία κριτική ενάντια στον κυβερνήτη της Βασόρας: 

 

Πήγα να βρω τον Ibn ‘Abbās µε την ελπίδα να λάβω µια δωρεά, 

όµως αυτός δεν θέλησε ούτε να µε αναγνωρίσει ούτε να φοβηθεί την 

κακία µου121. 

Στην ποίηση των βεδουίνων των µεταγενέστερων χρόνων, που είχαν 

πάψει να είναι πλέον νοµάδες και κατοικούσαν στα περίχωρα της Βασόρας, 

εκφράζεται η νοσταλγία τους για την έρηµο122 µέσα από την περιγραφική 

ποίηση. Χαρακτηριστικός τύπος βεδουίνου ποιητή ήταν ο Hilāl ibn al-As‘ar 

που αφηγούνταν ηρωικά κατορθώµατα. Η απαξίωση της πόλης ενίσχυε τη 

νοσταλγία της ερήµου και οι ποιητές εξέφραζαν την επιθυµία τους να 

ξαναβρούν τις παλιές τους συνήθειες. Η Βασόρα τους προκαλούσε απέχθεια κι 

αυτό φαίνεται από τους στίχους τους: 
                                                 

120. Σχετικά µε αυτόν βλ. Ibn Qutaiba, Si‘r, σσ. 217-219. Aġānī, XIX, σσ. 143-146. Ibn 
Hazm, Jamhara, σ. 202. Bayān, III, σ. 75.  

121. Aġānī, XIX, p. 144; Ibn Qutaiba, Ši‘r, p. 218.   
122. Ο C. A. Nallino αφιέρωσε µία ολόκληρη ενότητα σ’ αυτό το είδος ποίησης, La 

littérature arabe, σσ. 40-50. 
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∆ε νιώθω κάτοικος της Βασόρας και τα ενδύµατά µου δεν µοιάζουν µε τα 

δικά τους123. 

Τις περισσότερες φορές τα ποιήµατα αυτά ήταν ανώνυµα και γι’ αυτό 

τον λόγο δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθούν. 

Όσο για την ερωτική ποίηση, αυτή δεν αποτελούσε ανεξάρτητο είδος, 

όπως αποτελούσε η βακχική ποίηση, την οποία εκπροσωπούσε µε πρωτότυπα 

έργα ο Ḥāritha ibn Badr al-Judanī124. 

Οι ποιητές δεν ήταν παρά poetae minores, των οποίων η φήµη δεν 

ξεπερνούσε τα όρια του σηµερινού Ιράκ, όµως από την περίοδο των 

Οµµεϋάδων εµφανίστηκαν σηµαντικοί ποιητές στη Βασόρα, όπως ο Farazdaq, 

ο Jarīr, al-Rā‘ ī, ο Dhū l-Rumma και ο al-Ahṭal125. Ήδη από την εποχή του Ιbn 

Abi Sufyan Ziyād126 (θ. 673), οι κυβερνήτες της Βασόρας θέλησαν να 

µιµηθούν την αυλή της ∆αµασκού όπου σύχναζαν ποιητές. Κάποιες φορές, 

µάλιστα, οι ποιητές αυτοί αποτελούσαν τη συνοδεία των κυβερνητών, 

απαγγέλλοντας εγκώµια και  θρηνώντας το θάνατό αυτών, όπως στην 

περίπτωση του Bishr ibn Marwān (θ. 695) που είχε ως συνοδό του τον al-

Hakam ibn ‘Abdal al-Asadī127 από την Κούφα. Άλλες φορές, τους ενθάρρυναν 

και τους προκαλούσαν να ανταγωνιστούν στο Mirbad. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπως εκείνη ανάµεσα στον Farazdaq και τον Jarīr, οι ποιητικές 

διαµάχες ήταν τόσο έντονες που ήταν απαραίτητη η παρέµβαση των αρχών128. 

Εν πάση περιπτώσει, η επίδραση του Farazdaq και του Jarīr ήταν καταλυτική, 

καθώς τα έργα τους υπήρξαν πρότυπα για τους υπόλοιπους ποιητές και 

                                                 
123. Qālī, Amālī, III, σ. 21. 
124. Σχετικά µε αυτόν βλ. Ibn Qutaiba, Shi‘r, σσ. 461-462..Bayān, στα περιεχόµενα. 

Aġānī, XXI, σσ. 20-44. Ibn Abī Hadīd, Šarh, I, σσ. 304-305, 383-384. Nallino, La littérature 
arabe, σσ. 224-225. 

125. Aġānī, IV, σ. 132. VII, σ. 133. Σχετικά µε τα ταξίδια του ποιητή al-Ahṭal στη 
Μεσοποταµία βλ. Lammens, Chantre, σ. 154 κ.ε.    

126. Σχετικά µε τον Ziyād και τους ποιητές βλ. Lammens, Omeyyades, σσ. 135 κ.ε.  
127. Σχετικά µε τον ποιητή βλ. Nallino, La littérature arabe, σσ. 228-229.  
128. Balādurī, Ansāb, V, σ. 278. Aġānī, XIX, σσ. 16, 18, 23-24. 
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αποτέλεσαν το καύχηµα και την ποιητική κληρονοµιά των Ταµιµιτών (δηλ. της 

αραβικής φυλής Banū Tamīm). 

Την εξέλιξη αυτή στην ποιητική παραγωγή της Βασόρας διέκοψε 

ξαφνικά η πτώση του καθεστώτος των Οµµεϋάδων και η άνοδος των 

Αββασιδών στην εξουσία. Κάποιοι ποιητές εξακολούθησαν να πλέκουν το 

εγκώµιο των καινούργιων χαλιφών, όπως έκαναν και µε τους προκατόχους 

τους, µη διστάζοντας να κατηγορήσουν αυτούς που πριν λίγο καιρό 

επευφηµούσαν. Οι γνήσιοι Άραβες παραχώρησαν τη θέση τους στους 

mawali129 που γνώριζαν την αραβική γλώσσα και κατείχαν ένα αναµφισβήτητο 

ποιητικό ταλέντο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε διαµάχη µεταξύ των «παλιών» 

και των «σύγχρονων»130, η οποία αποτελούσε προέκταση του ανταγωνισµού 

µεταξύ Αράβων και µη Αράβων. Μέχρι την εποχή του Harūn al-Rashīd (763-

809), η Βασόρα υπήρξε γενέτειρα περίφηµων ποιητών, οι οποίοι περιορίζονταν 

στο να κάνουν µερικά ταξίδια προκειµένου να επισκεφθούν την Αυλή του 

χαλίφη. Στα χρόνια της βασιλείας του al-Ma’mūn η Βαγδάτη αποτέλεσε τον 

µόνιµο χώρο διαµονής και δραστηριότητας των ποιητών. Ο Jāḥiẓ, 

διαπιστώνοντας ότι η ελίτ των διανοουµένων που καταγόταν από τη Βασόρα 

άρχισε να συχνάζει στη Βαγδάτη, αποφάσισε να εγκατασταθεί κι ο ίδιος εκεί, 

για να βρίσκεται σε επαφή µαζί τους. Η ποίηση αντλούσε πλέον τα θέµατά της 

από τη θρησκευτική και πολιτική ζωή, ενώ παράλληλα εξέφραζε φιλοσοφικές 

ιδέες, αλλά και συναισθήµατα.    

Όσον αφορά στην πρόζα, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί 

καλλιτεχνικό είδος, παρέµεινε αποκλειστικά προφορική κατά τη διάρκεια του 

7ου αιώνα. Απαγγελλόταν ως δηµηγορία των qussās, ακουγόταν στις 

συνοµιλίες στους δηµόσιους χώρους, στο Mirbad ή στο τέµενος. Η τέχνη αυτή 

που καλλιεργήθηκε ήδη από τα προϊσλαµικά χρόνια, τώρα κατόρθωσε να 

φτάσει σε επίπεδα τελειότητας. Από τους δύο σηµαντικότερους δηµιουργούς 

                                                 
129. Mawali ή mawālá (αραβ. ^UاI_ ) είναι όρος της κλασσικής αραβικής, που 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει τους µη αραβικής καταγωγής µουσουλµάνους. 
130. Ο Tāhā Husain έφερε στο φως το ζήτηµα αυτό στο έργο του Hadīth al-arbi‘ā’.  
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της λογοτεχνικής πρόζας, Ibn al-Muqāffa’ και Sahl ibn Hārūn131, ο πρώτος 

καταγόταν από τη Βασόρα. Όσοι ασχολήθηκαν µε το είδος της πρόζας 

δέχθηκαν κυρίως ξένες επιδράσεις, γι’ αυτό το λόγο το µόνο αραβικό στοιχείο 

που χαρακτήριζε τα έργα τους ήταν η γλώσσα. Ο Jāḥiẓ ήταν εκείνος που 

προσπάθησε να συγκεντρώσει τα αραβικά στοιχεία και να τα εκλαϊκεύσει 

θέτοντάς τα στη διάθεση των συγγραφέων που έκλιναν περισσότερο προς την 

περσική κουλτούρα.  

 
δ. Η ιστορία  

Ποικίλοι ήταν οι λόγοι που ώθησαν τους Άραβες να ασχοληθούν µε την 

καταγραφή της ιστορίας, όπως η ανάγκη για κατανόηση των ιστορικών 

αναφορών που περιέχονται στο Κοράνι και τα hadīth και η έντονη η επιθυµία 

τους να θέσουν σε χρονολογική σειρά τη διαδοχική µεταστροφή των φυλών 

στο Ισλάµ και να µελετήσουν τις πτυχές της προσωπικότητας του Προφήτη.  

Το Ισλάµ δεν κατάφερε να θέσει τέλος στις αντιπαλότητες µεταξύ των 

φυλών και κάθε µια από αυτές διατηρούσε ή ανασυγκροτούσε τις παλιές της 

παραδόσεις µε σκοπό ν’ αντιµετωπίσει τους αντιπάλους της. Σύντοµα, όµως, οι 

Άραβες απόκτησαν συνείδηση της καθολικότητας της αποστολής του Προφήτη 

και αυτή η αντίληψη άρχισε να εκφράζεται µέσω της ιστορίας αποτελώντας το 

βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της αραβικής ιστοριογραφίας. Η ανάγκη τους 

να απαντήσουν στις επιθέσεις που δέχονταν ήταν αυτή που ευνόησε την 

άνθιση της ιστορίας. 

Κατά την περίοδο της δυναστείας των Οµµεϋάδων, στη Βασόρα οι 

κυβερνήτες ενθάρρυναν το λαό να τους παρέχει πληροφορίες για διάφορες 

φυλές αποσκοπώντας να προστατευθούν από τους πολιτικούς τους αντιπάλους.  

Με αυτό τον τρόπο γεννήθηκε η ιστοριογραφία στη Βασόρα. Όσον αφορά 

στον Jāḥiẓ, ο ίδιος κατόρθωσε να συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε 

προσωπικότητες που ανήκαν σε διάφορες φυλές της Βασόρας, και οι αναφορές 

                                                 
131. Σχετικά µε αυτόν βλ. EI2, VIII, λ. Sahl b. Hārūn του Mohsen Zakeri, σσ. 838-840. 
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του σε γραπτά έργα ή στους διδασκάλους του αποδεικνύουν ότι τον ενδιέφερε 

και αυτός ο τοµέας.  

Σύµφωνα µε τον Gibb132, «οι λόγιοι ασχολήθηκαν µε την φυλετική 

παράδοση επιθυµώντας να ανακτήσουν και να διαλευκάνουν τα αποµεινάρια της 

αρχαίας ποίησης, κι έτσι προσέφεραν στην ιστορία µια αξιόλογη υπηρεσία 

συγκεντρώνοντας και ταξινοµώντας ένα τεράστιο υλικό. Τυπική προσωπικότητα 

στον τοµέα αυτό υπήρξε ο Abū ‘Ubaida (728-824) ένας mawlā που καταγόταν 

από τη Μεσοποταµία». Ο Abū ‘Ubaida συνέλεξε τα αρχαία ποιήµατα και τις 

φυλετικές παραδόσεις και προέβη στη συγγραφή ενός αξιοσηµείωτου αριθµού 

µονογραφιών133 που αφορούσαν πόλεις, περιοχές, φυλές, πρόσωπα και 

ιστορικά γεγονότα, µάχες, σέχτες, παρατάξεις ή εθνικά στοιχεία. Σύµφωνα µε 

τους σύγχρονους αλλά και τους µεταγενέστερους συγγραφείς, ο Abū ‘Ubaida 

συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ιστορικής επιστήµης τόσο των 

Αράβων όσο και των µη Αράβων. 

Ένας άλλος ιστορικός, για τον οποίο ο Jāḥiẓ έτρεφε µεγάλη εκτίµηση, 
όπως µαρτυρούν οι πολυάριθµες αναφορές στο πρόσωπό του, είναι ο Abū l-
Hasan al-Madā’in ī (θαν. µεταξύ 840-845)134, που καταγόταν από τη Βασόρα, 
αλλά είχε εγκατασταθεί στη Βαγδάτη. Τα έργα τους παρουσιάζουν πολλές 
οµοιότητες σε σηµείο που ο Jāḥiẓ κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε το Βιβλίο των 
ζώων (Kitāb al-Ḥayawān) από τον Αριστοτέλη και προσέθεσε στίχους και 
φράσεις δανεισµένες από τον al-Madā’in ī135. Γενικότερα, όµως, οι δύο 
συγγραφείς δεν είχαν πάντοτε παράλληλη πορεία. Ο al-Madā’in ī αξιοποίησε 
τις γνώσεις του για να συγγράψει αµέτρητα λογοτεχνικά και ιστορικά έργα: 
µονογραφίες σχετικές µε τον Προφήτη, την πολιτική ιστορία, τά ιστορικά 
γεγονότα, τις κατακτήσεις χωρών και την ιστορία της λογοτεχνίας, καθώς και 
άλλα ποικίλου περιεχόµενου136. Όλα αυτά είχαν ανεκτίµητη αξία για τον Jāḥiẓ, 
καθώς του χρησίµευσαν ως πρακτική εγκυκλοπαίδεια.  

 

                                                 
132.  Βλ. λ. Ta’rīkh, ΕΙ1, suppl.  5, 251. 
133. Κατάλογος των µονογραφιών του παρατίθεται στο Fihrist, σσ. 79-80.  
134. EI2, V, λ. Madā’in ī, Ursula Sezgin, σσ. 946-948.  
135. Baġdādī, Farq, σ. 162 
136. Κατάλογος των έργων του έχει συνταχθεί από τον Pellat, Le milieu basrien, σ. 146, 

µε βάση το Fihrist, σσ. 147-152. Wüstenfeld, Geschichteschreiber, αρ. 47. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ζωή και το έργο του Jāḥiẓ 

 

1) Η ζωή του137  

Ο Jāḥiẓ γεννήθηκε στη Βασόρα την εποχή που η πόλη βρισκόταν 

στο απόγειο της δόξας της. Ο ίδιος αγνοούσε την ακριβή ηµεροµηνία γέννησής 

του, οι βιογράφοι του, όµως, στηριζόµενοι σε κάποιους ισχυρισµούς που 

αποδίδονται σε αυτόν138, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι γεννήθηκε γύρω στο 

150/767-768. Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιοι που ανάγουν την ηµεροµηνία 

γέννησής του στο 155=771-772139 ή το 159=775-776140, το 160=776-777141 ή 

ακόµα και το 165=781-782142. Κατά τον Pellat143, η πιο πιθανή ηµεροµηνία 

γέννησής του είναι γύρω στο 160/776-7. Γι’ αυτό που είναι βέβαιοι οι 

βιογράφοι του είναι η ηµεροµηνία του θανάτου του το 255=868-869, 

βασιζόµενοι σε κάποια ανέκδοτα που περιέχουν λόγια του Jāḥiẓ 

χρονολογούµενα προς τα τέλη του βίου του: «Έχω περάσει τα 90 έτη»144, 

                                                 
137.  Από την αραβική γραµµατεία σηµειώνουµε τα δύο βασικά βιβλία: 1) al-Ḥādjirī, al-

Jāḥiẓ και Ibn Mandhūr, Tahteeb. 
138. «Είµαι κατά ένα χρόνο µεγαλύτερος από τον Abū Nuwās. Γεννήθηκα στις αρχές του 

150 ενώ αυτός στο τέλος της ίδιας χρονιάς», Yāqūt, Iršād, σ. 56. Η ίδια παράδοση αναφέρεται 
κι από τον Sandūbī, Adab, σ. 20. O Kutubī, ‘Uyūn, σ. 153b υιοθετεί την ίδια χρονολογία 
(150).  

139. Ibn Jauzī, Mir’ āt, σ. 185b. 
140. Οι συγγραφείς αυτοί υποστηρίζουν ότι πέθανε το 255 σε ηλικία 96 χρόνων.  
141. Jabrī, Jāḥiẓ, σ. 41.  
142. Safadī, apud Asin, Abenmasarra, σ. 333.  
143. Την ίδια ηµεροµηνία αναφέρει κι ο Jabrī, Jāḥiẓ, σ. 41.  
144. Anbārī, Alibbā’ , σ. 259. Ibn ‘Asākir, Dimašq, σ. 218. Abū l-Fidā’, II, σ. 50. Wardī, 

Ta’rīh, I, σ. 234. Ġuzūlī, Matāli‘  , I, σ. 32. Ibn Hallikān, II, σ. 111. Sam‘ānī, Ansāb, σ. 118b. 
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«Είµαι 96 ετών»145. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Jāḥiẓ πέθανε σχεδόν 

αιωνόβιος.  

Το πλήρες όνοµά του ήταν Abū ‘Uthmān ‘Amr b. Bahr al-Kinānī al-

Fuqaimī al-Basrī146 ο ίδιος όµως έγινε ευρύτερα γνωστός µε το παρωνύµιο al-

Jāḥiẓ (=ο γουρλοµάτης) και µ’ αυτό διατήρησε τη φήµη του στο πέρασµα των 

αιώνων. Προκαλούσε ιδιαίτερα σχόλια για τη µεγάλη ασχήµια του λόγω µιας 

δυσµορφίας των µατιών του (µε τον κερατοειδή χιτώνα να εξέχει). ∆εν είναι 

βέβαιο πότε ακριβώς οι συνάδελφοί του τού απέδωσαν το παρωνύµιο αυτό. 

Στα έργα της νεότητάς του   αυτοαποκαλείται Abū ‘Uthmān ή ‘Amr ibn Bahr, 

όµως σ’ εκείνα που συνέγραψε κατά τα γηρατειά του δεν είχε κανέναν 

ενδοιασµό να υπογράφει µε το παρωνύµιο του, που ενώ αναφερόταν σ’ ένα 

δύσµορφο και άχαρο άνδρα, έµελλε κατόπιν να γίνει µια πραγµατικά τιµητική 

προσωνυµία στον τοµέα των γραµµάτων147. 

Τα έργα του µας παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες για την εξωτερική 

του εµφάνιση. Οι πληροφορίες αυτές, όµως, δεν αφήνουν καµία αµφιβολία για 

το γεγονός ότι είχε καταγωγή από την Αφρική. Σε κάποια ανέκδοτα 

αναφέρεται ότι ήταν µικρού αναστήµατος, είχε µικρό κεφάλι και λεπτό λαιµό, 

και ότι το δέρµα του είχε πολύ σκούρα απόχρωση. Από το έργο του Risālat al-

Jidd wa al-hazl148 προέρχεται ένα φηµισµένο ανέκδοτο µε πρωταγωνιστές τον 

ίδιο και µια ψηλή γυναίκα. Ο Jāḥiẓ θέλοντας να χαριτολογήσει απευθύνθηκε 

σε αυτήν λέγοντας: 

-Κατέβα λοιπόν να φας µαζί µας! 

                                                 
145. Yāqūt, Iršād, VI, σ. 80. Yāfi‘ ī, Janān, II, σ. 164. Hatīb, Baġdād, XII, σ. 219. Ibn 

Hallikān, II, σ. 110. 
146. Abū ‘Uthmān: επώνυµο που αποτελείται από τη λέξη «πατέρας» ή «µητέρα» και 

ακολουθείται συνήθως από το όνοµα του πρωτότοκου γιου.‘Amr: όνοµα. b. Bahr: όνοµα 
πατρός. al-Kinānī: όνοµα της φυλής. al-Fuqaimī: όνοµα της γενιάς. al-Basrī:  γεωγραφικό 
προσωνύµιο. 

147. Pellat, Le milieu basrien, σ. 56: Ο Ibn al-‘Amīd επωνοµάστηκε «ο δεύτερος Jāḥiẓ». 
Ο Abū Zaid al-Balhī ήταν ο «Jāḥiẓ του Hurāsān». Ο Mahmūd ibn ‘Azīz al-‘Āridī 
επoνοµαζόταν επίσης «ο δεύτερος Jāḥiẓ» από τον Zamahšarī.  

148. Risālat al-Jidd wa al-hazl, σ. 88. Σχετικά µε τη σωµατική του διάπλαση βλ. επίσης 
Tarbī‘ , έκδ. Van Vloten, σ. 106.  
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Κι εκείνη του αποκρίθηκε: 

-Καλύτερα ανέβα εσύ να δεις τον κόσµο! 

Παρ’ όλη την ασχήµια, το σκούρο δέρµα και τα γουρλωτά µάτια, o 

Jāḥiẓ  έγινε θρύλος χάρη στη λαµπρότητα και την πρωτοτυπία του ύφους του, 

για την ιδιαίτερα χιουµοριστική του διάθεση είτε ως αφηγητής είτε ακόµα και 

ως πρωταγωνιστής αστείων ανεκδότων της λαϊκής λογοτεχνίας. Κατάφερε να 

αξιοποιήσει την εξωτερική του εµφάνιση αναφερόµενος στο θέµα της 

ασχήµιας149. Προσείλκυε µε αυτό τον τρόπο ακόµα και τον ηµιµαθή λαό που 

διασκέδαζε µε την ανάγνωση πλήθους ιστοριών που αναφέρονταν στη 

δυσµορφία του, εξ ου και η αραβική παροιµιώδης φράση aqbah min al-Jāḥiẓ 

[=ασχηµότερος κι από τον al-Jāḥiẓ].  

Το πιο κοινό ανέκδοτο σχετικά µε την ασχήµια του αναφέρει πως µια 

γυναίκα τον πήρε µια µέρα από το χέρι και τον πήγε σε έναν χρυσοχόο 

λέγοντάς του: 

-Σαν αυτόν εδώ! 

Ο Jāḥiẓ παραξενεµένος τον ρώτησε τι εννοούσε αυτή η γυναίκα και τότε 

εκείνος του απάντησε: 

- Μου ζήτησε να της χαράξω µια εικόνα του διαβόλου, και καθώς της 

είπα ότι δεν µπορούσα να τον φανταστώ, σ’ έφερε εδώ για  πρότυπο150. 

Όπως στην περίπτωση της ηµεροµηνίας γέννησής του, αβέβαιη και 

ανεξακρίβωτη είναι και η καταγωγή του. Οι γνώµες των βιογράφων του είναι 

διχασµένες και ο καθένας προσπαθεί να διαφωτίσει τη σκοτεινή καταγωγή του. 

Ο Ḥatīb al-Baġdādī (1002-1071)151 και ο Ibn ‘Asākir (1105–1175)152 αναφέρουν 

µια παράδοση που ανάγεται στον ανιψιό του Jāḥiẓ, τον Yamūt ibn al-Muzarra‘, 

ο οποίος είχε γράψει:  

                                                 
149. Σχετικά µε τη µυθική ασχήµια του βλ. Basset, 1001 contes, I, σ. 369 και αναφορές. 

Badī‘, History, σ. 45. Anastase, Nuqūd, λ. Jāḥiẓ. 
150. Basset, 1001 contes, I, σ. 369. Abšīhī, Mustatraf, II, σ. 33. Širwānī, Nafhat, σ. 30.  
151. Baġdādī, XII, σ. 213.  
152. Dimašq, σσ. 205-206.  
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«Ο Jāḥiẓ ήταν mawlā [κύριος, προστάτης] του ’Abū l-Qalammas ‘Amr 

ibn Qila‘ al-Kinānī al-Fuqaimī, ο οποίος ήταν ένας από τους nasa’at153 των 

Αράβων. Ο προπάππος του Jāḥiẓ, που ήταν µαύρος, δούλευε σαν καµηλιέρης για 

λογαριασµό του ‘Amr ibn Qila’».  

Σύµφωνα µε τον Yāqūt154, ο προπάππος αυτός ονοµαζόταν Fazāra. Από 

τα λεγόµενα του ανεψιού του προκύπτει το συµπέρασµα, ότι οι απώτεροι 

πρόγονοί του ήταν µαύροι σκλάβοι αφρικανικής καταγωγής. Την υπόθεση 

αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Jāḥiẓ συνέγραψε το έργο Fahr as-sūdān 

‘alā l-bīdān όπου πραγµατεύεται την υπεροχή των Μαύρων σε σχέση µε τους 

Λευκούς, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί και ως µία διαµαρτυρία από µέρους 

του, διότι είχε προσωπικά κίνητρα. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν είναι 

επιβεβαιωµένες από άλλους συγγραφείς. Από την άλλη, κανένας από τους 

βιογράφους του δεν αναφέρει ότι ο Jāḥiẓ ήταν γνήσιος  Άραβας. 

Όσον αφορά τα πρώτα χρόνια της ζωής του Jāḥiẓ δεν υπάρχουν 

πληροφορίες ούτε σχετικά µε τους γονείς του και τα αδέρφια του ούτε 

λεπτοµέρειες για τις σπουδές του. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι δεν 

καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Ακόµα και για τις φτωχές οικογένειες, 

όµως, η µόρφωση των παιδιών αποτελούσε βασική µέριµνα στοχεύοντας στην 

ανεξαρτητοποίηση και αποκατάστασή τους. Τα παιδιά των εύπορων 

οικογενειών παρακολουθούσαν κατ’ οίκον διδασκαλία από κάποιον 

παιδαγωγό, ενώ παιδιά των φτωχών οικογενειών, όπως ο Jāḥiẓ, φοιτούσαν στο 

kuttāb155 των Banū Kināna. Σ’ αυτό το σχολείο έκανε φιλίες τις οποίες θυµάται 

                                                 
153. Για την επεξήγηση αυτής της λέξης βλ. Pellat, Le milieu basrien, σ. 51. O Pellat,  

αντλώντας από την EI2 III, σσ. 915-916 (άρθρο του  Moberg,  Nasi’ (ενικός αριθµός της 
λέξης nas’at), τ. ΙΙΙ, 915-916) αναφέρει ότι είναι ένας δυσνόητος όρος που έχει δύο σηµασίες: 
η πρώτη αφορά την περίοδο του χρόνου που καθορίζεται για να πραγµατοποιηθεί το Ηajj 
(προσκύνηµα). Κατ’ επέκταση αναφέρεται και στον άνθρωπο που ασχολείται µε τον 
καθορισµό  αυτής της περιόδου. Το λειτούργηµα αυτό ήταν τιµητικό και ανήκε στα µέλη της 
φυλής των Banu Kinana, από την οποία καταγόταν και ο Jāḥiẓ.  

154. Iršād, VI, σ. 56. 
155. Ḥayawān, II, σ. 5. Η λ. σηµαίνει το στοιχειώδες δηµόσιο σχολείο, όπου 

διδάσκονταν αριθµητική, γραµµατική και απαγγελία του κορανίου. 
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αργότερα. Καταγράφει επίσης διάφορα περιστατικά στο Kitāb al-Ḥayawān ή 

αναπαράγει κάποια ανέκδοτα για τους δασκάλους του156. Κατά τη γνώµη του, 

υπάρχουν δύο είδη δασκάλων: αυτοί που ξεχώριζαν από τα παιδιά του λαού 

και είχαν την ευκαιρία να µορφώσουν τα παιδιά των πλουσίων, και αυτοί που 

κατάφερναν να ανελιχθούν ακόµα περισσότερο και δίδασκαν τους πρίγκιπες. 

Με το έργο του Risālat fi l-mu’alimīn [= Επιστολές περί των δασκάλων] ο Jāḥiẓ 

υπερασπίζεται τους δάσκαλους των σχολείων πλέκοντας ταυτόχρονα το 

εγκώµιό τους. Εκτός από τους τρεις λαµπρούς δασκάλους, τον Abū ‘Ubaida, 

τον al’Asma‘ī (περ. 740-828) και τον Abū Zaid al-Ansāri (θ. 830)157, των 

οποίων υπήρξε µαθητής, µελέτησε τα hadīth µε τον Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn 

Ibrāhīm al-Qādī (θ. 798)158, τον Yazīd ibn Hārūn (θ. 821)159, τον al-Sarī 

ibn ‘Abdawaih160 και τον Hajjāj ibn Muhammad ibn Hammād ibn Salama (θ. 

789)161.  

Το περίφηµο έργο του, Kitāb al-tarbi’ wa l-tadwir [= Βιβλίο του κύκλου 

και του τετραγώνου], µαρτυρεί τις γνώσεις του, οι οποίες διευρύνθηκαν µετά 

την αποφοίτησή του από το kuttāb. Αργότερα απέκτησε θρησκευτικές γνώσεις 

και άρχισε να διεισδύει στη διανόηση και στην ελληνική σκέψη και 

κουλτούρα, ολοκληρώνοντας έτσι την µόρφωσή του. Άρχισε να συχνάζει σε 

όλους τους κύκλους των διανοουµένων, να παρακολουθεί διάφορα µαθήµατα, 

να συµµετέχει στις συζητήσεις των επιστηµόνων που συγκεντρώνονταν στον 

τζαµί  και να επισκέπτεται το Mirbad ως ακροατής των βεδουίνων. Επιπλέον, 

συζητούσε επί παντός θέµατος µε τους συγχρόνους του και µελετούσε 

αµέτρητα βιβλία162. 

                                                 
156. Bayān, I, σσ. 208-209.  
157.Yāqūt, Iršād, VI, σ. 56. Kutubī, ‘Uyūn, σ. 153b. Rifā‘ ī, Ma’mūn, I, σ. 421. 
158. Ibn ‘Asākir, Dimašq, σ. 203. ‘Asqalānī, Mīzān, IV, σ. 355. Sam‘ānī, Ansāb, σ. 118a. 

Rifā‘ ī, ό.π.  
159.  Sam‘ānī, Ansāb, ό.π., Rifā‘ ī, ό.π.. 
160.  Sam‘ānī, Ansāb, ό.π., Rifā‘ ī, ό.π.. 
161.  Sam‘ānī, Ansāb, ό.π., Rifā‘ ī, ό.π., Ibn ‘Asākir, ό.π., ‘Asqalānī, ό.π. 
162. Βλ. σχετικά Jeries, Al-Jahiz’s Concept. 
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Ο Jāḥiẓ δεν άσκησε πρακτικά κάποιο επάγγελµα. Ζούσε από τις δωρεές 

που λάµβανε αφιερώνοντας τα βιβλία του σε διάφορους επιφανείς και 

πλούσιους άνδρες της εποχής του163. Σύµφωνα µε µια παράδοση, που 

αναφέρεται από έναν αντίπαλο των µουταζιλιτών, η οποία όµως είναι αρκετά 

αληθοφανής, κατά τη νεότητά του η µητέρα του ήταν αυτή που φρόντιζε για 

τον βιοπορισµό του:  

 

«Μια µέρα του έφερε έναν δίσκο γεµάτο τετράδια. Όταν τη ρώτησε τι 

σήµαινε η κίνησή της αυτή, τότε εκείνη του απάντησε: «Να κάτι που θα σε 

θρέψει!» Έφυγε σκεφτικός και πήγε να καθίσει στο τέµενος. Εκεί ήταν και ο 

Muwais ibn ‘Imrān164 που τον είδε στενοχωρηµένο και τον ρώτησε την αιτία. 

Όταν ο Jāḥiẓ του διηγήθηκε το περιστατικό, ο Muwais τον πήγε στο σπίτι του και 

του έδωσε πενήντα δηνάρια. Ο νεαρός άνδρας πήγε βιαστικά στην αγορά για να 

αγοράσει αλεύρι και άλλες τροφές για την µητέρα του. Όταν τον είδε εκείνη, 

πίστεψε ότι είχε διαπράξει πιθανόν κάποια κλοπή, και τον ρώτησε από πού 

προέρχονταν οι προµήθειες. «Από τα τετράδια που µου έφερες» της απάντησε ο 

Jāḥiẓ» 165.  

 

Σύµφωνα µε έναν άλλο συγγραφέα, τον al-Marzūbānī (θ. 994)166, ο 

Jāḥiẓ πουλούσε ψωµί και ψάρια κοντά στο Sihān, ένα ποτάµι της Βασόρας, 

λίγο µετά το 802, όταν ήταν περίπου είκοσι χρόνων. 

Τίθεται το βασικό ερώτηµα σχετικά µε την προσωπικότητα του Jāḥiẓ: 

πώς µπόρεσε να γίνει ένας λαµπρός συγγραφέας, ενώ καταγόταν από µια 

ταπεινή και προφανώς αµόρφωτη οικογένεια. Στην περίπτωση του Jāḥiẓ, η 

µόρφωση συνέβαλε στην εκδήλωση και άνθιση των έµφυτων ταλέντων του. Η 

αυθεντικότητά του προκύπτει από τις εµπεριστατωµένες µελέτες του και τον 
                                                 

163. EI2, II, λ. Djāḥiẓ, Pellat, σ. 385.  
164. Ο Muwāis φηµιζόταν για τη γενναιοδωρία του, στο Aġānī, VI, σ. 190 βρίσκουµε 

ακόµα µια αναφορά στη γενναιοδωρία του, αυτή τη φορά προς τον Abū Nuwās.   
165. Murtadā, Mu‘tazilah, σ. 38.  
166. Yāqūt, Iršād, VI, σ. 56.  
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συνδυασµό ετερόκλητων πολιτιστικών στοιχείων. Στα νεανικά του χρόνια δεν 

είχε θεσπιστεί ακόµη το madrassa167 ως κέντρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Την περίοδο αυτή, το τέµενος ήταν το µέρος όπου µπορούσε κανείς να 

εµβαθύνει στην πολιτική και θρησκευτική γνώση. Ο Jāḥiẓ σύχναζε εκεί και 

συναναστρεφόταν διαφόρους κύκλους, και έτσι απέκτησε µια διευρυµένη 

κουλτούρα. Μελέτησε, καταρχήν, τις παραδοσιακές επιστήµες, υπηρέτησε 

στην κρατική γραφειοκρατία και βρέθηκε επικεφαλής των γραµµατέων, των 

οποίων η κουλτούρα είχε διαµορφωθεί από την παραδοσιακή αραβική 

πνευµατικότητα. Επιπλέον, κατά τη νεότητά του καταπιάστηκε µε την 

ανάγνωση και την έρευνα. Στη Βασόρα, δεν υπήρχαν δηµόσιες βιβλιοθήκες 

µέχρι τα τέλη του 8ου αιώνα. Η πρώτη δηµόσια βιβλιοθήκη φαίνεται να 

ιδρύθηκε κατά τον 10ο αιώνα από τον Ibn Sawwār168. Τα βιβλία ήταν σπάνια 

και ακριβά, γι’ αυτό οι πηγές του Jāḥiẓ αρχικά ήταν περιορισµένες. Πιθανόν 

είχε πρόσβαση στις ιδιωτικές βιβλιοθήκες κάποιων φίλων ή δασκάλων του, κι 

έτσι γνώρισε ένα µεγάλο µέρος των αραβικών έργων, και άλλων που είχαν 

µεταφραστεί από τα περσικά και τα ελληνικά. Όσο για την επαφή του µε τον 

ελληνικό πολιτισµό, αυτή επιτεύχθηκε αργότερα στη Βαγδάτη. 

Τα πρώτα λογοτεχνικά του έργα χρονολογούνται ήδη από το 815, όµως 

πιθανολογείται ότι είχε αρχίσει να ασχολείται  µε το adab πολύ νωρίτερα. Στα 

έργα του εξέφραζε τη γνώµη του και έκανε ευφυή σχόλια για τα πολιτικά 

ζητήµατα, και δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή του χαλίφη της δυναστείας 

των Αββασιδών al-Ma’mūn. Ο χαλίφης169 αυτός, γνωστός για το λαµπρό του 

πνεύµα και την αγάπη του για τα γράµµατα, κατέστησε περίλαµπρο ένα 

ανώτερο πνευµατικό κέντρο, το οποίο είχε ιδρύσει ο πατέρας του χαλίφης 

                                                 
167. Περί του θεσµού του madrassa, βλ. EI2, VI, λ. Madrassa, σ. 1123 κ.ε.. Salama, 

Enseignement, σ. 21 κ.ε.. Talas, Enseignement. Επίσης, George Makdisi: “Madrasa and 
University in the Middle Ages”, Studia Islamica, τ. 32 (1970), σσ. 255-264. 

168. Βλ. EI2, I, λ. Basra του Pellat, σ. 1086. Le Strange, Lands, σ. 45. Ο Quatremère, 
Goût des livres, σ. 20 υπενθυµίζει ότι το 1090, δύο «βιβλιοθήκες που περιείχαν αρκετά 
πολύτιµα βιβλία » έγιναν παρανάλωµα του πυρός στη Βασόρα.   
        169.  Για τον όρο χαλίφης και χαλιφάτο βλ. Σαββίδης, Βυζάντιο, µεσαιωνικός κόσµος, 
Ισλάµ, σσ. 175-176, 180. 
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(786–809) Hārūn al-Rashīd, τον Οίκο της Σοφίας (Bayt al-hikma)170. Ο al-

Yazidī, ένας από τους δασκάλους του περιβάλλοντός του, του παρουσίασε 

έργα του Jāḥiẓ, και ο χαλίφης διαπίστωσε ότι ο συγγραφέας αυτός είχε έναν 

εξαίρετο τρόπο να απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους 

µορφωµένους. Στο πρόσωπό του οραµατίστηκε έναν υπερασπιστή και 

οργανωτή των επίσηµων θεσµών του κράτους. Μετά την πρώτη αυτή επιτυχία, 

ο Jāḥiẓ µετέβη στη Βαγδάτη όπου έζησε περίπου πενήντα χρόνια, έκανε όµως 

συχνά ταξίδια στη Βασόρα, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. 

Στη Βαγδάτη, κάποια συνηθισµένα επαγγέλµατα των ανθρώπων του 

πνεύµατος, ήταν εκείνα του παιδαγωγού, όπως ο al-Asma’ī, του διοικητικού 

υπαλλήλου, όπως ο Sahl b. Hārūn (θ. 830)171, ή του ρήτορα που απήγγειλε 

πανηγυρικούς λόγους, όπως ο ποιητής Abū Nuwās. Ο Jāḥiẓ, ωστόσο, δεν είχε 

µια σταθερή πηγή εσόδων: αρχικά έγινε γραµµατέας του χαλίφη al-Ma’mūn 

για τρεις µέρες µόνο, έπειτα διορίστηκε βοηθός του Ibrāhīm b. al-’Abbas al-

Ṣūlī στην κρατική γραφειοκρατία. Αργότερα, τον προσέλαβαν ως παιδαγωγό 

του γιου του χαλίφη al-Mutawakkil (822-861), όµως σύντοµα τον απέλυσαν εξ 

αιτίας την «άκρας ασχήµιας» του172. Είναι φανερό ότι είχε πολλές φορές την 

ευκαιρία να ανέλθει στα υψηλά δηµόσια αξιώµατα, αλλά η δυσµορφία του 

αποτελούσε τροχοπέδη και τις θέσεις καταλάµβαναν τελικά άλλοι υπάλληλοι 

µε λιγότερα προσόντα από αυτόν173. Γι’ αυτό προσπαθούσε να καλύψει τις 

ανάγκες του από τα έσοδα που του απέφεραν τα βιβλία που αφιέρωνε σε 

εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα. Τα έργα του Kitāb al-Ḥayawān, Kitāb al- Bayān 

και  Kitāb  al-Zar’ wa al-nakhl είναι αφιερωµένα στον Ibn al-Zayyāt, βεζίρη 

του χαλίφη al-Ma’mūn, στον καδή Ahmad b. Abī Du’ād και στον προϊστάµενό 

                                                 
       170 Jim Al-Khalili, The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient 
Knowledge and Gave Us the Renaissance, New York: Penguin Press, 2011. Jonathan 
Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization, 
New York: Bloomsbury Press, 2009. 

171 . Jeries, « De la Risāla attribuée à Sahl b. Hārūn par al-Ğāḥiẓ ».   
172. EI2, II, λήµµα Djāḥiẓ του Ch. Pellat, σ. 385.  
173. Pellat, al-Andalus, XXI/2 (1956), σσ. 277-284. 
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του στην γραφειοκρατία τον Ibrāhīm b. al-’Abbas al-Sūlī αντίστοιχα. Για 

καθένα από τα βιβλία αυτά έλαβε 5.000 δηνάρια174. Σε πολλά έργα του 

πραγµατεύεται και αναλύει τις θεωρίες των µουταζιλιτών υποστηρίζοντας το 

καθεστώς των Αββασιδών, το οποίο είχε υιοθετήσει τις θεωρίες τους. Γι’ αυτό 

το λόγο τα έργα του χρηµατοδοτούνταν από το κράτος. 

Στα τέλη του 8ου αιώνα, ο Jāḥiẓ ασπάστηκε τον µουταζιλισµό, κίνηµα 

που το χαρακτήριζε ο ορθολογισµός και προσπαθούσε να οργανώσει την 

ισλαµική σκέψη στηριζόµενο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία 

γνώρισε µεγάλη άνθιση κατά την πρώτη δυναστεία των Αββασιδών. Ο 

µουταζιλισµός ήταν επαναστατικό κίνηµα. Πρόκειται για µία απόπειρα 

αποστασιοποίησης από την ισλαµική ορθοδοξία και υιοθέτησης µιας στάσης 

ουδετερότητας έναντι των σιιτών και του επικεφαλής τους ‘Al ī, του οποίου η 

διαµάχη µε τους σουννίτες είχε προκαλέσει οργή. Κατά το πρώτο ήµισυ του 

9ου αιώνα η επίδραση της ελληνικής σκέψης ενθάρρυνε τους µουταζιλίτες να 

εντείνουν την προσπάθειά τους για επιβολή του ορθολογισµού που είχε 

ξεκινήσει στη Βασόρα. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς χάρη στον al-

Nazzām, τον Jāḥiẓ, τον al-Allaf και τον al-Mu’tamir, καθώς το 827175 το δόγµα 

επισηµοποιήθηκε. 

Ο Jāḥiẓ δεν ήταν απλά ένας οπαδός του κινήµατος, αλλά κι ένας από 

τους ιδρυτές του, ο οποίος συνέβαλε ταυτόχρονα και στη διάδοσή του176. 

Συµµεριζόταν πολλές από τις θεωρίες των µουταζιλιτών, όπως εκείνη που 

υποστηρίζει ότι το Κοράνι έχει δηµιουργηθεί177. Η θεωρία αυτή έµελλε να 

ισχύσει είκοσι τέσσερα χρόνια, µέχρις ότου ο χαλίφης al-Mutawakkil να 

υιοθετήσει επίσηµα το 851 την εντελώς αντίθετη θεωρία. Ο Šahrastānī 

                                                 
174. Για το Kitāb al-Ḥayawān έλαβε από τον Ibn al-Zayyāt 500 δηνάρια και 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Kennedy, When Baghdad Ruled the Muslim World, σ. 252.  
175. EI2, VII, λήµµα Mu‘tazila του D. Gimaret, σσ. 783-793. Horowitz, Über den 

Einfluss. Nader, Le système philosophique. Rosenthal, Freedom. GAS, I, σσ. 613-627. 
176. Jeries, Qulques aspects de la pensée mu‘tazilite d’al-Jahiz.  

        177. el-‘Attar, “al-Jahiz’s Original View of ‘Arabic’ in relation to the Holy Qur’an”, σσ. 
20-33. Rašīd al-Ḫaiyūn: Ǧadal at-tanzīl maʿ a kitāb Ḫalq al-Qurʾ ān lil-Ǧāḥiẓ. Manšūrāt al-
Ǧamal, Köln, 2000. 
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αναφέρει ένα ενδιαφέρον ανέκδοτο σχετικά µε αυτό το θέµα. Απαντώντας σε 

κάποιον συνοµιλητή που τον ρώτησε πως δηµιουργήθηκε το Κοράνι, ο Jāḥiẓ 

είπε: «Το Κοράνι δηµιουργήθηκε όπως δηµιουργήθηκε και ο άνδρας, η γυναίκα, 

η αγελάδα και κάθε ζώο, είτε αρσενικό είτε θηλυκό»178. Τα λεγόµενά του αυτά, 

όµως,  παρερµηνεύτηκαν αργότερα από τους εχθρούς του, οι οποίοι άδραξαν 

την ευκαιρία να τον συκοφαντήσουν µε την άνοδο του νέου χαλίφη και τον  

περιορισµό του µουταζιλισµού. 

Επηρεασµένος από τις ιδέες του κινήµατος αυτού έγραψε βιβλία179 που 

στόχευαν στην υπεράσπιση και την προώθηση των θεσµών του καθεστώτος. 

Με αυτό τον τρόπο µπόρεσε να έρθει σε επαφή µε ισχυρές προσωπικότητες, 

όπως µε τον βεζίρη Muhammad b. ‘Abd al-Malik al-Zayyāt και τον γιο του 

κερδίζοντας την εύνοιά τους.  

Οι επαφές του Jāḥiẓ δεν περιορίζονταν στους πολιτικούς κύκλους της 

Βαγδάτης, καθώς είχε την ευκαιρία να γνωρίσει κι άλλες εξέχουσες 

προσωπικότητες, όπως συγγραφείς, ποιητές και άλλους διανοούµενους, τους 

οποίους αναφέρει συχνά στα βιβλία του. Οι επαφές αυτές τον βοήθησαν να 

εµπλουτίσει τις γνώσεις του και να κατανοήσει καλύτερα την ανθρώπινη φύση. 

Κατά την παραµονή του στη Βαγδάτη τού δόθηκε η δυνατότητα να 

τελειοποιήσει τις γνώσεις του και τη µόρφωσή του. Σύχναζε στο τέµενος του 

Ibn Raġban και εκεί συναντούσε τους συµπατριώτες του από τη Βασόρα και 

τους παλιούς του δασκάλους. Είχε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες µεταφράσεις 

των ελληνικών έργων, οι οποίες είχαν πραγµατοποιηθεί κατά τη βασιλεία του 

χαλίφη al-Ma’mūn180, και µπορούσε να µελετήσει τους φιλοσόφους της 

αρχαιότητας, κυρίως τον Αριστοτέλη, εµπλουτίζοντας µε αυτό τον τρόπο τη 

θεολογική και φιλοσοφική του µόρφωση. Οποιαδήποτε καινοτοµία και αλλαγή 

στο φυσικό περιβάλλον τού έλκυε το ενδιαφέρον. Η Βαγδάτη ήταν το ιδανικό 

                                                 
178 Al-Jāhiẓ, e livre des animaux,  traduit et préfacé par Mohamed Mestiri, εκδ. Fayard, 

Paris 2003, σσ. 12-13. 
   179 Βλ. κατάλογο των βιβλίων του αυτών παρακάτω, σσ. 79-80. 

180  Για τη συµβολή αυτού στην επαφή µε την ελληνική και περσική σκέψη βλ. 
Σαββίδης, Από την ύστερη αρχαιότητα στον µεσαίωνα, σ. 228. 



69 
 

µέρος όπου µπορούσε να συµµετάσχει σε φιλοσοφικές συζητήσεις για θέµατα 

που αφορούσαν πόλεις και χώρες, ζώα, ακόµα και χαρακτηριστικά διαφόρων 

ανθρώπων. Η περιέργειά του τον ώθησε να χρησιµοποιήσει τη µέθοδο της 

αυτοψίας και για το λόγο αυτό ταξίδεψε στην Κούφα, την Ahwāz και τη Συρία. 

∆εν υπάρχουν µαρτυρίες που να αποδεικνύουν ότι είχε ταξιδέψει ως 

προσκυνητής στην ιερή πόλη της Μέκκας, ταξίδι που κάθε µουσουλµάνος 

οφείλει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία φορά στη ζωή του. 

Γύρω στο 861, µετά τη δολοφονία του χαλίφη al-Mutawakkil, ο Jāḥiẓ, 

σε προχωρηµένη πλέον ηλικία, επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Βασόρα. Ο 

θάνατος του χαλίφη σηµατοδοτούσε το τέλος της κυριαρχίας των Αββασιδών 

και της υπεροχής του δόγµατος των µουταζιλιτών, εποµένως δεν υπήρχε πλέον 

θέση γι’ αυτόν στην αυλή του νέου χαλίφη. Εγκαταστάθηκε ξανά στη Βασόρα 

αφιερώνοντας το υπόλοιπο της ζωής του στη µελέτη και την έκδοση βιβλίων. 

Ήταν σχεδόν ενενήντα χρονών και  καταβεβληµένος από την ηµιπληγία που 

είχε παραλύσει τη µία πλευρά του σώµατός του. Κάποιες µαρτυρίες αφήνουν 

να εννοηθεί ότι ακόµα και τότε δεν πτοούνταν, αντιµετωπίζοντας τις 

καταστάσεις µε καρτερικότητα και καλή διάθεση, υπάρχουν, όµως, και κάποια 

αποσπάσµατα στα βιβλία του όπου η στωικότητα και οι αστεϊσµοί δίνουν τη 

θέση στη λύπη και την αποθάρρυνση. ∆εν ήταν και η πιο εύκολη περίοδος της 

ζωής του: εκτός από την αρρώστια του, η πολιτική κατάσταση της εποχής δεν 

ευνοούσε τους υποστηρικτές του µουταζιλισµού. Ο χαλίφης al-Mutawakkil 

σχεδίαζε την δίωξή τους, κάτι που ο Jāḥiẓ δεν παρέλειψε να καταδικάσει σε 

επιστολές του. 

Παρά την προχωρηµένη ηλικία του και την ηµιπληγία που τον 

ταλαιπωρούσε, ο Jāḥiẓ οργάνωνε συζητήσεις, οι οποίες γίνονταν στο σπίτι του. 

∆εχόταν πολλούς ανθρώπους των γραµµάτων από τη Βασόρα, αλλά και από τη 

Βαγδάτη, οι οποίοι θαύµαζαν τις γνώσεις, το πνεύµα και τη χιουµοριστική 

διάθεση  του µεγάλου πλέον δασκάλου. 
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Η ηµιπληγία τον παρέλυε ολοένα και περισσότερο µε το πέρασµα της 

ηλικίας, και ήταν αναµφίβολα η αιτία του θανάτου του. Το µήνα µουχαρράµ 

του έτους 255 της εγίρας (∆εκέµβριος 868 - Ιανουάριος 869 µ.Χ.), ο  Jāḥiẓ 

άφησε την τελευταία του πνοή. Όταν η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε 

στον χαλίφη al-Mu’tazz (847-869), ο ίδιος εξέφρασε τη βαθειά του λύπη, 

καθώς δήλωσε πως επιθυµούσε να τον προσκαλέσει στη Βαγδάτη, αν και 

ήξερε ότι η κακή κατάσταση της υγείας του Jāḥiẓ δεν του επέτρεπε τις 

µετακινήσεις. Μπορεί οι δυνάµεις του σώµατός του να τον εγκατέλειπαν, 

ωστόσο το πνεύµα του παρέµενε αναλλοίωτο και ζωηρό. Σύµφωνα µε την 

παράδοση, που αυξάνει την υστεροφηµία του, ο Jāḥiẓ πέθανε καθώς 

µελετούσε, όταν τον καταπλάκωσε µια στοίβα από τα αµέτρητα βιβλία της 

βιβλιοθήκης του. Ίσως ήταν το ιδανικότερο τέλος για κάποιον που είχε 

αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη µελέτη! 

Παρ’ όλο που ο Jāḥiẓ έχει αναγνωριστεί ως µια από τις σηµαντικότερες 

µορφές της αραβο-ισλαµικής πνευµατικής ζωής, δεν έχει καταξιωθεί ακόµη 

στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό, ούτε είναι φηµισµένος όπως ο Αβικέννας ή ο 

Αβερρόης. Σύµφωνα µε τον ειδικό σε µεσαιωνικά θέµατα, Robert Delort,  το 

Kitāb al-Ḥayawān µαρτυρεί µία τεράστια κουλτούρα, µία εµπεριστατωµένη 

γνώση του Αριστοτέλη, ένα λαµπρό πνεύµα, και βρίθει από στοχασµούς που 

στηρίζονται σε σταθερές µαρτυρίες181. Στον σύγχρονο αραβικό κόσµο η 

προσωπικότητα του φηµισµένου λογίου είναι σεβαστή και χαίρει ευρείας 

εκτίµησης. Τούτο αποδεικνύει και η έκδοση γραµµατοσήµων µε τη µορφή 

του182. 
 

2) Το έργο του 

Ο Jāḥiẓ συγκαταλέγεται µεταξύ των Αράβων συγγραφέων των οποίων 

το έργο έχει τεράστια σηµασία. Ο Carl Brockelmann183 προσπάθησε να τα 

                                                 
181. Delort, « Les Animaux en Occident », σ. 16, όπου ο  Jāḥiẓ χαρακτηρίζεται ως 

πρωτοποριακός συγγραφέας. 
182. Βλ. Παράρτηµα της παρούσας διατριβής, υπ’ αρ. ΙΙΙ, σ. 309. 
183. GAL , Ι, σσ. 241 κ.ε.  
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ταξινοµήσει σύµφωνα µε το αντικείµενο και το περιεχόµενό τους, 

αποκαλύπτοντας τα ποικίλα ενδιαφέροντα της ιδιοφυΐας του Jāḥiẓ. 

Λαµβάνοντας υπόψη µόνο αυτά τα πολύτοµα έργα, µπορούµε να τα 

ταξινοµήσουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) έργα που στοχεύουν στην 

ψυχαγωγία και ταυτόχρονα στη µόρφωση του αναγνώστη και περιέχουν 

αποσπάσµατα από έργα διαφόρων συγγραφέων ή ανέκδοτα και σχόλια του 

ίδιου του Jāḥiẓ, β) έργα που πραγµατεύονται πιο σοβαρά θέµατα και 

αποδεικνύουν την αξία του ως συγγραφέα και στοχαστή. Σε όποια κατηγορία 

κι αν ανήκουν, τα έργα του µαρτυρούν τη δύναµη της παρατηρητικότητας, τον 

σκεπτικισµό, την κωµική και σατιρική του διάθεση. Το ενδιαφέρον του για την 

κοινωνία τον ώθησε να συγγράψει πολλές µονογραφίες για διαφορετικές 

κοινωνικές οµάδες και εθνότητες (δάσκαλοι, τραγουδοποιοί, γραφείς, έµποροι 

και ηγέτες, µαύροι και λευκοί, Τούρκοι κ.ά.) και σχολίασε ποικίλα κοινωνικά 

φαινόµενα. 

Παρ’ όλο που η συγγραφική του δραστηριότητα ξεκίνησε πιθανόν πολύ 

νωρίτερα, το πρώτο δείγµα της λογοτεχνικής του παραγωγής χρονολογείται 

γύρω στα 815-816. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται µε ένα περιστατικό που 

έµελλε να τον επηρεάσει σηµαντικά. Κάποια έργα του τράβηξαν την προσοχή 

του χαλίφη al-Ma’mūn και το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τους 

πολιτιστικούς κύκλους της πρωτεύουσας.  

Το έργο του προκάλεσε το θαυµασµό των χαλιφών και ο ίδιος 

απολάµβανε το σεβασµό και είχε την ελευθερία να εκφράσει τα επιχειρήµατά 

του ελεύθερα συµβάλλοντας στην εξέλιξη της ρητορικής και χρησιµεύοντας ως 

πρότυπο για τις επόµενες γενεές συγγραφέων. Την  εποχή εκείνη οι άνθρωποι 

των γραµµάτων αναζητούσαν την προστασία των αρχόντων, γιατί η ελευθερία 

της έκφρασης ήταν επακόλουθο της εύνοιάς τους, όπως στην περίπτωση του 

Jāḥiẓ, ο  οποίος, αν και ήταν ένα από τα πιο ελεύθερα πνεύµατα κατά την 

εποχή της βασιλείας των Αββασιδών, επιζητούσε την προστασία µαικηνών-

προστατών. Απολαµβάνοντας απόλυτη ελευθερία µπόρεσε να εκφράσει τις 
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πολιτικές, οικονοµικές και θεολογικές του απόψεις στο Kitāb al-‘Uthmaniyya, 

όπου πλέκει το εγκώµιο των τριών πρώτων χαλιφών και αιτιολογεί την άνοδο 

της δυναστείας των Αββασιδών στην εξουσία184. Το προνόµιο της προστασίας 

των χαλιφών του επέτρεψε να εκδηλώσει την υποστήριξή του στο κίνηµα των 

µουταζιλιτών. 

Η λογοτεχνική του παραγωγή µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες 

περιόδους. Η πρώτη περίοδος περιλαµβάνει ποιητικά έργα, αφηγήσεις και 

κάποιες διασκευές κορανικών χωρίων. Η επιρροή του επικού και µυθικού 

στοιχείου της προϊσλαµικής Αραβίας είναι διάχυτη, ταυτόχρονα, όµως, ο ίδιος 

εξελίσσει το λογοτεχνικό είδος των mu‘allaqāt185, της ωδής των καµηλιέρηδων 

και των βεδουίνων. Κατά την περίοδο της ωριµότητας της λογοτεχνικής του 

παραγωγής, συνήθιζε να πραγµατεύεται συγκεκριµένα θέµατα που διέπονται 

από σκεπτικισµό και λογική. Εγκαταλείποντας την αραβική µυθολογία 

στράφηκε στη λογική και τη θεολογία µε απώτερο σκοπό να αναπτύξει το 

ανθρώπινο πνεύµα. Έγινε, λοιπόν, πηγή έµπνευσης και αντικείµενο 

θαυµασµού τόσο στη Βαγδάτη όσο και στη Βασόρα, αλλά και σε άλλες 

µουσουλµανικές πόλεις κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα. Από τη διεισδυτική 

παρατηρητικότητά του δεν διέφευγε κανένα από τα ετερογενή στοιχεία της 

κοινωνίας. Σε συνδυασµό µε τη µελέτη κάθε είδους βιβλίων που 

κυκλοφορούσαν στη Βαγδάτη κατάφερε να εµπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω 

                                                 
184 Asma Afsaruddin, Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on 

Legitimate Leadership, Leiden: Brill, 2002. 
185. Πρόκειται για συλλογή ποιηµάτων της προϊσλαµικής ποίησης που απαντώνται 

συνήθως ανά επτάδες. Οφείλουν το όνοµά τους (πληθ. mu‘allaqāt) στη λέξη‘ ilq που σηµαίνει 
«τιµαλφές». Τα ποιήµατα αυτά ονοµάζονταν έτσι επειδή η οµορφιά του σχήµατός τους 
επέτρεπε να γραφτούν µε χρυσά γράµµατα κι έπειτα αναρτώνταν στους τοίχους του ιερού της 
Κάαµπα, στη Μέκκα, απ’ όπου και η πλήρης ονοµασία τους mu‘allaqāt (=αναρτηµένα 
ποιήµατα). Σπουδαίος εκπρόσωπος του είδους υπήρξε ο Imrū’ al-Qays (6ος αι.), ποιητής που 
καταγόταν  από τη βασιλική οικογένεια της Υεµένης. Κύρια πηγή έµπνευσης αποτελούσε η 
ζωή των βεδουίνων, οι στίχοι ήταν απόλυτα περιγραφικοί, γεµάτοι λυρικότητα, και 
εξέφραζαν συναισθήµατα χαράς, έρωτα, αγάπης καθώς και ενθουσιασµού σε στιγµές δόξας. 
Βλ. Nicholson, A Literary History, σσ. 101-121. Huart, Littérature, σσ. 9-15. Nallino, La 
Littérature arabe, σσ. 40-50. Jalil, Brève histoire, σσ. 37-40. Blachère, La littérature arabe, 
II, σσ. 383 κ.ε. 
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στην ανθρώπινη φύση. Απ’ την άλλη, υπήρξε καθοριστική και η επίδραση της 

γενέτειράς του, καθώς συνέβαλε στη διαµόρφωση του πνεύµατός του. Η 

Βασόρα τον σηµάδεψε µε τον ορθολογισµό και τον ρεαλισµό της 

αναδεικνύοντάς τον σε αντιπροσωπευτικό πρότυπό της. Όλες οι γνώσεις, τις 

οποίες απέκτησε αργότερα στη Βαγδάτη, δεν αλλοίωσαν καθόλου ούτε το 

πνεύµα  ούτε το χαρακτήρα του που είχαν διαµορφωθεί στη Βασόρα.  

Ο Jāḥiẓ  υπέβαλλε σε λεπτοµερή µελέτη τα φυσικά φαινόµενα, την 

αρχαία ιστορία και τους µύθους προκειµένου να προτείνει λογικές εξηγήσεις. 

Σε µια εποχή που αποκρυσταλλωνόταν η µεσαιωνική αραβική κουλτούρα, ο 

ίδιος συγκέντρωνε όποιο στοιχείο θεωρούσε ότι έχει αξία και συµβάλλει στην 

αραβική κληρονοµιά, της οποίας ήταν ένθερµος υπερασπιστής. Προτιµούσε να 

µελετά την ελληνική σκέψη, αποφεύγοντας κάθε περσικό στοιχείο που 

θεωρούσε επικίνδυνο για το µέλλον του Ισλάµ. Ακόµα κι αν η Περσία είχε 

καταλυτική επιρροή στην πνευµατική ζωή κατά την περίοδο των Αββασιδών, η 

συµβολή των Ελλήνων δεν θεωρείται αµελητέα. Στο χαλιφάτο του al-Ma’mūn 

(813-833) άρχισαν να µεταφράζονται πολυάριθµα ελληνικά έργα µε 

επιστηµονικό, φιλοσοφικό, ακόµα και ιατρικό περιεχόµενο. Κυρίως χάρη στις 

µεταφράσεις των έργων του Αριστοτέλη, οι εκπρόσωποι της µουσουλµανικής 

διανόησης εξοικειώθηκαν µε τη µέθοδο της λογικής αιτιολόγησης, η οποία 

εφαρµόστηκε πρακτικά στις θεωρίες του µουταζιλισµού, που πρέσβευε την 

επίλυση των όποιων ζητηµάτων πίστης προέκυπταν µε τον ορθό λόγο. Το 

τεράστιο αυτό εγχείρηµα βασιζόταν στην κριτική σκέψη και τη συστηµατική 

αµφιβολία σχετικά µε ο,τιδήποτε φάνταζε αλλότριο στο δόγµα του Ισλάµ. 

Όµως ο Jāḥiẓ δεν ήταν µόνο ένας συγγραφέας που ανέπτυξε πολιτικές θεωρίες 

υπερασπιζόµενος το καθεστώς, τους Άραβες και το Ισλάµ. Η κατανόηση κάθε 

πτυχής της ανθρώπινης φύσης και η σύνθετη ψυχολογική του προσέγγιση που 

κρυβόταν πίσω από το σκεπτικισµό του, είναι στοιχεία διάχυτα σε όλα τα έργα 

του. 
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Το σηµαντικότερο έργο του είναι το πολύτοµο Kitāb al-Ḥayawān [= 

Βιβλίο των Ζώων]. Το βιβλίο αυτό, δεν αποτελεί µόνο µια πραγµατική 

ανθολογία των ειδών του ζωικού βασιλείου, αλλά είναι ένα έργο όπου 

αναπτύσσονται θεωρίες που αφορούν τη θεολογία, τη µεταφυσική, την 

κοινωνιολογία και πολλούς άλλους τοµείς. Εκτός από τις θεωρίες εξέλιξης των 

ειδών, υπάρχουν εµβρυϊκές θεωρίες, καθώς και θεωρίες σχετικά µε την 

επίδραση του κλίµατος και την ψυχολογία των ζώων που δεν είχαν καθόλου 

µελετηθεί µέχρι τον 9ο αιώνα µ.Χ.  

Ο Jāḥiẓ δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει το µνηµειώδες Kitāb al-

Ḥayawān, συνέχισε, όµως, τη λογοτεχνική του παραγωγή µε θεµελιώδη έργα 

για τις «αραβικές ανθρωπιστικές επιστήµες». Συνέγραψε το Kitāb al-Bighāl 

[=Βιβλίο των µουλαριών] και το Kitāb al-Bayān wa ‘l-tabyin [=Βιβλίο της 

κοµψότητας της έκφρασης και της καθαρότητας της έκθεσης] µε σκοπό να 

συστηµατοποιήσει τις ρητορικές και ποιητικές ικανότητες των Αράβων. 

Προσπάθησε µε αυτά τα βιβλία να αιτιολογήσει την απόφασή του να θέσει τις 

βάσεις της ποιητικής τέχνης, το επιχείρησε, ωστόσο, µε τρόπο εντελώς άτακτο, 

όπως διαπιστώνει ο Abū Hilāl al-’Askari (θ. 1005), ο οποίος ασχολήθηκε µε το 

ίδιο θέµα µε πιο συστηµατικό τρόπο. 

Στο Kitāb al-Bukhalā’ [=Βιβλίο των φιλάργυρων], επικεντρώνει σε µια 

άλλη αρετή των Αράβων, τη γενναιοδωρία. Το έργο αυτό αποτελεί µία 

συλλογή πορτρέτων, αλλά ταυτόχρονα µία επίθεση εναντίον των µη Αράβων 

και µία ανάλυση της φιλαργυρίας186, θέµατα τα οποία δεν απαντώνται σε 

κανένα άλλο έργο της αραβικής λογοτεχνίας. 

Απαλλαγµένος από κάθε σεµνοτυφία, δεν δίστασε να συγγράψει βιβλία 

και επιστολές σχετικά µε τον έρωτα, την αγάπη και τη σεξουαλική 

συµπεριφορά. Στο Kitāb mufākharāt al-jawārī wa al-ghilmān [=Εγκώµιο στις 

εταίρες και τους έφηβους] ασχολείται µε ζητήµατα του χαρεµιού, ενώ στο Kitāb 
                                                 

186 Fadwá Mālṭī Dūǧlās, “Humor and structure in two Bukhalā’ anecdotes : Al-Ǧaḥiẓ and 
Al-Khaṭīb al-Baġdādī”, Arabica, τ. XXVII. 3. (1980), σσ. 300-323. Της ίδιας, “The Micro-
poetics of the Bukhalā's anecdote”, Journal Asiatique (1979), 3/4, σσ. 309-317. Της ίδιας, 
Structures of avarice the Bukhalā’  in medieval Arabic literature, Leiden : E.J. Brill , 1985. 
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al-qiyān [=Βιβλίο των σκλάβων τραγουδιστριών] περιγράφει µε κάθε 

λεπτοµέρεια όλες τις πτυχές των γυναικών αυτών µε τα ελευθεριάζοντα ήθη. 

Στον Jāḥiẓ αποδίδονται επίσης τα εξής έργα που ανήκουν σ’ αυτή την 

κατηγορία: Risāla fī tafdīl al-batn ‘ala ‘l-zahr [=Επιστολή για την ανωτερότητα 

της κοιλιάς σε σχέση µε την πλάτη], Risāla fī al-‘ishq wa ‘l-nisā’ [=Επιστολή για 

τον έρωτα και τις γυναίκες], Risālat al-qiyān [=Επιστολές για τις σκλάβες 

τραγουδίστριες] καθώς και το Kitāb al-’urs wa ‘l-’ara’is [= Το βιβλίο του γάµου 

και των νεόνυµφων]. Και σ’ αυτό τον τοµέα ο Jāḥiẓ αναδείχτηκε πρωτοπόρος,. 

αφού ακολούθησαν το παράδειγµά του πολλοί συγγραφείς, νοµοδιδάσκαλοι 

και θεολόγοι, οι οποίοι συνέγραψαν ερωτολογίες.  

Μεταξύ των έργων του συγκαταλέγονται πολλά ελάσσονα συγγράµµατα 

υπό µορφή δοκιµίων ή επιστολών, που έχουν µια πιο προσωπική χροιά και 

αποκαλύπτουν όλο το µεγαλείο της πρωτοτυπίας της σκέψης του187. 

Αφιερώθηκε επίσης στη συγγραφή αρκετών δοκιµίων µε θέµα ηθικές και 

φιλοσοφικές έννοιες αναλύοντας τα προτερήµατα και τα ελαττώµατα, τη 

διακριτικότητα και την αδιακρισία, τη σοβαρότητα και τη φαιδρότητα, την 

εχθρότητα και τη ζηλοφθονία, τη νοσταλγία, την ευγένεια και την περηφάνια, 

τη φιλία και την κοινωνικότητα, το λόγο και τη σιωπή.  

Τα περισσότερα έργα του µε πολιτικο-θρηκευτικό περιεχόµενο 

εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά, όταν το κίνηµα του µουταζιλισµού έχασε την 

αίγλη και την αξιοπιστία του και εγκαταλείφθηκε από την εξουσία µετά το 

θρίαµβο του σουννισµού. Ελάχιστα από αυτά διασώθηκαν, όπως το πολύτοµο 

Kitāb al-‘Uthmāniyya, όπου υπερασπίζεται το καθεστώς των Αββασιδών. 

Εξίσου σηµαντικό είναι το Kitāb taswīb ‘Alī fī tahkim al-hakamayn, το οποίο 

δυστυχώς δεν είναι πλήρες, όµως µέσα από αυτό ο ίδιος στρέφεται εναντίον 

των οπαδών των Οµµεϋάδων, αντίπαλων των Αββασιδών. Ένα µέρος των 

Risāil  [=Επιστολές] αποτελείται από την αλληλογραφία ανάµεσα στον Jāḥiẓ 

και την κυβέρνηση, όπως τα Risāla fī ‘l-Nābita (ή fī bani ‘Ummāyya) [=Περί 

                                                 
187 Hefter, The Reader in al-Jāḥiẓ.   
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της φυλής των Οµµεϋάδων], Risāla fī nafyi al ‘l-tashbīh και Risāla fi manākib 

al-Turk, επιστολές µε τις οποίες πραγµατεύεται διάφορα ζητήµατα του 

πολιτικού βίου.  

Όσο αφορά στην πρόζα, ο Jāḥiẓ αναδεικνύεται πραγµατικά 

νεωτεριστής. Μετά από λεπτοµερή µελέτη των αραβικών λογοτεχνικών και 

θρησκευτικών παραδόσεων περσικής προέλευσης, επέλεξε από όλο αυτό το 

απέραντο υλικό τα καλύτερα στοιχεία εµπλουτίζοντάς τα µε τη δική του 

γραφή, η οποία ήταν διασκεδαστική και ελκυστική για τους αναγνώστες του. 

Έτσι, διαφοροποιήθηκε από τους προηγούµενους συγγραφείς που συνέλεγαν 

παραδόσεις σασσανιδικής προέλευσης και στη συνέχεια τις απηύθυναν στους 

άρχοντες υπό τη µορφή συµβουλών και παραινέσεων188. 

Το ζωηρό ύφος του χαρακτηρίζεται από µία αταξία λόγω της έλλειψης 

οργάνωσης του υλικού, γεγονός που τον οδηγεί συχνά σε παρεκκλίσεις από το 

κυρίως θέµα του. Παρ’ όλα αυτά η περιέργειά του για κάθε θέµα είναι διάχυτη, 

τον χαρακτηρίζει µία διεισδυτική παρατηρητικότητα, καυστικό χιούµορ, λεπτή 

ειρωνεία, και ο ίδιος αναδεικνύεται σε καταπληκτικό αναλυτή της ανθρώπινης 

φύσης. Η αναζήτηση των σπάνιων λέξεων, οι γραφικές εκφράσεις, οι ίδιες 

φράσεις ή ιδέες που συχνά επαναλαµβάνονται µε διαφορετικό τρόπο, 

αποτελούν στοιχεία της µοναδικότητας και της αυθεντικότητας του 

λογοτεχνικού του ύφους. Σύµφωνα µε τον Charles Pellat189, αυτό που σήµερα 

αποτελεί άστοχη επανάληψη, κατά τον 9ο αιώνα, ήταν απλώς ένα επακόλουθο 

της επιθυµίας του συγγραφέα να γίνει απόλυτα κατανοητός. Ακόµα κι αν είναι 

αρκετά δύσκολο να εκτιµήσουµε το µεγαλείο της έκφρασής του, καθώς αυτή 

αποτυπώνεται στην αραβική γλώσσα, η ροή του γραπτού λόγου είναι αρµονική 

και αναµφίβολα αναγνωρίσιµη. Η µεγάλη φήµη του οφείλεται στην ασχήµια 

του που τον έχρισε ήρωα πολλών ανεκδότων. Πρέπει, όµως, να του 

αναγνωριστεί η χαρακτηριστική του γραφή, στην οποία οφείλει µεγάλο µέρος 

                                                 
188 Βλ. « Les opinions d’ Al-Čāḥiẓ sur l’écrivain et l’œuvre littéraire» στης Skarżyńska-

Bocheńska, Al-Čāḥiẓ and His Theory of Social Communication, σσ. 131-142. 
189. EI2, ΙΙ, λ. Djāḥiẓ  άρθρο του Pellat, σ. 387.  
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της φήµης του. Ακόµα κι όταν πραγµατεύεται σοβαρά ζητήµατα, δε διστάζει 

να παραθέσει ανέκδοτα ή διασκεδαστικά σχόλια προκειµένου να τα 

εκλαϊκεύσει και να τα κάνει πιο σαφή και κατανοητά. Ο ίδιος είχε συνείδηση 

ότι το ύφος του σοκάρει, όπως φαίνεται µέσα από το έργο του Kitāb al-tarbi’ 

wa ‘l-tadwīr [= Ο κύκλος και το τετράγωνο], ένα αριστούργηµα ειρωνικής 

γραφής, καθώς και µια σύνοψη όλων των ζητηµάτων για τα οποία οι σύγχρονοί 

του δεν είχαν την παραµικρή ιδέα. εξ αιτίας της δύναµης της συνήθειας ή της 

έλλειψης φαντασίας επιδίωκαν να επιλύουν τα προβλήµατά τους µε 

παραδοσιακό τρόπο. 

Είναι προφανές ότι ο Jāḥiẓ είχε πολλούς άξιους θαυµαστές όσο και 

µιµητές, ακόµα και αντιγραφείς που χρησιµοποίησαν το όνοµά του για να 

εξασφαλίσουν στα έργα τους την µοναδική επιτυχία που είχαν τα δικά του. 

Μεταξύ των θαυµαστών του, ο Abū Hayyān al-Tawhīdī (923-1023), στο βιβλίο 

που έγραψε µε θέµα τον ίδιο τον Jāḥiẓ, αναφέρει το σεβασµό του επιστήµονα 

του 9ου αιώνα Thābit ibn Qurra (826-901) για τις προσωπικότητες τριών 

ανδρών: του χαλίφη ‘Umār ibn al-Hattāb (586-644), του ασκητή al-Hassān al-

Basrī (642-728) και του Jāḥiẓ. Προσθέτει επίσης ότι «τα βιβλία του είναι 

ανθισµένα λιβάδια και τα δοκίµιά του µοιάζουν µε κλαδιά γεµάτα καρπούς». 

Απολάµβανε το σεβασµό και την αναγνώριση τόσο από τους κύκλους των 

διανοουµένων όσο και από τον απλό λαό. «Συνδύασε τη γλώσσα µε τη γραφή, 

την έµφυτη εξυπνάδα µε τη γνώση, τη λογική µε την τέχνη, την πρόζα µε την 

ποίηση, την οξύνοια µε την κατανόηση»190. Ο ιστορικός του 10ου  αιώνα, al-

Mas’ūdi έγραψε ότι µεταξύ των µουταζιλιτών δεν υπάρχει κανένας τόσο 

εύγλωττος όσο ο Jāḥiẓ. Κατά τον 13ο αιώνα, ο Yāqūt (1179-1229) αναφέρει 

στο βιογραφικό του λεξικό ότι ο Jāḥiẓ ήταν πασίγνωστος για «την εξυπνάδα 

του, τη σκέψη και τη µνήµη του που ήταν πάντοτε σε εγρήγορση»191. Ο Αιγύπτιος 

δραµατουργός  του 20ου αιώνα, Tawfīq al-Hakim, επίσης αναφέρει: «Είχα 

πάντοτε την εντύπωση ότι η σύγχρονη αραβική λογοτεχνία δεν είναι τίποτε άλλο 
                                                 

190. Yāqūt, Iršād, σσ. 39-71.  
191.  Ο.π.., σ. 56. 
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παρά µία συνέχεια του ανανεωτικού κινήµατος που επιχείρησε ο Jāḥiẓ»192. Ο 

Jāḥiẓ παραµένει λοιπόν για τις γενιές που ακολούθησαν µία από τις πιο 

λαµπρές προσωπικότητες της εποχής του και θεωρείται ο δάσκαλος της 

ρητορικής193 και συγγραφέας πολυάριθµων έργων που ανήκουν στην 

κατηγορία του adab. 

Μεταξύ των έργων του, υπάρχουν ορισµένα τα οποία µας έχουν 

περιέλθει αυτοτελή, άλλα τα οποία διασώθηκαν αποσπασµατικά, ενώ κάποια 

άλλα έχουν χαθεί εντελώς. Τόσο ο C. Brockelmann194 όσο και ο C. Pellat195, 

αφού µελέτησαν τα πολλαπλά έργα του, τα ταξινόµησαν ανάλογα µε τη 

θεµατολογία τους, µε αποτέλεσµα να προκύψουν οι παρακάτω κατηγορίες:  

-Έργα πολιτικού και θεολογικού περιεχοµένου: Μέσω αυτών των 

έργων, ο Jāḥiẓ εκφράζει τις αρχές του κινήµατος των µουταζιλιτών, ενώ 

παράλληλα, δηλώνει την υποστήριξή του στο καθεστώς των Αββασιδών 

επικαλούµενος τη θρησκεία και την παράδοση.  

i)  Θεωρίες των µουταζιλιτών 

1. Fī fadīlat sinā‘at al-kalām 
                                                 

192. Tawfiq al-Hakim, al-Malik Udib, σ. 33. βλ. επίσης Nine Essays of al-Jāḥiẓ , σ. 4. 
193. Skarżyńska-Bocheńska, Al-Čāḥiẓ and His Theory of Social Communication, σσ. 30-

32. Κατά τη συγγραφέα, ο Jāḥiẓ ασχολήθηκε µε τη θεωρία της «κοινωνικής επικοινωνίας» 
που µπορεί να συγκριθεί µε τη «θεωρία της διαλογικότητας» (theory of discourse) που 
διατύπωσε στον 20ό αιώνα ο Mikhail Bakhtin (1895-1975). Κατ’ αυτόν, το άτοµο βρίσκεται 
σε ένα διαρκή διάλογο µε κάτι άλλο, ένα άλλο άτοµο ή τεχνούργηµα (artifact) και µόνο µέσα 
σε αυτό το διάλογο αποκτά νόηµα. Για τη σχέση της σκέψης του al-Jāḥiẓ και του  Bakhtin βλ. 
Hefter, The Reader in al- Jāḥiẓ, σσ. 16-17, 32, (υποσηµ. 41-41), 259-260. Για τον Bakhtin 
στην ελληνική βιβλιογραφία βλ. Michael Holquist, ∆ιαλογικότητα. Ο Μπαχτίν και ο κόσµος 
του, µτφρ. Ιωάννα Σταµατάκη, Gutenberg, Αθήνα 2014. Μάριου Α. Πουρκού (εισαγωγή - 
επιµέλεια): Προοπτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν. Εφαρµογές στην 
Ψυχολογία, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισµό, τ. 1-2, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 
Ρέθυµνο 2008.  

194. GAL, Ι, σσ. 241 κ.ε.  
195. EI2, II, λ. Djāḥiẓ άρθρο του Ch. Pellat, σ. 385.  Βλ. επίσης κατάλογο των έργων, 

Pellat, The life and works of Jāḥiẓ, στο παράρτηµα. Σηµαντικές είναι οι βιβλιογραφικές 
συµβολές του Ch. Pellat: « Inventaire de l’oeuvre jahizienne », Arabica, 3, τεύχ. 2, 1956, αρ. 
35, σσ. 147-180  και « Nouvel essai d’inventaire de l’oeuvre jahizienne », Arabica, 31, τχ. 2, 
1984,  αρ. 55, σσ. 117-164. Βλ. και Deiber, “A New Manuscript of al- Jāḥiẓ’s Works”, σσ. 
221-228. Για κείµενά του και µεταφράσεις αυτών βλ. Oskar Rescher, Excerpte und 
Übersetzungen aus den Schriften des Philologen und Dogmatikers Ğâhiz aus Baçra (150-250 
H.), Stuttgart, 1931. 



79 
 

    [Οι αρχές της δογµατικής θεολογίας ως κάλεσµα] 

2. Kitāb  al-masā’il wa al-jawābāt fī al-ma‘rifa 

               [Ερωτήσεις και αποκρίσεις σχετικά µε τη γνώση] 

3. al-Akhbār (wa kaifa tasihh) 

    [Παραδόσεις και προϋποθέσεις της αυθεντικότητάς τους] 

4. Kitāb hujaj al-nubuwwa  

    [Ενδείξεις της προφητείας] 

5. Kitāb khalq al-Qur’ān 

    [Το βιβλίο της δηµιουργίας του Κορανίου] 

6. Risāla ilā Ahmad b. Abī Du’ād yukhbiruhu fihā bi-kitāb al-futyā  

    [Επιστολή στον Ahmad b. Abī Du’ād περί του βιβλίου των νόµιµων 

απόψεων] 

7. Risāla fī nafyi al-tashbīh  

    [Επιστολή σχετικά µε τον ανθρωποµορφισµό]196 

8. Fī al-shārib wa al-mashrūb 

               [Τα ποτά και ο πότης]  

9. Fī madh al-nabīdh 

    [Ύµνος στο nabīdh)]197 

 

ii)      Υπεράσπιση του καθεστώτος των Αββασιδών 

1. Fī al-‘Abbāsiyya  

     [Οι Αββασίδες] 

2. Fadhl Hāshim ‘alā ‘Abd Shams 

    [Η ανωτερότητα των Banū Hashim σε σχέση µε τους ‘Abd Shams] 

3. Bayān madhāhib al-Shī‘a  

                                                 
196 Jeries, Two Essays by al-Jahiz. 
197 Το al-nabīdh (���� ) ήταν παραδοσιακό ποτό της προϊσλαµικής εποχής. Επ’ αυτού βλ. 

και το δοκίµιο του Qustā bin Lūqā: «Risâlah fī al-Nabidh of Qustâ bin Lûqâ», µε εισαγωγή 
του Hakim Syed Zillur Rahman, Supplement to “Studies in the History of Medicine and 
Science” (SHMS), Jamia Hamdard, τ. IX (1985), σσ. 185-201. «Risâlah fī al-Nabidh by 
Qustâ bin Lûqâ», Tajdid-i Tibb (τ. 1), Department of Kulliyat, Aligarh Muslim University, 
Aligarh, March 1988, σσ. 55-70. 
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    [Κριτική του σιϊτικού δογµατος]  

4. Jawābāt fī al-imāma 

    [Απαντήσεις σχετικά µε τους ιµάµηδες] 

5. Kitāb taswīb ‘Alī fī tahkīm al-hakamain  

   [Υποστήριξη στον Αλή στην περίπτωση διαιτησίας των δύο διαιτητών] 

6. Kitāb al-‘Uthmāniyya  

   [Το βιβλίο των Οθµανιδών]  

7. Risāla fī ‘l-nābita198 (ή fī bani ‘Ummāyya)  

   [Επιστολή για το nābita (ή περί των Οµµεϋάδων)] 

8. Al-radd ‘alā al-nasārā  

   [Η διάψευση των χριστιανών] 

9. Fī manāqib al-Turk wa ‘āmmat jund al-khilāfa  

    [Η ανωτερότητα των Τούρκων και της αυτοκρατορικής στρατιάς] 

 

- Έργα επιστηµονικού περιεχοµένου: Σε αυτά ο Jāḥiẓ περιλαµβάνει  

επιλεγµένους στίχους, παροιµίες και παραδόσεις των Αράβων, µε τα οποία 

κατορθώνει να αιχµαλωτίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

  

1. Kitāb al-Bayān wa ‘l-tabyīn  

     [Το βιβλίο της κοµψότητας και της καθαρότητας της έκφρασης] 

2. Fī al-balāgha wa al-ījāz  

     [Ευγλωττία και λακωνικότητα]  

3. Kitāb al-mu‘allimīn  

     [Το βιβλίο των δασκάλων]199 

4. Fī sinā‘at al-quwwād 

     [Η τέχνη των ηγετών] 

                                                 
     198 Η λέξη nābita, µεταφράζεται ως άξιος περιφρόνησης, ξαφνικά ισχυρός. Με το κείµενο 
αυτό ο Jāḥiẓ στρεφόταν κατά του ιµάµη Aḥmad ibn Ḥanbal (780-855) και των σουννιτών 
οπαδών του. Βλ. Wesley Williams, “Aspects of the Creed of Imam Ahmad b. Hanbal: A 
Study of Anthropomorphism in 9th-10th Century Islamic Discourse”, International Journal of 
Middle East Studies, t. 34 (2002), σσ. 452-453. 

199 Jeries, Two Essays by al-Jahiz.  
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5. Fī maut Abī Harb al-Saffār  

     [Επικήδειος λόγος για τον Abī Harb al-Saffār] 

6. Muhammad b. al-Jahm al-Barmakī200  

     [Πορτραίτο του Muhammad b. al-Jahm al-Barmakī] 

7. Fī dhamm al-zamān 

     [Επίθεση στο σήµερα] 

8. Fī tabaqāt al-mughannīn  

     [Τύποι τραγουδιστών] 

9.  Kitāb al-tarbi‘ wa al-tadwīr   

     [Βιβλίο του κύκλου και του τετραγώνου] 

           10. Kitāb al-Ḥayawān   

     [Το βιβλίο των ζώων] 

          11. Kitāb al-qaul fī al-bighāl 

     [Το βιβλίο των µουλαριών] 

          12. Kitāb al-amsār wa ‘ajā’ib al-buldān  

     [Πρωτεύουσες και τα θαύµατα των χωρών] 

          13. Kitāb fakhr al-sūdān ‘alā al-bīdān 

     [Η ανωτερότητα των Μαύρων σε σχέση µε τους Λευκούς]  

          14. Kitāb at‘imat al-’Arab  

     [Η διατροφή των πρώτων Αράβων] 

 

        - Έργα κοινωνικού περιεχοµένου: Ο Jāḥiẓ προσπαθεί να σκιαγραφήσει 

διαφορετικούς τύπους ανθρώπων και να περιγράψει τις σχέσεις και τα έθιµα 

της κοινωνίας µε ευχάριστο τρόπο καθώς παραθέτει πολλά ανέκδοτα και 

παροιµίες.  

            i)  Συµπεριφορά και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

1. Kitāb al-taj fī akhlāq al-mulūk 

     [Το βιβλίο της κορώνας (βιβλίο βασιλικών ηθών)] 

                                                 
200. Σχετικά µε αυτόν βλ. Lecomte, Muhammad B. Al-Gahm Al-Barmaki. 
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2. Risālat al-ma‘ād wa al-ma‘āsh fī al-adab wa tadbīr al-nās wa 

mu‘āmalatihim 

     [Επιστολή περί του σηµερινού και του επόµενου κόσµου, περί της 

στάσης και της σωστής συµπεριφοράς και περί των ανθρωπίνων 

σχέσεων] 

3. Fī al- jidd wa al-hazl  

      [Αστεϊσµός και σοβαρότητα] 

4. Fī fasl mā bain al-‘adāwa wa al-hasad 

      [Περί της διαφοράς µεταξύ της εχθρότητας και της ζηλοφθονίας] 

5. Fī al-hāsid wa al-mahsūd 

      [Ο ζηλόφθονος και ο αποδέκτης του φθόνου] 

6. Kitāb kitmān al-sirr wa hifz al-lisān  

      [Η τέχνη του φυλάττειν τα µυστικά και της εχεµύθειας] 

7. Tafdīl al-nuṭq ‘alā al-samt 

      [Η ανωτερότητα του λόγου έναντι της σιωπής] 

8. Al-nubl wa al-tanabbul wa dhamm al-kibr  

      [Αληθινή και υποτιθέµενη ευγένεια. Κατά της αλαζονείας] 

9. Fī al-wukalā’ wa al-muwakkilīn  

      [Οι αξιωµατούχοι και αυτοί που τους αναδεικνύουν] 

10.  Kitāb al-bukhalā’ 201 

      [Το βιβλίο των φιλάργυρων] 

11. Kitāb al-’urjān wa al-bursān wa al-qur’ān202 

      [Η λεπίδα, ο λεπρός και ο φαλακρός] 

12. Fī madh al-tujjār wa dhamm ‘amal al-sultān 

      [Εγκώµιο των εµπόρων και επίθεση στη διοίκηση] 

13. Dhamm al-kuttāb 

      [Κατά των γραµµατέων] 
                                                 

201  Για τις ευρωπαϊκές µεταφράσεις του έργου αυτού βλ. Al- Jāḥiẓ: A Muslim Humanist 
for our Time, σ. VΙΙΙ.  

202 Kitāb al-Bursān wa-l-‘urdjān wa-l-‘umīyān wa-l-ūlān (έκδ. A.M. Harun, Κάιρο-
Βηρυτός 1972, και επανέκδ. Βηρυτός 1990). 
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ii)  Συναισθήµατα 

14.  Fī al-mawadda wa al-khilṭa  

      [Περί των συναισθηµάτων και της ανάµειξης  

15.  Fī al-‘ishq wa al-nisā’   

      [Ο έρωτας και οι γυναίκες] 

16.  Kitāb al-qiyān  

      [Το βιβλίο των σκλάβων  τραγουδιστριών] 

17.  Fī tafdīl al-batn ‘alā al-zahr  

      [Περί της ανωτερότητας της κοιλιάς σε σχέση µε την πλάτη] 

18. Kitāb mufākharāt al-jawārī wa al-ghilmān 

       [Το εγκώµιο των εταίρων και αγοριών]   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ 

 

Kitāb al-Ḥayawān 

[=Βιβλίο των ζώων] 

 

1) Η ζωο-ψυχολογία και οι αρχές της θεωρίας της εξέλιξης 

Η ζωο-ψυχολογία203 αποτελεί κλάδο της επιστήµης της ψυχολογίας, ο 

οποίος ασχολείται µε τη µελέτη της συµπεριφοράς των ζώων. O κλάδος αυτός 

θεωρείται µέρος της γενικής βιολογίας µαζί µε την ανατοµία, η οποία επιχειρεί 

την περιγραφή των οργάνων, τη φυσιολογία που µελετά την λειτουργία τους, 

ενώ η ψυχολογία της συµπεριφοράς µελετά τη λειτουργία του οργανισµού ως 

σύνολο σε σχέση µε το περιβάλλον.  

Οι θεωρίες που αφορούν την συµπεριφορά των ζώων διατυπώθηκαν κατά 

τον 18ο αιώνα από τον Buffon (1707-1788), τον πρώτο Ευρωπαίο που 

πραγµατεύθηκε θεωρίες περί της εξέλιξης των ειδών µέσα από επιστηµονικό 

πρίσµα, και αργότερα από τον ∆αρβίνο (1809-1882) µε το έργο «Περί της 

καταγωγής των ειδών» (=Origin of Species) (1859). Ωστόσο, όπως είναι 

ολοφάνερο, η θεωρία περί της εξέλιξης των ειδών ήταν πολύ προγενέστερη204. 

Χρονολογούνταν από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, µε 

εκπρόσωπο τον Αναξίµανδρο, συνεχίστηκε κατά την εποχή των Λατίνων µε τις 

απόψεις του Λουκρήτιου και έφτασε µέχρι τον Μεσαίωνα, οπότε µοναχοί 

καθολικοί, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, υποστήριζαν πως η εξέλιξη οφείλεται 

στην παντοδυναµία του Θεού, ο οποίος προκαλεί τις αλλαγές παρεµβαίνοντας 

µε τη δύναµή του στον κόσµο. Είναι γεγονός, όµως, πως η πεποίθηση για µία 

ιεραρχία των έµβιων όντων, αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις θεωρίες της 
                                                 

203 Βλ. Buytendijk, Traité. Επίσης Kurt Ernestovich Fabri, Foundations of 
Zoopsychology, Moscow, 1976, 21993 (στα ρωσικά). 

204 Conway Zirkle, “Natural Selection before Origins of Species of Darwin”, στα 
Proceedings of the American Philosophical Society, 1941, τ. 84, αρ. 1, σ. 84. 
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αρχαίας φιλοσοφίας και των θρησκειών, ενώ διατυπώνεται ακόµα και στη 

Βίβλο. Όσον αφορά στον Αριστοτέλη, ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει την 

παραµικρή ιδέα περί εξέλιξης, καθώς δεν κάνει λόγο πουθενά στα 

συγγράµµατά του για το θέµα αυτό205. 

Παρ’ όλο που ο al-Naẓẓām (περ. 775 – περ. 845) έκανε τα πρώτα βήµατα 

στον τοµέα της εξελικτικής θεωρίας της βιολογίας, η θεωρία περί βιολογικής 

εξέλιξης206 εµφανίστηκε για πρώτη φορά διατυπωµένη πλήρως και επισήµως 

κατά τον 9ο αιώνα από τον µαθητή του Jāḥiẓ στο Kitāb al-Ḥayawān207. Η 

θεωρία του Jāḥiẓ είναι ένα επαναστατικό, καινοτόµο και µε επιστηµονικά 

χαρακτηριστικά πρότυπο, το οποίο είχε όχι µόνο απήχηση στην ανθρώπινη 

σκέψη, αλλά και συνέβαλε στην επέκτασή της. Υποδεικνύει πως πολλά 

ζητήµατα που αφορούσαν την φυσική φιλοσοφία τέθηκαν υπό άλλο πρίσµα 

µετά την επαναστατική προσέγγιση του Jāḥiẓ και των συνεχιστών του. Η 

επιρροή του υπήρξε καθοριστική στη σκέψη πολλών τόσο µουσουλµάνων όσο 

και Ευρωπαίων µελετητών,  µε αποκορύφωµα τη συµβολή του ως πηγή 

έµπνευσης και µελέτης από δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που καθιέρωσαν 

τις θεωρίες αυτές επιστηµονικά,  τον Λαµάρκ και τον ∆αρβίνο208. 

Ο τρόπος που επιχειρεί ο Jāḥiẓ να ταξινοµήσει τα ζώα µαρτυρεί τη 

χρήση καθαρά επιστηµονικής µεθόδου, καθώς ο ίδιος ξεκινάει την περιγραφή 

και κατάταξη από τα πιο απλά είδη για να καταλήξει στα πιο σύνθετα. 

Παράλληλα, τα κατηγοριοποιεί ανάλογα µε τις οµοιότητες που παρουσιάζουν 

µεταξύ τους χωρίζοντας τις κατηγορίες σε υποκατηγορίες προκειµένου να 

καταλήξει στην τελική ενότητα ενός συγκεκριµένου είδους209. 

Έχοντας προφανώς ασχοληθεί µε τους επιστηµονικούς κλάδους τόσο 

της ζωολογίας όσο και της ανθρωπολογίας, µελετώντας τους λεπτοµερώς, 
                                                 

205. Manquat, Aristote, σ. 113. 
        206. Ο al-Naẓẓam ήταν µουταζιλίτης θεολόγος και ποιητής . Βλ. σχετικό λήµµα του J. D. 
Latham στην ΕΙ2, σσ. 1057a–58b.  Επίσης Josef van Ess, Das Kitab al-nakt des Nazzam und 
seine Rezeption im Kitab al-Futya des Gahiz, Gottingen: Vandenhoeck & Reprecht, 1971. 

207. EI2, II, Djāḥiẓ, άρθρο του Pellat, σ. 386. Sarton, History of Science, II, σ. 597.  
208 Bayrakdar, “Al-Jâhiz and the rise of evolutionism”, Hamdard Islamicus, 1985,  σ. 11. 
209. Ḥayawān, I, σ. 13.   
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κατόρθωσε να ανακαλύψει και να καταγράψει την επίδραση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών στη ζωή των ζώων, ενώ παράλληλα παρατήρησε 

τις αλλαγές και τις µετατροπές διαφόρων ζωικών ειδών υπό διαφορετικές 

συνθήκες. Οι αναφορές σε αυτά είναι διάσπαρτες σε πολλά σηµεία του βιβλίου 

του και ο ίδιος προβαίνει σε αξιοσηµείωτες περιγραφές, όπως στην περίπτωση 

όπου αναφέρει τον αγώνα των όντων για επιβίωση µε επιστηµονικές µαρτυρίες 

αλλά και λαογραφικές περιγραφές. Όσον αφορά στους µηχανισµούς της 

εξέλιξης, ο Jāḥiẓ περιγράφει τρεις από αυτούς αναφέροντας τον αγώνα της 

ύπαρξης, τον µετασχηµατισµό ενός είδους σε ένα άλλο και τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

 

«Ο αρουραίος βγαίνει για να συλλέξει την τροφή του και την αναζητά και 

την αρπάζει. Τρώει κάποια άλλα κατώτερα ζώα, µικρότερα από αυτόν και 

κάποια µικρά πτηνά […], κρύβει τα νεογνά του σε υπόγειους διαδρόµους για να 

προστατέψει αυτά αλλά και τον εαυτό του από τις επιθέσεις των ερπετών και των 

πτηνών. Στα φίδια αρέσει πολύ να τρώνε αρουραίους […]. Όσον αφορά στα 

φίδια, προστατεύονται από τους κάστορες και τις ύαινες που είναι ζώα πιο 

ισχυρά από αυτά. Η ύαινα αποτελεί απειλή για την αλεπού, η οποία µε τη σειρά 

της αποτελεί απειλή για όλα τα ζώα που είναι κατώτερα από αυτήν […]. Είναι 

νόµος κάποια όντα να είναι η τροφή κάποιων άλλων […]. Όλα τα µικρά ζώα 

τρώνε τα µικρότερα από αυτά. Όµως, όλα τα µεγάλα ζώα δεν µπορούν να φάνε 

τα µεγαλύτερα. Και οι άνθρωποι είναι κι αυτοί σαν τα ζώα […]. Ο Θεός δίνει 

ζωή σε κάποια σώµατα µε το θάνατο κάποιων άλλων και αντίστροφα»210. 

 

Στο απόσπασµα αυτό είναι φανερό πως ο Jāḥiẓ διατυπώνει άλλη µια 

θεωρία σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει διαµάχη µόνο µεταξύ των 

διαφορετικών ειδών, αλλά και µεταξύ των µελών του ίδιου είδους211. Είναι, 

                                                 
210. Ḥayawān, VI, σσ. 133-134. VI, σ. 139. VII, σσ. 47, 80. 14. VII, σσ. 47-48. 
211 A. Aarab, “Eco-ethological data according to Jâhiz through his work Kitâb al-

Hayawân”, Arabica, 47, 2000, σσ. 278-286. 
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επίσης, αναµφισβήτητες οι αναφορές σε θέµατα θεωριών που  διατυπώθηκαν 

οριστικά κατά τη µεταγενέστερη εποχή από το ∆αρβίνο αλλά και από τους νεο-

δαρβινιστές. Ο Jāḥiẓ θεωρεί, για παράδειγµα, όπως και ο Λαµάρκ αλλά και ο 

∆αρβίνος αργότερα, ότι σε ένα είδος είναι πιθανός τόσο ο µετασχηµατισµός 

όσο και η εξέλιξη. Ο µετασχηµατισµός λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε την 

επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντολογικών παραγόντων. ∆ηλώνει, 

λοιπόν, ότι οι πρωτότυπες µορφές διακλαδώνονται σε νέες µορφές 

δηµιουργώντας ένα νέο είδος, ενώ αναπτύσσουν βαθµιαία καινούρια 

χαρακτηριστικά που τα βοηθούν να επιβιώσουν υπό ορισµένες 

περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει:  

 

«∆ιαφορετικά πράγµατα έχουν αναφερθεί πάνω στο θέµα της ύπαρξης της  

al-miskh (της πρωταρχικής µορφής των τετράποδων)212. Ορισµένοι 

αποδέχτηκαν την εξέλιξή της και υπέδειξαν ότι ευθύνεται για την ύπαρξη του 

σκύλου213, του λύκου, της αλεπούς και των άλλων οµοίων τους. Τα µέλη αυτή της 

οικογένειας προέρχονται από µια κοινή  πρωταρχική µορφή (al-miskh)»214. 
 

Μεταξύ όλων αυτών, αναφέρει ως βασική αιτία του µετασχηµατισµού τη 

θέληση και την δύναµη του Θεού, καθώς είναι Αυτός ο οποίος µπορεί να 

µετατρέψει οποιοδήποτε είδος σε ένα άλλο διαφορετικό όποτε το θελήσει. 

Έτσι, λοιπόν, ο Jāḥiẓ  υπερασπίζεται τη θεωρία περί µετασχηµατισµού και 

εξέλιξης ενός είδους, επικαλούµενος διάφορους παράγοντες µεταξύ των 

οποίων και τη θέληση του Θεού215. Απ’ την άλλη, όσο αφορά στην επίδραση 

των περιβαλλοντολογικών παραγόντων στα είδη, θεωρεί ότι η τροφή, το κλίµα, 

η στέγη καθώς και άλλοι παράγοντες έχουν κάποιες επιδράσεις πάνω σε αυτά, 

τόσο βιολογικές όσο και ψυχολογικές. Επεκτείνοντας τη θεωρία του, 

υποστηρίζει πως οι παράγοντες αυτοί ωθούν το εκάστοτε είδος σε έναν αγώνα 
                                                 

212. Ό.π., IV, σ. 24. VII, σ. 77.  
213 . Βλ. και Foltz, Animals, σσ. 135-136. 
214. Ό.π., IV, σ. 23.  
215. Ό.π., IV, σσ. 24-25. VI, σσ. 24-26.  
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για επιβίωση. Η διαδικασία της αλλαγής των χαρακτηριστικών της κάθε γενιάς 

συντελείται προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσαρµογή του είδους 

στο περιβάλλον που ζει. Καταφέρνοντας να επιβιώσει, αποκτά µία ευκαιρία να 

πολλαπλασιαστεί και να µεταδώσει τα χαρακτηριστικά του στους διαδόχους. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι θεωρίες του Jāḥiẓ για την εξέλιξη των 

ειδών216 παρουσίασαν από πολύ νωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αρκετοί 

µελετητές, µουσουλµάνοι αλλά και Ευρωπαίοι, ασχολήθηκαν µε αυτές σε µία 

προσπάθεια εµβάθυνσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Αυτή η κινητικότητα στους 

συγκεκριµένους τοµείς της ζωολογίας και της βιολογίας συνέβαλε στην 

εξέλιξή τους. Μερικοί από τους λαµπρότερους µουσουλµάνους διανοητές, 

όπως ο Ibn Miskawayh (932-1030), ο al-Bīrūnī (973-1048) και ο Ibn Tufayl 

(1105-1185), εµπνεύστηκαν από τον Jāḥiẓ και, βασιζόµενοι στις θεωρίες που 

αναφέρονται στο Kitāb al-Ḥayawān, έδωσαν νέα πνοή στον επιστηµονικό αυτό 

κλάδο αναπτύσσοντας δύο νέες θεωρίες: µία κοσµολογική θεωρία που 

αφορούσε τα φαινόµενα του σύµπαντος και µία κοινωνιολογική θεωρία που 

αναφερόταν στα κοινωνικά φαινόµενα. Έτσι, η βασική θεωρία της εξέλιξης 

που διατυπώθηκε από τον Jāḥiẓ έγινε αφετηρία διαφορετικών θεωριών της 

µεταγενέστερης ισλαµικής σκέψης περί εξέλιξης στους τοµείς της 

κοινωνιολογίας, της  µεταφυσικής αλλά και της κοσµολογίας.   

Η θεωρία του αναπαράχθηκε κι από άλλους σηµαντικούς µουσουλµάνους 

µελετητές που ασχολήθηκαν µε τη ζωολογία και τη φύση, ιδιαίτερα από τον al- 

Zakariyā al-Qazwīnī (1203–1283), Muḥammad ibn Maḥmūd (περ. 1350), Abū 

Yaḥyā (880-946), τον Mustawfī Qazvīnī (1281–1349) και τον al-Damīri  (1344–

1405), συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων λογίων, όπως ο al-Masʿūdī 

( 896–956) και ο Ibn Qutayba (828-885).   

Όσον αφορά στην επίδραση του Jāḥiẓ στην ευρωπαϊκή σκέψη, αυτή έγινε 

αντικείµενο δύο σηµαντικών µελετών: «Der Darwinismus im X und XIX 

                                                 
216 Bayrakdar, “Al-Jâhiz and the rise of evolutionism”, σσ. 31-39. 
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Jahrhundert» του Fr. Dieterici (Λειψία, 1878), και «Darwinistisches bei 

Gahiz» του E. Wiedemann (Sitzungsbericht der physikalisch-medizinischen 

Sozietaet in Erlangen, τ. 47, 1915). Οι συγγραφείς αυτοί επεσήµαναν µεγάλες 

οµοιότητες στις θεωρίες του Jāḥiẓ και του ∆αρβίνου. Τόσο ο ∆αρβίνος όσο και 

οι προγενέστεροι από αυτόν µελετητές αναδιατύπωσαν τα γραφέντα του Jāḥiẓ 

χρησιµοποιώντας επιστηµονικό λόγο και τις προσάρµοσαν στα νέα δεδοµένα 

του 18ου και του 19ου αιώνα, ενώ παράλληλα βασίστηκαν σε αυτές 

προκειµένου να αναπτύξουν τις δικές τους θεωρίες περί εξέλιξης. Η µόνη, 

ίσως, ουσιώδης διαφορά που εντοπίζεται µεταξύ των θέσεων του Jāḥiẓ και των 

νεότερων θεωριών, που προαναφέρθηκαν, αφορά στην κοσµοαντίληψη. Όσον 

αφορά στην πρώτη, έχει θεολογικό και µεταβατικό υπόβαθρο, καθώς δέχεται 

ως πρωταρχική αιτία της εξέλιξης της οργανικής ύλης τον Θεό, ενώ θεωρεί 

τους άλλους παράγοντες ως δευτερεύοντες. Απ’ την άλλη, ο Λαµάρκ, ο 

∆αρβίνος και οι υπόλοιποι επιστήµονες ασχολούνται µε την επιρροή του 

υλικού κόσµου στη διαδικασία της εξέλιξης. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

που οι µηχανισµοί της ανάπτυξης και ελέγχου της εγκυρότητας των θεωριών 

συγκλίνουν, ακόµα, όµως κι όταν αποκλίνουν, το µόνο χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί το ∆αρβίνο και τους µεταγενέστερους επιστήµονες από τον Jāḥiẓ 

και τους υπόλοιπους µουσουλµάνους µελετητές είναι η κοσµοαντίληψη, από 

την οποία απορρέει η ερµηνεία των θεωριών.   

Πώς όµως µεταλαµπαδεύτηκαν οι ιδέες του Jāḥiẓ στους Ευρωπαίους 

µελετητές και επιστήµονες; Αποδεδειγµένα, τόσο ο Jāḥiẓ όσο και αρκετοί 

άλλοι µουσουλµάνοι µελετητές217 που ασχολήθηκαν µε την θεωρία της 

εξέλιξης αποτέλεσαν εφαλτήριο της έρευνας του ∆αρβίνου αλλά και των 

προγενέστερων µελετητών. Πολύ νωρίτερα από τον C. Linnaeus (1707-1778), 

τον Buffon (1707-1788), τον  E. Darwin (1731-1802),  τον J. B. Lamarck 

                                                 
217 F.N. Egerton, “A History of the Ecological Sciences, Part 6 : Arabic Language 

Science-Origins and Zoological Writings”, Bulletin of the Ecological Society of America, 
April 2002, σσ. 142-146. 
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(1744-1829)218, και τον Ch. Darwin (1809-1882) και από την ίδρυση της 

Σχολής της φυσικής φιλοσοφίας στη Γερµανία, έργα και οι µελέτες του Jāḥiẓ 

και άλλων Αράβων επιστηµόνων είχαν µεταφραστεί και είχαν γίνει ήδη 

γνωστά στους Ευρωπαίους. Το βιβλίο του al-Damīri, Hayat al-Ḥayawān [=Η 

ζωή των ζώων], το οποίο περιέχει πολλά αποσπάσµατα από το Kitāb al-

Ḥayawān του Jāḥiẓ, είχε µεταφραστεί µερικώς στα λατινικά από τον Abraham 

Echellensis, εβραϊκής καταγωγής (θ. Ιταλία 1664), και δηµοσιεύτηκε στο 

Παρίσι το 1617.  

Το σύγγραµµα του Ibn Ṭufayl (1105-1185) Ḥayy ibn Yaqẓān, που 

περιέχει φιλοσοφικούς στοχασµούς και περί της εξέλιξης, δηµοσιεύτηκε για 

πρώτη φορά από τον Edward Pococke Sr. (1604-1691), ενώ αργότερα 

δηµοσιεύτηκε µία λατινική µετάφραση από τον Edward Pococke Jr.  (1648-

1727) στην Οξφόρδη το 1671 (β΄ έκδοση, Οξφόρδη, 1700)219. Η κοσµογραφία 

του Zakariyya’ al- Qazvīnī, ʿAjā’ib al-makhlūqāt wa gharā’ib al-mawjūdāt, 

δηµοσιεύτηκε από τον F. Wüstenfeld σε δύο τόµους στο Göttingen το 1848-49. 

Το Kitāb Talkhis al-Athar του Bakuwi, που αποτελεί διασκευή του βιβλίου του 

al-Qazvīnī µεταφράστηκε στα γαλλικά και δηµοσιεύτηκε από τον De Guignes 

στο Paris το 1789220. Πρόκειται για  άλλο ένα βιβλίο που περιέχει ως επί το 

πλείστον θεωρίες και ιδέες του Jāḥiẓ. Ο A. L. de Chezy µετάφρασε το 

προαναφερθέν έργο ‘Aja’ib  του al-Qazvīnī, το οποίο δηµοσίευσε ο S. de Sacy 

το 1806 (πρώτη έκδοση) συµπεριλαµβάνοντάς το στο έργο του Αραβική 

χρηστοµάθεια (Chrestomathie arabe). Χωρίς καµία αµφιβολία, ο µεγάλος 

σούφι  Māwlāna (Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, 1207-1273), ο οποίος 

ασχολήθηκε και µε τη θεωρία της εξέλιξης είχε προ πολλού επηρεάσει τον 

Gœthe, ο οποίος τον αποκαλούσε «δαρβινικό πριν από τον ∆αρβίνο»221. Η 

θεωρία του περί µεταµορφώσεως υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της 

                                                 
218 Για τη σχέση των θεωριών al-Jāḥiẓ και Lamarck βλ. al-Khalili, The House of Wisdom, 

σ. 76. 
219. V. Sarton, ό.π., II2, σσ. 354-355.  
220. Mieli, La science de l’Europe, σ. 152. 
221. Cassirer, Knowledge, σ. 137.  
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βιολογίας. Όπως είναι φανερό, η ζωολογία που εξελίχθηκε ως επιστηµονικός 

κλάδος στο Ισλάµ είχε διεισδύσει στη ∆ύση ήδη από τον 17ο αιώνα222. 

Κάποιοι Ευρωπαίοι που γνώριζαν την αραβική γλώσσα µπόρεσαν να 

αναγνώσουν απευθείας τα βιβλία των µουσουλµάνων επιστηµόνων. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ∆αρβίνου ο οποίος εντρύφησε στην 

ισλαµική κουλτούρα µε τη βοήθεια του ανατολιστή Samuel Lee (1783-1852)223 

στο Καίµπριτζ. Με αυτό τον τρόπο, οι µουσουλµάνοι που ασχολήθηκαν µε τη 

θεωρία της εξέλιξης άσκησαν µεγάλη επιρροή µε τις ιδέες και τις θεωρίες τους, 

οι οποίες µεταλαµπαδεύτηκαν στη ∆ύση επηρεάζοντας τόσο τους Ευρωπαίους 

επιστήµονες όσο και την πρόοδο της βιολογίας γενικότερα. Επιδράσεις, 

λοιπόν, παλαιοτέρων συγγραφέων, µεταξύ των οποίων και του Jāḥiẓ, 

υπάρχουν, όµως σαφείς αποδείξεις ότι ο ∆αρβίνος είχε διαβάσει απευθείας τον 

Jāḥiẓ δεν υπάρχουν. 

 Η θεωρία της εξέλιξης του Jāḥiẓ υπήρξε πρωτοποριακή στην ιστορία 

της επιστήµης, αφού κανένας πριν από αυτόν δεν είχε ασχοληθεί ούτε είχε 

συγγράψει κάτι σχετικό. Μόνον οι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Εµπεδοκλής 

και ο Αριστοτέλης είχαν ασχοληθεί µε θέµατα που αφορούσαν τις αλλαγές που 

παρατηρούνται στη φύση, τα φυτά και τα ζώα, ωστόσο η αντίληψη που είχαν 

περί αλλαγής ήταν απλά µία θεωρία περί απλής κίνησης και τίποτα 

περισσότερο. Πέρα από την αντίληψη της αλλαγής δεν είχαν ακόµα συλλάβει 

άµεσα ή έµµεσα την θεωρία της εξέλιξης. 

Kατά τον Collingwood, «ο Κόσµος της Φύσης είναι για τον Αριστοτέλη ένας 

κόσµος κινούµενων ατόµων, όπως και για τους Ίωνες αλλά και για τον 

Πλάτωνα... Η φύση αποτελεί µία  διαδικασία, µία ανάπτυξη, µια αλλαγή. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί µία ανάπτυξη, δηλαδή η αλλαγή παίρνει διάφορες 

διαδοχικές µορφές η καθεµία από τις οποίες είναι η δυνατότητα του διαδόχου, 

δεν είναι όµως αυτό που ονοµάζουµε «εξέλιξη», καθώς κατά τον Αριστοτέλη, τα 

                                                 
222. Sarton , op. cit., III2, σ. 1641. 
223. Darwin, Life and Letters, I, σ. 289. Για τις επιδράσεις παλαιοτέρων συγγραφέων βλ. 

στο σχετικά πρόσφατο βιβλίο της  Rebecca Stott,  Darwin’s Ghosts (2012).  
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είδη της αλλαγής και της δοµής έχουν παρουσιάσει ένα αιώνιο ρεπερτόριο στον 

φυσικό κόσµο, του οποίου τα µέρη είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε δεσµούς 

λογικής κι όχι προσωρινά»224. 

Αναµφισβήτητα, λοιπόν, το Kitāb al-Ḥayawān µπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

πολύτιµο έργο, καθώς ο Jāḥiẓ υπήρξε ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε 

σοβαρά µε την προέλευση των ειδών βασιζόµενος στις θεωρίες της αρχαίας 

ελληνικής φιλοσοφίας περί υλισµού. Στο Kitāb al-Ḥayawān κάνει συχνές 

αναφορές στον Ιπποκράτη, τον Ευκλείδη, τον Σωκράτη αλλά κυρίως στον 

Αριστοτέλη. Έτσι, κατάφερε να καθιερώσει και να ιεραρχήσει το κοσµικό του 

σύστηµα ορµώµενος από ορισµένα συµπεράσµατα επί φιλοσοφικών και 

βιολογικών θεµάτων. Αφού διαπίστωσε την υλική φύση του κόσµου και τα 

τέσσερα στοιχεία που τον αποτελούν (γη, αέρας, νερό και φωτιά), διαίρεσε όλα 

τα όντα σε οργανικά και ανόργανα. Στα οργανικά κατατάσσει τα ζώα και τα 

φυτά ενώ στα ανόργανα τα άστρα και τα στερεά σώµατα (τα µέταλλα). Η 

ταξινόµηση που επιχείρησε είναι ολοφάνερο πως αποτελεί εξέλιξη εκείνης που 

είχε επιχειρήσει στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλης225.  

Το κύριο µέληµα του Jāḥiẓ ήταν να ανοίξει το δρόµο της παρατήρησης και 

του πειραµατισµού σταχυολογώντας ιστορίες µε πρωταγωνιστές τα ζώα, 

ανέκδοτα και µια πληθώρα ποιηµάτων και παροιµιών προερχόµενα από 

διάφορους λαούς και διαφορετικές εποχές της ιστορίας τους. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις γενικές αναφορές περί λογοτεχνίας, την εµβάθυνση στις αναλύσεις, 

καθώς και τα εύστοχα σχόλια που βασίζονται στη λογική, συνειδητοποιούµε 

ότι δεν έχουµε να κάνουµε µε µια απλή µελέτη της ζωο-ψυχολογίας µε την 

σύγχρονη σηµασία του όρου, αλλά µε µία λογοτεχνική ζωο-ψυχολογία.  

Ο βίος των ζώων είναι µία πορεία µέσα στον φυσικό κόσµο, όπως την  

περιγράφει ο Jāḥiẓ και έτσι όπως την αντίκρισε ο ίδιος είτε παρατηρώντας την 

                                                 
224. Collingwood, Nature, σ. 82. 
225. Manquat, Aristote, σ. 105. G. van Vloten, Ein arabischer Naturphilosoph im 9. 

Jahrhundert (el-Dschâhiz), Stuttgart 1918. 
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είτε αντλώντας πληροφορίες από άλλους σοβαρούς παρατηρητές226. Μελέτησε, 

επίσης, τις βασικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των ζώων και του 

περιβάλλοντος, του περίγυρου  και των οµοειδών τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έδειξε ακόµη για της βασικές µορφές συµπεριφοράς τόσο των κατοικίδιων όσο 

και των άγριων ζώων, των πτηνών και των θηλαστικών. Θέλησε να διαφωτίσει 

µε ακριβείς αναλύσεις τα πιο χαρακτηριστικά φαινόµενα της ζωής των ζώων. 

Μόνον ένα πνεύµα που διακατέχεται από περιέργεια, όπως το δικό του, θα 

µπορούσε να αναλάβει και να φέρει εις πέρας µε τόση σαφήνεια ένα τόσο 

δύσκολο έργο και µάλιστα κατά τον 9ο αιώνα227.  

Καταλήγοντας, λοιπόν, µε βάση όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, 

διαπιστώνουµε ότι ο Jāḥiẓ, ως Άραβας λόγιος που ασχολήθηκε µε τον τοµέα 

της ζωο-ψυχολογίας, µπορεί να ενταχθεί στον κύκλο όσων έθεσαν τις βάσεις 

και άνοιξαν το δρόµο για µία πιο εµπεριστατωµένη µελέτη του κλάδου αυτού. 

Ο ίδιος αναδεικνύεται ως ο πιο ρεαλιστής συγγραφέας του αιώνα του αλλά και 

ως ο πιο διαπρεπής λόγω του κριτικού πνεύµατος του, απόρροια της 

προσήλωσής του στο κίνηµα των µουταζιλιτών και της διαµονής του στη 

Βασόρα.  

 

2)  Το ενδιαφέρον των Αράβων για τη ζωο-ψυχολογία 

Στο Kitāb al-Ḥayawān, ο Jāḥiẓ έθεσε τις βάσεις της αραβο-

µουσουλµανικής κουλτούρας συνδυάζοντας τις προφορικές παραδόσεις και 

την αρχαία ελληνική σκέψη. Με τη συγγραφή ενός τέτοιου σηµαντικού έργου, 

ο ίδιος αναδεικνύεται σε θεµελιωτή της ψυχολογίας των ζώων παραθέτοντας 

όλες του τις παρατηρήσεις για εκατοντάδες είδη ζώων των οποίων επιχειρεί να 

αναλύσει τη συµπεριφορά µε τρόπο που πολλές φορές αγγίζει την τελειότητα 

                                                 
226. Ο JāḥiZ παραθέτει µία λίστα των πηγών του στο τέλος του κεφαλαίου που ασχολείται 

µε το είδος των ελεφάντων.  
227 « Raconter une histoire naturelle : lorsque le verbe du conteur trace les observations 

du naturaliste, cas du Kitâb al-Hayawân d’al-Djâhiz (776-868) », Actes du colloque 
International sur Jâhiz, Tétouan, Maroc, novembre 2011, στο A. Aarab (διεύθ.), έκδ. Faculté 
des lettres et sciences humaines de Tétouan, Université Abdelmalek Essaadi, 2012. 



94 
 

προκαλώντας την απορία και το θαυµασµό των σύγχρονων βιολόγων. 

Σύµφωνα µε τον  Charles Pellat, ο οποίος αφιέρωσε ένα µεγάλο µέρος των 

ανατολικών µελετών του στην αραβική γλώσσα και λογοτεχνία, και στράφηκε 

µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη ζωή και το έργο του Jāḥiẓ:  

 

«Στο Kitāb al-Ḥayawān καταγράφονται θεωρίες σε εµβρυικό στάδιο, 

χωρίς βέβαια να είναι δυνατόν να διακρίνουµε τον βαθµό αυθεντικότητάς τους, 

που αφορούν: την εξέλιξη των ειδών, την προσαρµογή στο κλίµα ή την επιρροή 

του και, τέλος, την ψυχολογία των ζώων, θεωρίες οι οποίες αναπτύχθηκαν 

οριστικά κατά τον 19ο αιώνα»228. 

 

Η µελέτη και η εξέλιξη του τοµέα της ζωο-ψυχολογίας πέρασε από τρία 

στάδια -από τον Αριστοτέλη µέχρι τον Jāḥiẓ, από τον Jāḥiẓ στον Buffon, τον 

Λαµάρκ και τον ∆αρβίνο- και το καθένα σηµαδεύτηκε από µία κεντρική ιδέα: 

αυτή της συστηµατικής εξέλιξης  και αυτή της ανάλυσης προς αναζήτηση της 

αιτιότητας από τον ∆αρβίνο ως τις µέρες µας. Ανάµεσα στον Αριστοτέλη και 

τον Buffon υπάρχει µία τιµητική θέση, η οποία δικαιωµατικά ανήκει στον 

Jāḥiẓ. Η ζωο-ψυχολογία είναι µία επιστήµη σχετικά πρόσφατη ακόµα και στην 

Ευρώπη. Όσον αφορά στους Άραβες, οι ίδιο στράφηκαν µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στη µελέτη της καθηµερινής ζωής των ζώων (hayat al-Ḥayawān), 

αναφερόµενοι σπανιότερα σ’ αυτήν µε τον όρο  nafsiyyat al-Ḥayawān που 

αποτελεί αραβικό νεολογισµό. Ο Charles Pellat γράφει σχετικά µε τη ζωολογία 

και τους Άραβες: 

 

«Σε επιστηµονικό επίπεδο, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα έργα του 

Αριστοτέλη, θεµελιωτή της ορθολογικής ζωολογίας που έχουν ως θέµα τα ζώα,  

θα επέτρεπαν στους Άραβες επιστήµονες να αξιοποιήσουν τα δεδοµένα της 

επιστήµης των Ελλήνων και να σηµειώσουν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά στη 

                                                 
228.  EI2, II, Djāḥiẓ, άρθρο του Ch. Pellat, σ. 386.  Βλ. και Eisenstein, Einfürung in die 

arabische Zoographie. 



95 
 

γνώση του ζωικού βασιλείου καθώς και στο να εισάγουν τη ζωολογία στις 

επιστήµες των Μουσουλµάνων, µε την ίδια ονοµασία, όπως για παράδειγµα η 

επιστηµονική γεωγραφία, τα µαθηµατικά ή η ιατρική. Βέβαια, παρά τη 

µετάφραση του αριστοτελικού έργου Περί ζῴων ιστορίαι από τον Yāhya bin al-

Bitrīk (8ος -9ος αιώνας), η ζωολογία δεν υπήρξε ποτέ ένας ευνοηµένος κλάδος, 

και αυτό µαρτυρείται από την ολοένα και πιο περιορισµένη θέση που κατέχει στις 

διάφορες θεωρητικές ταξινοµήσεις των επιστηµών»229. 

 

Στην περίπτωση των Αράβων, όµως, υπήρχαν πολλοί λόγοι που 

δικαιολογούν αυτό το ενδιαφέρον, µεταξύ των οποίων οι πιο αυτονόητοι είναι 

οικονοµικοί και κοινωνικοί. Ο λαός αυτός, που προερχόταν από νοµάδες, 

αποτελούνταν ως επί το πλείστον από βεδουίνους που ζούσαν στην ύπαιθρο, 

έχοντας κατακτήσει µεγάλο µέρος της χώρας. Κατά τους πρώτους αιώνες της 

εγίρας βρέθηκαν αντιµέτωποι µε έναν καινούριο κόσµο που αποτελούνταν από 

άγνωστη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και µεταλλεύµατα. Προκειµένου να 

προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα και να επωφεληθούν από τα πλούτη αυτού 

του τόπου έπρεπε να τον µελετήσουν. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι 

εξειδικευµένες επιστήµες άνθισαν κατά τον 3ο και 4ο αιώνα της εγίρας και 

διαµορφώθηκαν πολλοί κλάδοι όπως η ιστορία, η γεωγραφία, η ιατρική, τα 

µαθηµατικά, η φυσική, η αλχηµεία, ενώ αναδείχθηκαν κι άλλες όπως η 

βοτανολογία και η ζωολογία.. 

Ειδικότερα «η ζωολογία παρέµεινε στους µουσουλµάνους σε λογοτεχνικό, 

ή κατά προτίµηση, σε θρησκευτικό επίπεδο και δεν µπορούµε να τη 

χαρακτηρίσουµε περιγραφική µέσα από τα έργα των συγγραφέων που 

προσπάθησαν να ταξινοµήσουν τα προγενέστερα δεδοµένα και να παρουσιάσουν 

αλφαβητικά ευρετήρια. Ο ακούσια υπεύθυνος γι’ αυτή την ανεπάρκεια είναι 

αναµφίβολα ο al-Jāḥiẓ, συγγραφέας του µνηµειώδους επτάτοµου Kitāb al-

Ḥayawān, ο οποίος οµολόγησε ότι δεν είχε διόλου ως στόχο να µελετήσει 

                                                 
229. EI2, III, Ḥayawān, άρθρο του Ch. Pellat,  σ. 311.  
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επιστηµονικά τα ζωικά είδη, αλλά να αποδείξει την ύπαρξη του ∆ηµιουργού µέσα 

από την παρατήρηση της δηµιουργίας  και να δοξάσει τη θεϊκή σοφία που δεν 

δηµιούργησε τίποτε άχρηστο ή βλαβερό: τα επικίνδυνα ή βλαβερά ζώα είναι στην  

πραγµατικότητα µια δοκιµασία του Θεού στους ανθρώπους …»230. 

Μέσα από τα έργα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η ζωο-ψυχολογία 

προϋπήρχε στους Άραβες ήδη από την προϊσλαµική εποχή ακόµα και σε 

στοιχειώδη µορφή. Οι βεδουίνοι ζούσαν σε επαφή µε τη φύση, τη χλωρίδα και 

την πανίδα. έπρεπε, λοιπόν, απ’ τη µια να αντιµετωπίσουν όλα τα δυσµενή 

στοιχεία της φύσης και, απ’ την άλλη, να επωφεληθούν από όλα αυτά που 

µπορούσαν να τους φανούν χρήσιµα. Αυτό είναι εµφανές στις παροιµίες τους -

που είναι τόσες πολλές- στις συµβουλές, τους επαίνους ή τις κριτικές που 

διατύπωναν. Ο τρόπος ζωής τους εκφραζόταν επίσης και από την ποίησή τους, 

από στίχους που περιέγραφαν την ψυχολογία ενός οποιουδήποτε ζώου231. 

 

«Συµβαίνει στους Άραβες νοµάδες ή ας πούµε καλύτερα µπορεί να τους 

συµβεί πολύ συχνά να τραυµατιστούν, να τους δαγκώσει, να τους γρατσουνίσει ή 

να τους τσιµπήσει κάποιο ζώο… Αυτές οι περιπτώσεις τους οδηγούν να έχουν 

µία τέλεια γνώση και να διαχωρίζουν αυτά που τραυµατίζουν από εκείνα που 

σκοτώνουν. […] Μαθαίνουν διαφορετικούς  τρόπους να κυνηγούν ή να 

ξεφεύγουν. Γνωρίζουν τους τραυµατισµούς που µπορεί να προκληθούν και τον 

τρόπο που µπορούν να τους φροντίσουν ή να τους θεραπεύσουν»232. 

 

Από τον 7ο ως τον 9ο αιώνα, οι φιλόλογοι και οι λεξικογράφοι 

συνέλεξαν ένα σύνολο εκφράσεων, φράσεων και ρητών που σχετίζονταν  µε τη 

ζωή και τις συνήθειες των ζώων. Αυτά χρησίµευσαν από σηµασιολογικής 

πλευράς στη σύνταξη  επιστηµονικών πραγµατειών µε θέµα την ζωο-

ψυχολογία. Σε έργα όπως το Βιβλίο των καµήλων του al-Asma‘ī 

                                                 
230. Ό.π., σ. 312. 
231. Ό.π. 
232. Ḥayawān, III, σ. 84. 
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διαπιστώνουµε ότι οι γνώσεις των παλαιότερων Αράβων γλωσσολόγων και 

των γραµµατικών γι’ αυτόν τον τοµέα ήταν καθαρά φιλολογικές. «Στην 

κλασική περίοδο, ήδη από τον 8ο-9ο αιώνα, το λεξιλόγιο αυτό υπήρξε 

αντικείµενο µιας σειράς µονογραφιών που επικέντρωναν κυρίως στα οικόσιτα 

ζώα (άλογο, καµήλα κ.ά.) και τα αραβικά λεξικά φρόντισαν να το καταγράψουν 

… », αναφέρει ο Ch. Pellat233. 

Απ’ την άλλη, µπορούµε να βρούµε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά µε 

τον χαρακτήρα και τη συµπεριφορά των ζώων στο Κοράνι234 και στα hadīth. 

Το Κοράνι αναφέρει δώδεκα διαφορετικά είδη ζώων (καµήλες, άλογα, 

µουλάρια, όνους, µέλισσες, πρόβατα, σκύλους, πιθήκους, χοίρους, φίδια, 

σκουλήκια, µυρµήγκια, αράχνες, µύγες, κουνούπια) και περιέχει πέντε 

κεφάλαια (σούρες) των οποίων οι τίτλοι αναφέρονται σε ζώα: η αγελάδα 

(σούρα II), οι µέλισσες (σούρα XVI), τα µυρµήγκια (σούρα XXVII), η αράχνη 

(σούρα XXIX) και ο ελέφαντας (σούρα CV). Ακόµα και τα hadīth περιέχουν 

άφθονα στοιχεία σχετικά µε τα ζώα. Σε πολλά από αυτά, ο Προφήτης 

εµφανίζεται να µιλά στους συντρόφους του προκειµένου να τους πείσει να 

προστατεύσουν τα ζώα. Μέσα από τα λόγια του εκφράζεται η γνώµη ότι τα 

ζώα έχουν αισθήµατα που οι άνθρωποι οφείλουν να σέβονται. Ορισµένα είδη 

ετύγχαναν ιδιαίτερης προστασίας όπως στην περίπτωση των µυρµηγκιών:  

 

«Ο Abū Huraira µετέφερε στον απεσταλµένο του Αλλάχ -είθε η ειρήνη να 

είναι µαζί του- ένα µυρµήγκι δάγκωσε έναν προφήτη (κάποιον από τους 

προγενέστερους προφήτες) και αυτός διέταξε να κάψουν την αποικία των 

µυρµηγκιών. Και ο Αλλάχ του είπε: εξ αιτίας του δαγκώµατος ενός µυρµηγκιού, 

έκαψες µια κοινότητα που µε δοξάζει σε όλες τις κοινότητες»235.  

 

                                                 
233.  EI2, III, σ. 314. 
234. Tlili, Animals in the Qur’an. Sarra Tlili, Animals in the Qur’an, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012. 
235. Foltz, Animals, σσ. 20-21. 
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Υπό αυτή την έννοια, οι Άραβες απαγόρευαν το κυνήγι µε σκοπό την 

ψυχαγωγία, ακόµα κι αν αυτά θεωρούνταν πάντα κατώτερα από τα ανθρώπινα 

όντα.  

Τα ζώα κάνουν την εµφάνισή τους ακόµα και σε κείµενα του ισλαµικού 

νόµου όπου υπάρχουν αναφορές και διατάγµατα  σχετικά µε τα οικόσιτα και τα 

άγρια ζώα, το κυνήγι, τις υποχρεώσεις των ανθρώπων έναντι των ζώων, τα ζώα 

ως τροφή των ανθρώπων και την προστασία της πανίδας. Όσον αφορά, για 

παράδειγµα, στην  τροφή, χαρακτήριζαν ένα ζώο halāl (επιτρεπτό), harām 

(απαγορευµένο) ή makrūb (µη συνιστώµενο). Επίσης, το να σκοτώσει κανείς 

ένα ζώο εκτός κάποιου τελετουργικού ή λόγω επιβίωσης ήταν µια ανίερη 

πράξη που έπρεπε να αποφεύγεται: 

 

«Μη σκοτώνετε κατά την αγιότητα του προσκυνήµατος. Όποιος σκοτώσει 

εκ προθέσεως θα έρθει αντιµέτωπος µε µία αµοιβή ισάξια µε την πράξη του, 

καθώς δυο άτοµα από εσάς µε δίκαιο χαρακτήρα πρέπει να αποφασίσουν την 

προσφορά που θα παραδοθεί στην Κάαµπα »236. 

 

Στον αντίποδα των προφητικών παραδόσεων και του ισλαµικού νόµου 

περί ζώων, τα παραµύθια που αναφέρονται σε αυτά κατέχουν µία πιο περίοπτη 

θέση καθώς µέσω αυτών προκύπτουν σηµαντικά στοιχεία που εξηγούν τον 

τρόπο ζωής  κάποιων ζώων. Στην πραγµατικότητα, το λογοτεχνικό αυτό είδος 

προβαίνει κατά ένα µεγάλο µέρος σε µία φανταστική θεώρηση του κόσµου των 

έµβιων. Η συµπεριφορά των ζώων µέσα στα παραµύθια θυµίζει εκείνη των 

ανθρώπων. Έργα όπως το «Kalīla wa Dimna»237, που είναι από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά του είδους, θυµίζουν τους µύθους του Αισώπου ή του 

Γάλλου Λαφονταίν.  Το έργο «Kalīla wa Dimna» αποτελείται από διάφορες 

ιστορίες που  έχουν µεταξύ τους µια συνοχή και παρουσιάζουν τις περιπέτειες 

                                                 
236. Qur’ān, 5:96; βλ. Folz, Animals, σ. 39.  
237. EI2 , IV, Kalīla wa Dimna, άρθρο του C. Brockelmann, σσ. 503-506. Kondyli, 

Stéphanitès kai Ichnélatès, traduction du Kitab Kalîla wa-Dimna. 
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δύο τσακαλιών, των Καλίλα και Ντίµνα, που ζουν στην αυλή του βασιλιά 

λέοντα. Το ηθικό δίδαγµα που προκύπτει από αυτές τις ιστορίες είναι ότι 

κανένα ζώο δεν µπορεί να δράσει και να εναντιωθεί στη φύση του, και ακόµη 

ότι δεν µπορεί να υπάρχει απόλυτη εµπιστοσύνη σε κανέναν, σύµφωνα µε τους 

νόµους της ζούγκλας. Η ηθική αυτή βέβαια είναι άκρως αντίθετη µε την ηθική 

που υπαγορεύει το Ισλάµ, αντιπροσωπεύει ωστόσο τον τρόπο ζωής και σκέψης 

πολλών µουσουλµάνων κατά τη µεσαιωνική εποχή. Πολλοί υπήρξαν οι 

συγγραφείς που µιµήθηκαν το έργο αυτό όπως ο Sahl b. Harūn µε το Kitāb 

tha’la wa ’afra και το Kitāb al-namir wa ‘l-tha’lab ή ο Ibn Ẓafār (1104-

1170/1172) µε το Sulwān al-muṭāʿ fī ʿudwān al-atbāʿ, ο Ibn al-Habbariyya µε 

το Kitāb al-sadih wa ‘l-baghim και ο Ibn ‘Arabšāh (1392- 1450), µε το Fākihāt 

al-khulāfa κανένα, όµως, από αυτά τα έργα δεν γνώρισε την επιτυχία της 

ιστορίας των Kalīla wa Dimna.  

Αρκετές είναι και οι ιστορίες µε ζώα στις Χίλιες και Μία Νύχτες, όπου 

αναφέρονται πολύ συχνά οι µεταµορφώσεις238. Οι περισσότερες ιστορίες που 

διηγούνταν η Σεχραζάντ επικεντρώνονταν σε ανθρώπινους ήρωες, όπως ο 

Αλαντίν (ʻAlāʼ al-Dīn), ο Αλή Μπαµπά (‘Al ī Bābā) και ο Σεβάχ (al-Sindibād). 

Σε περιπτώσεις που γίνονται αναφορές στα ζώα, αυτά είτε έχουν δευτερεύοντα 

ρόλο είτε πρόκειται για ανθρώπους που έχουν µεταµορφωθεί σε ζώα. Στις 

Χίλιες και Μία Νύχτες κυριαρχεί η διατύπωση των ευχών και η 

πραγµατοποίησή τους. Όταν αναφέρονται κάποια ζώα, αποτελούν πολύ απλά 

ένα καλολογικό στοιχείο της αφήγησης που χρησιµοποιείται για να προσθέσει 

λίγη µαγεία και εξωτισµό σε καταστάσεις που είναι ήδη απίστευτες. Εποµένως, 

ελάχιστες πληροφορίες αντλούνται από αυτού τους είδους τις ιστορίες όσον 

αφορά τη στάση των µουσουλµάνων έναντι των διαφόρων ειδών ζώων που 

αναφέρονται σε αυτές.                                                     

Στην Ιστορία της αραβικής λογοτεχνίας, ο Régis Blachère επικαλείται 

αρκετούς µύθους των Αράβων:  

                                                 
238. EI2, III, Ḥayawān, άρθρο του Ch. Pellat, σ. 309.   
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 «Ήδη από τον 6ο-7ο αιώνα, στα µάτια των Αράβων, κάποια ζώα όπως ή 

ύαινα, το τσακάλι, ο σκορπιός συµβόλιζαν την ανοησία, την πονηριά ή τον 

κίνδυνο, όµως, επαναλαµβάνουµε, ότι αγνοούµε τη ζωτικότητα αυτής της 

αναπαράστασης και τη διαφορετική αντίληψη της από την ατοµική ή συλλογική 

νοοτροπία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ως  φαίνεται, το ηθικό δίδαγµα δεν 

διατυπωνόταν ξεκάθαρα αλλά απέρρεε υποσυνείδητα από την αφήγηση. Σε 

κάποιους άλλους µύθους, αντίθετα, το ηθικό δίδαγµα συµπυκνωνόταν σε ένα 

ρητό. Έτσι, λοιπόν, ηθικό δίδαγµα και µύθος αποτελούν ένα αναπόσπαστο 

σύνολο» 239. 

 

Γενικότερα, τα ζώα στην λογοτεχνία και τη λαϊκή τέχνη λειτουργούσαν 

ως αναπαράσταση των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, όπως, για παράδειγµα, 

στην περίπτωση όπου το  λιοντάρι αντιπροσώπευε το θάρρος, η αλεπού την 

εξυπνάδα, ο όνος την ανοησία, τα παγώνια τη µαταιοδοξία. Με αυτό τον τρόπο 

διδάσκονταν και διαµόρφωναν την ηθική τους. Έργα, στα οποία να γίνεται 

απλή αναφορά στις συνθήκες ζωής των ζώων, ήταν σπάνια αν όχι ανύπαρκτα.   

Όσον αφορά στις καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν 

από την Περσία κι έπειτα διαδόθηκαν στην Τουρκία, την Ινδία και την 

κεντρική Ασία, εµπλουτίστηκαν µε θέµατα εµπνευσµένα από τον κόσµο των 

ζώων και απεικόνιζαν κυρίως ιστορίες όπως εκείνες των Kalīla wa Dimna και 

σκηνές από το βασιλικό κυνήγι. Τις σκηνές αυτές συναντάµε σε γκραβούρες 

βιβλίων, πάνω σε χαλιά, διακοσµητικά αντικείµενα από µέταλλο, πέτρα ή  

κεραµικά. Οµοιώµατα λεόντων στήνονταν σε πολλά δηµόσια κτίρια ακόµα και 

θρησκευτικούς χώρους. ∆ιάφορες µορφές ζώων απεικονίζονται σε έργα 

µουσουλµάνων καλλιτεχνών κατά την περίοδο των Οµεϋάδων (660-749). Οι 

πιο παλιές αναπαραστάσεις είναι οµοιώµατα, όπου υποβόσκει η έννοια της 

κυριαρχίας και της πολιτικής ισχύος, όπως  λιοντάρια που επιτίθενται σε 

                                                 
239. Blachère, La littérature arabe, III, σ. 772. 
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γαζέλες, τα οποία κοσµούσαν τα σπίτια των εύπορων µουσουλµάνων. Οι 

απεικονίσεις αλόγων ήταν επίσης πολύ δηµοφιλείς, µιας και συνδέονταν µε την 

ισχύ, αλλά και ελαφιών που συµβόλιζαν την εντελώς αντίθετη σηµασία, την 

αδυναµία αλλά και την οµορφιά. ∆εν είναι σπάνιες και οι αναπαραστάσεις του 

ζωδιακού κύκλου ως αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος και της ενασχόλησης της 

ανώτερης τάξης µε την αστρολογία. Οι εικόνες αυτής της περιόδου απορρέουν 

κυρίως από σασσανιδικά αλλά και  ελληνιστικά πρότυπα240. 

Από τον 10ο αιώνα, οι µορφές των ζώων έγιναν πιο συνηθισµένες και 

άρχισαν να διαδίδονται περισσότερο, ιδιαίτερα  µε τις απεικονίσεις σε 

κοσµήµατα και υφάσµατα. Επιπλέον, οι καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν µε τις 

αναπαραστάσεις ανέπτυξαν την εκλεκτή τέχνη της ισλαµικής καλλιγραφίας 

χρησιµοποιώντας την για να απεικονίσουν µορφές ζώων. Παράλληλα, άρχισαν 

να ζωγραφίζουν µορφές ζώων µε σκοπό την εικονογράφηση βιβλίων. Επικές 

και ηρωικές ιστορίες διακοσµούνταν µε σκηνές κυνηγιού ή λεπτοµέρειες από 

κήπους, παρ’ όλο που οι τελευταίες είναι κυρίως ειδυλλιακές, υπάρχουν 

ωστόσο φορές που οι απεικονίσεις τους είναι ιδιαιτέρως παραστατικές της 

αιµατηρής βίας. 

Μελετώντας τις παραδόσεις της µουσουλµανικής κοινωνίας εκείνης της 

εποχής διαπιστώνουµε ότι οι αναφορές στα ζώα είναι συχνότατες από τους 

διανοούµενους. Οποιαδήποτε αναφορά, όµως, µοιάζει να είναι παραβολική 

στοχεύοντας σε κάποιο ηθικό δίδαγµα που αφορά στους ανθρώπους. Αυτό 

µαρτυρείται περίτρανα όχι µόνο από τη φιλοσοφία και τον µυστικισµό αλλά 

και από την λαϊκή λογοτεχνία και τις τέχνες, όπως ήδη έχουµε διαπιστώσει. Τα 

επιστηµονικά έργα, ωστόσο, ιδιαίτερα όσα πραγµατεύονται θέµατα σχετικά µε 

τη ζωολογία όπου τα ζώα γίνονται αντικείµενο παρατήρησης και περιγραφής,  

αποτελούν εξαίρεση καθώς, στην περίπτωση αυτή, δίνεται έµφαση τόσο στις 

συνήθειές τους, όσο και στους κινδύνους που πιθανόν εγκυµονούν για τους 

ανθρώπους. 

                                                 
240. Βλ. EI2, III, άρθρο του J. Sourdel-Thomine «Animals in art», σσ. 309-310.  
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Στην αραβική φιλοσοφία (falsafa) είναι διάσπαρτη και βαθιά η επιρροή 

της ελληνιστικής παράδοσης µε την οποία οι µουσουλµάνοι διανοούµενοι 

ήρθαν σε επαφή µέσω της µελέτης περίφηµων έργων, τα οποία 

µεταφράστηκαν στην αραβική γλώσσα από τα ελληνικά και τα αραµαϊκά. Το 

έργο του Αριστοτέλη Περί ζῴων ἱστορίαι, το οποίο µεταφράστηκε στα 

αραβικά µεταξύ 8ου και 9ου αιώνα, καθώς και πολλά άλλα έργα του µεγάλου  

Έλληνα φιλόσοφου αποτέλεσαν την αφετηρία της επιστηµονικής έρευνας για 

τους µουσουλµάνους µελετητές. Γενικότερα, οι µουσουλµάνοι φιλόσοφοι 

εξεδήλωσαν ενδιαφέρον κυρίως για µεταφυσικά ζητήµατα -επικεντρώνοντας 

στην αναζήτηση της φύσης και της ύπαρξης του Θεού- επιδιώκοντας να τα 

συνδυάσουν µε κοσµικά θέµατα, ενώ, πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση των 

ζώων αντικείµενο µελέτης τους υπήρξε η σηµασία της ύπαρξής τους στον 

κόσµο. Βασικός στόχος τους ήταν να διαφωτίσουν και να κατανοήσουν τη 

θεϊκή βούληση µέσω της αποκάλυψής της σε όλες τις πτυχές της ζωής, κατά 

συνέπεια και στα ζώα. Ακολουθώντας το παράδειγµα του Αριστοτέλη, οι 

µουσουλµάνοι φιλόσοφοι εξέλαβαν το σύµπαν ως «µεγάλη αλυσίδα όντων», 

όπου η άψυχη ύλη βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο και, σηµειώνοντας 

ανοδική πορεία, περιλαµβάνει διαδοχικά τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους και 

συνεχίζει µε τους αγγέλους για να καταλήξει στο ανώτατο Ον, τον Θεό. Κάθε 

επίπεδο είναι σαφώς πιο ανεπτυγµένο και τελειότερο από το προηγούµενο και 

η ιεραρχία αυτή, η οποία στηρίζεται σε µία πιο πρωτόγονη και ειδωλολατρική 

θεώρηση του κόσµου, αντιστοιχεί σε εκείνη που συναντάται τόσο στο Κοράνι 

όσο και στη χριστιανική παράδοση. Επηρεασµένοι από την αρχαία ελληνική 

παράδοση, οι µουσουλµάνοι φιλόσοφοι αλλά και οι σούφι, επιχείρησαν το 

διαχωρισµό µεταξύ «ζωϊκής ψυχής» και «έλλογης ψυχής», τονίζοντας ότι η 

δεύτερη απαντάται αποκλειστικά στους ανθρώπους και είναι αιώνια καθώς δεν 

έχει υλική υπόσταση. Αντιθέτως, η πρώτη εδρεύει στην καρδιά αποκτώντας 

έτσι µία υλική υπόσταση, γεγονός που την καθιστά φθαρτή. Αρκετοί 

φιλόσοφοι και µουσουλµάνοι µυστικιστές θεωρούσαν ότι σκοπός της «έλλογης 
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ψυχής» ήταν να ενωθεί µε την λογική του σύµπαντος και κατ’ επέκταση µε τον 

Θεό. Συνεπώς, τα ζώα που δεν κατέχουν την «έλλογη ψυχή» δεν  δύνανται να 

προσδοκούν την αιώνια ζωή ούτε και την ένωσή τους µε το θείο241. 

Τα έργα που έχουν γραφτεί από µουσουλµάνους διανοούµενους και 

πραγµατεύονται θέµατα που αφορούν τα ζώα είναι πολυάριθµα. Μεταξύ των 

πρώτων συγγραφέων που πραγµατοποίησαν εξειδικευµένες έρευνες µε 

καµήλες, πρόβατα, άλογα και άλλα είδη ζώων, ήταν ο Άραβας Abū Sa’id al-

Malik al-Asma‘ī. Ο σύγχρονός του, Abū ‘Ubaida, έλεγε ότι είχε γράψει ένα 

σύγγραµµα πενήντα τόµων όπου πραγµατευόταν θέµατα σχετικά µε τα άλογα, 

έργο όµως που δεν έχει βρεθεί χειρόγραφο ή αντίγραφό του ως σήµερα. Είναι 

πολύ πιθανόν ότι το έργο αυτό δεν είχε επιστηµονική βάση ούτε προώθησε την 

επιστηµονική γνώση, απλώς αποτέλεσε καταγραφή και συρραφή παλαιότερων 

γνώσεων242. Κατά τις επόµενες δεκαετίες, κυκλοφόρησαν πολυάριθµα έργα 

γραµµένα στην αραβική γλώσσα µε θέµα τη φυσική ιστορία, τα οποία 

εσφαλµένα αποδόθηκαν στον Αριστοτέλη. Το γεγονός αυτό υπήρξε 

συνηθισµένο φαινόµενο της εποχής εκείνης απορρέοντας από τον θαυµασµό 

και το σεβασµό των µουσουλµάνων διανοουµένων  στο πρόσωπο του µεγάλου 

Έλληνα φιλόσοφου.  

Σε µια εποχή όπου ανθούσε το ιδιαίτερο ρεύµα της adab, ορισµένοι 

συγγραφείς όπως ο Ibn Qutaibah243 και αργότερα  ο Abū Hayyān al-Tawhīdī 

                                                 
241  Η λογική αυτή επικράτησε και στην αραβική γλώσσα και, πιο συγκεκριµένα, κατά τη 

σύνταξη των ουσιαστικών και επιθέτων. Όσα ουσιαστικά αναφέρονται στους ανθρώπους 
συµφωνούν σε γένος και αριθµό µε το αντίστοιχο επίθετο, καθώς αναφέρονται σε «έλλογα». 
Αντίθετα, τα ουσιαστικά που υποδεικνύουν «άλογα», δηλαδή µη ανθρώπινα όντα, στον ενικό 
συµφωνούν µεν κατά το γένος µε το/τα επίθετο/α που τα προσδιορίζει/ουν, όταν, όµως, 
τεθούν σε πληθυντικό αριθµό, τα επίθετα µετατρέπονται σε γένος θηλυκό ενικού αριθµού 
ακόµα κι αν τα εν λόγω ουσιαστικά είναι αρσενικού γένους. Με την ιδιαιτερότητα αυτή που 
παρατηρείται κατά τη σύνταξη, υποδηλώνεται κατά κάποιον τρόπο η υπεροχή των 
«έλλογων» έναντι των «άλογων» που κυριαρχεί στη φιλοσοφία. 

242. Damiri, Hayāt al-Ḥayawān al-kubra: A Zoological Lexicon, I, στην εισαγωγή του A. 
S. G. Jayakar, σσ. vii-viii.  Hamilton Gibb, “Abū ʿUbayda Maʿmar b. al-Mut̲ h̲annā”, EI2 στη 
λ.   

243. Στο έργο ‘Uyūn al-akhbār (µεταφρ. L. Kopf, The natural history, Paris-Leyden, 
1949). 
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(923-1023)244 ασχολήθηκαν µε θέµατα που αφορούσαν τα ζώα προωθώντας τη 

µελέτη και τις γνώσεις σχετικά µε αυτά χωρίς όµως να βασιστούν σε µια 

επιστηµονική µέθοδο και να επιχειρήσουν µια ταξινόµηση των ειδών. Ο Ibn 

Qutaibah (828-889) επιχείρησε να αναπαράγει απλώς τις λεπτοµέρειες που 

αφορούν τη µορφολογία των ζώων έτσι όπως παρουσιάζονται στο έργο του 

Jāḥiẓ, αλλά και στο έργο του Αριστοτέλη Περί ζῴων ἱστορίαι. Οµοίως, ο 

Masʿ ūdī (θ. 956) αντέγραψε κατά το µεγαλύτερο µέρος τον Jāḥiẓ κατά τη 

συγγραφή κάποιων κεφαλαίων του έργου του Λειµώνες χρυσού (Murūj al-

dhahab). Όπως είναι φανερό ότι ο Jāḥiẓ  υπήρξε το πρότυπο όλων αυτών των 

συγγραφέων καθώς κατέληξε σε πολλές διαπιστώσεις, επιχείρησε να κάνει 

ταξινόµηση και να εξηγήσει την προέλευση, την ιεραρχία και την εξέλιξη των 

ζώων. Οι πηγές του ήταν µεν ποικίλες αλλά και αξιόπιστες: στηρίχτηκε στις 

µεταφράσεις των έργων του Αριστοτέλη, στις µαρτυρίες γιατρών, ναυτικών, 

προγενέστερων αλλά και µεταγενέστερων Αράβων ποιητών, στη µελέτη του 

Κορανίου και, τέλος, σε προσωπική έρευνα, αυτοψία και διεξαγωγή 

πειραµάτων.     

Μεταξύ των κλασικών αραβικών συγγραµµάτων245 που πραγµατεύονται 

θέµατα σχετικά µε τα ζώα ξεχωριστή θέση κατέχουν ορισµένα όπως «Τα 

θαύµατα της δηµιουργίας και τα µοναδικά φαινόµενα της ύπαρξης» (ʿ Aja ib al-

makhlūqāt wa gharāib al-mawjūdāt) του Abū Yahyā al-Qazwini (1203-1283). 

Το έργο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις καθώς ο 

συγγραφέας του προσπάθησε να καταρτίσει µία κοσµογραφία µουσουλµανικής 

προέλευσης στηριζόµενος στις βασικές αρχές του Αριστοτέλη. Άλλα έργα που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι «Η φύση των ζώων» (Kitāb Ṭabāʾiʿ al-

Ḥayawān) του Sharaf al-Zamān Ṭāhir al-Marwazī (εδηµιούργησε µετaξύ 

1056–1124), «Οι αρετές των ζώων» (Kitāb Na‘t al-Ḥayawān) του Ibn 

                                                 
244.  Στο έργο Imtā’  (µεταφρ. L. Kopf, Osiris, XII, 1956, σσ. 390-466).  
245. Ο Bel Hadj Mahmoud, Psychologie des animaux, παραθέτει µία λίστα κλασικών 

αραβικών έργων, τα χαρακτηριστικά τους, τα ονόµατα των συγγραφέων τους καθώς και τη 
συµβολή τους συγκριτικά µε το έργο του JāḥiZ, σ. 104. Βλ. και Contadini, A World of Beasts.     
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Bakhtīshū‘(θ. 1058)246, «Απολαύσεις της καρδιάς» (Nozhat ol-Gholub) του 

Ḥamdallāh Mustawfī Qazvīnī (1281–1349) και «H χρησιµότητα των ζώων» 

(Manāfi‘al- ḥayawān) του Ibn al-Durāihim al-Μauṣil ī (θ. 1361)247. Το 

σύγγραµµα του Kamāl al-din al-Damīrī (1340-1405), που χρονολογείται στον 

14ο αιώνα (περ. 1371) και τιτλοφορείται «Ο βίος των ζώων» (Hayāt al-

ḥayawān), αποτελεί στο µεγαλύτερο µέρος του σχολιασµό και επέκταση του 

έργου του Jāḥiẓ. Οι ιδέες του τελευταίου, αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης αλλά 

ταυτόχρονα αναπαράχθηκαν µε έξυπνο τρόπο όχι µόνο από  τον Qazwini, αλλά 

και από τον Damīri.  Κοινός τόπος όλων αυτών των έργων είναι η έµφαση που 

δίνεται στη χρησιµότητα των διάφορων ζωϊκών ειδών και στον τρόπο που 

µπορούν να ωφελήσουν τον άνθρωπο. Τονίζεται η σηµασία της ύπαρξής τους 

για πρακτικούς λόγους, παραδείγµατος χάριν στον τοµέα της ιατρικής, αλλά 

και για ηθικούς λόγους, καθώς λειτουργούσαν ως πρότυπα προς µίµηση ή προς 

αποφυγή, ή ακόµα και ως µέσον κατανόησης του πνεύµατος του  Θεού που τα 

δηµιούργησε248. 

Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι εκτός από τον Jāḥiẓ, κανένας άλλος 

Άραβας συγγραφέας δεν µελέτησε τη ζωή και τις συνήθειες των ζώων µε 

συστηµατικό τρόπο αλλά και σκοπό. Ο Jāḥiẓ υπήρξε ο µοναδικός ανάµεσά 

τους που µε αντικειµενικότητα και βασιζόµενος σε γραπτές αλλά και 

προφορικές πηγές, καθώς και στην αυτοψία και τον πειραµατισµό, επεχείρισε 

να διαφωτίσει τις πιο αντιπροσωπευτικές πτυχές της ψυχολογίας και της 

συµπεριφοράς, λογικής και συναισθηµατικής, των ζώων. 

 

3) Το Kitāb al-Ḥayawān 

To έργο του Jāḥiẓ Kitāb al-Ḥayawān [=Βιβλίο των ζώων]249 αποτελεί 

µνηµείο της αραβικής γραµµατείας του 9ου αιώνα. Μπορεί κάλλιστα να 

                                                 
246. Contadini Anna,  A World of Beasts. 

                 247 Hillenbrand “Mamlūk and Īlkhānid Bestiaries”, σ. 159, σηµ. 8. 
               248.  Hillenbrand, ό.π., σσ. 149-187. 

     249 .  Foltz, Animals, σσ. 55-59.  
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χαρακτηριστεί ως ένα περίφηµο δείγµα adab καθώς δεν πραγµατεύεται µόνο 

θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τις φυσικές επιστήµες, όπως υποδηλώνει ο 

τίτλος του. 

Ο  Jāḥiẓ είχε αφιερώσει το βιβλίο αυτό στον βεζίρη Muhammad ibn 

‘Abd al-Malik Ibn Zayyāt (θ. 847), µία καλλιεργηµένη και εξέχουσα 

προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, στον οποίο ο χαλίφης al-Mu‘tasim είχε 

αναθέσει, πέρα από το αξίωµα αυτό, ευρύτερα πολιτικά καθήκοντα. Ο ίδιος 

κατάφερε να διατηρήσει τα αξιώµατα αυτά υπό την βασιλεία του επόµενου 

χαλίφη al-Wāthiq (842-847). Για την τιµή που του έκανε ο Jāḥiẓ, 

αφιερώνοντάς του ένα ογκώδες και τόσο σηµαντικό έργο, τον αντάµειψε µε 

µια υψηλή αµοιβή.  

Κάποιες από τις αντιπαραθέσεις που διαδραµατίζονταν στους 

πνευµατικούς κύκλους και  στις οποίες ο Jāḥiẓ είχε παρευρεθεί αποτέλεσαν το 

έναυσµα και την  αφετηρία για το έργο αυτό. Η διαφωνία δύο εξεχόντων 

θεολόγων, του Ma‘bad και του al-Nazzām, περί των προτερηµάτων του 

σκύλου και του κόκορα250 ώθησαν τον Jāḥiẓ στην µελέτη και τη συγγραφή 

µιας ζωολογίας που έχει µεν ως κεντρικό άξονα τα ζώα, προχωράει δε ακόµα 

παραπέρα διευρύνοντας τη θεµατολογία και δίνοντας τη διάσταση ενός 

εγκυκλοπαιδικού έργου, το οποίο ονόµασε Kitāb al-Ḥayawān [=Βιβλίο των 

ζώων]. 

Οι πηγές του έργου του είναι ποικίλες καθώς ο Jāḥiẓ σταχυολόγησε τα 

γραφέντα των ερευνητών του 8ου και 9ου αιώνα εµπλουτίζοντάς τα µε 

προφορικές παραδόσεις, πληροφορίες που αντλούσε από φιλολογικές 

συζητήσεις, διαπιστώσεις που προέρχονταν από αυτοψία ή καταγραφές από 

πειράµατα, κάποια από τα οποία διενεργούσε ο ίδιος. Ακολουθώντας το 

παράδειγµα του Αριστοτέλη που συνδέει τη ζωολογία µε τη µελέτη της ψυχής, 

περιλαµβάνει στο έργο του παρατηρήσεις σχετικά µε την ψυχολογία των ζώων 

και την επίδραση του κοινωνικού περίγυρου ή του φυσικού περιβάλλοντος. 
                                                 

250 Βλ. ΕΙ2 στο λήµµα “al-Naẓẓam, Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Sayyār Ibn Hāni” υπό J.D. 
Latham, σσ. 1057a–58b . Επίσης  van Ess, Das Kitab an-Nakt des Nazzam. 
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Έχοντας µελετήσει το έργο του Αριστοτέλη Περί ζῴων ἱστορίαι καθώς και 

έναν µεγάλο αριθµό κειµένων που είχαν αποδεδειγµένα γραφεί ή απλώς 

αποδίδονταν σε προγενέστερους Άραβες ποιητές, ο Jāḥiẓ προέβη εντέλει στην 

συγγραφή του βιβλίου αυτού. Άλλες πηγές στις οποίες στηρίχτηκε ήταν τόσο 

τα γραπτά του Γαληνού περί ιατρικών θεµάτων όσο και εκείνα του 

∆ηµόκριτου και του Ευκλείδη σχετικά µε την φύση της ζωής. 

Βασικό µέληµα του Jāḥiẓ ήταν να βασίσει τις απόψεις του σε χωρία του 

Κορανίου για να τους προσδώσει περισσότερο κύρος και βαρύτητα. Προς 

επίτευξη αυτού του σκοπού, αναπαρήγαγε ολόκληρες σούρες που αναφέρονται 

σε ζώα που θεωρούνται ευγενή όπως o τσαλαπετεινός, το µυρµήγκι ή ο 

σκύλος. Οι σούρες αυτές απεικονίζουν την εξυπνάδα και την ζωντάνια του 

πνεύµατος αυτών των ζώων καθώς και την αξιοπρέπειά τους. Το Κοράνι τούς 

αποδίδει περίεργες συµπεριφορές που αποδεικνύουν τη µοναδικότητά τους, 

όµως  στερούνται  ανθρώπινων χαρακτηριστικών και λόγου. 

 Η προ-ισλαµική ποίηση αποτελεί επίσης σηµαντική πηγή του έργου, 

καθώς πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν τα ζώα, τη θέση και το ρόλο τους 

στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων της αραβικής χερσονήσου. Ο Jāḥiẓ έλαβε 

σοβαρά υπόψη την αραβική ποίηση γνωρίζοντας την µακρά εµπειρία των 

βεδουίνων και την γνώση τους για τα ζώα, απ’ την άλλη όµως, προσπάθησε να 

την ερµηνεύσει βασιζόµενος στην λογική. Γράφει λοιπόν σχετικά µε το θέµα 

αυτό: 

«Σπάνια συναντάµε, στα πλαίσια της γνώσης µας που αφορά στα ζώα, 

κάποια ιδέα που να εκφράζεται από τους φιλοσόφους, τους ιατρούς ή τους 

θεράποντες της λογικής που να µην την έχουµε εντοπίσει είτε αυτούσια είτε κατά 

προσέγγιση στην ποίηση των Αράβων και των βεδουίνων»251. 

 

Με µια πρώτη µατιά ο Jāḥiẓ θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένας απλός 

συντάκτης που ανθολόγησε και κατέγραψε όλες αυτές τις γνώσεις και τις 

                                                 
251. Ḥayawān, III, σ. 83. 
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πληροφορίες χωρίς πρωτοτυπία ή χωρίς να αφήσει το προσωπικό του στίγµα. 

Η θεωρία αυτή καταρρίπτεται, καθώς είναι διάχυτη στο έργο η προσωπική του 

εµπειρία, η αυτοψία, οι κρίσεις που διατυπώνει και ο τρόπος που προσπαθεί να 

εξαντλήσει και να εξελίξει κάθε θεωρία που πραγµατεύεται. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιεί στη ζωο-ψυχολογία µάς επιτρέπει να την  εκλάβουµε ως 

επιστηµονική. Καταρχάς, η αντικειµενικότητα µε την οποία εκθέτει τις γνώσεις 

αλλά και τις απόψεις του αποδεικνύει ότι ο Jāḥiẓ δεν ήταν απλά ένας 

εργαστηριακός πειραµατιστής µε την σύγχρονη έννοια του όρου. Ο ίδιος 

φαίνεται να έχει εντρυφήσει στη µελέτη της συµπεριφοράς των ζώων, ούτως 

ώστε να µπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ένας εκ των θεµελιωτών της 

µεθόδου της αντικειµενικότητας. Σύµφωνα µε τη µέθοδό του, ο ερευνητής 

πρέπει να µελετήσει τη συµπεριφορά του ζώου σε συνθήκες όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στο φυσικό του περιβάλλον. 

Απ’ την άλλη, στηρίχτηκε στο κριτικό του πνεύµα, καθώς ο ίδιος 

υπήρξε φανατικός εκπρόσωπος της λογικής. Η ουσιαστική ιδιαιτερότητα της 

δραστηριότητάς του ως ανθρώπου των γραµµάτων και ερευνητή έγκειται στο 

γεγονός ότι έχει απόλυτη πίστη στη λογική και εφαρµόζει την αναλυτική 

αιτιολόγηση των πραγµάτων. Η µέθοδος αυτή χαρακτηρίζει, άλλωστε, όλα τα 

έργα του και κυρίως το Kitāb al-Ḥayawān. Για παράδειγµα, αφού αναφέρει 

κάποιες διαπιστώσεις του Αριστοτέλη όπου τεκµηριώνει όλες τις πηγές της 

εχθρότητας µεταξύ των ζώων, προσθέτει: 

 

«∆εν µπόρεσα να κατανοήσω αυτή τη διαπίστωση του Αριστοτέλη, καθώς 

είναι απαράδεκτη η θεωρία ότι µεταξύ όλων των σαρκοβόρων η αλεπού 

αποτελεί εχθρό µόνο του κίρκου, καθώς υπάρχουν κι άλλα σαρκοβόρα ζώα 

εκτός από αυτό. Αν είναι αληθές το γεγονός ότι η µόνη αιτία της εχθρότητας 

µεταξύ της αλεπούς και του κίρκου είναι το ότι είναι και τα δύο σαρκοβόρα ζώα, 

τότε η αλεπού θα έπρεπε να είναι επίσης εχθρός µε τους αετούς αλλά και τους 

λύκους καθώς είναι κι αυτοί σαρκοβόροι. Θεωρώ ότι η αλεπού αποτελεί εχθρό 
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των σαρκοβόρων γενικότερα και του κίρκου ειδικότερα. Η δήλωση αυτή είναι 

πλέον αποδεκτή. Ίσως ο µεταφραστής του κειµένου του Αριστοτέλη δεν µας 

ενηµέρωσε σωστά!»252  

 

Οι πιο αυθεντικές προσωπικές πινελιές του Jāḥiẓ στο Kitāb al-Ḥayawān 

φαίνεται ότι είναι η παρατήρηση και ο πειραµατισµός σε συνδυασµό µε τις 

εµπεριστατωµένες έρευνες. Η αµφισβήτηση των πάντων τον οδήγησε να 

διεξάγει ο ίδιος πειράµατα, πολλά από τα οποία καταγράφει µε αξιοθαύµαστη 

ακρίβεια. 

Το πνεύµα αµφισβήτησης και η επιθυµία του να εµβαθύνει στην 

επιστηµονική γνώση ήταν οι αιτίες που οδήγησαν τον Jāḥiẓ στο να θεωρεί την 

έρευνα ως βασική και πρωταρχική πηγή της µελέτης της ψυχολογίας. 

∆ιεξήγαγε, λοιπόν, τις έρευνες του αρχικά στον περίγυρο των διανοουµένων 

της Βασόρας253, έπειτα αναζητώντας απαντήσεις από τους κατοίκους αλλά και 

αυτούς που είχαν πιο εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε τα ζώα, όπως βοσκοί, 

κυνηγοί, ναυτικοί, ψαράδες, γιατροί, κτηνίατροι, εκτροφείς γερακιών και 

πτηνών γενικότερα, µελισσοκόµοι και εκτροφείς ζώων254. Συνέλεγε και 

αξιολογούσε την εγκυρότητα κάθε είδους πληροφοριών, χρησιµοποιούσε 

αυθεντικές πηγές και δεν αποδεχόταν καµία που να µην ευσταθεί µε τους 

κανόνες της λογικής. 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά του που προέκυψαν από τα 

ταξίδια του αναδεικνύονται πραγµατικά πολύτιµες. Αναφέρει:  

«Κατά τη διάρκεια όλων των εξορµήσεών µου τόσο στις ερήµους όσο και 

σε κατοικηµένες περιοχές διείσδυσα σε εγκαταλειµµένες κοιλάδες της Αραβικής 

χερσονήσου, της Ανατολίας, της Συρίας, της Μεσοποταµίας και άλλων χωρών 

                                                 
252. Ḥayawān, VI, σ. 19. 
253. Pellat, Le milieu basrien. Ο συγγραφέας απαριθµεί τους φίλους τού Jāḥiẓ, µεταξύ 

των οποίων συγκαταλέγονται γλωσσολόγοι, φιλόλογοι και φιλόσοφοι χωρίς εξειδικευµένο 
πεδίο ενασχόλησης.  

254. RAAD, no 7, άρθρο του  Mustapha Shihabī, σ. 502.  
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[…] « …διήνυσα πολλά µονοπάτια και εξερεύνησα κι άλλα ακατοίκητα 

µέρη»255. 

Πραγµατοποίησε όλα αυτά τα ταξίδια για να αιτιολογήσει, να 

επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα δεδοµένα που είχε ανακαλύψει στα βιβλία ή 

είχε εντοπίσει στα ποιήµατα της κλασικής εποχής..   

Από όλες τις µεθόδους που χρησιµοποίησε ο Jāḥiẓ προκειµένου να 

µελετήσει την φύση των ζώων η παρατήρηση φαίνεται να υπήρξε η πιο 

σηµαντική. Κατά αυτόν, η λέξη ta’ammul [=παρατήρηση], ήταν η εξέταση 

ενός φαινοµένου µε µεγάλη προσοχή και ακολούθως η έντονη σκέψη περί του 

θέµατος που αφορούσε. Για παράδειγµα, παρατηρώντας τη συµπεριφορά των 

περιστεριών στη διάρκεια του αναπαραγωγικού τους κύκλου κατέγραφε τον 

τρόπο δράσης και αντίδρασής τους: 

 

« Είδα ένα θηλυκό περιστέρι να µην αποδέχεται παρά µόνο ένα αρσενικό, 

όπως µία σύζυγος που θέλει µόνο έναν για άντρα και αφέντη. Είδα όµως και 

κάποιο άλλο [θηλυκό περιστέρι] να δέχεται οποιοδήποτε αρσενικό προσέγγιζε. 

Οµοίως, έχω δει γυναίκα να µην διαµαρτύρεται ποτέ σε όποιον άντρα τη 

χαϊδέψει. Είδα κι άλλο θηλυκό περιστέρι να ενδίδει στο πρώτο αρσενικό που την 

διεκδικούσε, όπως έχω δει και γυναίκα να κάνει το ίδιο. Είδα, όµως, και ένα 

άλλο να υποκύπτει στο αρσενικό,  αφού πρώτα την πολιόρκησε για πολύ καιρό, 

όπως έχω δει και µια γυναίκα να έχει την ίδια συµπεριφορά πριν υποκύψει σε 

έναν άνδρα […]»256.         

 

Το Kitāb al-Ḥayawān περιέχει έναν µεγάλο αριθµό πειραµάτων που 

καταγράφουν τη συµπεριφορά διαφόρων ζώων, από το πιο µεγάλο µέχρι το πιο 

µικρό µε µεγάλη ακρίβεια (όπως στην περίπτωση ενός ανεκδότου που 

                                                 
255 Ḥayawān , VII, σσ. 230-232. 
256 Ό.π., ΙΙΙ,  σ. 166. 
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αναφέρεται στην ενοχλητική επιµονή των µυγών) και αξιέπαινη πληρότητα 

(όπως στην περίπτωση του ανεκδότου µε τον ελέφαντα και το φουντούκι). 

Μια προσεκτική ανάγνωση του Kitāb al-Ḥayawān µας επιτρέπει να 

ανακαλύψουµε έναν µεγάλο αριθµό πειραµάτων τα οποία διεξήγαγε ο Jāḥiẓ.  

Γράφει257: 

 

«Μου έτυχε κάποια φορά να τεµαχίσω µία σαύρα σε δύο κοµµάτια: το 

ένα µέρος της πήγε προς τα δεξιά και το άλλο προς τα αριστερά. ∆υστυχώς, όταν 

έχασα οπτική επαφή µε τα δύο µέρη, δεν µπόρεσα να εξακριβώσω για πόσο 

χρονικό διάστηµα επιβίωσε το καθένα από αυτά».  

 

Στον 3ο τόµο του έργου του  αναφέρει ότι τεµάχιζε κάποια ζώα ή τους 

αφαιρούσε ένα ή περισσότερα µέλη τους258. Άλλες φορές πάλι, αναφέρει ότι τα 

κάλυπτε µε κάποια φαρµακευτικά φυτά ενώ ήταν ακόµα ζωντανά259 ή ότι 

έπνιγε ένα ζώο και έκανε τοµές προκειµένου να εξετάσει το περιεχόµενο της 

κοιλιάς του260 ή κάποια όργανά του· επίσης για να διαπιστώσει των αριθµό των 

εµβρύων που µπορούσε να κυοφορήσει261. Στον 5ο τόµο πληροφορεί τον 

αναγνώστη για κάποια πειράµατα καθώς περιγράφει πως τοποθέτησε ένα ζώο 

σε µια διάφανη γυάλα µαζί µε ένα άλλο που είναι θανάσιµος εχθρός του, όπως 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης και οι Άραβες ποιητές262, προκειµένου να 

καταγράψει την αντίδρασή τους. Στον επόµενο τόµο, ο συγγραφέας αναφέρει 

ότι περιέχυνε µε δηλητήριο ή άλλα χηµικά προϊόντα είτε ολόκληρο το σώµα 

του ζώου είτε ένα σηµείο του προκειµένου να εξετάσει την αντίδραση του263.  

Συνολικά περίπου 350 ζώα αποτέλεσαν αντικείµενο του Jāḥiẓ, καθώς 

επιδίωξε να καταρρίψει τους µύθους και να αντιπαραβάλει στις παραδόσεις τις 

                                                 
257. Ḥayawān, VI, σ. 54. 
258. Όπ., III, σ. 54.  
259. Όπ., σ. 349.  
260. Όπ., IV, σ. 171. 
261. Όπ., σσ. 171-200.  
262. Όπ.,V, σ. 248.  
263. Όπ., VI, σ. 399.  
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προσωπικές του θεωρίες, οι οποίες τον αναδεικνύουν σε µια ξεχωριστή 

προσωπικότητα. Απ’ την άλλη, παρά την πρωτοτυπία του έργου αυτού, ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η έλλειψη ταξινόµησης, αφού ο 

συγγραφέας υποπίπτει σε φλυαρία χάνοντας συχνά την ουσία της αρχικής του 

µελέτης και βγαίνοντας εκτός θέµατος. Είναι προφανές ότι το έργο δεν 

ακολουθεί κανένα συστηµατικό τρόπο γραφής, µιας και δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

συνοχή µεταξύ των θεµάτων του. Ορισµένοι από τους µεταγενέστερους 

συγγραφείς που θαύµαζαν τον Jāḥiẓ, όπως ο Qazwini, επιχείρησαν να 

συντάξουν µια αναθεωρηµένη έκδοση του έργου αυτού, προχωρώντας σε µια 

ταξινόµησή του. Άλλοι πάλι, στον 20o αιώνα, όπως ο ‘Abd al-Salām 

Muhammad Harūn, άντλησαν ό,τι θεώρησαν πως εξυπηρετεί διδακτικούς 

σκοπούς. Ο Jāḥiẓ είναι βέβαια ο πρώτος απ’ όλους που αντελήφθη την έλλειψη 

ταξινόµησης που επικρατούσε στο έργο του. Ο ίδιος προσάπτει στον εαυτό του 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε δοµή ούτε ταξινόµηση στο έργο του. Από 

αυτό ορµώµενος, γράφει σε ένα ανέκδοτο που έχει τον τίτλο Η σαύρα:  

 

«Οµολογώ ότι έχω να κάνω µια κριτική όσον αφορά στο σύνολο αυτού 

εδώ του έργου, καθώς οι µαρτυρίες και αποδείξεις που αφορούν σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα βρίσκονται διασκορπισµένες µέσα στο βιβλίο. Αν µπορούσα 

να τις είχα συγκεντρώσει, το έργο θα είχε µεγαλύτερη συνοχή και ο λόγος µου θα 

ήταν πιο πειστικός. Μία καλύτερη σύνθεση του έργου θα µπορούσε να 

ψυχαγωγήσει περισσότερο τον αναγνώστη που θα το διάβαζε µε περισσότερη 

ευχαρίστηση. ∆οξάζω, ωστόσο, τον Θεό που µου επέτρεψε, παρά αυτό το 

µειονέκτηµα, να συλλέξω για ένα θέµα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, παρ’ 

όλο που µερικές δεν καταλαµβάνουν τη θέση που τους αξίζει»264.    

 

Η αγάπη του Jāḥiẓ για τα βιβλία είναι παροιµιώδης στον ισλαµικό 

κόσµο. Ο ίδιος µιλάει για την αξία των βιβλίων σε κάθε ευκαιρία που του 

                                                 
264. Ḥayawān, VI, σ. 38.  
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δίνεται και στον πρόλογο του Kitāb γράφει ένα ενδιαφέρον άρθρο για τα 

ζώα (I, 24-48) όπου δίνει πολύ συγκεκριµένες συµβουλές: τα βιβλία είναι αυτά 

που του παρέχουν περίφηµες εκφράσεις, µέσω των βιβλίων αποδεικνύεται η 

ανωτερότητα της γραφής, δίνεται η δυνατότητα για κάθε τρόπο έκφρασης των 

ιδεών καταλήγοντας στο ότι verba volant et scripta manent. Βεβαίως, ο ίδιος 

τονίζει ότι είναι δύσκολο να βρεθούν πάντα τέτοιου είδους βιβλία που να 

συνδυάζουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά µε διαύγεια και  καθαρότητα 

λόγου και σύνταξης265. 

Ο Jāḥiẓ αναγνωρίζει το γεγονός ότι το βιβλίο του υστερεί στη συνοχή 

όσον αφορά στη δοµή του, παρ’ όλα αυτά ο κάθε τόµος από τους επτά που 

συνολικά αποτελούν το πλήρες έργο παρουσιάζει κάποια θεµατική συνοχή. Ο 

ίδιος φρόντισε να συλλέξει ανέκδοτες ιστορίες που αναφέρονται λίγο έως πολύ 

στο ίδιο θέµα, πράγµα που δίνει στο έργο µία ορισµένη αρµονία. Έτσι το 

ογκώδες αυτό σύγγραµµα αποτελείται από επτά τόµους των οποίων το 

περιεχόµενο είναι το εξής: 

 

Πρώτος τόµος : Ο συγγραφέας ξεκινά µε µια µεγάλη εισαγωγή µέσα 

από την οποία δίνει απαντήσεις στους επικριτές του. Η εισαγωγή αυτή έχει 

µεγάλη αξία καθώς περιέχει τίτλους από τα περισσότερα προγενέστερα έργα 

του  Kitāb al-Ḥayawān για τα οποία πληροφορούµαστε και µάλιστα ορισµένα 

από αυτά δεν υφίστανται πλέον. Συνεχίζει µε µία πραγµατεία περί λογοτεχνίας 

σε µια προσπάθεια να αποδείξει την χρησιµότητά της παραθέτοντας έναν 

µεγάλο αριθµό ποιητικών αναφορών και καταλήγει επιχειρώντας µία σύγκριση 

µεταξύ του κόκορα και του σκύλου. 

∆εύτερος τόµος : Στον τόµο αυτό συνεχίζεται η σύγκριση µεταξύ 

κόκορα και σκύλου που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του ενώ το 

υπόλοιπο περιλαµβάνει πληθώρα ανεκδότων και ιστοριών σχετικά µε τα ζώα 

και πιο συγκεκριµένα για τα πτηνά. 

                                                 
265  Βλ. Montgomery, Al- Jāḥiẓ: In Praise of Books. 
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Τρίτος τόµος: Το θέµα που κυριαρχεί στον τόµο αυτό αφορά όλες τις 

πτυχές της ύπαρξης των περιστεριών. Ορισµένες ανέκδοτες ιστορίες περί 

περιστεριών διακόπτονται για να παρεµβληθούν διάφορες άλλες που 

αναφέρονται στην ευγενή φύση της καµήλας και το διαχωρισµό του είδους της, 

στο θυµό, την τρέλα, την διορατικότητα και τις αρετές του ḥarām266. Εν 

συνεχεία, παρελαύνουν πληθώρα ζώων, εντόµων και πτηνών: από µύγες, 

κοράκια, καµήλες και τσαλαπετεινούς µέχρι γύπες της Αιγύπτου και 

νυχτερίδες. 

Τέταρτος τόµος: Το µυρµήγκι αλλά και τα ζωύφια γενικότερα 

καταλαµβάνουν ως θέµα το µεγαλύτερο µέρος αυτού του τόµου. Πολλά είναι 

και τα ανέκδοτα που αφορούν τον πίθηκο, το αγριογούρουνο, τα φίδια και τη 

στρουθοκάµηλο. Στο τελευταίο µέρος ο συγγραφέας µιλάει για τη σηµασία της 

φωτιάς στον πολιτισµό των Αράβων και άλλων λαών καθώς επίσης και για τη 

χρησιµότητά της κατά τις τελετές διαφόρων θρησκειών αλλά και στην 

καθηµερινή ζωή. 

Πέµπτος τόµος: Η πραγµατεία περί φωτιάς συνεχίζεται και ανοίγει την 

αυλαία σ’ αυτό τον τόµο. Κατόπιν, ο συγγραφέας επιχειρεί την ερµηνεία και 

την εξήγηση ενός στίχου του Κορανίου που αναφέρεται σε όσους 

επωφελούνται αδίκως από τα αγαθά των ορφανών κατηγορώντας τους. 

Συνεχίζει αλλάζοντας εντελώς θεµατολογία και παραθέτει γνώσεις και κρίσεις 

επί πολλών και διαφόρων φαινοµένων όπως τα χρώµατα, το νερό και τις 

επιδράσεις του καταλήγοντας και πάλι στη φωτιά. Ακολουθεί το εγκώµιο των 

«Χριστιανών, των Εβραίων, των Ζωροαστριστών, και των ανθρώπων του 

λαού». Έπειτα, επανέρχεται στο θέµα των πτηνών και ακολουθούν αναφορές 

σε άλλα ζώα (γάτες, σκορπιοί, ποντίκια και αρουραίοι), ενώ για το τέλος 

αφήνει τις µέλισσες και  τα ζωύφια (ψείρες, αράχνες και ακάρεα). 

                                                 
266 Όρος αραβικός που σηµαίνει αµαρτωλός. Χρησιµοποιείται για να δηλώσει κάθε 

πράξη απαγορευµένη από τον Allah. Βλ. Nader Al Jallad, “The concepts of al-halal and al-
haram in the Arab-Muslim culture: a translational and lexicographical study”, Language 
Design 10 (2008), σσ. 81-84. 
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Έκτος τόµος: Ο Jāḥiẓ ανακεφαλαιώνει όλα όσα αποτέλεσαν 

αντικείµενο µελέτης στους προηγούµενους τόµους. Έπεται η µελέτη της 

σαύρας και της συµπεριφοράς της, οι αγριόγατες, τα άγρια ζώα, τα έντοµα και 

τέλος οι σαύρες και ο γατόπαρδος. 

Έβδοµος τόµος: Ο Jāḥiẓ περιγράφει µε λαµπρό τρόπο και υποστηρίζει 

τη δική του κοσµοθεωρία σύµφωνα µε την οποία κάθε ον µαρτυρά τη θεϊκή 

µεγαλοσύνη και σοφία. Προκειµένου να αποδείξει την εκπληκτική εκδήλωση 

της θείας Χάρης, παραθέτει ανέκδοτες ιστορίες, ενώ ο τόµος κλείνει µε µικρές 

ιστορίες που έχουν ως θέµα την στρουθοκάµηλο. 

Το επτάτοµο αυτό έργο χαρακτηρίζεται από εύστοχες και 

λεπτοµερειακές παρατηρήσεις, περιέχει ανέκδοτες ιστορίες που συντελούν στο 

σχηµατισµό µιας ολοκληρωµένης άποψης για το εκάστοτε θέµα µε το οποίο 

καταπιάνεται ο συγγραφέας, αλλά και παροιµίες σε στίχους και αποσπάσµατα 

από έργα πρόζας. Η κριτική που επιχειρεί είναι πάντοτε τεκµηριωµένη, οι 

αναλύσεις και οι στοχασµοί αποδεικνύουν την επιθυµία του Jāḥiẓ για 

εµβάθυνση και για την συγγραφή ενός µνηµειώδους και σοβαρού έργου για τη 

ζωή και τα ήθη των ζώων.  

Το Kitāb al-Ḥayawān θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια γενικού 

περιεχοµένου εγκυκλοπαίδεια, που αντανακλά την πολύµορφη κουλτούρα της 

εποχής κατά την οποία συνεγράφη. Περιέχει γνώσεις παντός είδους 

καλύπτοντας από τον τοµέα των φυσικών επιστηµών µέχρι και τη φιλοσοφία, 

ενώ παράλληλα πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν τη γεωγραφία ορισµένων 

χωρών καθώς και την επίδραση του περιβάλλοντος στη ζωή τόσο των 

ανθρώπων όσο και των ζώων και των φυτών. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τις 

ανθρώπινες φυλές και τις ιδιαιτερότητες που τις καθιστούν διαφορετικές και 

µοναδικές, καθώς επίσης και για ορισµένα µεγάλα ιστορικά γεγονότα. 

Παραθέτονται, επίσης, πληροφορίες που αφορούν την ιατρική και διάφορες 

αρρώστιες που προσβάλλουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα. Ο Jāḥiẓ 

κάνει ιδιαίτερη µνεία στους Άραβες και τους βεδουίνους, καταγράφει τον 
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τρόπο ζωής τους, τα ήθη και τα έθιµά τους, τις αντιλήψεις και τα πιστεύω τους 

καθώς και τις επιστήµες µε τις οποίες ασχολήθηκαν και διέπρεψαν. Επιπλέον, 

εξηγεί µε λεπτοµέρειες τα σηµαντικότερα ζητήµατα του µουσουλµανικού 

δικαίου και τη σχέση του µε τη θεολογία. Παρ’ όλο που το Βιβλίο των Ζώων 

µοιάζει µε µια πλήρη καταγραφή των ανθρώπινων, ζωικών και φυτικών ειδών, 

µελετώντας το µε µια πιο κριτική µατιά διαφαίνεται έντονα ο στόχος και η 

επιθυµία του συγγραφέα να αποδείξει το µεγαλείο του Θείου Πνεύµατος µέσω 

της µελέτης των όντων, τα οποία απορρέουν από Αυτό. 

Οι απόψεις του Jāḥiẓ υπήρξαν πρωτοποριακές για την εποχή του και 

έθεσαν τις βάσεις για τις µεταγενέστερες θεωρίες της εξέλιξης και της 

επίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία των ζώων. Ορισµένες 

περιγραφές, όπως εκείνη του καγκουρό, µαρτυρούν ότι ήδη κατά τον 9ο αιώνα 

οι γνώσεις των µουσουλµάνων της Μέσης Ανατολής επεκτείνονταν µέχρι και 

την πανίδα της µακρινής Αυστραλίας χάρη στο εµπορικό δίκτυο που είχε 

αναπτυχθεί µέσω του Ινδικού ωκεανού267. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Jāḥiẓ δεν 

παραθέτει απλώς κάποια στοιχεία της λαϊκής παράδοσης, όπως στην 

περίπτωση της καµηλοπάρδαλης που οι πηγές του αναφέρουν πως αποτελεί 

υβρίδιο καµήλας και ύαινας268. Στηρίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος στις 

µαρτυρίες των βεδουίνων νοµάδων, τις οποίες και θεωρεί αξιόπιστες µιας και 

οι ίδιοι ζουν περιτριγυρισµένοι από άγρια ζώα, παρ’ όλο που «η µνήµη τους 

είναι µερικές φορές ελλιπής» και οι γνώσεις τους όσον αφορά στα ζώα δεν 

αποτελεί γι’ αυτούς «τίποτα περισσότερο από µία πηγή εσόδων»269. Ωστόσο, ο 

ίδιος,  προχωρώντας ένα βήµα παρακάτω, επιχειρεί µία ταξινόµηση των ζώων 

ανάλογα µε τις συνήθειες διατροφής και µετακίνησής τους, γεγονός, όµως, που 

τον οδηγεί σε µία ενιαία κατηγοριοποίηση των θηλαστικών, των πτηνών, των 

ερπετών, των αµφίβιων και των ασπόνδυλων. Η ταξινόµηση αυτή δεν είναι 

                                                 
267. Ḥayawān, VII, σ. 124. Souami, Le cadi et la mouche, σσ. 336-337. 
268. Ḥayawān, I, σσ. 142, 207.  
269. Ό.π., VI, σσ. 29, 173. 
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τυχαία καθώς φαίνεται να είναι επηρεασµένη κατά ένα µεγάλο µέρος από τις 

αναφορές του Κορανίου στα ζώα. 

Ο τίτλος του έργου ωστόσο µοιάζει να είναι παραπλανητικός για τον 

αναγνώστη καθώς ο Jāḥiẓ δεν πραγµατεύεται αποκλειστικά θέµατα περί ζώων. 

Πολυάριθµες είναι οι σελίδες που αφιερώνονται στην ποίηση, τη λογοτεχνία, 

τη γλώσσα και τη γνώση γενικότερα. Το Kitāb al-Ḥayawān αποτελεί, λοιπόν, 

ένα έργο όπου αναµειγνύονται γνώσεις που αφορούν πολλούς και διάφορους 

τοµείς· και µία λεπτοµερή ταξινόµησή τους, µε βάση το περιεχόµενό τους, 

έκανε το 1930 ο Miguel Asin Palacios (1871-1944)270. 

Η σηµασία που δίνεται κατά την ταξινόµηση των πλασµάτων ανάλογα 

µε το αν πρόκειται για σαρκοφάγα ή µη, δείχνει την φανερή ανθρωποκεντρική 

θεώρηση των εννοιών. Αυτό που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι η 

καταγραφή των επικίνδυνων ειδών για τον άνθρωπο. Κατά τον Jāḥiẓ, όλα τα 

ζώα είναι η απόδειξη της µεγαλοσύνης του Θεού και προσφέρονται για ηθικά 

διδάγµατα που µας φέρνουν πιο κοντά στη σωτηρία. Ως παράδειγµα των 

ηθικών διδαγµάτων που µπορούν να παρέχουν τα ζώα στους ανθρώπους, ο 

Jāḥiẓ αναφέρει την ιστορία του «Καδή και της µύγας». Πρόκειται για ένα 

παραµύθι που εξιστορεί την προσπάθεια ενός αξιοσέβαστου καδή (δικαστή) να 

κρατήσει την ψυχραιµία του ενώ τον ενοχλεί µία µύγα µπροστά σε ολόκληρο 

το ακροατήριο. Όταν αυτή πετά από το χέρι στη µύτη του, του προκαλεί 

εκνευρισµό και τότε αυτός αρχίζει να την χτυπά κατ’ επανάληψη αλλά επί 

µαταίω. Εντέλει, ο καδής ξεσπά: «Ας µε συγχωρήσει ο Θεός! Μόλις έµαθα ότι, 

ακόµα κι αν τυγχάνω του σεβασµού των ανθρώπων και είµαι ο πλέον 

αξιοπρεπής, γελοιοποιήθηκα εξ αιτίας ενός πλάσµατος που είναι το πιο ταπεινό 

µεταξύ των πλασµάτων!»271 

                                                 
270. Βλ. Παράρτηµα του παρόντος υπ’ αρ. ΙΙ,  σσ. 287-307. Ο Miguel Asin Palacios, στο 

άρθρο του «El ‘Libro de los animales’ de Jāḥiẓ», Isis, τ. 14, no 1 (Μάιος 1930) σσ. 20-54, 
βασίστηκε σε µία παλαιότερη έκδοση του έργου: «Kitāb al-Ḥayawān li-’Abi ‘Uthmān ‘Amr 
ibn Bahr al-GāhiZ al-Basrī», Κάιρο 1323-1325=1905-1907 µ.Χ.).    

271. Ḥayawān, III, σ. 345. Souami, Le cadi et la mouche, σ. 311. 



118 
 

Ο πρωταρχικός στόχος του συγγραφέα είναι να ψυχαγωγήσει, αλλά 

ταυτόχρονα να µορφώσει τον αναγνώστη, παρουσιάζοντάς του τα θαύµατα 

του ζωικού βασιλείου, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εµφανής η πρόνοια του 

Θεού. ∆εν γράφει µόνο προς τέρψιν και µόρφωση των λίγων και εκλεκτών της 

κοινωνίας, αλλά για το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό αποφεύγει την αυστηρή 

σειρά στην καταγραφή του και την αρίθµηση, αντίθετα πραγµατεύεται 

διαφορετικά ζωικά είδη και προσπαθεί να διαφωτίσει µερικά θέµατα 

εντάσσοντας διάφορες ιστορίες και ποιήµατα ως τεκµήρια. Παρόλο που το 

βιβλίο δεν είναι επιστηµονικό όσον αφορά την µεθοδολογία που ακολουθεί 

ο συγγραφέας, κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία λόγω του περιεχοµένου 

του. 

Στον πρόλογο του Kitāb al-Ḥayawān, ο Jāḥiẓ απαριθµεί µερικούς από 

τους τίτλους βιβλίων του, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί της σηµασίας του 

περιεχοµένου καθώς πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν τη φυσική και τις 

φυσικές επιστήµες γενικότερα. Ενδιαφέρουσα είναι και η λίστα που παραθέτει 

για βιβλία που αφορούν την ιστορία της ορυκτολογίας, της χηµείας, της 

βοτανολογίας, της εθνολογίας, της ανθρωπολογίας, της τεχνικής και της 

κοινωνιολογίας, Ενδεικτικοί είναι οι τίτλοι µερικών από τα βιβλία που 

αναφέρει: Βιβλίο των καθαρόαιµων ανθρώπων και των µιγάδων, Περί της 

ανωτερότητας των µαύρων έναντι των λευκών, Περί των δηµητριακών, της 

ελιάς και της αµπέλου, Περί των τεχνών και του εµπορίου, Η διαφορά µεταξύ 

ανδρών και γυναικών µεταξύ αρσενικών και θηλυκών γενικότερα, Βιβλίο 

των Αράβων και των υποτελών τους, Βιβλίο των Αράβων και των µη 

Αράβων, Βιβλίο των ειδώλων (όπου µελετά την προσήλωση των Ινδών στη 

λατρεία του Βούδα καθώς και εκείνη των Αράβων της προϊσλαµικής 

περιόδου στην ειδωλολατρία), Βιβλίο των ορυκτών (όπου µελετά τις 

διαφορετικές ύλες της γης και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

µετάλλων υγρών και στερεών, φυσικών και τεχνητών), Αλλαγές µιας 

κατάστασης είτε ταχέως είτε βραδέως, Καθορισµός των χρωµάτων, Περί της 
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επίλυσης του προβλήµατος του ελιξιρίου της Φιλοσοφικής λίθου, Βιβλίο 

των µαθηµατικών κ. ά. Στις σελίδες του Kitāb al-Ḥayawān γίνεται λόγος για 

όλα αυτά τα θέµατα αλλά και πολλά άλλα συναφή. 

Η προσέγγιση όλων αυτών των θεµάτων επιχειρείται από τον Jāḥiẓ 

µαρτυρώντας τη δίψα του για γνώση, µε µια διάθεση διερεύνησης του 

ανεξήγητου αλλά και µία αδιαµφισβήτητη αντικειµενικότητα. Ο ίδιος κάνει 

σπουδαίες παρατηρήσεις και καταλήγει σε πολύτιµα συµπεράσµατα ακόµα και 

για θέµατα που αφορούν την εµβρυική κατάσταση, την ανθρώπινη ανατοµία, 

και θεωρίες για τη φύση, την εξέλιξη, την προσαρµογή και την ψυχολογία των 

ζώων. Η τάση διακωµώδησης που τον διακατείχε ως προσωπικότητα 

γενικότερα είναι εµφανής και σ’ αυτό το έργο, καθώς δεν διστάζει να 

παρεµβάλλει στις πιο σοβαρές πραγµατείες διασκεδαστικές ιστορίες ή 

αστεϊσµούς.  

Άνθρωπος προικισµένος και πραγµατικά εξέχων µεταξύ των 

διανοουµένων της εποχής του, ο Jāḥiẓ κατάφερε να αναλύσει µε ακρίβεια αλλά 

και διακριτικότητα τις διαφορετικές πτυχές του τότε αραβικού κόσµου. Όπως 

και στην περίπτωση του Αριστοτέλη, έζησε και µεγαλούργησε σε ένα 

πνευµατικό περιβάλλον που θεωρείται το πιο φιλελεύθερο που γνώρισε ποτέ η 

πνευµατική ιστορία των Αράβων. Υπήρξε φιλόσοφος, άνθρωπος των 

γραµµάτων, βιολόγος, φυσιοδίφης, ένας σοφός άνθρωπος µε την ευρύτερη 

έννοια της λέξης. Γι’ αυτό το λόγο και παρ’ όλα τα λάθη που έχουν γίνει κατά 

την συγγραφή του, το Kitāb al-Ḥayawān µπορεί να θεωρηθεί ως η µοναδική 

πηγή της αραβικής γραµµατείας όπου υπάρχει σοβαρή τεκµηρίωση και 

εµβάθυνση στη µελέτη της ζωής των ζώων. 

Το έργο τυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Muḥammad al-Sāsī στο 

Κάιρο, στις εκδόσεις Maṭbaʿ at al-Saʿāda, το 1324-5 (1906-1907 µ.Χ.) σε επτά 

τόµους µε τίτλο «Kitāb al-Ḥayawān li-’Abī ‘Uthmān ‘Amr ibn Bahr al-Ğāḥiẓ 

al-Basrī». Η έκδοση αυτή δεν ήταν κριτική και δεν βασιζόταν σε άγνωστο 

υλικό, γεγονός που λίγα χρόνια αργότερα, το 1937, οδήγησε τον ‘Abdassalām 



120 
 

Muhammad Hārūn να πραγµατοποιήσει µία νέα εντυπωσιακή έκδοση272. Ο 

εκδότης βασίστηκε στο άριστο αλλά ανέκδοτο χειρόγραφο 992-997 της 

βιβλιοθήκης Köprülü της Κωνσταντινούπολης, παραθέτοντας διαφορετικές 

γραφές από τέσσερα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του Καΐρου, καθώς και την 

editio princeps. Το αποτέλεσµα της έκδοσης αυτής είναι ένα εντυπωσιακά 

εξελιγµένο κείµενο, πιο ευανάγνωστο και µε λεπτοµερή σχολιασµό. Έκτοτε, 

βέβαια, έγιναν κι άλλες επανεκδόσεις273 του έργου, ενώ δεν υπάρχει καµιά 

µετάφραση σε ευρωπαϊκή γλώσσα, και γι’ αυτό το λόγο είναι γνωστό µόνο 

αποσπασµατικά. Συνδυάζοντας τα χειρόγραφα που υπάρχουν στο Κάιρο και 

φυλάσσονται στην Εθνική Αιγυπτιακή Βιβλιοθήκη (Dar al-kutub al-misriyya) 

µε εκείνα που αναφέρονται από τον Brockelmann274 προκύπτει ο παρακάτω 

κατάλογος χειρογράφων:   

- Βιέννη, Nationalbibliothek, Ar. 1433 

- Κωνσταντινούπολη, Köprülü 992-997 

- Κωνσταντινούπολη, Nur ‘Othmaniye 3031 

- Κωνσταντινούπολη, ‘Asir Efendi 584 

- Κωνσταντινούπολη, ‘Asir Efendi 876 

- Κάιρο, Εθνική Αιγυπτιακή Βιβλιοθήκη [Dar al-kutub al-misriyya] (4 

χφ). 

Το 1939, ο Oscar Löfgren, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα, 

πραγµατοποίησε έρευνες στην Biblioteca Ambrosiana του Μιλάνου275 µε 

                                                 
  272.  Ο πλήρης τίτλος της έκδοσης αυτής είναι: Kitāb al-Ḥayawān ta’līf ’Abī ‘Uthmān 

‘Amr ibn Bahr al-Ğāḥiẓ bi-tahkīk wa šarh ‘Abdassalām Muhammad Hārūn. Β΄ έκδ. το έτος 
1388/1966 από τις εκδόσεις Maṭbaʿ at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādihi. 

273.  Όπως της Βηρυτού από τις εκδόσεις Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1388/1969. Για άλλες 
εκδόσεις του έργου στην αραβική, καθώς και για µελέτες επ’ αυτού, βλ. Montgomery, Al- 
Jāḥiẓ: In Praise of Books, σσ. 7, 15-17. Ο Montgomery (ό.π., σ. 16) επαινεί την έκδοση του 
Hārūn. Βλ. και  L. Kopf, “The ‘Book of Animals’ (Kitāb al-Hayawān) of a al-Jāḥiẓ (ca. 767-
868),” στα Actes du VII“Congres international” d’histoire des sciences (Jerusalem, 1953), 
σσ. 395-401. 

274.   GAL, τ. I, 153 και Συµπλήρωµα I, 241. Κατάλογο των χειρογράφων του Kitāb al-
Ḥayawān δίδει και ο Ullmann, Die Natur und Geheimwissenschaften im Islam, σ. 19.  
        275.  V. Löfgren, Ambrosian fragments. Βλ. και Contadini, A World of Beasts, σ. 52 
υποσηµ. 102. 
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βασικό βοήθηµά του τον κατάλογο των αραβικών, περσικών και τουρκικών 

κωδίκων της βιβλιοθήκης αυτής, τον οποίο συνέταξε ο Joseph von Hammer-

Purgstall276. Σε ένα λήµµα του καταλόγου αυτού, ανακάλυψε ένα 

εικονογραφηµένο αραβικό χειρόγραφο του δεύτερου τετάρτου του 14ου αιώνα 

(φφ. 87), έργο σπάνιο και πολύτιµο, που προερχόταν πιθανόν από τη Συρία. 

Μετά από σχολαστική ταυτοποίηση συνειδητοποίησε ότι είχε στα χέρια του 

αποσπάσµατα του περίφηµου Kitāb al-Ḥayawān. Τα αποσπάσµατα που 

βρίσκονται στη Biblioteca Ambrosiana είναι ανεκτίµητης αξίας για την κριτική 

µελέτη του αραβικού κειµένου. Η µεγαλύτερη αξία αυτής της ανακάλυψης, 

ωστόσο, έγκειται αδιαµφισβήτητα στο ότι το χειρόγραφο περιέχει µεγάλο 

αριθµό εικόνων (περισσότερες από 30) που σχετίζονται µε το κείµενο και 

λειτουργούν ως επεξήγηση και διασαφήνισή του277. Μεταξύ των εικόνων 

αυτών είκοσι δύο αναπαριστούν αποκλειστικά σκηνές µε ζώα, πέντε 

απεικονίζουν ανθρώπινες µορφές, ενώ άλλες πέντε έχουν ως θέµα ανθρώπους 

και ζώα278. 

Η επιστηµονική αξία του έργου του Jāḥiẓ, Kitāb al-Ḥayawān, είναι 

πραγµατικά τεράστια και ανεξάντλητη. Σύµφωνα µε τον Miguel Asin 

Palacios279, πρόκειται για µια πραγµατική συµβολή στην ιστορία των 

επιστηµών και, ειδικότερα, τη ζωολογία. Το Kitāb al-Ḥayawān υπήρξε 

αντικείµενο πολλών µελετών και άσκησε σηµαντική επιρροή στη σκέψη 

πολλών µουσουλµάνων διανοουµένων, ερευνητών και επιστηµόνων, µέσω των 

οποίων οι γνώσεις που αντλούνται από αυτό µεταδόθηκαν στους Ευρωπαίους 

µελετητές. 

 

 

                                                 
        276. Hammer-Purgstall, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della Biblioteca 

Ambrosiana. 
277 Contadini, A World of Beasts, σ. 8, υποσηµ. 43. Löfgren and Traini, Catalogue, 

όπου και έγχρωµες εικόνες του χειρογράφου.   
       278 . Τις εικόνες αυτές βλ. στο Παράρτηµα της παρούσας διατριβής, υπ’ αρ. Ι , σσ. 

263-286.. Τελευταίος κτήτορας του χειρογράφου ήταν ο ‘Abd al-Rahmān al-Maghribī (1615). 
279. Miguel Asin Palacios, ό.π., σ. 21.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
  

Το αριστοτελικό έργο Περὶ ζῴων ἱστορίαι 

ως πηγή του Kitāb al-Ḥayawān του Jāḥiẓ 

 

α) Ο Αριστοτέλης και οι Άραβες 

Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) µαζί µε τον διδάσκαλό του 

 Πλάτωνα αποτελoύν τις σηµαντικότερες µορφές της φιλοσοφικής σκέψης του 

αρχαίου κόσµου, ενώ η διδασκαλία του επηρέασε βαθύτατα τη δυτική 

φιλοσοφική και επιστηµονική σκέψη αγγίζοντας µέχρι και την Επιστηµονική 

Επανάσταση του 17ου αιώνα. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, εισηγητής 

της λογικής και ένας από τους σηµαντικότερους διαλεκτικούς της 

Αρχαιότητας280. Γεννήθηκε στα Στάγιρα, µια µικρή πόλη της νοτιοανατολικής 

Χαλκιδικής, απ’ όπου προέκυψε η ονοµασία «Σταγειρίτης» που του 

αποδίδεται. Ο πατέρας του  Νικόµαχος υπήρξε ιατρός του βασιλιά Αµύντα της 

Μακεδονίας και η µητέρα του Φαιστίς καταγόταν από µία πλούσια οικογένεια 

της Εύβοιας. Φοίτησε για περίπου 20 χρόνια (από το 367 µέχρι το 348 π. Χ) 

στη φηµισµένη Ακαδηµία του Πλάτωνα. Μετά το πέρας των σπουδών του, 

κατόρθωσε να διεισδύσει στους φιλοσοφικούς κύκλους της Μικράς Ασίας, ενώ 

αργότερα εγκαταστάθηκε στο νησί της Λέσβου, όπου ήρθε σε επαφή µε τον 

Θεόφραστο, µε τον οποίο µοιράστηκε τα ίδια ενδιαφέροντα για τις φυσικές 

                                                 
280 Για τη ζωή και το έργο του βλ. Εd. Ζeller, Die Ρhilosophie der Chriechen in ihrer 

geschicshtlichen Εntwicklung, ΙΙ 2, W.Β. Darmstadt 19635. W.Κ.C. Guthrie, Α Ηistory of 
Greek Ρhilosophy VΙ Cambrigde University  Ρress 1981. Ιng. During, Αristotle in the Αncient 
Βiographical Τradition, Göteborg 1957. Tου ίδιου, Αristoteles. Durstellung und 
Ιnterpretation seines Denkens, Ηeidelberg, Winter V. 1966, (ελλην. µτφ. Π. Κοτζιά - 
Παντελή. Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερµηνεία της σκέψης του, ΜΙΕΤ Αθήνα 1991). W. 
D. Ross, Αristotle, Μethuen, London 1977 (α΄ εκδ. 1923), (ελλην. µτφ. Μαριλίζα Μητσού, 
Αριστοτέλης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991). Κ. ∆. Γεωργούλη, Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης, εκδ. Ιστορ. 
και Λαογρ. Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1963 (ανατύπ. 2000). 
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επιστήµες. Ασχολήθηκαν από κοινού µε τη βιολογία, ο µεν Αριστοτέλης 

επικεντρώθηκε στη συστηµατική µελέτη της ζωολογίας, ο δε Θεόφραστος 

ασχολήθηκε µε τη βοτανολογία. Το 343 π. Χ., ύστερα από πρόσκληση του 

βασιλιά Φίλιππου Β΄ της Μακεδονίας ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση του γιου 

του Αλέξανδρου, ενώ, παράλληλα, συνέχισε να εµβαθύνει στις έρευνές του και 

να εµπλουτίζει τις γνώσεις του.  

Το 335 π. Χ.,  µετέβη στην Αθήνα όπου ίδρυσε µαζί µε τον Θεόφραστο 

µία σχολή πλησίον του ιερού του Λυκείου Απόλλωνος, το επονοµαζόµενο 

«Λύκειο», το οποίο διηύθυνε µέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 

π.Χ.).  Η σχολή ήταν εξοπλισµένη µε µια µεγάλη και άρτια οργανωµένη 

βιβλιοθήκη, χρησίµευσε µάλιστα αργότερα ως πρότυπο για την ίδρυση των 

βιβλιοθηκών της Αλεξάνδρειας και της Περγάµου. Ο Αριστοτέλης 

συγκέντρωσε χάρτες και όργανα χρήσιµα για τη διδασκαλία των φυσικών 

µαθηµάτων καθιστώντας την ένα περίφηµο κέντρο επιστηµονικής έρευνας. 

Κατά τη διάρκεια των δεκατριών χρόνων που παρέµεινε στην Αθήνα 

δηµιούργησε το µεγαλύτερο µέρος του έργου του, το οποίο προκαλεί το 

θαυµασµό µε τον όγκο και την ποιοτική του αξία, καθώς, είναι απορίας άξιον 

πώς ένας άνθρωπος σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα συγκέντρωσε και 

κατέγραψε τόσες πολλές πληροφορίες. Τα αντιµακεδονικά αισθήµατα που 

αναζωπυρώθηκαν στην Αθήνα µετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 

ανάγκασαν να αποσυρθεί στη γενέτειρα της µητέρας του, όπου πέθανε το 322 

π.Χ. 

Ο πολυεπιστήµων αυτός φιλόσοφος, ο οποίος διακρινόταν για τη 

ρεαλιστική του σκέψη, δίδαξε τη µελέτη της γνώσης για χάρη της γνώσης και 

τη δηµιουργία ενός «καθολικού συστήµατος» που εξηγούσε τον κόσµο µέσα 

από µια σφαιρική και εξαιρετικά πλούσια εικόνα. Το έργο του, που θεωρείται 

ως το αποκορύφωµα της ελληνικής φιλοσοφίας, αναδείχτηκε ώς τις µέρες µας 

ως ένα είδος «γενικής εγκυκλοπαίδειας».  
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Ο Αριστοτέλης δεν έδειξε ενδιαφέρον για τη δηµοσίευση των έργων του 

µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να µην έχουν διασωθεί. ∆εν προέβη ποτέ στην 

δηµοσίευσή τους, µε εξαίρεση τους διαλόγους του. Μετά τον θάνατό του, τα 

χειρόγραφα των παραδόσεών του πέρασαν στην κατοχή του µαθητή του 

Θεόφραστου. Τα έργα του που γνωρίζουµε διασώθηκαν από µεσαιωνικά 

χειρόγραφα που αναπαράγουν µία έκδοση του 1ου αιώνα π.Χ. Σύµφωνα µε 

τους υπολογισµούς των Αλεξανδρινών, ο Αριστοτέλης είχε συγγράψει περίπου 

400 βιβλία. Τα έργα που έχουν διασωθεί υπό τη µορφή συνεχούς λόγου και όχι 

διαλόγου αντιστοιχούν στις παραδόσεις του στους προχωρηµένους µαθητές. 

Από το ογκώδες έργο του διασώθηκαν µόνο 47 βιβλία και ορισµένα 

αποσπασµατικά, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις.  

Όσον αφορά στην επιστήµη της βιολογίας, πριν την µαζική µετάφραση 

των έργων του Αριστοτέλη στην αραβική γλώσσα, δεν υφίστατο. Τα έργα του 

που αφορούν στη βιολογία διασώθηκαν από λατινικές µεταφράσεις. Κατά τον 

13ο αιώνα µ. Χ., ο William de Moerbeke µετάφρασε τα έργα του αρχαίου 

Έλληνα φιλόσοφου από τα αρχαία ελληνικά στα λατινικά281. Οι πρώτες 

µεταφράσεις που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν ευρέως χρονολογούνται από 

τον 15ο αιώνα, µε πιο γνωστή εκείνη του ουµανιστή λόγιου Θεόδωρου Γαζή. 

Παρά το πέρασµα αιώνων από την εποχή που έζησε και επιδόθηκε στις 

επιστήµες, η επίδραση του Αριστοτέλη τόσο στη φιλοσοφική όσο και στην 

επιστηµονική σκέψη άρχισε να είναι εµφανής ήδη από πολύ νωρίς.  

Η πλειοψηφία των Αράβων φιλοσόφων θεωρεί τον Αριστοτέλη –ο 

οποίος αποκαλείται στην αραβική γλώσσα Aristūtālis ή Aristū- ως τον 

λαµπρότερο εκπρόσωπο της φιλοσοφίας και του αποδίδουν την επωνυµία al-

failasuf υπονοώντας πως είναι ο πλέον εξέχων φιλόσοφος και ο πρώτος 

διδάξας (al-mu’allim al-awal). Σύµφωνα µε τον περίφηµο Ibn Rushd 

(Αβερρόη) (11261198), ο οποίος εξέφραζε έναν απέραντο θαυµασµό για το 

πρόσωπο του, ο Έλληνας φιλόσοφος ήταν η επιτοµή του θαύµατος, του κανόνα 

                                                 
281 Για τις µεταφράσεις στη λατινική βλ. το µνηµειώδες και πολύτοµο έργο των 

εκδόσεων Brepols  “Aristoteles Latinus”, όπου εκδίδονται τα µεταφρασµένα κείµενα. 
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και του προτύπου που είχε δηµιουργήσει η φύση προκειµένου να παρουσιάσει 

το ύψιστο σηµείο της ανθρώπινης τελειότητας µέσα σε έναν υλικό κόσµο282. 

Σύµφωνα µε τις πηγές, η εισαγωγή του Αριστοτέλη στην αραβική κουλτούρα 

συντελέστηκε µε δύο τρόπους. Με έµµεσο τρόπο  µέσω των αρχαίων αλλά και 

άµεσα µέσω των σύγχρονων µεταφράσεων από τη συριακή και την περσική 

γλώσσα. Οι µελετητές είχαν τη δυνατότητα, επίσης, να αναζητήσουν τα 

αυθεντικά έργα του στα ελληνιστικά εκπαιδευτικά κέντρα της Ανατολής και σε 

ιδιωτικές βιβλιοθήκες, καθώς και στο Βυζάντιο. 

Ήδη από τον 7ο αιώνα µ.Χ., οι Άραβες οργανώθηκαν υπό τη νέα 

θρησκεία του Ισλάµ και επεκτάθηκαν κατακτώντας την αραβική χερσόνησο 

αλλά και περιοχές όπου επικρατούσε για πολλούς αιώνες ο ελληνικός 

πολιτισµός. Η ελληνική εκπαίδευση που είχε διαδοθεί στη Συρία και τη 

Μεσοποταµία από τα χρόνια της βασιλείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

συνέχισε να υφίσταται κατά την περίοδο της επικράτησης των διαδόχων του. 

Στο βασίλειο των Σασσανιδών οι πρακτικές της ελληνικής ιατρικής έχαιραν 

µεγάλης εκτίµησης, ενώ στην πόλη Χαρράν της Μεσοποταµίας, εκτός από την 

ιατρική, αναπτύχθηκαν τα µαθηµατικά και η αστρονοµία, οι απόκρυφες 

επιστήµες και η αλχηµεία.  

Η ιστορία της µεταφραστικής δραστηριότητας283, χάρη στην οποία η 

ελληνική πνευµατική κληρονοµιά και η φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη 

µεταδόθηκαν στους Άραβες284, χωρίζεται σε δύο µεγάλες περιόδους. Η πρώτη 

περίοδος ξεκίνησε µε την επικράτηση της δυναστείας των Οµµεϋάδων  (661-

750 µ.Χ.) και τερµατίστηκε µε την άνοδο της δυναστείας των Αββασιδών 

(750-1258 µ.Χ.). Την έναρξη της δεύτερης περιόδου σηµατοδότησε η αυγή της 

δυναστείας των Αββασιδών και η φάση αυτή διήρκεσε µέχρι το πρώτο µισό 

                                                 
282. Averroïs, Commentarium Magnum, III, 2, σ. 433, βλ. EI2, I, Aristūtālis, άρθ. του 

Walzer, σ. 651, M. Grabmann, Aristoteles im Werturteil des Mittelalters, II, σ. 83 κ.ε. L. 
Rougier, La scholastique et le thomisme, σ. 346. 

283 Για το µεταφραστικό κίνηµα των Αράβων βλ. ∆ηµήτρης Γούτας, Η αρχαία ελληνική 
σκέψη στον αραβικό πολιτισµό. 

284 Βλ. την ειδική µελέτη του Γρηγ. Ζιάκα Ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση και F. 
E. Peters, Aristotle and the Arabs. 
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του 11ου αιώνα µ.Χ. Κατά την πρώτη περίοδο, η οποία ήταν ουσιαστικά 

προπαρασκευαστική, το ενδιαφέρον των Αράβων στράφηκε σε επιστήµες 

πρακτικής φύσεως, όπως η ιατρική και οι ελληνιστικές απόκρυφες επιστήµες. 

Συνεπώς, µεταφράζονταν κυρίως έργα ιατρικού, αστρολογικού και 

αστρονοµικού περιεχοµένου ή µελέτες που αφορούσαν στην αλχηµεία. Το 

ενδιαφέρον των µεταφραστών, όµως, επεκτάθηκε κατά τη δεύτερη περίοδο και 

συµπεριέλαβε όλο το φάσµα των επιστηµών του αρχαιοελληνικού και 

ελληνιστικού κόσµου. Μεταφράζονταν κυρίως έργα µε περιεχόµενο σχετικό 

τόσο µε τις φυσικές επιστήµες όσο και µε τον πολιτισµό. Η µεταφραστική 

αυτή κινητικότητα συντέλεσε στην πρώτη µεταλαµπάδευση των έργων και των 

γνώσεων των φιλοσόφων της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και των σηµαντικότερων 

διανοουµένων των ελληνιστικών χρόνων στην πνευµατική αραβο-ισλαµική 

κοινωνία. 

Υπό την αιγίδα του πεφωτισµένου χαλίφη al-Ma’mūn (813 µ.Χ.), ο 

οποίος υπήρξε ο ηγέτης του αραβικού κράτους, πραγµατοποιήθηκαν 

µεταφράσεις ελληνικών έργων που προέρχονταν από δεύτερη ή τρίτη έκδοση, 

δηλαδή από παλαιότερες αλλά και µεταγενέστερες µεταφράσεις από τη 

συριακή γλώσσα. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος που ακολουθούσαν οι Έλληνες 

και οι Σύροι µεταφραστές περιελάµβανε την εξής διαδικασία: το ελληνικό 

κείµενο αποδιδόταν στην συριακή και, στη συνέχεια, µεταφραζόταν στην 

αραβική από τους γνώστες της γλώσσας. Οι µεταφράσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση καθώς και εκείνες που έγιναν στις 

αρχές της δυναστείας των Αββασιδών µέχρι το 813 µ. Χ. αποκαλούνται από 

την αραβική παράδοση «αρχαίες» (al-naql al-qadīm).  

Την περίοδο της κυριαρχίας των Οµµεϋάδων σηµειώθηκε εξαιρετική 

πρόοδος όσον αφορά στην εξοικείωση µε την ελληνική πνευµατική 

κληρονοµιά, η οποία προετοίµασε το δρόµο για το µεγάλο εγχείρηµα που 

πραγµατοποιήθηκε µεταγενέστερα την εποχή των Αββασιδών. Οι Άραβες, 

ωστόσο, δεν προέβησαν στην αλλοίωση της κουλτούρας µε την οποία ήρθαν 
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σε επαφή, γεγονός που τους τιµά ιδιαίτερα. Αντιθέτως, ευθύς εξαρχής, 

εξεδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µελέτη και την κατανόησή της 

προκειµένου να διαµορφώσουν τη δική τους αραβική κουλτούρα. Κατά την 

πρώτη περίοδο του εγχειρήµατος αυτού, πραγµατοποιήθηκε η συγκέντρωση 

του υλικού κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εύποροι άνδρες που προέρχονταν 

από το περιβάλλον του χαλίφη ανέθεσαν σε χριστιανούς ελληνιστές 

διανοούµενους που γνώριζαν την αραβική γλώσσα το έργο της συλλογής και 

της µετάφρασης των κειµένων που περιείχαν γνώσεις αλχηµείας, ιατρικές και 

επιστηµονικές γενικότερα. Με το πέρασµα των χρόνων η µεταφραστική 

δραστηριότητα έγινε πιο έντονη. 

Ο Jāḥiẓ είχε υποστηρίξει ήδη από πολύ νωρίς την αναγκαιότητα των 

µεταφράσεων για το Ισλάµ ως µέσον απόκτησης των γνώσεων και των 

επιστηµών της Αρχαιότητας. ∆εν παρέβλεπε, ωστόσο, τις δυσκολίες που 

εµπόδιζαν την ακριβή και πιστή µετάφραση, καθώς ο µεταφραστής όφειλε 

να αναλάβει το δύσκολο έργο της απόδοσης των κειµένων προσπαθώντας 

να διατηρήσει το ύφος του συγγραφέα. Γνωρίζοντας πως ορισµένες λέξεις 

αδυνατούν να ερµηνεύσουν απόλυτα κάποιες ιδέες, ο Jāḥiẓ υποστήριζε ότι 

ο µεταφραστής όφειλε, κατά κύριο λόγο, να έχει άριστη γνώση τόσο της 

πρωτότυπης γλώσσας, όσο και εκείνης στην οποία µετέφραζε τα κείµενα. 

Όµως, ακόµα και αν ίσχυε αυτό, η αντιπαραβολή δύο γλωσσών εµπεριείχε 

τον αναπόφευκτο κίνδυνο της παρανόησης, γι’ αυτό το λόγο, ο δίγλωσσος 

µεταφραστής έπρεπε να γνωρίζει άπταιστα το αντίστοιχο λεξιλόγιο και να 

το αποδίδει µε απόλυτη ακρίβεια. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση η 

χρήση των συνώνυµων λέξεων αποτελούσε ένα άλλο εµπόδιο το οποίο 

καλούταν να προσπελάσει ο µεταφραστής που επιθυµούσε να είναι σαφής 

και ακριβής. Ο Jāḥiẓ υποστηρίζει πως αν και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

που παρατηρούνται συχνά λάθη είτε κατά τη σύνταξη ενός κειµένου στη 

µητρική γλώσσα είτε κατά την ερµηνεία και την απόδοσή του, ακόµα 
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συχνότερο είναι το φαινόµενο των λαθών κατά την αντιγραφή των 

χειρογράφων. 

Το απόγειο της µεταφραστικής δραστηριότητας που περιελάµβανε έργα 

του Αριστοτέλη και άλλων µεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων σηµειώθηκε κατά 

την περίοδο της κυριαρχίας των Αββασιδών. Πολυάριθµα ελληνικά έργα, 

µεταξύ των οποίων εκείνα του Αριστοτέλη και του Γαληνού, µεταφράστηκαν 

όχι µόνο µία αλλά περισσότερες φορές στην αραβική γλώσσα. Εποµένως, ήδη 

από τις αρχές του 8ου αιώνα, ο Αριστοτέλης έχαιρε µεγάλης αναγνώρισης και 

αποδοχής από τους πνευµατικούς κύκλους των Αράβων.  

Οι δύο πρωτοπόροι µεταφραστές, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τα 

αριστοτελικά κείµενα, ήταν ο Ibn al-Muqaffa‘  (θ. 756/757 ή 759/760) και ο 

γιος του Muḥammad b. Abdallāh285 που έζησαν και ανέλαβαν το σηµαντικό 

αυτό εγχείρηµα από τα τελευταία χρόνια της κυριαρχίας των Οµµεϋάδων µέχρι 

τα πρώτα χρόνια της επικράτησης της δυναστείας των Αββασιδών. Ο Ibn 

Muqaffa‘ -ο οποίος καταγόταν από µία οικογένεια που διακατεχόταν από 

ζωροαστρικές αντιλήψεις- διορίστηκε γραµµατέας του τελευταίου χαλίφη των 

Οµµεϋάδων Marwān II (688-750), ενώ αργότερα, έχασε την εύνοια του 

δεύτερου χαλίφη των Αββασιδών al-Mansūr µε αποτέλεσµα να εκτελεστεί το 

757 (ή 759) στη Βασόρα. Ο ίδιος είχε αναλάβει πολυάριθµες µεταφράσεις 

έργων της σασσανιδικής λογοτεχνίας, περσικών επών καθώς και της 

περίφηµης ινδικής µυθιστορίας Kalīla wa Dimna. Είχε µεταφράσει, επίσης, 

ελληνικά έργα ιατρικού και φιλοσοφικού περιεχοµένου, µεταξύ των οποίων 

και ορισµένα έργα του Αριστοτέλη από τη γλώσσα παχλεβί στα αραβικά.  

Όταν οι Αββασίδες µετέφεραν την πρωτεύουσα του κράτους από τη 

∆αµασκό στη Βαγδάτη, φυσικά και επηρεάστηκαν θεµελιωδώς από τα 

πολιτιστικά, γλωσσολογικά και ιστορικά στοιχεία µε τα οποία ο περσικός 

                                                 
285. Fihrist, σ. 118, Usaibi‘a,  I, σ. 308; Kraus, RSO, 14 (1933), σσ. 1-20, Brockelmann, 

GAL, I, σσ. 158 (151-152), suppl. I, σσ. 233-237, για βιογραφία του σύµφωνα µε τις αρχαίες 
πηγές βλ. Sourdel, «Ibn Muqaffa‘», Arabica, 1 (1954), σσ. 307-323. 
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πληθυσµός της περιοχής ήταν εµποτισµένος286. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των 

διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων ευνόησε τους Άραβες, οι οποίοι 

ανακάλυψαν την επιστήµη και την αρχαία πνευµατική κληρονοµιά. Τα χρόνια 

της βασιλείας του µαικήνα χαλίφη al-Ma’mūn (765-813) παρατηρήθηκε 

ιδιαίτερη άνθιση των γραµµάτων. Οι µεταφράσεις των έργων κάλυπταν όλους 

τους τοµείς των γνώσεων και των επιστηµών της Αρχαιότητας. Η 

µεταφραστική αυτή κίνηση που πραγµατοποιήθηκε στη Βαγδάτη χωρίζεται σε 

τρεις φάσεις κατά τις οποίες ξεκίνησε να µεταφράζεται από τα ελληνικά κάθε 

έργο επιστηµονικού και όχι µόνο ενδιαφέροντος, µε ιδιαίτερη  προτίµηση στα 

αριστοτελικά συγγράµµατα. Η πρώτη φάση ξεκίνησε από την ανάδειξη της 

δυναστείας των Αββασιδών και διήρκεσε µέχρι την άνοδο του χαλίφη al-

Ma’mūn στην εξουσία. Η βασιλεία του χαλίφη al-Ma’mūn σηµατοδοτεί την 

έναρξη της δεύτερης περιόδου της µεταφραστικής δραστηριότητας που 

εκτείνεται µέχρι τον 9ο αιώνα (813-900). Η τρίτη και τελευταία φάση, κατά 

την οποία επιχειρήθηκε η εµβάθυνση στο έργο του Αριστοτέλη, κυριάρχησε η 

χριστιανική φιλοσοφική σχολή στη Βαγδάτη, η οποία γνώρισε µεγάλη ακµή 

από τις αρχές του 10ου αιώνα έως και το πρώτο µισό του 11ου αιώνα. 

Κατά τον Paul Kraus287, ο πρώτος µεταφραστής του αριστοτελικού έργου 

«Αναλυτικά Πρότερα» στα αραβικά ήταν ο Θεόδωρος Abū Qurra (θ. 820, 825), 

ορθόδοξος επίσκοπος της Χαρράν της Μεσοποταµίας, ενώ πολλοί ήταν οι 

µεταγενέστεροι µεταφραστές της δεύτερης και τρίτης περιόδου που 

βασίστηκαν στην εξαίσια µετάφρασή του. Ο σύγχρονός του Abū Zakaryā 

Yūhannā ευρύτερα γνωστός ως Yahyā ibn al-Bitrīq (θ. 815) ο επονοµαζόµενος 

«µεταφραστής»288 είχε µεταφράσει τα έργα του Ιπποκράτη και του Γαληνού 

που εµπεριείχαν ιατρικές γνώσεις καθώς και τα έργα του Αριστοτέλη 

                                                 
286 . Κονδύλη – Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, σσ. 157-246. 
287. Kraus, RSO, 14, σ. 3.   
288. Ibn Juljul, Tabaqāt, σσ. 67-68, Hunain, Risāla, σ. 83, Usaibi‘a, I, σ. 205, 

Brockelmann, GAL, I, σ. 221, suppl. I, σ. 364, Graf, Geschichte, II, σσ. 32, 113, Meyerhof, 
Isis 8 (1926), σ. 705, Ritter-Walzer, Stambuler Bibliotheken, σ. 827, Dunlop, «The 
translations», JRAS (1959), σσ. 140-150. 
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«Μετεωρολογικά», «Περί ζώων ἱστορίαι», «Περί ψυχής», «Περί ουρανού» 

συµπεριλαµβανοµένου και του έργου «Περί κόσµου» που αποδίδεται 

εσφαλµένα στον φιλόσοφο.    

Ο µοναχός Ustath al-Rāhib289, ο οποίος ήταν πολύ πιθανόν ελληνικής 

καταγωγής, επιχείρησε να µεταφράσει έργα για πρώτη φορά απευθείας από την 

µητρική του γλώσσα, την ελληνική, στην αραβική. Το αποτέλεσµα αυτού του 

εγχειρήµατος ήταν η παραγωγή σπουδαίων µεταφράσεων που χαρακτηρίζονται 

από ακρίβεια και σαφήνεια, παρ’ όλο που είναι εµφανείς οι επιρροές από τα 

συριακά.  

Σηµαντική ώθηση στην µεταφραστική δραστηριότητα σηµειώθηκε όταν 

ο χαλίφης al-Ma’mūn,  προστάτης των γραµµάτων και των επιστηµών, ίδρυσε 

τον Οίκο της Σοφίας [=Bayt al-Hikma]290 ενθαρρύνοντας πολλούς 

διανοούµενους να αναλάβουν τη µετάφραση σπουδαίων έργων από τα 

ελληνικά, τα συριακά, τα περσικά και τα σανσκριτικά.  

«Ο al-Ma’mūn έγραψε µια επιστολή στον αυτοκράτορα των Ρωµιών 

[Βυζαντινών] ζητώντας του να του αποστείλει βιβλία….. [όταν τα βιβλία 

εστάλησαν] στον al-Ma’mūn, τότε εκείνος διέταξε να µεταφραστούν, και έτσι 

έγινε»291.   

Παραδίδεται από τον al-Nadim, συγγραφέα του 10ου αιώνα που έγραψε 

το  Fihrist, ότι ο al-Ma’mūn είδε στ’ όνειρό του τον Αριστοτέλη, τον οποίο 

ρώτησε τι είναι αγαθό. Κι αυτός του απάντησε ότι αγαθό είναι αυτό που 

πιστεύουν τα πλήθη ως αγαθό και τίποτε περισσότερο292. 

Ένας µεγάλος αριθµός διανοουµένων και ικανότατων µεταφραστών 

είχαν εισχωρήσει στους κύκλους σηµαντικών προσωπικοτήτων της εποχής 

εκείνης. Μεταξύ αυτών υπήρξε ο µεγάλος φιλόσοφος al-Kindī (περ. 801-873 ), 

ο οποίος πρέσβευε τη νεοπλατωνική και αριστοτελική σκέψη, και ο περίφηµος  

                                                 
289.Περί αυτού, βλ. Fihrist, σσ. 244, 251, Usaib‘a, I, σ. 204.  
290 al-Khalili, The House of Wisdom. 
291. Fihrist, ό.π.  
292.  Gutas, Greek thought, Arabic Culture, σ. 98. Al-Khalili, The House of Wisdom, σσ.  

16, 37. Το σχετικό χωρίο βλ. στου Montgomery, Al- Jāḥiẓ: In Praise of Books, σσ. 27-28. 
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Ḥunayn ibn ’Isḥāq (809-873), ο µεγαλύτερος και σηµαντικότερος µεταφραστής 

των ελληνικών έργων στην αραβική γλώσσα. Ο γιος του ’Isḥāq ibn Ḥunayn (θ. 

911)  και ο οπαδός του Abū ‘Uthmān Sa’id b. Ya‘qūb ad-Dimashqī (ήκµασε 

908-932) υπήρξαν οι συνεχιστές του µεγαλόπνοου έργου του. 

∆ύο άλλοι διανοούµενοι και ικανότατοι µεταφραστές υπήρξαν ο 

ελληνικής καταγωγής χριστιανός ορθόδοξος Qustā b. Lūqā (820–912)293 

(Κώστας ο γιος του Λουκά), οπαδός της σχολής του Hunain, και ο Abū’l-

Hasan Thābit ibn Qurra b. Zahrūn al-Harranī (836-901), ο οποίος υπήρξε συν 

τοις άλλοις µαθηµατικός, αστρονόµος, ιατρός και φιλόσοφος.  

Κατά την τρίτη περίοδο, οι φιλοσοφικοί κύκλοι της Βαγδάτης 

αξιοποίησαν το πλούσιο υλικό που διέθεταν ήδη µεταφρασµένο προβαίνοντας 

σε επανεξέταση, τροποποίηση και συλλογή παλαιότερων µεταφράσεων. Ο Abū 

Yahyā Zakariya al-Marwazi, ο οποίος είχε εξειδικευτεί στη µετάφραση των 

αριστοτελικών έργων, φέρεται ως ο πρωτοπόρος αυτής της δραστηριότητας. 

Το παράδειγµά του ακολούθησε ο Abū Bishr (περ. 870-940), ο οποίος 

σταχυολογώντας τις µεταφράσεις του Abū Qurra συνέγραψε ένα σχολικό 

εγχειρίδιο για τους µαθητές του που φοιτούσαν στη φιλοσοφική σχολή της 

Βαγδάτης και συνέβαλε αποφασιστικά στη µελέτη των αριστοτελικών πηγών. 

Οι µελέτες τού αριστοτελικού έργου που διεξήχθησαν τόσο στην Ανατολή όσο 

και στη ∆ύση βασίζονται σε δικές του µεταφράσεις, µεταξύ των οποίων και η 

µετάφραση της «Ποιητικής» του Αριστοτέλη. Ο Ibn Suwār (942-1017) και ο 

µαθητής του Abū ‘Al ī ‘Isā ibn Ishāq ibn Zur‘a (948-1008)294 συγκαταλέγονται 

                                                 
293 Περί αυτού, βλ. Graf, Geschichte, II, σσ. 30-32, Brockelmann, GAL, I, σσ. 222, suppl. 

I, σσ. 365-366, Wüstenfeld, Ärzte, no 100, Leclerc, I, σσ. 157-159, Neuburger, II, σσ. 147, 
288, EI2, II, άρθ. του Wiedermann, σσ. 1158-1161, Fihrist, σ. 295; Usaibi‘a, I, σσ. 244-245, 
Ibn Juljul, Tabaqāt, σ. 79.   

294 Περί αυτού, βλ. Fihrist, σ. 264, Usaibi‘a, I, σσ. 235-236, Qiftī, σσ. 245-246, Tawhīdī, 
Imtā‘ , I, σ. 33, Barhebraeus, Ta’rīkh, σσ. 315-316, Baihaqī, Tatimmat, σ. 30, Yāqūt, Iršād, V, 
σσ. 494-506, Graf, Geschichte, II, σσ. 252-256, Brockelmann, GAL, Ι, σ. 229, suppl. I, 371, 
Jugie, Theologia, V, σ. 470, Pinès, La loi naturelle, Meyerhof-Schacht, The medico-
philosophical controversy, σ. 81. Walzer, Galen, σ. 91 sqq. C.f. Schacht, «Max Meyerhof», 
Osiris 9 (1959), σσ. 7-32.     
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µεταξύ των σηµαντικότερων πνευµατικών µορφών και των εγκυρότερων 

σχολιαστών των αριστοτελικών έργων295. 

Μέχρι τον 10ο αιώνα, οι Άραβες γνώριζαν το έργο του αρχαίου Έλληνα 

φιλόσοφου µε εξαίρεση τα «Πολιτικά» και τα «Ηθικά», τα οποία δεν είχαν 

µεταφραστεί, ίσως επειδή θεωρήθηκαν συγγράµµατα που στόχευαν στην 

εξυπηρέτηση πολιτικών συµφερόντων. Η µετάδοση της αριστοτελικής σκέψης 

στους Άραβες δεν πραγµατοποιήθηκε άµεσα, αντίθετα επιχειρήθηκε σταδιακά 

µέχρις ότου ο φιλόσοφος ν’ αποκτήσει φήµη στις µεγάλες µορφές της 

διανόησης των Αράβων. Οι Άραβες εξεδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

προτίµηση για τον Αριστοτέλη, καθώς διαπίστωσαν ότι οι φιλοσοφικές του 

ιδέες άγγιζαν όλους τους θεωρητικούς τοµείς της αραβικής σκέψης 

προσφέροντας την κατάλληλη µέθοδο και ορολογία που συνέβαλαν στην 

συστηµατοποίησή της. Η εκτίµηση των Αράβων για καθένα από τους 

εκπροσώπους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας γενικότερα, και για τον 

Αριστοτέλη ειδικότερα, εκδηλωνόταν µε την προσφώνηση al-hakim [=ο 

σοφός]. 

Όπως είναι γνωστό η γένεση της αραβικής φιλοσοφίας (falsafa) 

οφείλεται στο µεταφραστικό κίνηµα που ξεκίνησε τον 9ο αιώνα και 

συνεχίστηκε για δύο αιώνες αργότερα. Οι µεταφράσεις έργων της ελληνικής 

γραµµατείας θεµελίωσαν την αραβική φιλοσοφία και τις αραβικές επιστήµες, 

ενώ, κατά την περίοδο αυτή, αναδείχτηκαν σπουδαίες προσωπικότητες της 

αραβικής φιλοσοφίας, η οποία βασίστηκε στις αριστοτελικές ιδέες, κυριότεροι 

εκπρόσωποι των οποίων υπήρξαν ο al-Kindī (περ. 801-873), ο al-Fārābī (περ. 

872- 950/951) και ο Ibn Sīnā (περ.  980-1037)296. 

Ο Abū Ya’qūb al-Kindī297 γεννήθηκε στις αρχές του 9ου αιώνα στη 

Βασόρα και πέθανε το 873. Καταγόταν από µία εύπορη οικογένεια Αράβων  

                                                 
295 D’Ancona, Commenting on Aristotle. 
296 Ειδικότερα βλ. τα βιβλία του Gutas: 1) Greek Wisdom Literature. 2) Greek thought, 

Arabic Culture. 3) Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισµό. 
297. Περί αυτού, βλ. Guidi-Walzer, al-Kindi, I (1940), H. Corbin, Histoire de la 

philosophie islamique, V, σ. 355.  
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και υπήρξε ο πρώτος εκπρόσωπος της αριστοτελικής και νεοπλατωνικής 

σκέψης στο Ισλάµ. Ανέπτυξε φιλοσοφική δραστηριότητα στην αυλή της 

Βαγδάτης υπό την προστασία του µαικήνα χαλίφη al-Ma’mūn αλλά και του 

διαδόχου του al-Mu’tasim. Τα περίφηµα έργα του, στα οποία είναι ολοφάνερη 

και διάχυτη η επιρροή της αριστοτελικής σκέψης, αποτελούν µία απόπειρα 

διείσδυσης της φιλοσοφίας στον τοµέα της θεολογίας και ταυτόχρονα µία 

προσπάθεια διαχωρισµού των δύο αυτών κλάδων. Απώτερος σκοπός του al-

Kindī ήταν ο εναρµονισµός της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας µε την 

ισλαµική θρησκεία. 

Επόµενος εκπρόσωπος του αριστοτελισµού αναδείχτηκε ο Abū Naṣr 

Muḥammad ibn Muḥammad Fārābī298, ο οποίος γεννήθηκε το 872 και πέθανε 

το 950/951 στη ∆αµασκό. Οι φιλοσοφικές του ιδέες υπήρξαν διαµετρικά 

αντίθετες από εκείνες του al-Kindī, ωστόσο η συµβολή του στη νεοπλατωνική 

µεταµόρφωση του Αριστοτέλη µέσα στα πλαίσια της αραβικής φιλοσοφίας 

υπήρξε καθοριστική. Χάρη σε αυτή την καινοτόµο και πρωτοποριακή 

ερµηνεία της αριστοτελικής φιλοσοφίας κατόρθωσε να επηρεάσει αρκετούς 

µουσουλµάνους διανοούµενους, εποµένως, εύστοχα του αποδόθηκε ο 

τιµητικός τίτλος al-mu’allim ath-thānī [= ο δεύτερος διδάσκαλος] µετά τον 

Αριστοτέλη.  

Ο τρίτος αλλά σηµαντικότερος εκπρόσωπος της αριστοτελικής σκέψης 

στο Ισλάµ υπήρξε ο Ibn Sīnā299 (Αβικέννας). Γεννήθηκε γύρω στο 980 στη 

Μπουχάρα και έζησε µέχρι το 1037 στη Χαµαντάν. Ο Αβικέννας υπήρξε ο 

τύπος του καθολικού µουσουλµάνου διανοούµενου, καθώς τα ενδιαφέροντά 

του δεν περιορίζονταν µόνο στη φιλοσοφία, αλλά επεκτείνονταν στην ιατρική, 

τη χηµεία, ακόµα και στην πολιτική µε την οποία µάλιστα ασχολήθηκε 

ενεργώς. Η φιλοσοφική του σκέψη αποτελεί σηµαντική πολιτιστική 

κληρονοµιά των Αράβων αλλά και των Περσών, καθώς ο ίδιος διατύπωσε τις 

ιδέες του στην αραβική και την περσική γλώσσα ταυτόχρονα. Το επιστηµονικό 

                                                 
298. Walzer, σσ. 11-19,  H. Corbin, op.cit., σ. 356 
299. EI2, III, Ibn Sīnā, άρθρο του A.–M. Goichon, σσ. 941-947, H. Corbin, op. cit., σ. 357.   
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έργο του al-Fārābī ήταν εκείνο που του επέτρεψε να διεισδύσει στις 

αριστοτελικές µεταφυσικές θεωρίες, των οποίων η επιρροή υπήρξε βαθύτατη 

και καθοριστική στη διατύπωση νέων θεωριών από τον Αβικέννα. Το 

αποτέλεσµα υπήρξε µία πλουσιότατη επιστηµονική παραγωγή που απαριθµεί 

περίπου 1.000 βιβλία.  

Στους τρεις αυτούς εκπροσώπους του αριστοτελισµού στο Ισλάµ πρέπει 

να προστεθεί και ο Ibn Rushd (Αβερρόης) (1126-1198), ο οποίος ασχολήθηκε 

ενδελεχώς µε τη µελέτη του έργου του Αριστοτέλη300. Γεννήθηκε και έζησε 

στην Ισπανία την περίοδο της µουσουλµανικής κυριαρχίας, εποµένως βίωσε 

µία διαφορετική πολιτιστική πραγµατικότητα από εκείνη που επικρατούσε 

στην Ανατολή. Ασχολήθηκε µε το έργο του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου και 

συνέγραψε υποµνήµατα που αφορούσαν µεγάλο µέρος του ογκώδους 

αριστοτελικού έργου: «Αναλυτικά ύστερα», «Τοπικά», «Φυσικά», «Περί 

γενέσεως και φθοράς»,  «Περί ουρανού», «Μετεωρολογικά», «Περί αισθήσεως 

και αισθητών»,  «Περί ύπνου και εγρηγόρσεως», «Περί ζώων ἱστορίαι»,  «Περί 

ζώων κινήσεως», «Μετά τα Φυσικά». Εκπόνησε, επίσης, τριών ειδών 

υποµνήµατα (το «Μεγάλο Υπόµνηµα», το  οποίο είναι και το σπουδαιότερο, το 

«Μεσαίο Υπόµνηµα» και το «Μικρό Υπόµνηµα») που αφορούσαν στη µεγάλη 

φιλοσοφική παραγωγή του Έλληνα φιλόσοφου. Η ιδιότητα του Αβερρόη ως 

φιλολόγου, συν τοις άλλοις, του επέτρεψε να παράγει συγγράµµατα 

βασιζόµενος στα πρωτότυπα αριστοτελικά έργα και όχι στις νεοπλατωνικές 

ερµηνείες τους. Κατόρθωσε να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τη σκέψη των 

Λατίνων και να λειτουργήσει ως ερέθισµα για τους διανοούµενους της ∆ύσης 

προκειµένου να ασχοληθούν µε τη µελέτη των έργων του Αριστοτέλη. 

Είναι γεγονός πως η αριστοτελική σκέψη συνέβαλε αποφασιστικά στη 

διαµόρφωση της αραβικής κουλτούρας, καθώς εισήχθη στην αραβική 

παράδοση µε τη βοήθεια διαφόρων πνευµατικών ρευµάτων και ερµηνειών 
                                                 

300.  Σχετικά µε τη ζωή του Αβερρόη και τον πολιτιστικό του περίγυρο, βλ. Renan, 
Averroës et l’averroïsme.  L. Gauthier, Ibn Rochd (Averroës). Του ίδιου, La theorie d’Ibn 
Rochd sur les rapports de la religion et de la philosophie.  Majid Fakhry, A History of Islamic 
Philosophy, New York, Columbia University Press, 19832, σσ. 270-292. 
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θέτοντας τις βάσεις της ισλαµικής φιλοσοφίας και των αραβικών επιστηµών. 

Αρκετοί σύγχρονοι διαπρεπείς Άραβες φιλόλογοι, όπως ο Α. Badawi, ο Abū 

Rida, ο Abdel Haleim Mahmud, ο Ibrāhīm Madkour, οι οποίοι διέθεταν 

φιλοσοφική κατάρτιση, κατόρθωσαν να ανασύρουν από τις βιβλιοθήκες, όπου 

βρίσκονταν λησµονηµένες, σηµαντικές αραβικές µεταφράσεις αριστοτελικών 

κειµένων και, στη συνέχεια, τις επεξεργάστηκαν και τις εκλαΐκευσαν.  

 

 

2. Η επίδραση των αριστοτελικών βιολογικών θεωριών στη συγγραφή τού 

Kitāb al-Ḥayawān του al-Jāḥiẓ 

 

Η συµβολή του Αριστοτέλη στη θεµελίωση της επιστήµης της βιολογίας 

είναι εξίσου λαµπρή µε το συνολικό έργο του301. Τρία είναι τα σχετικά 

συγγράµµατά του. Στο έργο του «Περί ζῴων ἱστορίαι» ο φιλόσοφος 

καταγράφει διαφορετικά φαινόµενα του βίου πολλών ειδών του ζωικού 

βασιλείου. Στο έργο του «Περί ζῴων µορίων» προβαίνει σε περιγραφές της 

ανατοµίας και υποδεικνύει τη χρησιµότητα της εκάστοτε λειτουργίας των 

οργάνων. Το «Περί ζῴων γενέσεως» αποτελεί µια πραγµατεία των έµβιων 

όντων µέσα από το πρίσµα της τεκνογονικής και της εµβρυολογικής σκοπιάς.  

Το αριστοτελικό σύγγραµµα «Περί ζῴων ἱστορίαι» δεν αποτελεί σε 

καµία περίπτωση στο σύνολό του ένα συνεκτικό έργο. Με τον όρο ἱστορίαι 

υποδηλώνεται ότι πρόκειται πρώτα από όλα για ένα απάνθισµα 

τεκµηριωµένων θεωριών, οι οποίες αποτελούν καρπό µεθοδικής έρευνας και 

αναζήτησης πληροφοριών που επιχειρήθηκαν στον κόσµο των έµβιων όντων. 

Το έργο αυτό συγκεντρώνει πληροφορίες που προέρχονται από ποικίλες πηγές 

και σκοπός του συγγραφέα είναι να θεµελιώσει τις θεωρίες που πραγµατεύεται 

σε άλλα συγγράµµατά του µε θέµα τις φυσικές επιστήµες, κυρίως στο έργο του 

                                                 
301 Medawar, P. B. and Medawar, J. S., Aristotle to Zoos: A Philosophical Dictionary of 

Biology, Harvard Univeresity Press 1983. 



136 
 

«Περί ζῴων µορίων». Τη διαπίστωση αυτή ενισχύει ο τρόπος παράθεσης των 

θεωριών, ο οποίος είναι καθαρά  περιγραφικός. 

Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί ταξινόµηση των έµβιων όντων, είναι 

πιθανότατα το αποτέλεσµα µιας συλλογικής έρευνας, στην οποία φαίνεται να 

έχει συµµετάσχει µια πολυπληθής οµάδα µαθητών, ερευνητών και 

ανταποκριτών, εάν κρίνουµε από την πληθώρα και την διαφορετικότητα του 

συγκεντρωθέντος υλικού. Με µία επιφανειακή µατιά, η συµβολή του 

Αριστοτέλη σε αυτό το εγχείρηµα είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Εάν, όµως, 

εξετάσουµε τα στοιχεία προσεκτικότερα, θα διαπιστώσουµε ότι η εκπόνηση 

αυτού του έργου και η σύνθεσή του βασίστηκαν στις προσωπικές έρευνες και 

διαπιστώσεις του Έλληνα φιλόσοφου, ειδικότερα σε θέµατα στα οποία ο ίδιος 

εκτιµούσε ότι ήταν ικανός να συµβάλει µε πρωτότυπες θεωρίες.  

Το σύγγραµµα «Περί ζῴων ἱστορίαι» χρονολογείται γύρω στο 343-340 

π.Χ., η έναρξη της συγγραφής του, όµως, πιθανολογείται ότι έγινε νωρίτερα. 

Από χρονολογικής άποψης, αποτελεί µία µελέτη που εγκαινίασε µία σειρά 

έργων µε θέµα τη βιολογία302. Άλλα έργα µε παρόµοιο περιεχόµενο, τα οποία 

ακολούθησαν ανά µακρά διαστήµατα, καθιστούν εφικτή την χρονολόγηση των 

διαφορετικών σταδίων εξέλιξης της αριστοτελικής διανόησης.  

Βασικό µέληµα του Αριστοτέλη αποτελεί η µελέτη της ζωικής 

αναπαραγωγής, γι’ αυτό το λόγο εµµένει στην περιγραφή των αναπαραγωγικών 

οργάνων, της σύλληψης και του ρόλου που παίζει το κάθε φύλο στην 

αναπαραγωγική διαδικασία. Εν συνεχεία, ασχολείται µε τη µελέτη της 

αναπαραγωγής των θηλαστικών και των ωοτόκων καθώς και των άναιµων 

ζώων. Οι µελέτες του επεκτείνονται, επίσης, στην εµβρυϊκή κατάσταση, τη 

διαφοροποίηση των φύλων, τη µετάδοση των γενετήσιων χαρακτηριστικών και 

την σεξουαλικότητα. Με τα τρία αυτά έργα ο µεγάλος Μακεδόνας φιλόσοφος 

συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό στην ταξινόµηση των ζώων και ταυτόχρονα 

                                                 
302 R. Joly, « Biologie d’Aristote », Revue philosophique de la France et de l’Étranger, τ. 

158, PUF, 1968. 
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αναδείχθηκε ως µεγάλος ερευνητής της συγκριτικής ανατοµίας και 

εµβρυολογίας.   

Τα συγγράµµατα του Αριστοτέλη που αφορούν στη ζωολογία 

αποτελούν µελέτες που εγγράφονται στα πλαίσια της ευρύτερης µελέτης της 

φύσης, που χαρακτηρίζει εν µέρει και τη φιλοσοφία του. Ο ίδιος φαίνεται να 

θεωρεί ιδιαιτέρως σηµαντική τη µελέτη των ικανοτήτων των ζώων. 

Μέσα από τη µελέτη και την έρευνα ο Αριστοτέλης προέβη στην  

περιγραφή του βίου των ζώων αλλά και της επικοινωνιακής τους ικανότητας 

που συµβάλλει στη συµβίωσή τους και στο σχηµατισµό κοινωνιών, οι οποίες 

έχουν τη δυνατότητα να µεταβάλλονται και να εξελίσσονται. Επιχείρησε να 

εντοπίσει και να καταγράψει µε ακρίβεια τη διαφορά µεταξύ της φωνής των 

ζώων και της οµιλίας του ανθρώπου, ενώ, προχωρώντας ακόµα παραπέρα, 

απέρριψε τον χαρακτηρισµό «αγελαία» για ορισµένα είδη ζώων 

κατονοµάζοντάς τα «πολιτικά». Ασχολήθηκε, επίσης, µε τους ψυχολογικούς 

και φυσιολογικούς µηχανισµούς που θέτουν τα ζωικά είδη σε εγρήγορση. 

 Όλα τα θέµατα που πραγµατεύτηκε ο Αριστοτέλης στα συγγράµµατά 

του εξακολουθούν να ερευνώνται ακόµα και στις µέρες µας, γι’ αυτό ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των θεωριών και των απαντήσεων που 

προέρχονται από τον ίδιο. Η σύγχρονη µελέτη µπορεί να βασιστεί στη 

διασταύρωση της ιστορίας της φιλοσοφίας και των επιστηµών µε τη 

συγκριτική ψυχολογία, την ηθολογία των γνωστικών επιστηµών, αλλά και µε 

τον επιστηµονικό κλάδο της κοινωνιοβιολογίας. Οι ίδιες θεωρίες που 

συνέβαλαν στον χαρακτηρισµό του Αριστοτέλη ως θεµελιωτή της ζωολογίας 

και της πρώιµης µορφής της βιολογίας και αφορούν στον οντολογικό 

διαχωρισµό ανθρώπων και ζώων µε κριτήριο τον λόγο, δηλαδή τη λογική, 

δύνανται να τον αναδείξουν «πατέρα» της κοινωνιοβιολογίας.  

Οι σύγχρονες θεωρίες, ωστόσο, διαψεύδουν τον Αριστοτέλη, ο οποίος 

δεν δέχεται ότι το φαινόµενο της ζωής µπορεί να εξηγηθεί µηχανικά ή 

φυσιοχηµικά. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, οι θέσεις του βρίσκονται µακριά 
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από τη τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών που διατυπώθηκε -αιώνες αργότερα- 

από τον ∆αρβίνο. Θεωρεί ότι τα είδη δεν µεταλλάσσονται και διατηρούν τη 

µορφή και τα χαρακτηριστικά τους ανά τους αιώνες, αν και δέχεται κάποιες 

οργανικές επιδράσεις στη βιολογική κατάσταση. Η φύση, συλλαµβάνει το 

σχέδιο και, εν συνεχεία, καθορίζει τη διαδικασία κατασκευής, όπως ακριβώς 

κάνει ο καλλιτέχνης ή ο αρχιτέκτονας.  

Στο «Kitāb al-Ḥayawān», ο Jāḥiẓ κάνει συχνές αναφορές στο πρόσωπο 

του Αριστοτέλη. Είναι εµφανέστατη η επίδραση του αρχαίου Έλληνα 

φιλοσόφου στη σκέψη του Άραβα µελετητή µέσῳ του έργου του «Περί ζῴων 

ἱστορίαι»303. Η καταγραφή των  αριστοτελικών θεωριών είναι διάσπαρτη στο 

βιβλίο του Jāḥiẓ, δεν είναι λίγες, όµως, οι φορές που ο Άραβας συγγραφέας τις 

συµπληρώνει, τις διορθώνει ή ασκεί κριτική σ’ αυτές. Ωστόσο, η 

επαναλαµβανόµενη αναφορά του στον Αριστοτέλη ορισµένες φορές 

προκάλεσε δυσµενή σχόλια και το έργο του κατηγορήθηκε για έλλειψη 

πρωτοτυπίας. 

Οι γνώµες περί αριστοτελικής επίδρασης και πρωτοτυπίας του «Kitāb 

al-Ḥayawān» διίστανται. Ο al-Baġdadī τον θεωρεί ως απλό µεταφραστή, ο 

οποίος µετέγραψε πιστά επαναλαµβάνοντας ευλαβικά τις θεωρίες του Έλληνα 

φιλόσοφου304. Αντιθέτως, άλλοι θεωρούν ότι µία προσεκτικότερη ανάγνωση 

και µία πιο ενδελεχής µελέτη του έργου αποκαλύπτουν µεν µία ελαφρά 

επιρροή από την αρχαία ελληνική γραµµατεία, κυρίως από τον Αριστοτέλη, 

καταδεικνύουν δε ένα πρωτότυπο τέχνασµα του Jāḥiẓ. Φτάνουν στο σηµείο να  

υποστηρίζουν πως αρκετά ανέκδοτα και πληροφορίες που παραθέτει ο Jāḥiẓ, 

στοιχεία τα οποία αποδίδει στον Έλληνα φιλόσοφο, δεν αποτελούν παρά έργο 

του ίδιου σε µια προσπάθειά να εξασφαλίσει την στήριξη µιας αυθεντίας και 

να πιστοποιήσει τις θεωρίες του µε την αξιοπιστία του πρώτου διδάσκαλου.  

                                                 
303 Montgomery, Al- Jāḥiẓ: In Praise of Books, σ. 17, όπου µνεία του ειδικού έργου τού 

Abū al-Ḥabb, Nuqūl al-Jāḥiẓ. Βλ. και Saliba, “Al- Jāḥiẓ and the Critique of Aristotelian 
Science”. 

304. Baġdādi, Farq, σσ. 112 κ.ε. Βλ. XII, σσ. 212-222. 
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Αναµφισβήτητα, όµως, ο Jāḥiẓ δεν κάνει καµία νύξη για τις 

αριστοτελικές θεωρίες προτού τις µελετήσει σε βάθος και τις υποβάλει σε 

κριτικό έλεγχο. Ο ίδιος δεν αποδέχεται καµία αλήθεια ακόµα και αν αυτή 

προέρχεται από τον ∆άσκαλο της Λογικής (ṣāḥib al-manṭiq), όπως τον 

αποκαλεί. ∆εν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνει πλήθος ασαφειών που 

υπάρχουν στις αριστοτελικές θεωρίες και επιχειρεί να διασαφηνίσει µε σύνεση 

εάν πρόκειται για λάθη του φιλοσόφου ή παρεξηγήσεις που τυχόν προέκυψαν 

από µία αποτυχηµένη απόδοση των γραπτών του στην αραβική γλώσσα. Στον 

6ο τόµο του «Kitāb al-Ḥayawān» αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 

«Μήπως ο µεταφραστής του αριστοτελικού κειµένου µας µεταφέρει 

λανθασµένες πληροφορίες;»305  

 

Ο Bel-Hadj Mahmoud επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση στηριζόµενος 

στο παράδειγµα των αναφορών στον ελέφαντα. Εξηγεί, λοιπόν, ότι ο Jāḥiẓ 

προσάπτει στον Σταγειρίτη την κατηγορία του ισχυρισµού ότι το παχύδερµο 

δεν έχει τριχοφυΐα, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο στο κρύο. Στην 

πραγµατικότητα, όµως, ο Έλληνας φιλόσοφος αναφέρει ότι ο ελέφαντας «είναι 

το τετράποδο µε το λιγότερο τρίχωµα» και σε καµία περίπτωση δεν εννοεί ότι 

έχει παντελή έλλειψη τριχοφυΐας306.  Άλλη µία χαρακτηριστική περίπτωση που 

αφορά στο ίδιο ζώο και την κυοφορία του, αποτελεί ο ισχυρισµός του Jāḥiẓ ότι 

δεν υπάρχει καµία σχετική πληροφορία, γεγονός που δεν ισχύει καθώς ο 

Αριστοτέλης παραθέτει ακριβείς λεπτοµέρειες περί αυτού του θέµατος307. 

Το γεγονός ότι ένας συγγραφέας τολµά να αµφισβητήσει τις θεωρίες 

ενός τόσο µεγάλου φιλοσόφου, του οποίου η αξία ήταν ήδη ευρύτατα 

                                                 
305. Βλ. Bel-Hadj Mahmoud, La psychologie des animaux, σ. 34. Ο  Bel-Hadj Mahmoud, 

συγγραφέας του έργου «La psychologie des animaux chez les Arabes, notamment à travers le 
Kitāb al-Ḥayawān», µελετά την ζωο-ψυχολογία βασιζόµενος κυρίως στο έργο του Jāḥiẓ, 
αξιολογεί τη συµβολή διαφόρων Αράβων συγγραφέων που πραγµατεύθηκαν τα ίδια θέµατα 
µε αυτόν και αναλύει ορισµένες θεωρίες του. 

306 Ό.π.  
307. Βλ. χωρίο  υπ. αρ. 130, σσ. 253-254. 
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αναγνωρισµένη, αντανακλά µία ελευθερία σκέψης καθώς και ένα κριτικό και 

ανήσυχο πνεύµα που τον καθιστούν -αν µη τι άλλο- αξιέπαινο. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της τάσης του αποτελεί η περίπτωση της 

ενασχόλησης µε τα θαλάσσια είδη. Αφού εκθέτει εξ αρχής τους προσωπικούς 

λόγους που τον ώθησαν να µη µακρηγορήσει περί των ιχθύων, όπως έκανε ο 

Αριστοτέλης, στη συνέχεια, δηλώνει πως ο ∆άσκαλος της Λογικής δεν κάνει 

τίποτε άλλο από το να αναπαράγει τις καταγραφές των ναυτικών χωρίς να έχει 

προβεί σε πειραµατισµούς και εξακριβώσεις των διαπιστώσεων αυτών. 

 

«Ο Αριστοτέλης µακρηγορεί σε αυτό το κεφάλαιο [περί των ιχθύων] και 

δεν βρήκα στο βιβλίο του καµία µαρτυρία που να αποδεικνύει αυτό που θέλει να 

µας πει». 

  

Και προσθέτει: 

 

«Πώς µπορώ να έχω εµπιστοσύνη µετά από αυτό στις ιστορίες των 

ναυτικών και στα λεγόµενα των αλιέων, αλλά και σε ότι έχει καταγραφεί στο 

βιβλίο ενός ανθρώπου308, ο οποίος, εάν είχε συναντήσει τον µεταφραστή309 θα 

τον είχε ανεβάσει σε ένα βάθρο και θα αναφωνούσε µπροστά σε όλο τον κόσµο 

ότι δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τα ψέµατα που του αποδίδονται, καθώς 

εκείνος είναι που  αλλοίωσε τις ιδέες του µε την κακή του µετάφραση»310. 

Παρόλο που ο Jāḥiẓ εκφράζει τις αµφιβολίες του για τις πηγές, δεν 

παραλείπει τις συχνές αναφορές σε αυτές θεωρώντας τα γραπτά των µεγάλων 

διδασκάλων ως θεµελιώδη πηγή των µελετών του στον τοµέα της ψυχολογίας. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αριστοτέλης φέρεται να έχει στηριχτεί στις ίδιες πηγές, ενώ 

ο Maurice Manquat, ο οποίος, αφού µελέτησε τον Μουσαίο, τον Όµηρο, τον 

                                                 
308 . Εννοεί τον Αριστοτέλη, τον οποίο έχει προαναφέρει. 
309 . Αναφέρεται αναµφίβολα στον Ibn Bitrīk, ο οποίος µετέφρασε στην αραβική το 

αριστοτελικό σύγγραµµα «Περί  ζῴων ἱστορίαι». 
310. Ḥayawān, VI, σ. 17. Βλ. χωρίο  υπ. αρ. 127, σσ. 267-268.  
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Αισχύλο, τον Σιµωνίδη, τον Ησίοδο, τον Κτησία και τον ∆ηµόκριτο, κατέληξε 

στα εξής: 

 

«Όταν ο Αριστοτέλης δεν είχε τη δυνατότητα της αυτοψίας, κατέφευγε σε 

όλες τις πηγές που είχε στη διάθεσή του προκειµένου να κατατοπιστεί, ακόµα και 

αν επρόκειτο για τις πιο ταπεινές. Απευθυνόταν στους µελισσοκόµους για να 

ενηµερωθεί για τις συνήθειες των µελισσών, ζητούσε από τους βοσκούς να του 

µιλήσουν για τα κοπάδια τους, ρωτούσε τους κυνηγούς ζώων και πτηνών, τους 

αλιείς, τους κτηνοτρόφους, τους κτηνίατρους, τους περιηγητές προκειµένου να 

συγκεντρώσει πληροφορίες από τις αµέτρητες παρατηρήσεις τους έτσι όπως µόνο 

αυτοί είχαν τη δυνατότητα µέσῳ των επαγγελµάτων που ασκούσαν και µετέδιδαν 

τις γνώσεις που αποκτούσαν από γενιά σε γενιά»311.   

 Το έργο του Jāḥiẓ µε θέµα τα ζώα είναι χρήσιµο για την επιστήµη της 

σύγχρονης ζωο-ψυχολογίας. Στην πρόοδο της επιστήµης µπορούν να 

συµβάλουν οι ιστορίες που αναφέρονται στην καθηµερινή ζωή και τις 

συνήθειες των ζώων, αλλά και η µελέτη των εµπεριστατωµένων αναλύσεων 

της συµπεριφοράς που συνοδεύονται από τα διαφωτιστικά σχόλια του 

συγγραφέα. Ο Ch. Pellat, ο οποίος αναφέρει σχετικά µε την επιστηµονική αξία 

του έργου του Jāḥiẓ: 

 

«Μπορούµε, λοιπόν, να αξιολογήσουµε τις γνώσεις των αρχαίων Αράβων 

περί ζωολογίας και να σχηµατίσουµε µία εικόνα σχετικά µε το τι πρέσβευαν για 

ορισµένα είδη ζώων. Ο Jāḥiẓ, βαθιά επηρεασµένος από τις θεωρίες των 

µουταζιλιτών, έθεσε τα πάντα υπό αµφισβήτηση εξετάζοντάς τα µε βάση τη 

λογική σε µια προσπάθεια να καταρρίψει τους µύθους. Γι’ αυτό, κάθε φορά που 

αναφέρεται στις παραδόσεις, παραθέτει τις προσωπικές του εκτιµήσεις, οι οποίες 

                                                 
311. Manquat, Aristote, στου Bel Hadj Mahmoud, Psychologie des Animaux, σσ. 34-35. 
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-παρά το γεγονός ότι το έργο του χαρακτηρίζεται από µεγάλη ακαταστασία- του 

εξασφαλίζουν µία τιµητική θέση ανάµεσα στον Αριστοτέλη και τον Μπιφόν»312. 

 

Συµπερασµατικά, η παραπάνω διαπίστωση θεωρείται απολύτως 

δικαιολογηµένη λαµβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη του Jāḥiẓ, που 

αποτελεί καρπό του ορθολογιστικού κινήµατος του µουταζιλισµού και 

παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε εκείνη του Καρτέσιου (René Descartes). Ο 

Γάλλος φιλόσοφος και επιστήµονας υποστήριξε ότι η επιστηµονική µέθοδος 

πρέπει να οδηγεί σε µία µοναδική αρχή (prinzip), για την οποία είµαστε 

απόλυτα βέβαιοι. Με βάση αυτή τη θεµελιώδη αρχή, είναι δυνατόν, σύµφωνα 

µε τον φιλόσοφο, να ερµηνευθεί ο κόσµος της εµπειρίας σε όλη του την 

έκταση. Σε τούτη την άποψη θεµελιώνεται πιθανώς η ανατροπή του 

µεσαιωνικού σχολαστικού πνεύµατος την οποία επεδίωξε, και ως ένα βαθµό 

κατόρθωσε να πετύχει, µαζί µε άλλους διανοητές της εποχής του.  

Οι θεωρίες του Jāḥiẓ θεµελιώθηκαν πάνω στην αµφιβολία και για το 

λόγο αυτό όχι µόνο διεξήγαγε ενδελεχείς έρευνες, αλλά προέβη ακόµη σε 

λεπτοµερείς παρατηρήσεις και πειραµατισµούς. Η αξιέπαινη προσπάθειά του 

στηρίχτηκε σε περιορισµένα µέσα έρευνας, όσα ήταν δυνατόν να έχει στη 

διάθεσή του ένας µελετητής του τρίτου αιώνα της εγίρας. Με την πρόοδο της 

τεχνολογίας, τα προηγµένα τεχνικά µέσα, στα οποία βασίστηκαν οι έρευνες 

των επιστηµόνων του 20ου αιώνα που ασχολήθηκαν µε ζωο-ψυχολογία, 

µπορεί µεν να συνετέλεσαν στη διόρθωση ορισµένων λανθασµένων 

εκτιµήσεων των ευρηµάτων του, δεν αναίρεσαν, ωστόσο, τις θεωρίες περί 

ζώων και φυσικού περιβάλλοντος που κατέγραψε στο µνηµειώδες έργο του. 

Συνεπώς, το «Kitāb al-Ḥayawān» αξίζει να χαρακτηριστεί ως µια µοναδική 

τεκµηριωµένη πηγή και ως η πλέον εµπεριστατωµένη µελέτη της ζωής και των 

συνηθειών των ζώων, έτσι όπως παρουσιάζονται στην αραβική γραµµατεία. 

                                                 
312. EI2, III, Ḥayawān, άρθ. του Ch. Pellat, σ. 312.  Κατά τον ίδιο συγγραφέα (ό.π.), ο 

Jāḥiẓ εκτός των ελληνικών πηγών άντλησε και από τις γνώσεις των βεδουίνων. Βλ. και  
Enderwitz, “Culture, History and Religion”, σ. 236. 
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Τα 131313 αποσπάσµατα του «Kitāb al-Ḥayawān» που ακολουθούν και 

η παράθεση των αντίστοιχων  αναφορών του αριστοτελικού έργου «Περί ζῴων 

ἱστορίαι» αποδεικνύουν περίτρανα την ενδελεχή µελέτη του αριστοτελικού 

συγγράµµατος από τον Jāḥiẓ, το οποίο άσκησε βαθιά επίδραση στη σκέψη του 

αλλά  και στη συγγραφή του αντίστοιχου δικού του έργου314.  

 
 
δ) Αποσπάσµατα από το «Kitāb al-Ḥayawān» του Jāḥiẓ και οι 
αριστοτελικές πηγές τους315 
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 �وا%�! ، ���	ط �#� ا" ��ر ا����! ،  ��

و1 ��رض ذ�#ث ���ر ا�راس ،  �ن ��ر  . و�'دار .دده  �ن ا���	
 �,�ر 

 ا�#� و1 ��رض …ا�و1ة  �4   ا�راس  وا�����3ن وا��2ر ا�����ن ��ون

��  …ا���ض  عار��2 .�د ا"  �#�

  Kitāb al-Ḥayawān, τ. 1, σσ. 113-114 

 
[= Όταν ένας άνδρας υποστεί ευνουχισµό πριν από την εµφάνιση 

τριχοφυΐας στο εφήβαιο, δεν αποκτά ποτέ τριχοφυΐα, αν, όµως, 

ευνουχιστεί µετά την έναρξη της εφηβείας του έχοντας ήδη τριχοφυΐα, 

τότε εµφανίζει µείωσή της, εκτός από την περιοχή του εφηβαίου όπου η 
                                                 

313 Τόσα είναι τ’ αποσπάσµατα, στα οποία είτε αναφέρεται ρητά ο Αριστοτέλης είτε 
ανιχνεύονται επιδράσεις του έργου του «Περί ζῴων ἱστορίαι» στο Kitāb al-Ḥayawān. 

314. Περί της επίδρασης του αριστοτελικού πνεύµατος, η οποία είναι εµφανής στο 
«Kitāb l-Ḥayawān» του Jāḥiẓ, βλ. Saliba, “Al- Jāḥiẓ and the Critique of Aristotelian Science”, 
όπου και βιβλιογραφία. al-Hādjirī, «Takhrīdj nusūs aristatāliyya» και Nağm, Manqūlāt al-
Ğāḥiẓ. ‘Abd al-Raḥmān Badawī, Ṭibā‘ al-Ḥayawān, Kuwait 1977. Tου ίδιου, Αjzā’ al- 
Ḥayawān, Kuwait 1978. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο βιβλίο του Γρηγ. Ζιάκα, Ο Αριστοτέλης 
στην αραβική παράδοση (1979), ο Jāḥiẓ δεν αναφέρεται πουθενά. 

315. Παρατίθεται το πρωτότυπο (αραβικό) κείµενο από την έκδοση Abdassalām 
Muḥammad Hārūn, τ. 1-7, Cairo 1938-1945, η µετάφρασή του στην ελληνική και το 
αντίστοιχο αριστοτελικό χωρίο. Η παρούσα διατριβή, ως προς το σηµείο αυτό,  στοχεύει στον 
εντοπισµό και παράθεση των χωρίων όπου εµφαίνεται  επίδραση του αριστοτελικού κειµένου 
στο αντίστοιχο του Jāḥiẓ. Ο επιστηµονικός πραγµατολογικός σχολιασµός των χωρίων είναι 
έργο άλλων ειδικών επιστηµόνων. 



144 
 

τριχοφυΐα παραµένει ακόµα κι αν µειώνεται σε πυκνότητα. Το 

φαινόµενο αυτό δεν επηρεάζει τα µαλλιά, επειδή η τρίχα της κεφαλής, 

τα φρύδια και οι βλεφαρίδες εµφανίζονται κατά τη γέννηση. Οι 

γυναίκες δεν έχουν τριχοφυΐα µέχρις ότου ξεκινήσει η έµµηνος ρύση]. 

 

Ε�σ� δ� τ	ν τριχ	ν α� µ�ν συγγενε�ς, α� δ� �στερον κατ� τ�ς �λικίας 

γινόµεναι  ν !νθρώπ% µόν% τ	ν ζ'ων, συγγενε�ς µ�ν α�  ν τ) κεφαλ) 

κα� τα�ς βλεφαρίσι κα� τα�ς ,φρύσιν, .στερογενε�ς δ� α�  π� τῆς 0βης 

πρ	τον, 2πειτα δ� α�  π� τῆς µασχάλης, τρίται δ� α�  π� το4 γενείου· 6σοι 

γ�ρ ο� τόποι ε�σ�ν  ν ο7ς α� τρίχες  γγίνονται α8 τε συγγενε�ς κα� α� 

.στερογενε�ς. Λείπουσι δ� κα� ;έουσι κατ� τ=ν �λικίαν α�  κ τῆς 

κεφαλῆς κα� µάλιστα κα� πρ	ται. Τούτων δ� α� 2µπροσθεν µόναι· τ� 

γ�ρ ?πισθεν ο@δε�ς γίνεται φαλακρός. A µ�ν οBν κατ� κορυφ=ν λειότης 

φαλακρότης καλε�ται, � δ� κατ� τ�ς ,φρ4ς !ναφαλανθίασις· ο@δέτερον 

δ� τούτων συµβαίνει ο@δεν� πρ�ν C !φροδισιάζειν Dρξηται. Ο@ γίνεται δ� 

οGτε πα�ς φαλακρHς οGτε γυν= οGθ� ο�  κτετµηµένοι· !λλ�  �ν µ�ν 

 κτµηθ) πρH 0βης, ο@ φύονται α� .στερογενε�ς,  �ν δ� �στερον, αIται 

µόναι  κρέουσι, πλ=ν τῆς 0βης. Γυν= δ� τ�ς  π� τK γενεί% ο@ φύει 

τρίχας· πλ=ν  νίαις γίνονται ,λίγαι, Lταν τ� καταµήνια στ	σι, κα� ο7ον 

 ν ΚαρίO τα�ς �ερείαις, P δοκε� συµβαίνειν σηµε�ον τ	ν µελλόντων. Α� 

δ� Dλλαι γίνονται µέν,  λάττους δέ. Γίνονται δ� κα� Dνδρες κα� γυνα�κες 

 κ γενετῆς  νδεε�ς τ	ν .στερογεν	ν τριχ	ν Rµα κα� Dγονοι, Lσοιπερ Sν 

κα� 0βης στερηθ	σιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 3, κεφ. 11, 518a  18-35 – 518b 4 
 

 

 

2 
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وز.م ���ب ا���طق أن أ��� � أ�ر �ن ا����ع ا���زو�3ت ا���#'��ت �4  

 �2د ا��;ب  � ا��;ف ا��3س وا��ورة ـ ��رو ! ا����ج �,ل ا�ذ>�ب ا��

و��ن : 	�ل . و��و�د أ�%� �;ب �#و	�! �ن ,���ب و�;ب : 	�ل . أرض رو��! 

 ����و����! ��و��ن ا��#ب ، ��دث ھذة ا��;ب ) ر�س ط�+( ا���وان ا�ذى �

.	�ل و��س ��ون ذ�ك �ن ا�و1دة ا"و� . ا��Bد�!   

وز.�وا ان ���ج : .ن ��ض ا���ر��ن .ن ا����� 	�ل : 	�ل ا�و .,��ن 

.ا"و� ��رج ���� و���� 1 �#'ن و1 �ؤ�ف   

ان ا��#�! ��رض ) � ��%Bم .ن ر3ل �ن اھل ا��و ! �ن �� ���م ( وز.م 

B� ون 3رو ا��طن ا�,��ث�� 4 �� �#'E ، ,م ��رض ��,#� �رارا ����ذا ا�

 �#ك   �Bذون إ��ث ا��;ب ، و�ر�طو��F� مBو�! �'�ل ا��#'�ن ، وأ���ل ا��#	

  ا��رارى ،  �G3 ھذه ا����ع و�2دھ� ـ و��س  

��2د   �ب ��2دھ� ، و1 ذ�ر �4��3 �� �ن ا��زوع إ�#. 4��3� ا"رض ا�,

.�س ا����#2! ، ا�,ر   ذ�ك �ن ا��#ب وا��#�! ا"�3  

وإذا ر�طوا ھذه ا��;ب ا���ث   �#ك ا��رارى ،  �ن ���ت ھذه ا����ع : 	�ل 

 ھ�>3! �2د��B ، وإن �م ��ن ا���4 ھ�>�F� !�#���  �3و�!

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 1, σσ. 183-184 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει πως ορισµένα σαρκοφάγα ζώα 

ζευγαρώνουν µεταξύ τους, παρόλο που ανήκουν σε διαφορετικές ράτσες ή 

έχουν διαφορετική εµφάνιση, όπως στην περίπτωση των λύκων που ζουν 

στα βυζαντινά εδάφη και ζευγαρώνουν µε τις σκύλες. Λέει, επίσης, πως οι 

κυνηγετικοί σκύλοι προέρχονται από το ζευγάρωµα µεταξύ αλεπούς και 

σκύλου. Ακόµα, αναφέρει πως υπάρχει ένα ενδιάµεσο είδος µεταξύ του 

ζώου που στα ελληνικά ονοµάζεται τίγρης και του σκύλου, το οποίο 

αποκαλείται ινδικός σκύλος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, όµως, το ζώο αυτό δεν 

προέρχεται από την πρώτη γέννα.  
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Ο Abū ‘Uthmān αναφέρει: Σύµφωνα µε ορισµένους φίλους µου που 

διαµένουν στη Βασόρα, η πρώτη γέννα αυτού του είδους είναι δύσκολο να 

εξηµερωθεί και παραµένει άγρια. 

Αυτός είπε: όταν µεταφέρουν τις σκύλες σε ερηµικές περιοχές, 

γνωρίζουν ότι, αν τα αιλουροειδή βρίσκονται σε αναπαραγωγική περίοδο, 

θα ζευγαρώσουν µαζί τους, διαφορετικά θα τις κατασπαράξουν. 

 

Γίνεται δ� κα� Dλλα  κ µίξεως µ= Tµοφύλων, Uσπερ κα�  ν ΚυρήνV ο� λύκοι 

µίσγονται τα�ς κυσ� κα� γενν	σι, κα�  ξ !λώπεκος κα� κυνHς ο� Λακωνικοί. 

Φασ� δ� κα�  κ το4 τίγριος κα� κυνHς γίνεσθαι τοXς Yνδικούς, ο@κ ε@θXς δ� 

!λλ�  π� τῆς τρίτης µίξεως· τH γ�ρ πρ	τον γεννηθ�ν θηρι	δες γίνεσθαί 

φασιν. Zγοντες δ� δεσµεύουσιν ε�ς τ�ς  ρηµίας τ�ς κύνας· κα� πολλα� 

κατεσθίονται,  �ν µ= τύχV ,ργ	ν πρHς τ=ν ,χείαν τH θηρίον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 28, 607a 1-8 

 

 

3 

.ا"�2ل ، إ1 ا�����ح  ��� ا".# : و�م ��ر �ل ��%H وأ�ل   

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 1, σ. 310 

 

[= Όλα τα ζώα που µασούν κινούν την κάτω σιαγόνα εκτός από τον 

κροκόδειλο, ο οποίος κινεί την άνω σιαγόνα]. 

 

Κινε� δ� πάντα τ� ζKα τ=ν κάτωθεν γένυν, πλ=ν το4 ποταµίου κροκοδείλου· 

οIτος δ� τ=ν Dνω µόνον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 1, κεφ. 11, 492b 24 

 
 

4 

 و	د ��%ن ا����م .# ��ض ا�د�3ج و��%ن ا�د3�3! ��ض ا�ط�ووس
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[= Κάποιες φορές παρατηρείται το περιστέρι να κλωσάει τα αυγά της κότας, 

αλλά και η κότα να κλωσάει τα αυγά του παγωνιού]. 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 1, σ. 199 

 

[παξ δ� το4 2τους µόνον τίκτει [ο δ� τα]ς] · τίκτει δ� _� δώδεκα C µικρK 
 λάττω· τίκτει δ� διαλείπων δύο C τρε�ς �µέρας κα� ο@κ  φεξῆς· α� δ� 
πρωτοτόκοι µάλιστα περ� ,κτ] _ά. […] `λεκτορίδι δ� .ποτιθέασιν α@τ	ν τ� 
_�  π%άζειν ο� τρέφοντες δι� τH τHν Dρρενα τῆς θηλείας το4το δρώσης 
 πιπετόµενον συντρίβειν· δι� ταύτην δ� τ=ν α�τίαν κα� τ	ν !γρίων 2νιοι 
,ρνίθων !ποδιδράσκοντες τοXς Dρρενας τίκτουσι κα�  π%άζουσιν. 
aποτίθεται δ� τ) ?ρνιθι µάλιστα δύο _ά· τοσα4τα γ�ρ µόνα δύναται 
 π%άζουσα  ξάγειν. bπιµελο4νται δ� Lπως µ= καταβαίνουσα διαλίπV τHν 
 π%ασµόν, παρατιθέντες τροφήν. 

 Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 9, 564b 3-5  

 
 

5 

��Uب إذا �zن �� �z��I دود ، أ��� ���v ا�w�U وز{| }xyz اtuvwU ان ا

.����أوز{| أن ا��Uب ��wض ����� z�v_ ����� ، z�v��� z����� P���y ����أ   

 ن اP��U أz�R . وز{| }xyz اtuvwU أن اz��Uب ���� اz��Uت ، وأن ��S} zw�vاوة 

 z�Jو��ا z���� x�u�.  

و��S اP_I�U . ¨ ��§ اz�¦ P_I�Uرا  ن اS¤Uاف u¥R. واS¤Uاف ��z�R اz¢ : P_I�Uل 

 |U ���Uن اz� وإذا ، �©vUا PRر ردz�vUz� P��Uذ P_I�Uن ا  ، ª����� ��U افS¤Uا §�� ��}

 ��uUا «_ ¬ z���} I�R . ��� ، ���Uz� z���v{و ®U¯� P_I�Uف ا��� z��� ��uUوا

 z��Rر ¨�vو� zو����� P_I�Uل اIy ��u� .R دونz�°Uر اz{ ®Uو_» أ�� ذ z�¦I�°v

 ��u�U.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 50 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει πως, όταν οι σκύλοι αισθάνονται 

ενόχληση από σκώληκες στο στοµάχι τους, τρώνε το σιτάρι από τα στάχυα 
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για να γιατρευτούν. Είπε, επίσης, ότι σε περίπτωση που αρρωστήσουν 

τρώνε ένα θεραπευτικό βότανο. 

Είπε, επίσης, ότι τα αρπακτικά τρέφονται µε φίδια, γι’ αυτό υπάρχει µεταξύ 

τους µεγάλη έχθρα. Τα φίδια τρώνε τα αυγά και τους νεοσσούς των 

αρπακτικών. 

Είπε ότι η κουρούνα εχθρεύεται την κουκουβάγια και κλέβει τα αυγά της 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η κουκουβάγια επιτίθεται τη νύχτα στη 

φωλιά της, γιατί κατά τη διάρκεια της ηµέρας έχει αδύναµη όραση, και 

τρώει τα αυγά της. Τη νύχτα κανένα πτηνό δεν µπορεί να την 

αντιµετωπίσει. Τη µέρα, όµως, όλα τα πτηνά, γνωρίζοντας την αδυναµία της 

κουκουβάγιας, τής επιτίθονται µε σκοπό να την ξεπουπουλιάσουν]. 

 

 Α� δ� κύνες Lταν cλµινθι	σιν,  σθίουσι το4 σίτου τH λή̓ον. 

[…] 

Κα� α� κύνες δ� Lταν τι πον	σιν, 2µετον ποιο4νται φαγο4σαί τινα πόαν.  

 Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612 a 6, 31 

 

 

eστι δ� !ετHς κα� δράκων πολέµια· τροφ=ν γ�ρ ποιε�ται τοXς ?φεις T !ετός.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 609a 4-5 

 

Κα� κορώνη κα� γλαύξ· � µ�ν γ�ρ τῆς µεσηµβρίας, δι� τH µ= ,ξX βλέπειν 

τ=ν γλα4κα τῆς �µέρας, κατεσθίει .φαρπάζουσα α@τῆς τ� _ά, � δ� γλαXξ 

τῆς νυκτHς τ� τῆς κορώνης, κα� κρείττων � µ�ν τῆς �µέρας � δ� τῆς νυκτός 

 στιν. Κα� γλαXξ δ� κα� ?ρχιλος πολέµια· τ� γ�ρ _� κατεσθίει κα� οIτος 

τῆς γλαυκός. Τῆς δ� �µέρας κα� τ� Dλλα ,ρνίθια τ=ν γλα4κα περιπέταται, P 

καλε�ται θαυµάζειν, κα� προσπετόµενα τίλλουσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 609a 8-15 
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6 

 �.وا�Jداف �'��ل ا�ن .رس ��Fل ��%! و را�  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 50 

 

[= Ο τροχίλος εχθρεύεται τη νυφίτσα επειδή αυτή τρώει τα αυγά και τους 

νεοσσούς του]. 

 

Πολέµιος δ� κα� T πρέσβυς καλούµενος κα� γαλῆ [κα� κορώνη]· τ� γ�ρ _� 

κα� τοXς νεοττοXς κατεσθίουσιν α@τῆς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609a 16-18 

 

 

7  

و.�2ور ا��وك ���ث ������ر ، و.�,� ذ�ك 	��ل �� ، "ن ا����ر إذا �ر 

�ض ����وك و���ت �� د�رة أو 3رب ���ك �� ، و�ذ�ك �� �Bق ا����ر �'ط �

.�2ور ا��وك ، و�3#ت  را�� ��رج �ن .��B ، و�Bذه ا��#! �ط�ر ا���2ور 

 ��.وراء ا����ر و��'ر رأ  

و�ذ�ك , "�� ��Fل ا�#�م ا��
ء, وا�ذ>ب ����ف �#,ور وا����ر و ا�,�#ب ����3ً 

 ا��'ر وا����ر وا�,���ب#. 4'�.  
Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 51 

 

[= Το αγκαθωτό πτηνό επιτίθεται στον όνο, γιατί µία κίνησή του µπορεί να 

του κοστίσει τη ζωή. Σε περίπτωση που ο όνος έχει µια πληγή και τύχει να 

περάσει δίπλα από ένα δέντρο µε αγκάθια την ξύνει πάνω σε αυτό και 

γκαρίζει. Από τις φωνές του, τα πτηνά τροµάζουν και πέφτουν από το 

δέντρο, ενώ οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά τους. Γι’ αυτό το λόγο, το 

πτηνό αυτό επιτίθεται στον όνο και του τσιµπά το κεφάλι µε το ράµφος του. 

Ο λύκος διαφέρει από τον όνο, το βόδι και την αλεπού επειδή τρώει ωµή 

σάρκα και γι’ αυτό το λόγο επιτίθεται στα ζώα αυτά].  
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Α�γίθ% δ� κα� ?ν% πόλεµος δι� τH παριόντα τHν ?νον κνήθεσθαι ε�ς τ�ς 

!κάνθας τ� gλκη· διά τε οBν το4το, κSν ,γκήσηται,  κβάλλει τ� _� κα� τοXς 

νεοττούς· φοβούµενοι γ�ρ  κπίπτουσιν· T δ� δι� τ=ν βλάβην ταύτην 

κολάπτει  πιπετόµενος τ� gλκη α@το4. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609a 31-33 

 

Λύκος δ� ?ν% κα� ταύρ% κα� !λώπεκι πολέµιος· ὠµοφάγος γ�ρ iν 

 πιτίθεται το�ς βουσ� κα� το�ς ?νοις κα� τ) !λώπεκι. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609b 1 

 

 

8 

.     ¥u¨ ��§ اz�¦ P_I�Uرا ن اS¤Uاف R. واS¤Uاف ��z�R اz¢ : P_I�Uل   
Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 51 

 

[= Μεταξύ του ορχίλου και της κουκουβάγιας υπάρχει εχθρότητα επειδή 

αυτός τρώει τα αυγά της].  

 

Κα� γλαXξ δ� κα� ?ρχιλος πολέµια· τ� γ�ρ _� κατεσθίει κα� οIτος τῆς 

γλαυκός. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609a 12-13 

  

 

9 

ق �;ٌف �Bذه ا��#ّ!؛ "��F� ً����3 ��BM;ن ا�#�م،  Mر Qراب  و��ن ا�,���ِِب وا�زJوا�

��Bَورّ��� َ�َ'َر .�و� ،��Bَوَر؛ وُ����ف ا����ر ����3ً، و�ط�ر �و�M,ف ا�����ُ 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 52 
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[= Υπάρχει σύµπνοια µεταξύ της αλεπούς και τoυ κίρκου καθώς και τα δύο 

αυτά είδη είναι σαρκοφάγα. Ο κόρακας εχθρεύεται τον όνο και το βόδι, γι’ 

αυτό και πολλές φορές τους περιτριγυρίζει και τσιµπά µε το ράµφος του τα 

µάτια τους]. 

 

Κα� !λώπηξ δ� κα� κίρκος δι� τ=ν α@τ=ν α�τίαν· γαµψώνυχος γ�ρ iν κα� 

ὠµοφάγος  πιτίθεται κα� gλκη ποιε� κόπτων. Κα� κόραξ ταύρ% κα� ?ν% 

πολέµιος δι� τH τύπτειν  πιπετόµενος α@τοXς κα� τ� ?µµατα κολάπτειν 

α@τ	ν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9,  κεφ. 1, 609b 38-41 

 
 

10 

وإّ��� �'��ُل ا�َن ِ.ْرٍس إْذ ��ن  وا���M! �'��ل ا�ِ��ز�َر، و�'�ِ�ل ا�َن ِ.ْرس،: 	�ل

�Fواھ��  
 ��ٍت وا�د، و�'��ُل ا���ز�ر "ّن ا���ز�ر ��Fُل ا����Mت، و�ز.�ون 

�ِت ا�'�� ُذ، وا"و.�ُل، وا����ز�ُر، وا�ِ�ْ'��ن، 	�ل Mُل ا����F� أّن ا�ذي : !M���� 

�
 ُ�َط���B  ،رف ھذا �ن ا���ز�ر��.  

ب، وا�,�M#ُب ���دٌق �#��M!، وا"�د وا���ر ���#�2نوا�Jراب ���دٌق �#,�M#: 	�ل  

 
Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 52-53 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι ο όφις εχθρεύεται τον αγριόχοιρο, επειδή τρώει 

τα ερπετά, και τη νυφίτσα όταν συγκατοικούν στην ίδια σπηλιά. Αναφέρει, 

επίσης, ότι τα ελάφια, οι ακανθόχοιροι και οι αγριόχοιροι τρώνε ερπετά. Γι’ 

αυτό το λόγο, ο όφις εχθρεύεται τον αγριόχοιρο και έρχεται σε σύγκρουση 

µαζί του. Ακόµα, είπε πως ο κόρακας έχει καλές σχέσεις µε την αλεπού, 

όπως και εκείνη µε τον όφι. Όσο για το λιοντάρι και το τσακάλι, υπάρχουν 

διαφορές µεταξύ τους]. 
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kφις δ� γαλ) κα� .l πολέµιον, τ) µ�ν γαλ), κατ� ο�κίαν Lταν mσιν 

!µφότερα· !πH γ�ρ τ	ν α@τ	ν ζ	σιν· � δ� Iς  σθίει τοXς ?φεις.[…] Κόραξ δ� 

κα� !λώπηξ !λλήλοις φίλοι· πολεµε� γ�ρ τK α�σάλωνι T κόραξ· διH βοηθε� 

τυπτοµένV α@τ).  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609b 28-34 

 

Πολέµιοι δ� κα� T λέων κα� T θ]ς !λλήλοις· ὠµοφάγοι γ�ρ ?ντες !πH τ	ν 

α@τ	ν ζ	σιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 610a 13-14 

 

 

11 

�, و �ذ�ك ذ�ورھ� و ا��,�B, و ��ن ا�#�2� ا��;ف �د�د: 	�ل� 
���ل و ھ
 ا"���ب إذا 	��ل
 �%�� �B%�� ,�Bد�B�  ا���ط�ن #. �B� و ����د ,�B��3� !#�و �ز�م ا�� ,

�B.ر�� .  
    

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 55 

 
[= Είπε: Μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών ελεφάντων υπάρχουν πολλές 

διαφορές. Χρησιµοποιούν τους χαυλιόδοντές τους όταν µάχονται µεταξύ 

τους, αλλά και σε περίπτωση που θέλουν να κατεδαφίσουν έναν φράχτη. 

Με αυτούς σπρώχνουν τους φοίνικες και τους αναποδογυρίζουν].  

 

Μάχονται δ� κα�  λέφαντες σφοδρ	ς πρHς !λλήλους, κα� τύπτουσι το�ς 
,δο4σι σφoς α@τούς· […]Χρ	νται δ� ο� Yνδο� πολεµιστηρίοις, καθάπερ το�ς 
Dρρεσι, κα� τα�ς θηλείαις· ε�σ� µέντοι κα�  λάττονες α� θήλειαι κα� 
!ψυχότεραι πολύ. ΤοXς δ� τοίχους καταβάλλει T  λέφας τοXς ,δόντας τοXς 
µεγάλους προσβάλλων· τοXς δ� φοίνικας τK µετώπ%, gως Sν κατακλίνV, 
2πειτα το�ς ποσ�ν  πιβαίνων κατατείνει  π� τῆς γῆς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ.9, κεφ. 1, 610 a 15-25 
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12 

 ��%. ��F }د�                             �ن دواءھ� دواء .%! ا��#ب} أي ا"

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 55 

 

[= Η θεραπεία στον τραυµατισµό που προέρχεται από δάγκωµα λιονταριού 

είναι ακριβώς ίδια µε εκείνη που εφαρµόζεται στην περίπτωση δαγκώµατος 

από σκύλο]. 

 

Φεύγουσι δ�  νίοτε κατατείναντες τ=ν κέρκον Uσπερ κύνες. qδη δ� mπται 

λέων κα� .l  πιτίθεσθαι µέλλων, κα� rς εsδεν !ντιφρίξαντα, φεύγων. eστι 

δ� πρHς τ�ς πληγ�ς ε�ς µ�ν τ� κο�λα !σθενής, κατ� δ� τH Dλλο σ	µα 

δέχεται πολλ�ς κα� κεφαλ=ν 2χει �σχυράν. tσα δ� Sν δάκV C το�ς ?νυξιν 

cλκώσV,  κ τ	ν cλκ	ν �χ	ρες ;έουσιν ὠχρο� σφόδρα κα�  κ τ	ν  πιδέσµων 

κα� σπόγγων .π� ο@δενHς δυνάµενοι  κκλύζεσθαι· � δ� θεραπεία � α@τ= κα� 

τ	ν κυνοδήκτων cλκ	ν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 43, 630a 1-9 

 
 

13 

z أ�ª�� ª اxُ��U ا �Sَ ا¦z�uُق أ�ª¦zv، و_zwّ أ�ª�� َªَ اx��U ا �Sَ اvUَّ�َُ|، �³ِنَّ : ¢zل َّw_و

 ا ����R Sَ أ��ً SRSاً، وS�_ ًz¤َ�_َ »ُ�َwَْRاِر�zً، و���R¸ ا�Uَْ�¸ اz��Uر

z½R ¾ zرق اz�¤ِUض و¾ z½Rرق اzwUء �ªّ¦ِ³ ¢��ُ� ا��Uب zw�Uء، وا �S و: ¢zل َّw_ نz� إن

 ¿�zR ª�ُور� ،PÀ�ÁUوا «�_I�Uن �^ اz� zwّم، ور�I�Uإ¾ّ _�ةً �^ ا ª�َ�َْر ���ُR ¿�Uو

 zw�ّ¦أ ®Uى وذ�Jأ P�� «_ ًz�Rأ ª���Rو ،x��Uا ¸���� ª�� ،tِّ���_ ¿�ُ�Uا SRS

.�z��wً إذا �zَ¾َ ََ¤�ا  

 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 55-56  
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[= Είπε ότι ο τρόπος που εφάπτεται η άνω µε την κάτω γνάθο όταν κλείνει 

το στόµα και η ακόρεστη επιθυµία για τροφή είναι δύο κοινά 

χαρακτηριστικά του σκύλου και του λιονταριού. Το λιοντάρι τρώει µε 

γρήγορο ρυθµό, µασάει συνεχόµενα και καταβροχθίζει τεράστια κοµµάτια.  

Είπε ότι παρά την µακροχρόνια παραµονή του στα δάση σε µέρη όπου 

υπάρχει νερό, πίνει λίγο και ρεύεται µία φορά την ηµέρα ή µερικές φορές 

κάθε δύο ηµέρες. Ο ήχος του ρεψίµατός του είναι δυνατός όπως και εκείνος 

των σκυλιών. Μία άλλη οµοιότητα που παρουσιάζουν είναι στον τρόπο που 

ουρούν, καθώς και τα δύο ζώα ανασηκώνουν το πίσω πόδι όταν θέλουν να 

ουρήσουν].  

 

u δ� λέων σαρκοφάγον µέν  στιν, Uσπερ κα� τvλλα Lσα Dγρια κα� 

καρχαρόδοντα, τ) δ� βρώσει χρῆται λάβρως, κα� καταπίνει πολλ� Lλα ο@ 

διαιρ	ν, εsθ� �µέρας δύο C τρε�ς !σιτε�· δύναται γ�ρ δι� τH .περπληρο4σθαι. 

wλιγόποτον δ�  στίν. ΤH δ� περίττωµα προ˙εται σπανίως· δι� τρίτης γ�ρ C 

Lπως Sν τύχV προχωρε�, κα� το4το σκληρHν κα�  ξικµασµένον, Lµοιον κυνί. 

Προ˙εται δ� κα� τ=ν φ4σαν σφόδρα δριµε�αν κα� τH οBρον 2χον ,σµήν, διH 

<Uσ>περ ο� κύνες ,σφραίνεται τ	ν δένδρων· ο@ρε� γ�ρ α6ρων τH σκέλος 

Uσπερ ο� κύνες. bµποιε� δ� κα� ,σµ=ν βαρε�αν  ν το�ς  σθιοµένοις 

καταπνέων· κα� γ�ρ !νοιχθέντος α@το4 τ� 2σω !τµίδα !φίησι βαρε�αν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι,  βιβλ. 8, κεφ. 5, 594 b 18-26 

 

14 

x��Uا xyz{ لz¢ : ً��Uد �¦z� داءI� �¦z� ن، �³ذاzv� z� ُª_ُ�َوھ x��Uء اz�َ� ُ�َ�فR

PÀاS�Uء واz�½Uا ��} �َّUّدة دzy ًz��ِ� �¦z� ه، وإذا��� ��} 

yأّن �ّ� وا ،S� ن واzÇ¦Èا xُ��Uا ª�� ªَأ� z َّw_و «ُu� ªU zwَّ¦ِس إzv� ھ¯ه ا «_ Sِ

،��َwِUا «u�Uا Sَو�� ،Syوا 

وأ_�zء اx��U أ�ªُ ^ٍء ��_�zء اPَّ��U: وھ¯ا ¢Iل }xyz اz¢ ،tuvwUل  
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Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 212, 215 

 

 [= Σύµφωνα µε τον ∆άσκαλο της Λογικής, η ηλικία του σκύλου µπορεί να 

προσδιοριστεί από το χρώµα των δοντιών του. Αν είναι µαύρα, σηµαίνει ότι 

είναι γερασµένος, ενώ αν είναι λευκά και µυτερά, µαρτυρούν τη νεότητά 

του.  

Ο σκύλος και το λιοντάρι, όπως και οι άνθρωποι, έχουν ένα στοµάχι που 

ακολουθείται από έντερα. Ο συγγραφέας της Λογικής είπε επίσης ότι τα 

έντερα του σκύλου µοιάζουν µε εκείνα του φιδιού]. 

 

ΤοXς δ� κύνας διαγινώσκουσι τοXς νεωτέρους κα� πρεσβυτέρους  κ τ	ν 

,δόντων· ο� µ�ν γ�ρ νέοι λευκοXς 2χουσι κα� ,ξε�ς τοXς ,δόντας, ο� δ� 

πρεσβύτεροι µέλανας κα� !µβλε�ς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 2, 501b 10 

 

A δ� κοιλία � το4 !νθρώπου Tµοία τ) κυνείO  στίν· ο@ πολλK γ�ρ το4 

 ντέρου µείζων, !λλ�  οικυ�α ο�ονε�  ντέρ% τιν� εBρος 2χοντι· εsτα 2ντερον 

{πλο4ν, ε�λιγµένον,  πιεικ	ς πλατύ. A δ� κάτω κοιλία Tµοία τ) .είO· 

πλατε�ά τε γάρ  στι, κα� τH !πH ταύτης πρHς τ=ν gδραν παχX κα� βραχύ.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 1, κεφ. 16, 495 b 24-25 

 

 

15 

 ®Uذ �وإذا أراد اI��v�Uت اz½ÇUَد ��َ�� ا ¦I�J §�� �Áِط ¦z�ÌÇْ _» اË�IU، �³َذا ���

 َّ̄ Uا «ُu� ��°�� z��z��R ��y نz�¦اS�R ا¾ِنTR َ�َ� ،®Uذ �َÁ_ ��َ¯Uا ��َ� «ِu� َPَUz�ُ¢ ��

.ا ¦�Á، وذz�� ٌª��َ ®َUدات اz½�Uدع  

و_���U ُّS�َُR zwب أ¦��Á� z�َّاً _z �ُ��ُ� و�َ��َ� z�Uل اSUِّفء أو اx°¥ِU، واz¢ : xُ��Uل

.وا�RTv¥U �^ ذI� ®Uاء  

Ñ�Òأ��َ� وأ ªُ�I{ َنz� َّ«ن أ�z� zw�� x��Uوا.  
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Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 216-217 

 

[= Κατά την εποχή του ζευγαρώµατος της αράχνης, η θηλυκή τυλίγει ιστούς 

γύρω από τη µέση της, το ίδιο κάνει και η αρσενική. Με αυτό τον τρόπο 

πλησιάζει η µία την άλλη, µέχρις ότου ενωθούν οι κοιλιακές τους χώρες. Ο 

τρόπος αυτός ζευγαρώµατος µοιάζει µε εκείνον των βατράχων. 

[Ο Αριστοτέλης] είπε ότι οι σκύλοι ζευγαρώνουν τόσο κατά τη χειµερινή 

όσο και κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το ίδιο παρατηρείται και στους 

αγριόχοιρους.  

Όσον αφορά στη φωνή του σκύλου γίνεται πιο βραχνή  µε το πέρασµα του 

χρόνου]. 

 

Ποιο4νται δ� τ� φαλάγγια τ=ν ,χείαν τόνδε τHν τρόπον, Lσα γε .φαίνει 

!ράχνια· Lταν � θήλεια σπάσV τ	ν !ποτεταµένων !ραχνίων !πH το4 µέσου, 

πάλιν T Dρρην !ντισπ|· το4το δ� ποιήσαντα πολλάκις ο�τω συνέρχεται κα� 

συµπλέκεται !ντίπυγα· δι� γ�ρ τ=ν περιφέρειαν τῆς κοιλίας οIτος {ρµόττει 

T συνδυασµHς α@το�ς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5,  κεφ. 8, 542a 12-17 

 

Α� δ� �ες α� Dγριαι το4 χειµ	νος !ρχοµένου ,χεύονται, τίκτουσι δ� το4 2αρος 

!ποχωρο4σαι ε�ς τοXς δυσβατωτάτους τόπους κα� !ποκρήµνους µάλιστα κα� 

φαραγγώδεις κα� συσκίους.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6,  κεφ. 28, 578a 26-28 

 

eστι δ� � µ�ν τῆς θηλείας φων= βραχε�α, � δ� το4 Dρρενος 2χει µῆκος. Κα� 

� τ	ν κυν	ν δ� γηρασκόντων γίνεται βαρυτέρα φωνή. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5,  κεφ. 14, 545a 5-6 

  

 

16 
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� Pَّ�� ªUُ أ��، ور�z� zwَّن ذªv_ ®U وھI ا�» P�¦zwÀ أ��، واTvR x��Uو إذا �z¢ : َّwل

 z��w�U |ّ�R أن ��¢ ُ̧ واP���Uُ ا ¦�wِ�� �Á واSyاً و���» z_IRً، أطIَل _I�R zن، و¾ ��

� {» ذU®، وا ¦�Á �°�� أن TَvُRى  ��Iُّن z_IRً، و¾ ���R اÌUْ�و و¾ ��ÁRّ� إذا ¢°َّ

.{���Pَّ��ِ S�� z أ��  

َ̂  وا��Uبُ  ¦zwÀ »��� أن �Uم، وھ^ ���� إI��_ �½zد ُ{�wھª�� z، �� إ�U و¢ ِّÇUا SR�� ¾

«R���Uا �¤��� P���Uرت اSََ�¦ْا zwور� ،Pv� ة��}.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 219-220 

 

[= Ο σκύλος ξεκινάει να ζευγαρώνει από την ηλικία των έξι µηνών. 

Μερικές φορές, όµως, χρεάζεται να φτάσει τους οκτώ µήνες. Το θηλυκό 

γεννάει µετά από 61 ηµέρες κυοφορίας το µέγιστον. Εάν ένα κουτάβι 

γεννηθεί νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστηµα, δεν είναι δυνατόν να 

επιβιώσει. Το ζευγάρωµα των σκύλων πραγµατοποιείται για ένα 

καθορισµένο χρονικό διάστηµα και όχι εφ’ όρου ζωής. Μπορούν να 

κυοφορήσουν µέχρι την ηλικία των 18-20 χρονών].     

 

Κύων δ� rς  π� τH πολX µ�ν ,χεύεται  νιαυσία κα� ,χεύει  νιαύσιος,  νίοτε δ� 

συµβαίνει τα4τα κα� ,κταµήνοις· µoλλον δ� το4το γίνεται  π� τ	ν !ρρένων 

C τ	ν θηλει	ν. Κύει δ� cξήκοντα κα� µίαν C κα� δύο C τρε�ς �µέρας τH 

µακρότατον· 2λαττον δ� ο@ φέρει τ	ν cξήκονθ� �µερ	ν, !λλ� Dν τι κα� 

γένηται, ο@κ  κτρέφεται ε�ς τέλος. Τεκο4σα δ� πάλιν ,χεύεται gκτ% µηνί, κα� 

ο@ πρότερον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 14, 545b 3-10 

 

Α� δ� κύνες ,χεύονται ο@ δι� βίου !λλ� µέχρι τινHς !κµῆς rς µ�ν οBν  π� τH 

πολX µέχρι  τ	ν δώδεκα α8 τ� ,χε�αι συµβαίνουσι κα� α� κυήσεις α@τ	ν· ο@ 

µ=ν !λλ� }δη τισ� κα� ,κτωκαίδεκα 2τη γεγονόσι κα� ε6κοσι συνέβη κα� 
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θηλείαις ,χευθῆναι κα� Dρρεσι γεννῆσαι. `φαιρε�ται δ� κα� τH γῆρας Uστε 

µ= γεννoν µηδ� τίκτειν, καθάπερ κα�  π� τ	ν Dλλων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 14, 546α 28-32 

 

 

17 

ُّ̂ Sَ½ÇَR إذا �zن ا�» P�¦zwÀ أ��، وا ¦x�u� �Á : وا��Uُب أ�zvٌس ���Áة ¢I�ÇUا x��Uا

 Sv} ®Uوذ ،P�¦zwÁUا ��¢ ®Uذ S¢و ،Syٍو واTْ¦ «_ �wِ�� P���Uوا ،ªUI�� ��¯Uر اI¤ُ

®Uا ذI����U وا��yب و��Uا اI��} «R¯Uا ®Uف ذ�}.  

 

[= Οι ράτσες των σκύλων διαφέρουν: Υπάρχει το αρσενικό κυνηγόσκυλο 

που ζευγαρώνει σε ηλικία 8 µηνών, ενώ το θηλυκό είναι ικανό να 

ζευγαρώσει λίγο νωρίτερα. Το ζευγάρωµα πραγµατοποιείται όταν το 

αρσενικό ουρεί µπροστά στο θηλυκό ανασηκώνοντας το πίσω πόδι του. 

Σύµφωνα µε τους γνώστες, αλλά και µε όσους ήταν παρόντες, το θηλυκό 

µπορεί να κυοφορήσει µε ένα µόνο ζευγάρωµα]. 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 220 

 

Τ	ν δ� κυν	ν 2στι µ�ν γένη πλείω, ,χεύει δ� κύων � Λακωνικ= µ�ν 

,κτάµηνος κα� ,χεύεται· κα� τH σκέλος δ� α6ροντες ο@ρο4σιν }δη 2νιοι περ� 

τHν χρόνον το4τον. Κυ˙σκεται δ� κύων  κ µιoς ,χείας· δῆλον δ� το4το 

γίνεται µάλιστα  ν το�ς κλέπτουσι τ�ς ,χείας· Rπαξ γ�ρ  πιβάντες 

πληρο4σιν.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 20, 574a 17-  20 

 

18 

واP���U اSْ�ُ �wِ�� Pَّ�¢I�َّÇUس اz_IR «�ِّ��ِ PvÇUً، وُر�zwَّ زادت {�� ذz_IR ®Uً أو : ¢zل 

 S�� Sَ½Ç� P���Uوا ،�°�R َّ|À ًz_IR ��}َ ْ̂ َvÀا �w}ن أI�R ¸Óو إذا ُو�ÌUوا ،«�_IR

Uا ^� z��ِÓو®Uذ ��¢ S½Ç� ¾و ،^¦zÁUا ���. 
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 ��Óوإذا و ،ًz_IR «و���� «�vÀا �v�R ،PvÇUا ¿wJُ �w�� z_ ب��Uث اz¦و_» إ

 ًz_IR «R��}و «�vÀَء اz�w} نI�� اء�ÌUا.  

 z��� �°�� ¾ ^�Uا z�_ِzَّRد أS} ��} zب ���§ �^ �� و ز{| أن  . ِ��اَءھ��Uث اz¦إ

�. و {�_P ذU® ورم أz½ÀرھP���, z أzRم¢IUا ®Uد �^ ذz½ÇUو ¾ ���� ا . P��ÇUا ^� ��

ور�z� zwن �¯zw�U ®Uم ��P , اS�� ^�UھI��U zن ذzw� ®Uم أر��z_IR ��} P أ�I�R z_ �Áن

.{�� IRم  

 Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 220 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι το θηλυκό κυνηγόσκυλο κυοφορεί για ένα 

διάστηµα που αντιστοιχεί στο 1/6  του χρόνου µε µία απόκλιση µίας ή δύο 

ηµερών. Το κουτάβι γεννιέται τυφλό και αποκτά σταδιακά την όρασή του 

µετά από δώδεκα ηµέρες. Το θηλυκό µπορεί να ζευγαρώσει ξανά µετά από 

έξι µήνες από τη γέννα, όχι πρωτύτερα. 

Σε άλλες περιπτώσεις η κυοφορία διαρκεί το 1/5 του χρόνου, δηλαδή 72 

ηµέρες. Τα κουτάβια γεννιούνται τυφλά και παραµένουν χωρίς όραση για 

διάστηµα 22 ηµερών.  

Υπάρχουν άλλες ράτσες που κυοφορούν το 1/4  του χρόνου, δηλαδή για 

τρεις µήνες. Τα κουτάβια που γεννιούνται δεν έχουν όραση για δεκαεπτά 

ηµέρες. Το θηλυκό τα θηλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Αναφέρει, επίσης, ότι τα θηλυκά έχουν έµµηνο ρύση κάθε επτά ηµέρες και 

το σύµπτωµατα είναι η διόγκωση του αιδοίου τους. Κατά τις ηµέρες αυτές 

αποφεύγει το ζευγάρωµα, τις επόµενες επτά, όµως, µπορεί να ζευγαρώσει. 

Η διαδιακασία αυτή διαρκεί από 14 έως 16 ηµέρες το µέγιστο]. 

 

Κύει δ� � µ�ν Λακωνικ= gκτον µέρος το4  νιαυτο4 (το4το δ�  στ�ν �µέραι 

cξήκοντα), κSν Dρα µι| C δυσ�ν C τρισ� πλείονας �µέρας κα�  λάττους µι|. 

Τυφλ� δ� γίνεται α@τ) τ� σκυλάκια, Lταν τέκV, δώδεκα �µέρας. Τεκο4σα δ� 

πάλιν ,χεύεται gκτ% µηνί, κα� ο@ πρότερον. eνιαι δ� κύουσι τ	ν κυν	ν τH 

πέµπτον µέρος το4  νιαυτο4 (το4το δ�  στ�ν �µέραι cβδοµήκοντα κα� δύο), 
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τυφλ� δ� γίνεται τ� σκυλάκια τούτων τ	ν κυν	ν �µέρας δεκατέτταρας. 

eνιαι δ� κύουσι µ�ν τέταρτον µέρος το4  νιαυτο4 (το4το δ�  στ� τρε�ς µῆνες 

Lλοι), τυφλ� δ� τ� σκυλάκια τούτων γίνεται cπτακαίδεχ� �µέρας. ∆οκε� δ� 

σκυζoν τHν 6σον χρόνον κύων. 

Τ� δ� καταµήνια τα�ς κυσ�ν cπτ� �µέραις γίνεται· συµβαίνει δ� Rµα κα� 

2παρσις α�δοίου. bν δ� τK χρόν% τούτ% ο@ προσίενται ,χείαν, !λλ�  ν τα�ς 

µετ�  τα4τα cπτ� �µέραις· τ�ς γ�ρ πάσας δοκε� σκυζoν �µέρας τέτταρας 

κα� δέκα rς  π� τH πολύ, ο@ µ=ν !λλά τισι κα� περ� cκκαίδεχ� �µέρας 

γεγένηται το4το τH πάθος.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 20, 574a 22-35 - 574b 1-4 

 

 

19 

طPَّ�w¤�� ًP©��Ò ًPَ�I، وإذا وSَ�� z��ْ�Óَ وإ¦zَث ا��Uب �ُ��^ �Sَ�َْ وÓْ¸ ا�ÌِUاِء رُ : ¢IUzا

P اz¦Èث َّ_z} ®U¯ال، و�Tُھ zاء ا{��اھ�ÌِUا 

 ^� «ُ��Uا �ُÁ� zwور� ،®Uذ �Áم أ�zRأ PÇw¥� َ̧ وR z�v�U©�َ� �^ أط�z�Õz ¢�� أن �َ�

.أط�z�Õz ¢�� ذP��Ç� ®U أzRم، وّر�z� zwن ذS�_ ^� ®Uاِر أر��P أzRم  

� _» �z¢ ،z��}zلوR z�v�U©�َ� وIÌRد إذا وَ ْ�َÓَ : z��wy S�� z�v�U ��©�� Pّ�¢I�ÇUا z َّ_��

، و�Uُ» ا��Uِب  ُ̧ z©��Òً، �³ذا أز_» رقَّ ودقَّ �� z_ َل �z_IR «�À�Áً، وI�Rن z�ُv�U أوَّ

x¦وا را �Rزzv¥Uا «�U S�� ،Ñ�¤Uz� انI��Uا �ِÕz� «�U ¨Uz¥R.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 221 

[= Λέγεται ότι τα θηλυκά σκυλιά µετά τον τοκετό εκκρίνουν ένα 

παχύρρευστο υγρό. Όταν εκκριθεί αυτό το υγρό, αδυνατίζουν και αυτό είναι 

χαρακτηριστικό όλων των θηλυκών θηλαστικών.  

Αρχίζει να παράγει γάλα τέσσερις ή πέντε ηµέρες πριν από τον τοκετό, 

µερικές φορές, όµως, το φαινόµενο µπορεί να παρατηρηθεί επτά ολόκληρες 

ηµέρες πριν. Όταν γεννήσει, έχει άφθονο γάλα. Αντίθετα, το θηλυκό 

κυνηγόσκυλο αρχίζει να παράγει γάλα τριάντα ηµέρες µετά την 

γονιµοποίηση, το οποίο συµπυκνώνεται µόλις γεννήσει και αρχίζει να 
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αραιώνει µε το πέρασµα του χρόνου. Το γάλα των θηλυκών σκύλων 

διαφέρει ως προς τη σύσταση, καθώς είναι πιο συµπυκνωµένο από εκείνο 

των θηλυκών χοίρων και των κουνελιών, το οποίο είναι πιο αραιό]. 

  

Τ� δ� καταµήνια τα�ς κυσ�ν cπτ� �µέραις γίνεται· συµβαίνει δ� Rµα κα� 

2παρσις α�δοίου. bν δ� τK χρόν% τούτ% ο@ προσίενται ,χείαν, !λλ�  ν τα�ς 

µετ� τα4τα cπτ� �µέραις· τ�ς γ�ρ πάσας δοκε� σκυζoν �µέρας τέτταρας κα� 

δέκα rς  π� τH πολύ, ο@ µ=ν !λλά τισι κα� περ� cκκαίδεχ� �µέρας γεγένηται 

το4το τH πάθος. A δ�  ν το�ς τόκοις κάθαρσις γίνεται Rµα το�ς σκυλακίοις 

τικτοµένοις, 2στι δ� α�τη παχε�α κα� φλεγµατώδης· κα� τH πλῆθος δ�, Lταν 

 κτέκωσιν, !πισχναίνεται 2λαττον C κατ� τH σ	µα. 

ΤH δ� γάλα α� κύνες 6σχουσι πρH το4 τεκε�ν rς  π� τH πολX �µέρας πέντε· ο@ 

µ=ν !λλ�  νίαις κα� cπτ� γίνεται πρότερον κα� τέτταρσιν. Χρήσιµον δ� ε@θύς 

 στι τH γάλα, Lταν τέκωσιν. A δ� Λακωνικ= µετ� τ=ν ,χείαν τριάκονθ� 

�µέραις �στερον. ΤH µ�ν οBν πρ	τον παχύ  στι, χρονιζόµενον δ� γίνεται 

λεπτότερον. ∆ιαφέρει δ� παχύτητι τH κύνειον τ	ν Dλλων ζ'ων µετ� τH �ειον 

κα� δασυπόδειον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 20, 574 b 4-13 
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 ®Uذ P���_و ،«�RSَّÁUع اz½ِء _» ار�zÇِّv�U ِ�ض�R z_َ �َÁ_ zدھz½�ِ »ُ��_ P_�} نI�� S¢و

.{��Çة، وھ¯ه {�َ_zت �©�� zَ¦Èث ا��Uب  

v_أ��، و Pَِّ�� مzw�U لIو�� z�َب ���¸ أر����Uرةُ اIأن وذ� �Uإ ®Uذ ��½R ¾ z_َ z�

®Uذ ��¢ � ِّÌ�R z_َ z�v_أ��، و P�¦zwÀ »��R 

�، ��ّ_z اzَ¦Èث ��^ ��Iل ُ_z¢ : ،P��ِ�ْلRIِ¢ إذا ®Uَر �½�ُ� ذI�¯Uمٍّ إنَّ اz} ٍلI�� لI�¦و

�¤َ�� z_َ z�v_و.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 221 
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[= Μία από τις ενδείξεις της ικανότητας ζευγαρώµατος [των θηλυκών 

σκύλων] είναι η διόγκωση των µαστών, όπως ακριβώς και στις γυναίκες. Το 

σύµπτωµα αυτό δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιµο παρά µόνο από τους ίδιους 

τους σκύλους].  

 

Γίνεται δ� σηµε�ον κα� Lταν �λικίαν 2χωσι το4 ,χεύεσθαι· Uσπερ γ�ρ το�ς 

!νθρώποις,  π� τα�ς θηλα�ς τ	ν µαστ	ν  πιγίνεται !νοίδησίς τις κα� 

χόνδρον 6σχουσιν· ο@ µ=ν !λλ� 2ργον µ= συνήθει ?ντι τα4τα καταµαθε�ν· ο@ 

γ�ρ 2χει µέγεθος ο@δ�ν τH σηµε�ον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 20, 574 b 14-16 

 

 
21 

 َ�}َ zvÀا ُP���Uا ُ̧ �� z_ �ُÁوأ� ،P�ÇّUوا PÇw¥Uا ®Uذ �Áَْ�ط، وأ�½Uا ^� ®Uواً، وذ�� �

� َواSyاً �Óو zwوّر�.  

�، َو�Rِ�ض َْ�ِ�َ� z_ Sَ½Ç� zُرھIَوذ� z�ُÀzَ¦أ��اء، وإ َP�¦zwÀ ُ̧ �� ^�� P�َّ¢I�ÇUث اz¦إ z َّ_��

½zد: ���Uب اPَّ�¢I�ÇU َ{َ�ض zJصٌّ  ِّÇUى {�� اI¢أ �¦z� ���� zwَّ�� z�َّ¦َوھ^ أ.  

Uرة اIس وذ�zvأ� �Áَوأ� ،Pv� ة��} ^�vÀا Ù��� ثz¦Èوا ،«�v� �َ�} Ù��� P�َّ¢I�Ç

Pv� «R��} ���� سzv� َو��§ ا ،Pv� ة��} َ̧ .ا��Uب ���Ù أر�  

 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 222 

 

[= Ένας θηλυκός σκύλος µπορεί να κυοφορήσει δώδεκα κουτάβια το 

µέγιστον σε ακραίες περιπτώσεις. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

γεννούν από πέντες έως έξι κουτάβια, ορισµένες φορές µάλιστα µόνο ένα.  

Το θηλυκό κυνηγόσκυλο, αντίθετα, φέρνει στον κόσµο οκτώ κουτάβια και 

µπορεί να ζευγαρώνει εφ’ όρου ζωής. Με το πέρασµα των χρόνων, το 

ζευγάρωµα αυτής της ράτσας βελτιώνεται. Ο µέσος όρος ζωής των 
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αρσενικών είναι τα 10 χρόνια, ενώ των θηλυκών φτάνει τα 12 χρόνια. Οι 

περισσότερες ράτσες σκύλων ζουν από 14 έως 20 χρόνια].  

 

Τίκτει δ� κύων σκυλάκια τ� πλε�στα δώδεκα, rς δ�  π� τH πολX πέντε C gξ· 

}δη δ� κα� �ν 2τεκέ τις· α� δ� Λακωνικα� rς  π� τH πολX ,κτώ. Κα� 

,χεύονται δ� α� θήλειαι κα� ,χεύουσιν ο� Dρρενες gως Sν ζ	σιν. �διον δ�  π� 

τ	ν Λακωνικ	ν συµβαίνει πάθος· πονήσαντες γ�ρ µoλλον δύνανται ,χεύειν 

C !ργο4ντες. 

Ζ) δ� � µ�ν Λακωνικ= κύων T µ�ν Dρρην περ� 2τη δέκα, � δ� θήλεια περ� 2τη 

δώδεκα, τ	ν δ� Dλλων κυν	ν α� µ�ν πλε�σται περ� 2τη τετταρακαίδεκα C 

πεντεκαίδεκα, 2νιαι δ� κα� ε6κοσιν· διH κα� tµηρον ο6ονταί τινες ,ρθ	ς 

ποιῆσαι τK ε�κοστK 2τει !ποθανόντα τHν κύνα το4 wδυσσέως. bπ� µ�ν οBν 

τ	ν Λακωνικ	ν δι� τH πονε�ν τοXς Dρρενας µoλλον µακροβιώτεραι α� 

θήλειαι τ	ν !ρρένων·  π� δ� τ	ν Dλλων λίαν µ�ν ο@κ  πίδηλον, 

µακροβιώτεροι δ� Lµως ο� Dρρενες τ	ν θηλει	ν ε�σιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 20, 574b 25-34 
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�J ا��zَّvU»، وإ¦zw����R zwَّ إذا �zن ا�َ» أر��P وR ¿�Uُ��^ اx��U _» أ�z¢ : z_ zًّv� ª¦zvل

و_» أْ�� أنَّ ا��Uَب ¾ �ُ�ِ�^ �Òَ� ھ¯R» ا�R «��zَّvU®ُّ ��§ اzvUس أ¦�z¢ : ¾ zل. أ��

Pّ��Uا zًّv�ِ ����.  

 Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 222 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε  οι σκύλοι δεν αλλάζουν οδοντοστοιχία, παρά µόνο 

τους δύο κυνόδοντες στην ηλικία των τεσσάρων µηνών. Λόγω του ότι 

γίνεται τόσο νωρίς, επικρατεί η άποψη ότι οι σκύλοι δεν αλλάζουν ποτέ 

οδοντοστοιχία].  
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Περ� δ� τ	ν κυν	ν !µφισβητε�ται, κα� ο� µ�ν Lλως ο@κ ο6ονται βάλλειν 

ο@δένα α@τούς, ο� δ� τοXς κυνόδοντας µόνον· mπται δ� Lτι βάλλει καθάπερ κα� 

Dνθρωπος, !λλ� λανθάνει δι� τH µ= βάλλειν πρότερον πρ�ν .ποφυ	σιν  ντHς 

6σοι. uµοίως δ� κα�  π� τ	ν Dλλων τ	ν !γρίων ε�κHς συµβαίνειν,  πε� 

λέγονταί γε τοXς κυνόδοντας µόνον βάλλειν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 2, 501b 1-7 
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:و���Uب PÀ�À أ}zvٍف _» ا�wUض، وأ�zwؤھz¢ :zل  

اx��U �½�� ا�Uم، واP�َ�¯U، وا��vUس  واIv�ُ xَ��Uن، �³ْن {َ�ض �U^ء _» اI��Uان 

.xٌ��َ أz�Rً أ_�Jz_ ،ª�z اzÇ¦Èن  

.�Çْ�� ÛUz�R ªّ¦³َ|وھI داٌء ���R ا��Uب، و���ُ� �ª ا��Uُب ��َّ ^ء {ª��ّ، إ¾ّ اzÇ¦Èن �  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 223 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε: Οι σκύλοι ενδέχεται να νοσήσουν εξ αιτίας τριών 

ειδών αρρώστιας: λύσσα, καρδιακή προσβολή και δυσεντερία. Η λύσσα 

είναι µια µορφή παραφροσύνης και αν ο σκύλος επιτεθεί σε ένα ζώο µπορεί 

να το σκοτώσει, εκτός από τον άνθρωπο. Είναι µια ασθένεια που σκοτώνει 

τους σκύλους αλλά και κάθε ζώο που τύχει να δαγκώσουν, εκτός από τον 

άνθρωπο, ο οποίος µπορεί να αντιµετωπίσει αυτή την αρρώστια και να 

θεραπευτεί]. 

 

Ο� δ� κύνες κάµνουσι νοσήµασι τρισίν· ,νοµάζεται δ� τα4τα λύττα, κυνάγχη, 
ποδάγρα. Τούτων � λύττα  µποιε� µανίαν, κα� Lταν δάκV, λυττ	σιν Rπαντα 
τ� δηχθέντα πλ=ν !νθρώπου· κα� !ναιρε� δ� τH νόσηµα το4το τάς τε κύνας 
κα� Dν τι δηχθ) .πH λυττώσης πλ=ν !νθρώπου. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 22, 604 a 4-7 

 

24 
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.وإ¦zث ا��Uب اP�¢IÇU أ��ع ���zwً _» اI�¯Uرة: ¢zل  

z¢ : َPَ�Rل ِّ̄ Uة واS�َْ½Uى، إ¾َّ اI¢أ��أُ َوأ_�� وأ z�ُر�I�ُع ُذz�ÇUف اzv{أ ¸�wو�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 231 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι τα θηλυκά κυνηγόσκυλα είναι πιο εύκολο να 

εξηµερωθούν απ’ ότι τα αρσενικά. Είπε, επίσης, πως τα αρσενικά των 

αιλουροειδών είναι πιο γενναία, πιο δυνατά και επιθετικά, εκτός από την 

περίπτωση της τίγρης και της αρκούδας, που ισχύει ακριβώς το αντίθετο]. 

 

bν πoσι δ� Lσοις  στ� γένεσι τH θῆλυ κα� τH Dρρεν, σχεδHν � φύσις Tµοίως 

διέστησε τH �θος τ	ν θηλει	ν πρHς τH τ	ν !ρρένων. Μάλιστα δ� φανερHν 

 πί τε τ	ν !νθρώπων κα� τ	ν µέγεθος  χόντων κα� τ	ν ζ%οτόκων 

τετραπόδων· µαλακώτερον γ�ρ τH �θός  στι τ	ν θηλει	ν, κα� τιθασσεύεται 

θoττον, κα� προσίεται τ�ς χε�ρας µoλλον, κα� µαθητικώτερον, ο7ον κα� α� 

Λάκαιναι κύνες α� θήλειαι ε@φυέστεραι τ	ν !ρρένων ε�σίν. ΤH δ�  ν τ) 

ΜολοττίO γένος τ	ν κυν	ν τH µ�ν θηρευτικHν ο@δ�ν διαφέρει πρHς τH παρ� 

το�ς Dλλοις, τH δ� !κόλουθον το�ς προβάτοις τK µεγέθει κα� τ) !νδρείO τ) 

πρHς τ� θηρία. ∆ιαφέρουσι δ� ο�  ξ !µφο�ν !νδρείO κα� φιλοπονίO, ο8 τε  κ 

τ	ν  ν τ) ΜολοττίO γινοµένων κυν	ν κα�  κ τ	ν Λακωνικ	ν. 

`θυµότερα δ� τ� θήλεα πάντα τ	ν !ρρένων πλ=ν Dρκτου κα� παρδάλεως· 

τούτων δ� � θήλεια δοκε� εsναι !νδρειοτέρα.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 10, κεφ. 1, 608a 23-33 
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َّ̄�� �Á¦ z� Ü��َR إذا : ¢zل Uنَّ ا  ®Uذ �ُÁوأ� ،P�z�SّUا �وÓIُR¸ ��ُ§ اzuUوس ��َ

�v�َyَ.  
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�» ����ُ»َّ _» ذ�Iر��z¢ : ª��� ¾ َّ|À ،zل ِّ��R ÙyIUث ط�� اz¦إ «_ �ٌ�Á� Pَّ��Uه ا¯�Uو

.���ª� ���R Ü ذ�Iر��ُ»  

� اz���� Pِ�z�SUن _» ��§ اzuUوس، ¾ ��Iى {�� �Ç¥�ِ» أ�Áَ� _» وz¢ : ُRلَ�� ¸ÓَI

®Uاء. ذI�Uه اSÇ½�� ªv} مI�� أن «_ ًz�IJ z�ÌِÕاIy ¸�wÌ� P�z�َّSUون اSّ���R |�َّ¦أ �َ�}َ.  

. وJُ°� ذ�Iِر أ�zvس اI�� ��َّuUُن �^ أوان أّول اz½ÇUد أ{©|: ¢zل  

R®، واÛَ�َ�U، وا�Ìَ�َUوz� zwَّ��َُن ا�uUُ� أ{©| ِ�½zداً  ِّSUا �ُÁ_ ،|َ©}أ ª��°J �¦z� ،.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 344-345 

 

[= Είπε ότι είναι συνηθισµένο φαινόµενο τα αβγά του παγωνιού να 

επωάζονται από την όρνιθα εξ αιτίας της εχθρότητας του αρσενικού που 

επιτίθεται στο θηλυκό όταν τα επωάζει.  

Είπε ότι, γι’ αυτό το λόγο, πολλά θηλυκά άγρια πτηνά κρύβουν τα αυγά 

τους και αποφεύγουν να γεννήσουν σε µέρη που µπορεί να τα ανακαλύψει 

το αρσενικό. 

Είπε ότι βάζουν την όρνιθα να επωάσει µόνο δύο αυγά παγωνιού και όχι 

περισσότερα. Παρέχουν στην όρνιθα όλα όσα χρειάζεται προκειµένου να 

µην µετακινηθεί, γιατί τότε ο αέρας θα κάνει τα αυγά να σαπίσουν.  

Είπε ότι κατά την εποχή του ζευγαρώµατος, οι όρχεις των πτηνών 

διογκώνονται και είναι µεγαλύτεροι απ’ ότι συνήθως. Όσο περισσότερο 

ζευγαρώνει ένα πτηνό τόσο µεγαλύτεροι είναι οι όρχεις του, όπως στην 

περίπτωση του κόκορα, της πέρδικας κ.ά.]  

 

 

u δ� τα]ς ζ) µ�ν περ� πέντε κα� ε6κοσιν 2τη, γενν| δ� τριετ=ς µάλιστα,  ν 

ο7ς κα� τ=ν ποικιλίαν τ	ν πτερ	ν !πολαµβάνει·  κλέπει δ�  ν τριάκονθ� 

�µέραις C µικρK πλείοσιν. `λεκτορίδι δ� .ποτιθέασιν α@τ	ν τ� _�  π%άζειν 

ο� τρέφοντες δι� τH τHν Dρρενα τῆς θηλείας το4το δρώσης  πιπετόµενον 

συντρίβειν· δι� ταύτην δ� τ=ν α�τίαν κα� τ	ν !γρίων 2νιοι ,ρνίθων 

!ποδιδράσκοντες τοXς Dρρενας τίκτουσι κα�  π%άζουσιν. 
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aποτίθεται δ� τ) ?ρνιθι µάλιστα δύο _ά· τοσα4τα γ�ρ µόνα δύναται 

 π%άζουσα  ξάγειν. bπιµελο4νται δ� Lπως µ= καταβαίνουσα διαλίπV τHν 

 π%ασµόν, παρατιθέντες τροφήν. 

Ο� δ� ?ρνιθες περ� τ=ν ,χείαν τοXς ?ρχεις µείζους 6σχουσιν [ πιδήλως], ο� µ�ν 

µoλλον ,χευτικο� κα� µoλλον  πιδήλως, ο7ον !λεκτρυόνες κα� πέρδικες, ο� δ� 

µ= συνεχ	ς, �ττον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 9, 564b 4-13 

 

 

26 

 

و��§ اz�َّّSUج I�Rن . و��ُّ _z� zن _» اz�َّSUج أ}¤َ� �I�R PَّÁن أ��� z¢ :ª���Uل

{�ض ªU ذz� ®Uن _»  ��Á� ًz��� §��Rاً، ور�z� zwض �َ����» �^ IRٍم واSy؛ وإذا

ª�I_ بzأ��.  

 َنَّ اU½�خ إِ¦t�¥R zwَّ _» اz�َ�Uض، واU°½�ة Ò¯اء اU½�وج"...  

 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σσ. 345, 347 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε  ότι όσο πιο µικρή είναι η όρνιθα τόσο πιο µεγάλο 

αυγό γεννάει. Μερικές όρνιθες γεννούν πολλά αυγά, ενώ άλλες γεννούν δύο 

αυγά την ίδια ηµέρα. Στην τελευταία περίπτωση, αυτό είναι και η αιτία 

θανάτου τους. Το κοτόπουλο προέρχεται από το ασπράδι του αυγού, ενώ ο 

κροκός αποτελεί την τροφή του]. 

 

Α� δ� `δριανικα� !λεκτορίδες ε�σ� µ�ν µικρα� τH µέγεθος, τίκτουσι δ� !ν� 

cκάστην �µέραν. […] Τίκτουσι δ� κα� ο�κογενε�ς 2νιαι δ�ς τῆς �µέρας· }δη δέ 

τινες λίαν πολυτοκήσασαι !πέθανον δι� ταχέων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 1, 558b 14-18 
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Καλε�ται δ� _Hν µ�ν τ	ν κυηµάτων τ	ν τελείων,  ξ οI γίνεται τH γινόµενον 

ζKον,  κ µορίου τ=ν !ρχήν, τH δ� Dλλο τροφ= τK γινοµέν%  στίν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 1, κεφ. 5, 489b 7 

 

 

27 

 

ٍ̧ ذَ�َ� ��ª ا �z¢ Sل ÓI_ ^� ،انI��Uا ªU لz�R ي¯Uا ª�z�� ^� tuvwUا xyz{ لz¢ : إذا

�Uار �ط اS¢أ ^� ªِ�Uz¥_ رzÀآ ¸ÓI_ �َRرأ ،ª�Uz¥w� Sُ�َ َب ا�Ó ،ً���¢ SَRم أو أْزz َّÌ

®Uzvھ z_ ����� ،ª�Uz¥_ |� ��} ُّ|�vR Sَ�ÌِUْ�زاً، ��نَّ اJ ُ̧ .إ¾ّ أ¦ªَّ _» داJٍ� أو�  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 55 

 

[= Ο συγγραφέας της λογικής αναφέρει στο βιβλίο του µε τίτλο Τα Ζώα και 

συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που ασχολείται µε το λιοντάρι πως όταν αυτό 

επιτίθεται µε τα νύχια του, αφήνει σηµάδια όµοια µε τις τοµές που κάνουν 

οι γιατροί ή ακόµα πιο βαθιά στο εσωτερικό τους, ενώ η σάρκα σε εκείνο το 

σηµείο µοιάζει να έχει αλλοιωθεί από το δηλητήριο των νυχιών του]. 

 

 tσα δ� Sν δάκV [T λέων] C το�ς ?νυξιν cλκώσV,  κ τ	ν cλκ	ν �χ	ρες ;έουσιν 

ὠχρο� σφόδρα κα�  κ τ	ν  πιδέσµων κα� σπόγγων .π� ο@δενHς δυνάµενοι 

 κκλύζεσθαι· � δ� θεραπεία � α@τ= κα� τ	ν κυνοδήκτων cλκ	ν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 44, 630a 2-9 

 

 

28 

 

 ª��ُR xُ��Uوا ًP��َ ¸ِ� |À ًz_zّRع أz� ع، وإنIأ�� ^� «wَÇR �RTv¥ِU³نَّ ا� ،�RTv¥ِUا

���َّ» ذzvُّ��� ®Uً ظzھ�اً، أ¾ ��اهُ TvRع إ�z�_ �U» اI��Uان، وª��ُR أ�اف اz�ÇUع 

|Õz��Uا |Õو��ا .  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 56 
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[= Η οµοιότητα µεταξύ σκύλου και χοίρου έγκειται στο γεγονός ότι και τα 

δύο ζώα µπορούν εύκολα να παχύνουν µέσα σε µια εβδοµάδα. Το γεγονός 

αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό όταν ο σκύλος ικανοποιήσει την πείνα του 

µετά από στέρηση τροφής για µια εβδοµάδα. Τον χαρακτηρίζει η οµορφιά 

και η ευγένεια των αιλουροειδών και κατατάσσεται µεταξύ των σεβαστών 

κατοικιδίων]. 

 

Τάχιστα δ� κα�  πιδίδωσιν ε�ς παχύτητα rς κατ� µέγεθος· πιαίνεται γ�ρ  ν 

cξήκοντα �µέραις· Lσον δ'  πιδίδωσιν, γινώσκουσιν ο� περ� τα4τα 

πραγµατευόµενοι νῆστιν �στάντες. Πιαίνεται δ� προλιµοκτονηθε�σα �µέρας 

τρε�ς· σχεδHν δ� κα� τvλλα πάντα προλιµοκτονούµενα πιαίνεται. Μετ� δ� 

τ�ς τρε�ς �µέρας ε@ωχο4σιν }δη ο� πιαίνοντες τ�ς Iς.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 6, 595a 20-26 

 

29 

 ّ̈ �Uz� ،اع� ِّ°�U «�َ�ِ�َ��ْwUف، واI� ُّÇUz� «��Óِz��w�U �ÁwUا اI��Ó إذا ®U¯Uو  |��ُ��

½zد إ¾ّ ���Uب: ���§، ¢IUzا ِّÇUُع _» اIَّvUھ¯ا ا ¿�Uو ،Pِظ�z��wUِ��ب اUا |�¦��.  

 x��Uz� ®Uَب �^ ذz� ُّ̄ Uُ�ه، أنَّ ا�Òو tuvwUا xُyz{ |}وز.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 57 

 

[= Το ζευγάρωµα των σκύλων είναι µοναδικό και µπορεί αν παροµοιαστεί 

µε δύο αντίπαλους που ξιφοµαχούν ή παλεύουν και τυλίγεται ο ένας µε τον 

άλλον].  

 

Λύκος δ' ,χεύει κα� ,χεύεται τHν α@τHν τρόπον Lνπερ κα� κύων. Ο� δ' 

α6λουροι ο@κ ?πισθεν συνίοντες, !λλ' T µ�ν ,ρθός, � δ� θήλεια .ποτίθησιν 

α.τήν· ε�σ� δ� τ=ν φύσιν α� θήλειαι !φροδισιαστικαί, κα� προσάγονται τοXς 

Dρρενας ε�ς τ�ς ,χείας, κα� συνο4σαι κράζουσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 2, 540a 9-13 
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30 

ªU ®Uن ذI�Rح، وzÇwِّ�Uَن اzvأ� �ِّ�¥R رزٌق إ¾َّ أن ªU ¿�U �ٍÕzط «_ xُÌ}وأيُّ ^ٍء أ?  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 112 

 

[= Υπάρχει κάτι πιο εξωφρενικό από ένα πτηνό που αναζητά την τροφή του 

ανάµεσα στα δόντια του κροκόδειλου;] 

 

Τ	ν δ� κροκοδείλων χασκόντων ο� τροχίλοι καθαίρουσιν ε�σπετόµενοι τοXς 

,δόντας, κα� α@το� µ�ν τροφ=ν λαµβάνουσιν, T δ� ὠφελούµενος α�σθάνεται 

κα� ο@ βλάπτει, !λλ� Lταν  ξελθε�ν βούληται, κινε� τHν α@χένα, 8να µ= 

συνδάκV. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612 a 20-24 

 

 

31 

 S�� z�ِّ�� اِخ�½Uا ِّ�ِ� «_ »ُ��ْR ªّ¦³� ،مz©�Uا ��z� ªU لz�R ي¯Uا �ُÕzuUھ¯ا، ا «_ xُÌ}وأ

Uَخ ا�� Sھz��R ُªّ¦أ ،ªÇ½¦ ِم ���ن ��اخzَ��Uا z�َّ¦  ،z� ِّ�}ُ «_ ª��¥� ي¯Uا ،ÜUzÁUب اzَ��ُ

 ®Uذ َ̧ أَ�هُ وأرzvuَ� xُÒًَ، وأ¢z��¢ �Çً وأ�Iأُ z��Jًُ ِ_ْ» أَن ���wََِ� إْط�zَم PَÀ�À، وھ^ َ_

 ،ُªw�َم وأْطz©�ِUا �ُ�z� ª��¢ ª�ْ��J³ذا أ� ،«�J�� «} �َ�ََ� z_ ع، ��¥�جTÌَUا P�R��

�À §��� ^Õ�Uَب _» اz��ُUْن ا z��¾zy �Á�َت �^ أz��� َث  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 159 

 

[= Ιδιαίτερα αξιοπερίεργη είναι η περίπτωση ενός γυπαετού που ονοµάζεται 

«θραύστης οστών», ο οποίος συνηθίζει να φροντίζει όχι µόνο τους δικούς 

του νεοσσούς, αλλά και εκείνους άλλων πτηνών. Παίρνει υπό την 

προστασία του τον τρίτο νεοσσό των αρπακτικών όταν το διώχνει η µητέρα 

του από τη φωλιά, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να το θρέψει, επειδή είναι 

η ίδια λαίµαργη και άστοργη. Όταν, λοιπόν, την καταλαµβάνει µανία που 

δεν µπορεί να θρέψει τον τρίτο νεοσσό, τότε επεµβαίνει ο κοκκαλάς και 

αναλαµβάνει να το αναθρέψει. Τα αρπακτικά γεννούν το πολύ τρία αυγά]. 
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u δ' !ετHς _� µ�ν τίκτει τρία,  κλέπει δ� τούτων τ� δύο, Uσπερ  στ� κα�  ν 

το�ς Μουσαίου λεγοµένοις 2πεσιν, "Pς τρία µ�ν τίκτει, δύο δ'  κλέπει, �ν δ' 

!λεγίζει". 

�ς µ�ν οBν τ� πολλ� ο�τω συµβαίνει, }δη δ� κα� τρε�ς νεοττο� ὠµµένοι 

ε�σίν. bκβάλλει δ' α@ξανοµένων τHν gτερον τ	ν νεοττ	ν !χθόµενος τ) 

 δωδ).[…] ΤHν δ'  κβληθέντα δέχεται κα�  κτρέφει � φήνη […] Ο@ πάντα δ� 

τ� τ	ν !ετ	ν γένη Lµοια περ� τ� τέκνα, !λλ' T πύγαργος χαλεπός [..] 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 6, 563a 17-22 - 563b 4-6 

 

 

 

 

 

32 

وا��Á� P���Uةُ ا ط�zِء، و�¯U® ا�RTv¥Uة، وS�َ½�Uة أر��P أط�zء _» SَُUْن }Sِرھz¢ : zل

Uا ^�R zw_ zwوھ ،ª�ّÁ� «} ن �°¤�انz�w�y ��½�Uو ،z��¤ر� �Uإ z��uر و¢�ب إ�S َّ°

ª�Á� «} «R�َ�¤{ «�َْRSÀ ����U ؛  ْن���Uz� ªَّ��R ®Uذ ^� ��ُّ̄ Uن، واzÇ¦Èا �Á_.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 195 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως ο θηλυκός σκύλος έχει πολλές θηλές όπως και 

ο θηλυκός χοίρος. Η τίγρης έχει τέσσερις θηλές στην περιοχή του θώρακα 

κοντά στις µασχάλες της. Ο ελέφαντας έχει δύο θηλές σχετικά µικρές 

αναλογικά µε το µέγεθός του. Βρίσκονται στην περιοχή του θώρακα όπως 

και στον άνθρωπο. Ο αρσενικός ελέφαντας µοιάζει ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό στον άνδρα, καθώς και αυτός έχει δύο στήθη µικρού 

µεγέθους αναλογικά µε το υπόλοιπο σώµα του]. 
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ΜαστοXς δ� ο@κ 2χει ο@δ�ν  ν τK πρόσθεν !λλ� C Dνθρωπος· T δ�  λέφας 

2χει  µ�ν µαστοXς δύο, !λλ� ο@κ  ν τK στήθει !λλ� πρHς τK στήθει.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 498a 1-3 

 

eτι δ� περί τε τοXς µαστοXς .πεναντίως  ν το�ς Dλλοις ζ'οις .πάρχει πρHς 

α.τά τε κα� πρHς τHν Dνθρωπον, κα� περ� τ� ?ργανα τ� χρήσιµα πρHς τ=ν 

,χείαν. Τ� µ�ν γ�ρ 2µπροσθεν 2χει τοXς µαστοXς  ν τK στήθει C πρHς τK 

στήθει, κα� δύο µαστοXς κα� δύο θηλάς, Uσπερ Dνθρωπος κα�  λέφας, 

καθάπερ ε6ρηται πρότερον. Κα� γ�ρ T  λέφας 2χει τοXς µαστοXς δύο περ� τ�ς 

µασχάλας· 2χει δ� � θήλεια τοXς µαστοXς µικροXς παντελ	ς κα� ο@ κατ� 

λόγον το4 σώµατος, Uστ�  κ το4 πλαγίου µ= πάνυ Tρoν· 2χουσι δ� κα� ο� 

Dρρενες µαστούς, Uσπερ α� θήλειαι, µικροXς παντελ	ς. A δ� Dρκτος 

τέτταρας. Τ� δ� δύο µ�ν µαστοXς 2χει,  ν το�ς µηρο�ς δ� 2χει, κα� τ�ς θηλ�ς 

δύο, Uσπερ πρόβατον· τ� δ� τέτταρας θηλάς, Uσπερ βο4ς. Τ� δ� οGτ�  ν τK 

στήθει 2χει τοXς µαστοXς οGτ�  ν το�ς µηρο�ς, !λλ�  ν τ) γαστρί, ο7ον κύων 

κα� Iς, κα� πολλούς, ο@ πάντας δ� 6σους. Τ� µ�ν οBν Dλλα πλείους 2χει, � δ� 

πάρδαλις τέτταρας  ν τ) γαστρί, � δ� λέαινα δύο  ν τ) γαστρί. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 500a 13-29 

 

 

33 

ُّ̂ ��R| و¾ z¢ :Rل �°Uر، واzw�Uس وا�½Uا ®U¯و� ،|���Rو |ُ��R x��Uر واIَّÁUوا ،|���

 S¢ َم��y¾وز{| أنَّ ا ،Ñ�َ¦َع وأ َّT½� إذا x��Uا ^� ®Uف ذ��Rو ، ّ̂ �°Uz� ª�� ھ¯ا ^�

.ُ{RI» _» اU½َ�س وا�Uِ�ذون واzw�Uر  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 216 

 

[= Είπε ότι ο σκύλος έχει ονειρώξεις και εκσπερµατώνει, όπως και ο όνος 

και το άλογο. Το παιδί ονειρεύεται αλλά δεν εκσπερµατώνει, όπως και το 



173 
 

βόδι. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και στον σκύλο όταν ξυπνάει. 

Αναφέρει, επίσης, ότι το ίδιο παρατηρείται στο άλογο, τον ηµιόνο και τον 

όνο]. 

 

eτι δ�  νυπνιάζειν φαίνονται ο@ µόνον Dνθρωποι, !λλ� κα� 8πποι κα� κύνες 

κα� βόες, 2τι δ� πρόβατα κα� αsγες κα� πoν τH τ	ν ζ%οτόκων κα� 

τετραπόδων γένος· δηλο4σι δ� ο� κύνες τK .λαγµK. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 4, κεφ. 10, 536 b 26-30 

 

bνυπνιάζει δ� τ	ν ζ'ων µάλιστα Dνθρωπος. Κα� νέοις µ�ν οBσι κα� 

παιδίοις 2τι πάµπαν ο@ γίνεται  νύπνιον, !λλ� Dρχεται το�ς πλείστοις περ� 

τέτταρα 2τη C πέντε· }δη δ� γεγόνασι κα� Dνδρες κα� γυνα�κες ο� Lλως ο@δ�ν 

πώποτε  νύπνιον εsδον.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 4, κεφ. 10, 537 b 14-16 

 
 

 

34 

ُل ¦z��z�ِ أ}¤َ� PّÁ�ُ، و�¯U® ا�Uَْ�ُ§ إذا واP���U وا�Ìْ�ِU وا�wUأةُ و��Ò ذI�R ،®Uن أ وَّ

وج أو ��خ ُّ�� «_ ªv_ ج�¥R z_ ®U¯ن ���اً، و�z�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 219 

 

[= Οι πρώτοι απόγονοι του σκύλου, της φοράδας, της γυναίκας και άλλων 

θηλυκών είναι µικρού µεγέθους, όπως και στην περίπτωση των πρώτων 

αυγών και των πρώτων νεοσσών της όρνιθας].  

 

Μέχρι µ�ν οBν τ	ν τρ�ς cπτ�  τ	ν τH µ�ν πρ	τον Dγονα τ� σπέρµατά  στιν· 

2πειτα γόνιµα µ�ν µικρ� δ� κα� !τελῆ γενν	σι κα� ο� νέοι κα� α� νέαι, Uσπερ 

κα�  π� τ	ν Dλλων ζ'ων τ	ν πλείστων.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 7, κεφ. 1, 582 a 17-20 
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Τ	ν δ' !λεκτορίδων α� νεοττίδες πρ	τον τίκτουσιν ε@θXς !ρχοµένου το4 

2αρος, κα� πλείω τίκτουσιν C α� πρεσβύτεραι·  λάττω δ� τK µεγέθει τ�  κ 

τ	ν νεωτέρων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 2, 560b 3-6 
 
 
 
 

35 

z اIvÌUن وَذھzُب اxُ�°R ªّ¦³� ���U ��َّ ^ء، وداء اz¢ :�R xَ��Uل ِ�ض zw��Uر، ��_َّ

 «_ ¿ÕzÇUن، واIvÌwUع ا�°ُR zw� َع�°ُR z_َ z�v_ َّ³ن� ، �w» ذx�°R z_ ®U اSUوابَّ

.اU¯اھx ا���U: اSUواب  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 223 

 
[= [Ο Αριστοτέλης] είπε  ότι οι ασθένειες του σκύλου πλήττουν και τον όνο.  

Όλα τα ζώα µπορούν να χάσουν τα λογικά τους και να τρελαθούν. Τα ζώα 

έχουν σπασµούς όπως ο άνθρωπος Το πιο σοφό ζώο είναι αυτό που έχει 

χάσει τα λογικά του.   

    

Ο� δ� κύνες κάµνουσι νοσήµασι τρισίν· ,νοµάζεται δ� τα4τα λύττα, κυνάγχη, 

ποδάγρα. Τούτων � λύττα  µποιε� µανίαν, κα� Lταν δάκV, λυττ	σιν Rπαντα 

τ� δηχθέντα πλ=ν !νθρώπου· κα� !ναιρε� δ� τH νόσηµα το4το τάς τε κύνας 

κα� Dν τι δηχθ) .πH λυττώσης πλ=ν !νθρώπου. `ναιρε� δ� κα� � κυνάγχη 

τ�ς κύνας· ,λίγαι δ� κα�  κ τῆς ποδάγρας περιφεύγουσιν. Λαµβάνει δ' � 

λύττα κα� τ�ς καµήλους.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 22, 604a 4-11 

    
Τ	ν δ' 8ππων α� µ�ν φορβάδες Dνοσοι τ	ν Dλλων !ρρωστηµάτων ε�σ� πλ=ν 

ποδάγρας, ταύτV δ� κάµνουσι, κα�  νίοτε !ποβάλλουσι τ�ς Tπλάς· Lταν δ' 

!ποβάλωσι, πάλιν φύουσιν ε@θύς.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 24, 604a 23-26 
36 
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Iَع واIَUطIاط  ُّ�Uوا P_z�Uى واSَ َّ°Uوا P_I�Uا ��َّ�Uz� ُج _» َو��ه�¥R ي¯Uا �Õzu�U لz�Rو

��َّ�Uاب ا�Òُش، وzَّ½¥ُUوا.  

  S�°R zات، و�������Uَر اz¤{ِو zuَ�Uمَّ أ��َص واzَر و��½Uا z���� Sُ�°Rو

Uض واI��Uا®Uذ ªأ� z_اش و�½  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 298 

 

[= Αποδίδονται διάφορες ονοµασίες στα νυχτόβια πτηνά όπως 

κουκουβάγια, νυχτερίδα, νυχτόβιο κοράκι. Μερικά από αυτά τα πουλιά 

κυνηγούν ποντίκια, έντοµα, κουνούπια, πεταλούδες και ψύλλους]. 

 

Γλα4κες δ� κα� νυκτικόρακες, κα� τ� λοιπ� Lσα τῆς �µέρας !δυνατε� 

βλέπειν, τῆς νυκτHς µ�ν θηρεύοντα τ=ν τροφ=ν α.το�ς πορίζεται, ο@ κατ� 

πoσαν δ� τ=ν νύκτα το4το ποιε�, !λλ� Dκρας cσπέρας κα� περ� ?ρθρον· 

θηρεύει δ� µ4ς κα� σαύρας κα� σφονδύλας κα� τοια4τ� Dλλα ζ%δάρια. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 33, 619b 18-22 
 

 

37 

��Ç} و^ٌء ،x�{ �ٌ_ب أz��ُUخ ا�� َPRأّن رؤ |}ُTR tuvwUا xyz{و.  
 

Κitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 319 

 

[= Ο συγγραφέας της λογικής αναφέρει ότι η όραση του νεοσσού των 

αρπακτικών είναι ιδαίτερα ασθενής έως ανύπαρκτη]. 

 

 

∆εκαταίου δ' }δη ?ντος T νεοττHς Lλος διάδηλος κα� τ� µέρη πάντα. eχει 

δ' 2τι τ=ν κεφαλ=ν µείζω το4 Dλλου σώµατος, κα� τοXς ,φθαλµοXς τῆς 

κεφαλῆς, ο@κ 2χοντάς πω ?ψιν. Γίνονται δ' ο� ,φθαλµο� περ� τHν χρόνον 
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το4τον  ξαιρόµενοι µείζους κυάµων κα� µέλανες· !φαιρουµένου δ� το4 

δέρµατος .γρHν 2νεστι λευκHν κα� ψυχρόν, σφόδρα στίλβον πρHς τ=ν α@γήν, 

στερεHν δ' ο@δέν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 560a 29-32 

 

 

 

38 

�³ِذا �zن  - و¾ I�Rن ذzَّvÇِw�U ®Uت  -وا��U§ إذا �zن ��z��ّ_ ªن و�zن اz��Uض وا��اً 

 zwَّ¦ِخ إ�½U؛  َنَّ اt�¥Uن، و�|َّ اzو� ُّ�َ½Uو��»، و���َّ� ا ذt�J ®U هللا ���Uz _» اz�َ�Uض �َ�ُّ

.t�¥R _» اz�َ�Uض، واU°½�ة Ò¯اء اU½�وج  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 2, σ. 347 

 

[= Όταν τα αυγά έχουν δύο κρόκους και άφθονο ασπράδι, είναι γιατί ο Θεός 

δηµιούργησε δύο κοτόπουλα. Το κάθε κοτόπουλο προέρχεται από το 

ασπράδι ενώ το καθένα τρέφεται από τον κάθε κρόκο].  

 

A µ�ν οBν !ρχ= το4 νεοττο4  στιν  κ το4 λευκο4, � δ� τροφ= δι� το4 

,µφαλο4  κ το4 ὠχρο4. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 561a 25-26 

 

Τ� δ� δίδυµα τ	ν _	ν δύ� 2χει λεκίθους, �ν τ� µ�ν διείργει το4 µ= ε�ς 

Dλληλα συγκεχύσθαι τ� ὠχρ� το4 λευκο4 λεπτ= διάφυσις, τ� δ� ο@κ 2χει 

ταύτην τ=ν διάφυσιν, !λλ� συµψαύουσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 562a 24-29 

 

 

39 

«R�� �J PvَّÇUا ِّ�� ^� §��� P�z�َّSUوا.  

 ،«�ُ�R z_ �¢أ z_اً، و���� ًz��� §��R ،PّÁÌUا |�©} Iھ z_ جz�َّSUج و_» اz�SUا «_
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 «_ �َÁأ� §ُ��R PَّÁÌUا |�©�Uج اz�SUا �ُÁوأ� ،P��� «�ِّ�� §��R z_ جz�SUو_» ا

PَّÁÌUا ��¤°Uا.  

� إ�U أ�^ رI¦zRس اI�� ،®�wU طRIُ� اSَ�Uن وz¢ : �ّ� ^� §ُ��Rل�Ç¦ ^�Uج اz�َّSUا z_أ

.وھ^ }��P اt�¥U و���� ��ارIR z�ÌRم،  

��» �^ اPvÇّU، و��z��َ�� ^v �^ أوz�_ tÀٍن وأ{�ه: ¢zل .واzَّu¥ُUف ���§ َ_�َّ  

PvÇUا ^� «�� َّ�_ §��� z�ّ¦³� ، �، وا ْط�Ò�َُّت واzw�Uم ا��UيُّJاIَ½Uم واzw�Uا z َّ_�� .

ُّ̂ ��R§ {ْ�� _�ات .واzw�Uُم ا ھ�  

اج �� رَّ ُّSUوا Ûَ�َ�Uا z_ىوأI�Uوا ًzّ� لzط zw�� zw�� ¾و ،x��ُUن ��» اz���R zw.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 168-170 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] αναφέρει ότι η όρνιθα γεννάει καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους µε εξαίρεση δύο µηνών. Υπάρχουν µεγαλόσωµες όρνιθες που 

γεννούν τεράστια αυγά και είναι δύσκολο να εκκολαφθούν. Ορισµένες 

όρνιθες γεννούν µέχρι και εξήντα αυγά, ενώ οι µεγαλόσωµες όρνιθες 

γεννούν περισσότερα αυγά από τις µικρόσωµες. Οι όρνιθες που ανήκουν 

στον βασιλιά Αδριανό είναι µικρόσωµες και γεννούν αυγά κάθε µέρα, είναι 

δύσκολο, όµως, να αναπαραχθούν, γιατί σκοτώνουν τους νεοσσούς τους. 

Ορισµένες όρνιθες που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που προέρχονται από 

χαµηλότερες κοινωνικές τάξεις γεννούν αυγά δύο φορές την ηµέρα, πολλές 

φορές, όµως, αυτό προκαλεί τον πρόωρο θανατό τους.  

[Ο Αριστοτέλης] είπε ότι τα χελιδόνια γεννούν αυγά δύο φορές το χρόνο 

και χτίζουν τις φωλιές τους σε υπερυψωµένα και δυσπρόσιτα σηµεία. Όσον 

αφορά στα περιστέρια γεννούν αυγά δύο φορές το χρόνο, εκτός από εκείνα 

που εκτρέφονται σε περιστεριώνες, τα οποία γεννούν αυγά δέκα φορές το 

χρόνο]. 

    

Ο� δ� ?ρνιθες _οτοκο4σι µ�ν Rπαντες, � δ� Uρα τῆς ,χείας κα� ο� τόκοι ο@ 

πoσιν Tµοίως 2χουσιν. Τ� µ�ν γ�ρ κα� ,χεύεται κα� τίκτει κατ� πάντα τHν 

χρόνον rς ε�πε�ν, ο7ον !λεκτορ�ς κα� περιστερά, � µ�ν !λεκτορ�ς Lλον τHν 
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 νιαυτHν 2ξω δύο µην	ν τ	ν  ν τK χειµ	νι τροπικ	ν. Πλῆθος δ� τίκτουσιν 

2νιαι κα� τ	ν γενναίων πρH  π%ασµο4 κα� cξήκοντα· καίτοι �ττον πολυτόκοι 

α� γεννα�αι τ	ν !γενν	ν ε�σιν. Α� δ� `δριανικα� !λεκτορίδες ε�σ� µ�ν µικρα� 

τH µέγεθος, τίκτουσι δ� !ν� cκάστην �µέραν· ε�σ� δ� χαλεπαί, κα� κτείνουσι 

τοXς νεοττοXς πολλάκις· χρώµατα δ� παντοδαπ� 2χουσιν. Τίκτουσι δ� κα� 

ο�κογενε�ς 2νιαι δ�ς τῆς �µέρας· }δη δέ τινες λίαν πολυτοκήσασαι !πέθανον 

δι� ταχέων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 1, 558b 7-18 

 

Τίκτουσι δ� πάντα µ�ν τ� περιστεροειδῆ δύο.[…] Τίκτουσι δ� το4  νιαυτο4 

κα� δεκάκις, }δη δέ τινες κα� cνδεκάκις, α� δ�  ν Α�γύπτ% κα� δωδεκάκις.     

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 4, 562b 1 /25 

 

… � δ� χελιδ]ν δ�ς νεοττεύει µόνον τ	ν σαρκοφάγων.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 5, 563a 13 

 

 

 

 

40 

وإذا �zض اU ًz��� �ُ�ّuU| �¥ُ�ج اSy «_ P���Uِّ اSRSِ�ْ�U واI�R �� ،¨�u�َّ�Uن اU¯ي S�Rأ 

�Uz¥�وج اx¦zÌU ا {©|، و�zن ا�ÇR ُّ«©Uُع إ�U أّن ا�Uأس اS�wUَّد ھI اU¯ي R¥�ج 

.أّو¾ً   

اً و_z� zن _» اS�_ ً��u�Ç_ §��Uَّد ا ط�اف ��z¦åU Iث، و_z� zن _z¢ :�RS�Çل

I�ّ̄ر �U I�� ا ط�اف §R�}.  

م، وذ�uJ ®Uٌ _» و���» ِّS��_ ٍدz½� «ْ_ ن َّI�� zw¦إ �R ِّ�Uٌس أن ��§ اz¦ |}وز:  

Ë¢ ًz�Rد «َR�َR |U ÛَRف _» �ََ�ار�}ُ S¢ ®Uن ذ�� zwھSُyأ z_ّأ.  

�Jæا ª�IUأن : وا S�� ،®Rد P�z�َSUا Sََ½ÇR إ¾ّ أن ّË¢ وج ُّ�َ� ªv_ «�R |U �R�Uأن ��َ§ ا

R§��Uا tُ�ْJ ًz�Rأ ^�w.  



179 
 

 ،�Jæُدوَن ا x�ِّuUا ^� Iوھ ،¨َuUُّ�اب أ}¤ُ� وأ�Uوا �R�Uا «_ SUI�R ي¯Uا §��Uوا

�R _» اz�SUج واÛ��U، واzw�Uم، واzuUوس، واÈوز ِّ�Uُن ��ُ§ اI�Rو.  

وyْ�» ا�ÕzuU و�ª_IÁ {�� ا�Uَ�§ }�َح Sَ�Uن اI�R zw� ،�ÕzuUن }�Sَ�U ًzyن : ¢zل

§��Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 170-171, 172 

 

[= Είναι δύσκολη η ωοτοκία των πτηνών, επειδή προωθείται πρώτα το πιο 

ογκώδες µέρος του αυγού, σε αντίθεση µε την πεποίθηση που κυριαρχεί ότι 

προωθείται κατά προτεραιότητα το πιο µυτερό µέρος του αυγού. [Ο 

Αριστοτέλης] είπε ότι τα αυγά που έχουν οβάλ [=ωοειδές] σχήµα και 

αµφότερα τα άκρα µυτερά παράγουν θηλυκά, ενώ εκείνα που έχουν πιο 

στρογγυλεµένο σχήµα και άκρα παράγουν αρσενικά. 

Ορισµένοι θεωρούν πως τα αυγά χωρίς περίβληµα προέρχονται από πρόωρο 

ζευγάρωµα, η άποψη αυτή, ωστόσο, είναι λαθεµένη για δύο λόγους: 

Πρώτον, τέτοιου είδους αυγά προέρχονται από όρνιθες που δεν έχουν 

ζευγαρώσει µε κόκκορα. ∆εύτερον, από τέτοιου είδους αυγά δεν έχουν ποτέ 

εκκολαφθεί νεοσσοί και, όπως είναι γνωστό,  αυτό συµβαίνει µόνο εάν µία 

όρνιθα ζευγαρώσει µε έναν κόκκορα. Αναφέρει, επίσης, πως αυτά τα αυγά 

είναι πιο µικρά και νόστιµα, όχι όµως τόσο νόστιµα όσο τα κανονικά. 

Τέτοιου είδους αυγά χωρίς περίβληµα γεννούν οι πάπιες, τα περιστέρια, τα 

ορτύκια, τα παγώνια και οι όρνιθες].  

 

 

eχει δ� τH _Hν διαφοράν· τ) µ�ν γ�ρ ,ξX τ) δ� πλατύτερόν  στιν·  ξιόντος 

δ� �γε�ται τH πλατύ. eστι δ� τ� µ�ν µακρ� κα� ,ξέα τ	ν _	ν θήλεα, τ� δ� 

στρογγύλα κα� περιφέρειαν 2χοντα κατ� τH ,ξX Dρρενα.   

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6,  κεφ. 2, 559a 26-29 

 

Ο� δ� λέγοντες Lτι .πολείµµατά  στι τ� .πηνέµια τ	ν 2µπροσθεν  ξ ,χείας 

γενοµένων, ο@κ !ληθῆ λέγουσιν· mπται γ�ρ �καν	ς }δη !νόχευτοι νεοττίδες 
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!λεκτορίδων κα� χην	ν τίκτουσαι .πηνέµια. Τ� δ� _� τ� .πηνέµια  λάττω 

µ�ν τK µεγέθει γίνεται κα� �ττον �δέα κα� .γρότερα τ	ν γονίµων, πλήθει δ� 

πλείω· .ποτιθεµένων δ� τ) ?ρνιθι ο@δ�ν παχύνεται τH .γρόν, !λλ� τό τ� 

ὠχρHν διαµένει κα� τH λευκHν Lµοια ?ντα. Γίνεται δ� .πηνέµια πολλ	ν, ο7ον 

!λεκτορίδος, πέρδικος, περιστερoς, τα	νος, χηνός, χηναλώπεκος.    

 Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6,  κεφ. 2, 559b 20- 30 

 

 

41 

و��§ اUّ°�¨ اI��wUن أ��ْع �Jو�ªv_ ًz �^ اz��Uء وU¯U® ���» اz¢ : P�z�SUل

P��U ة��} ¿wJ ¨�°ّUا ^� َP���Uا.  

ور�zwَّ َ{َ�ض �Òٌ| �^ اI�Uاء أو َرْ{Sٌ، �^ و¢ِ� yْ�» اSُÇُ½�� ،�ÕzuU اz¢ : ،§��Uل

�z �^ ذU® اz_TUن أ{ّ|، وأ�z_ �Á و{�� �� zyل �½zÇُده �^ اU°�¨ أ��Á، واIwUُت ��

xÕzvÌَUا ^� §��Uُد اzÇ� نI�R.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 172 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι τα αυγά εκκολάπτονται πιο γρήγορα το 

καλοκαίρι παρά τον χειµώνα, οπότε η όρνιθα εκκολάπτει τα αυγά της για 

δεκαπέντε νύχτες. Είπε, ακόµα, πως όταν ορισµένες φορές υπάρχει σύννεφο 

σκόνης και έρθει σε επαφή µε τα αυγά που εκκολάπτονται ή ακουστούν 

αστραπόβροντα, τότε αυτά σαπίζουν. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να 

σαπίσουν τα αυγά και να ψοφίσουν οι νεοσσοί απ’ ότι τον χειµώνα. Τα 

σαπισµένα αυγά τοποθετούνται στην άκρη της φωλιάς]. 

 

Γίνεται δ� .πηνέµια πολλ	ν, ο7ον !λεκτορίδος, πέρδικος, περιστερoς, 

τα	νος, χηνός, χηναλώπεκος. bκλέπεται δ�  π%αζουσ	ν  ν τK θέρει θoττον 

C  ν τK χειµ	νι·  ν ,κτωκαίδεκα γ�ρ �µέραις α� !λεκτορίδες  ν τK θέρει 

 κλέπουσιν,  ν δ� τK χειµ	νι  νίοτ�  ν πέντε κα� ε6κοσιν. ∆ιαφέρουσι µέντοι 
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κα� ?ρνιθες ,ρνίθων τK  π%αστικώτεραι εsναι gτεραι cτέρων. b�ν δ� 

βροντήσV  π%αζούσης, διαφθείρεται τ� _ά. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6,  κεφ. 2, 559b 28-30 / 560a 1-4   
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�Rو: و¢zل ِّ�Uا §َ�� ^ِّwÇR |���� : �ç ِّ�Uا �َُ��ْ� �ِ�ّuUف اzv{نَّ أ  ، َّ̂ �IُvÌُUا §��Uا

zا��Iأ� ^�.  

 «_ �ٌÕzط �Á¦ ا Sِ½� ُن _�¤�ِّ�اً وإنI�R ªَ¦IU َّ«�Uن، وz� ٍدz½Ç� �R ِّ�Uأ��خ ��ُ§ ا zwَّور�

^� Iم، وھ ِّS��wUا ��ّ̄ Uن _» اz� ي¯Uِق اI�¥wUا ®Uذ t�J �َّ�Ò ،z�Çv� ��Ò  َّ|}أ Pِ�َRSUا.  

 PِUzَ½�ُ ��} �َْ¦z� zwَّر� �Á¦ ³ّن ا� ،P���ّuUا ^� ª��z z_و �Ìَ�َUي ا���R ٌء^ ُªvْ_و

 ًz��� ®Uن �����^ _» ذz_َTUا §�� ^� ��َ¯Uا ِّtِ «_ ُّx�� ^�Uا �R�Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 173 

 

[= Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα αυγά χωρίς περίβληµα αποκαλούνται αυγά 

του αέρα, εξ αιτίας της εικασίας ότι το στοµάχι των πτηνών που τα γεννούν 

έχουν απορροφήσει αέρα. Είναι πιθανόν τα αυγά αυτά να γονιµοποιηθούν 

και να εκκολαφθούν νεοσσοί από αυτά. Σε περίπτωση που η όρνιθα 

γονιµοποιηθεί από ένα αρσενικό που δεν ανήκει στη ράτσα της, οι νεοσσοί 

µεταλλάσσονται, γεγονός που ισχύει ως επί το πλείστον για τους κόκκορες. 

Υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ της πέρδικας και των 

παρόµοιων πτηνών. Έτσι, είναι δυνατόν το θηλυκό να γονιµοποιηθεί από τα 

αέρια του αρσενικού και να γεννήσει πολλά αυγά]. 

 

 

Γίνεται δ� τ� .πηνέµια γόνιµα κα� τ�  ξ ,χείας }δη  νυπάρχοντα 

µεταβάλλει τH γένος ε�ς Dλλο γένος,  �ν πρ�ν µεταβαλε�ν  κ το4 ὠχρο4 ε�ς 

τH λευκHν ,χεύηται � τ� .πηνέµια 2χουσα C τ� γόν% ε�ληµµένα  ξ cτέρου 
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?ρνιθος· κα� γίνεται τ� µ�ν .πηνέµια γόνιµα, τ� δ� πρὁπάρχοντα κατ� τHν 

�στερον ,χεύοντα ?ρνιθα. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6,  κεφ. 2, 559b 9-14  

 

Α� δ� πέρδικες Sν κατ� Dνεµον στ	σιν α� θήλειαι τ	ν !ρρένων, 2γκυοι 

γίνονται· πολλάκις δ� κα� τῆς φωνῆς <!κούουσαι>,  �ν ,ργ	σαι τύχωσι, κα� 

.περπετοµένων  κ το4 καταπνε4σαι τHν Dρρενα.     

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5,  κεφ. 5, 641a 27-28 
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و��ُ§ أ��zِر اuUّ�� أ}¤�، و�¯U® أو¾ُد اzÇvUء، إ�U أْن ��Ç¸ ا رzyَم و�z¢ : è½�vل

.اIvÌUب  

Ùَ و���َّ� و¦َ½ََ§ َذ¦�ª وÓََ�َب �ªyِzvÌ، وأّ_z اÈَوّز وأّ_z اzw�Uم �ªّ¦³ إذا ¢z¢ : ّ½َvَ� Ëwل

�ªّ¦³ إذا �½Sِ أ��Á _» اPyz�ÇU، ا{��اه �^ اzwUء _» اwَUَ�ح _���R z_ �ُÁي اzw�Uم �^ 

.اI�Uاء  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 174-175 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι τα αυγά που προέρχονται από την πρώτη 

ωοτοκία είναι µικρότερα. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της πρώτης 

γέννας µιας γυναίκας, εξ αιτίας του µικρού µεγέθους της µήτρας της, η 

οποία αργότερα διευρύνεται. Είπε, επίσης, ότι τα περιστέρια ανασηκώνουν 

τα πούπουλά τους, συνταράσσονται, ανακινούν την ουρά τους και 

φτεροκοπούν κατά το ζευγάρωµα. Αντίθετα, οι χήνες, κολυµπούν για πολλή 

ώρα και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους µετά το ζευγάρωµα,. Κάτι 

αντίστοιχο κάνουν και τα περιστέρια καθώς πετούν ψηλά µετά το 

ζευγάρωµα].  

 

Τ	ν δ� !λεκτορίδων α� νεοττίδες πρ	τον τίκτουσιν ε@θXς !ρχοµένου το4 

2αρος, κα� πλείω τίκτουσιν C α� πρεσβύτεραι·  λάττω δ� τK µεγέθει τ�  κ 
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τ	ν νεωτέρων. […]  wχευθε�σαι δ� α� µ�ν ?ρνιθες φρίττουσί τε κα� 

!ποσείονται κα� πολλάκις κάρφος περιβάλλονται (ποιο4σι δ� τH α@τH το4το 

κα� τεκο4σαι  νίοτε) α� δ� περιστερα�  φέλκουσι τH ,ρροπύγιον, ο� δ� χῆνες 

κατακολυµβ	σιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 2, 560b 3-11 
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z ��§ اzw�Uم �½^ أ¢�َّ _» : ¢zل و��ُ§ اz�َSUج ªُ��J ُّ|�R �^ {ْ��ة أzRم وأ�zé� �َÁً، وأ_َّ

®Uذ.  

Uا ¿ََ��yا zwَّر� P_zw�Uواz�U ٍر �َْ�ِ�ُضI_  �ِ¢IUا Sَ�َْ� z��I� ^� §ُ�� : �_  z_ّإ

ٍ̧ _» أو�z�}z وإّ_I°U zِت  Pَِّ��U z و� ِ̈ رz��R، وإ_َّ �ْvU z_ّوإ ،z�{Iوأ�� z� ِّ��ُU َ�ض}َ

S}ر.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 176 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι τα αυγά της όρνιθας χρειάζονται δέκα ηµέρες 

για να σχηµατιστούν, µερικές φορές ίσως και περισσότερο, ενώ τα αυγά 

των περιστεριών χρειάζονται λιγότερο χρόνο]. 

 

 Συνίσταται δ� τH τῆς !λεκτορίδος _Hν µετ� τ=ν ,χείαν κα� τελειο4ται  ν 

δέχ� �µέραις rς  π� τH πολύ· κα� τῆς περιστερoς δ�  ν µικρK  λάττονι. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 560b 19-21 
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و�U¿ ا�Uَّ���ُ� إ¾ّ zwَ��Uم واzÇ¦Èن، و¾ SَRُع ذU® ذ�ُ� اzw�Uم إ¾َّ ��S ا�Uََ�م، و�zن : ¢zل

¨� َّ�Uوا �َِ��ِUا Sv} ª� Ûِ���َّ�Uا ®Uذ �Uن إI�R z_ ُجIyأ ªَّ¦أ ِّ«َّ©Uا �ِÁأ� ^�.  

Sََ�zت أz��� َّ«ُ��ُ�َْ� �َّ�َ¢ ًz�Rً، وz�Rل إ¦z�ّ ���ُ§ {» ذU®، وإ¦zُث اzw�Uم إذا �z¢ :Çل

�R�Uا §�� ���� ^� ªَّ¦ِ�اخ، وإ� §ِ��Uا ®Uن {» ذI�R ¾ «ْ�ِUو.  
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Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 177 

 

[= Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα περιστέρια αδυνατούν να γεννήσουν 

αυγά, είτε αν έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια, είτε αν έχουν χάσει 

τα πούπουλά τους, είτε εξ αιτίας των αστραπόβροντων]. 

 

∆ύνανται δ� α� περιστερα� κα� }δη το4 _ο4  ν ὠδ�νι ?ντος κατέχειν·  �ν γάρ 

τι  νοχληθ) .πό τινος C περ� τ=ν νεοττείαν C πτερHν  κτιλθ) C Dλλο τι 

πονήσV κα� δυσαρεστήσV, κατέχει κα� ο@ τίκτει µελλήσασα. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 2, 560b 31-34 
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z¢ : zل وtُ�ْJَ «ُ��َ�ÇَR اU½ِ�اخ إذا _�� PÀ�À z�Uُ أzَّRٍم ���z�Uz وذzَ�َ ^� ®Uب اz�َّSUج، وأ_َّ

�Áأ� I�� z�v_ ِّنzÇَwَUا ^� .  

½�ةُ _»  ُّ°Uا S�Iُ� �¢IUا ®Uَّد و�^ ذS�wUَ�ف اuUا Sv} ،P��َ�Uا «_ zَ���ُUا Pِ�yzَّvUا

 Ûُ��¥� ^دم، وھ «_ Pu�¦ �ُÁ_ P��َ�Uض اz�� ^� «���ÇR َّ|َÁَ� ،zُل ¦َْ�ِ�ھ وI�R Ü�yن أوَّ

½�ة، و���U ªُ��ْJَ ُّ|�Rِة أzّRم،  ُّ°Uي ا¯�¤َْRض، وz�َ�Uا «_ t�¥ُR zwَّ¦خ إ�½Uك، وا و����َّ

أُس وSَyْهُ I�Rُن أ��� َّ�Uن واS�Uا �Õz� «_.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 177-178 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε η εκπαίδευση των νεοσσών ξεκινάει µετά από 

τρεις ηµέρες αν οι όρνιθες είναι νεότερες, δεν ισχύει, όµως, το ίδιο για τις 

γηραιότερες. Στην άνω πλευρά του αυγού που είναι πιο αιχµηρή, 

παρατηρείται ένα κιτρινωπό χρώµα και αυτό είναι το σηµείο απ’ όπου 

εξέχεται ο νεοσσός. Στο ίδιο σηµείο εµφανίζεται µία κηλίδα αίµατος όταν 

γεννιέται το αυγό. Ο νεοσσός παίρνει µορφή µέσα σε δέκα ηµέρες και 

προέρχεται από το ασπράδι αυγού ενώ ο κρόκος αποτελεί την τροφή του. 

Το κεφάλι του είναι µεγαλύτερο από το υπόλοιπο σώµα]. 
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Γίνεται δ�  ν τούτ% τK χρόν% }δη τό τ� ὠχρHν Dνω προσεληλυθHς πρHς τH 

,ξύ, �πέρ  στιν � !ρχή τε το4 _ο4 κα�  κλέπεται τH _όν, κα� Lσον στιγµ= 

α�µατίνη  ν τK λευκK � καρδία.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 561a 9-11 

 

A µ�ν οBν !ρχ= το4 νεοττο4  στιν  κ το4 λευκο4, � δ� τροφ= δι� το4 

,µφαλο4  κ το4 ὠχρο4. ∆εκαταίου δ� }δη ?ντος T νεοττHς Lλος διάδηλος κα� 

τ� µέρη πάντα. eχει δ� 2τι τ=ν κεφαλ=ν µείζω το4 Dλλου σώµατος, κα� τοXς 

,φθαλµοXς τῆς κεφαλῆς, ο@κ 2χοντάς πω ?ψιν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 561a 24-29 
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و_» اz�َّSUج _z��½ْ{ُ ªU ًz��� §��R zن �^ ��§ ا z¢ : |� ®U¯� ^¦�َّ�J ،«�Rzyل

zvِ�z�{ِت أz�À «_ �َéِ.  

tuvwUا xyz{ لz¢ْ�َ�ة : و} ^¦zwÀ ٌP�zَد� ��_ zw�� �Óz� S¢و Pٍ��� �ِ�U ،ًP���

و�zن، _�J z ا��Uَ§ اU¯ي �zن  ُّ�َ� P��� ِّ�� «_ َ�َج¥� ،�v�yُو �v ِّ¥� َّ|À ،ِنz� َّ�_ُ

 ®U¯و� ،ًPَّÁ� |َ©}أ zwھSُyن أI�Rن، وzو� ُّ�َ� P��َ�Uج _» ا�¥R S¢اً �^ ا }�، وS�z�

æذَ��اً وا «ِ�ْJَ�ْ½Uا Sُyن أI�R ُم أنzw�Uدر اz¤R z_ َّ�َ¢أ z_م، وzw�Uا�Á¦أ �J.  

 §��Uرف �^ اz�_ لz¢ : ،تz��� َ�ثÀ �ِJِاIَ½Uا «_ zھ�zوأ� ُP_zw�Uا �ْÓz� zwَّور�

 ¾ «ْ�Uت وz��� َ�َثÀ �ْÓz� zwّور� ،«ِ���َ�� §��� z�¦³� �JاIَ½Uَّت وا�Ò�ُا ُط z َّ_��

Ë�� ًاSyن واz� zwّور� ،«�J�� «_ �ُÁأ� z�v_ ُ�ُج¥R.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 178 

 

[= Σύµφωνα µε όσα είπε [ο Αριστοτέλης] και όσα µε πληροφόρησαν 

κάποιοι φίλοι µου, υπάρχουν όρνιθες που γεννούν αυγά µε δύο κρόκους. Ο 

συγγραφέας της λογικής είπε ότι κάποτε µια κότα γέννησε 18 αυγά που το 

καθένα είχε διπλό κρόκο. Μετά την εκκόλαψη, γεννήθηκαν δύο νεοσσοί 

από κάθε αυγό, µε εξαίρεση εκείνα που είχαν σαπίσει. Μερικές φορές 
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συµβαίνει να γεννιούνται δύο νεοσσοί από το ίδιο αυγό, αλλά το ένα είναι 

µεγαλύτερο από το άλλο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα περιστέρια, όταν 

γεννιούνται συχνά δύο νεοσσοί, ένας αρσενικός και ένας θηλυκός. [Ο 

Αριστοτέλης] είπε ότι αρκετές φορές το περιστέρι και τα συγγενικά του είδη 

γεννούν τρία αυγά. Τα περισσότερα από αυτά τα πτηνά γεννούν δύο 

ορισµένες φορές και τρία αυγά, από τα οποία, όµως, εκκολάπτονται µόνο 

δύο, ίσως και ένα]. 

 

Τίκτουσι δ� α� ?ρνιθες 2νια Dγονα τ	ν _	ν κα� [τ�]  ξ ,χείας γινόµενα, κα� 

 π%αζουσ	ν ο@δ�ν γίνεται 2κγονον· τεθεώρηται δ� το4το µάλιστα  π� τ	ν 

περιστερ	ν. 

Τ� δ� δίδυµα τ	ν _	ν δύ� 2χει λεκίθους, �ν τ� µ�ν διείργει το4 µ= ε�ς 

Dλληλα συγκεχύσθαι τ� ὠχρ� το4 λευκο4 λεπτ= διάφυσις, τ� δ� ο@κ 2χει 

ταύτην τ=ν διάφυσιν, !λλ� συµψαύουσιν. Ε�σ� δ� 2νιαι !λεκτορίδες α� πάντα 

δίδυµα τίκτουσιν, κα� }δη  π� τούτων mπται τH περ� τ=ν λέκιθον συµβα�νον· 

,κτωκαίδεκα γάρ τις τεκο4σα  ξέλεψε δίδυµα, πλ=ν Lσα οGρια  γένετο. Τ� 

µ�ν οBν Dλλα γόνιµα (πλ=ν Lτι τH µ�ν µε�ζον  τH δ� 2λαττον γίνεται τ	ν 

διδύµων), τH δ� τελευτα�ον τερατ	δες. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 562a 26-30 

 

Τίκτουσι δ� πάντα µ�ν τ� περιστεροειδῆ δύο, ο7ον φάττα κα� τρυγών, rς  π� 

τH πολύ, τ� δ� πλε�στα τρία [τρυγ]ν κα� φάττα]. Τίκτει δ� � µ�ν περιστερά, 

Uσπερ ε6ρηται, πoσαν Uραν, τρυγ]ν δ� κα� φάττα  ν τK 2αρι, ο@ πλεονάκις C 

δίς· τίκτει δ� τ� δεύτερα, Lταν τ� πρότερον γεννηθέντα διαφθαρ)· πολλα� 

γ�ρ διαφθείρουσιν α@τ� τ	ν ,ρνίθων. Τίκτει µ�ν οBν, Uσπερ ε6ρηται, κα� 

τρία ποτέ· !λλ�  ξάγει ο@δέποτε δυο�ν πλέον νεοττο�ν,  νίοτε δ� κα� gνα 

µόνον· τH δ� .πολειπόµενον τ	ν _	ν !ε� οGριόν  στιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 4, 562b 1-11 
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{��z�َ ªَ_�ً، واP_zw�Uُ �^ أ��Á أْ_�ھz و��§ ا��R¾ ��uU§ إ¾ّ ��Sَ ُ_ُ�وِر اIْ�َUِل : ¢zل

 |��� |ّÀ ،��َّ̄ Uا z��� ^�Uا َP���Uوھ^ ���ُ§ أّو¾ً ا ،�Á¦أ �Jæذ��اً وا z��Jَ�َ� Sُyُن أI�R

 ��} ،«R���Uا �Uإ ًz_IR �َ�َ} َP��ْ َّÇUا «َ�� z_ «ُ�ُى، و���J ا §��� َّ|À ،ًP��Uو ًz_IR

R ي¯Uن، واz_ َّTUع اzَِف ط���Jر اSْ¢���Uا «_ z�U ُض��.  

.واP_zw�Uُ أ��ُّ ��Uzَ�ُ§، واzw�Uُم أ��ُّ �Uz½�اخ  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 179 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι µερικά πτηνά γεννούν µετά από έναν ολόκληρο 

χρόνο. Συνήθως. το περιστέρι εκολάπτει δύο νεοσσούς έναν αρσενικό και 

έναν θηλυκό. Γεννά πρώτα το αυγό που περιέχει το αρσενικό και έπειτα από 

µία ηµέρα γεννάει το δεύτερο αυγό. Επωάζει τα αυγά του για διάστηµα 17 

έως 20 ηµερών ανάλογα την εποχή και τη σωµατική του προδιάθεση. Το 

θηλυκό περιστέρι είναι πολύ στοργικό µε τα αυγά του και το αρσενικό είναι 

πολύ στοργικό µε τους νεοσσούς]. 

 

Τίκτουσι δ� πάντα µ�ν τ� περιστεροειδῆ δύο, ο7ον φάττα κα� τρυγών, rς  π� 

τH πολύ, τ� δ� πλε�στα τρία [τρυγ]ν κα� φάττα]. Τίκτει δ� � µ�ν περιστερά, 

Uσπερ ε6ρηται, πoσαν Uραν, τρυγ]ν δ� κα� φάττα  ν τK 2αρι, ο@ πλεονάκις C 

δίς· τίκτει δ� τ� δεύτερα, Lταν τ� πρότερον γεννηθέντα διαφθαρ)· πολλα� 

γ�ρ διαφθείρουσιν α@τ� τ	ν ,ρνίθων. Τίκτει µ�ν οBν, Uσπερ ε6ρηται, κα� 

τρία ποτέ· !λλ�  ξάγει ο@δέποτε δυο�ν πλέον νεοττο�ν,  νίοτε δ� κα� gνα 

µόνον· τH δ� .πολειπόµενον τ	ν _	ν !ε� οGριόν  στιν. Τ	ν δ� πλείστων 

,ρνέων ο@δ�ν α@τοετ�ς γενν|. [παντες δ� ο� ?ρνιθες,  πειδ�ν Rπαξ Dρξωνται 

τίκτειν, δι� τέλους rς ε�πε�ν 2χουσιν _ά, !λλ�  ν  νίοις δι� µικρότητα ο@ 

;�διον �δε�ν. A δ� περιστερ� rς  π� τH πολX Dρρεν κα� θῆλυ, κα� τούτων rς 
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τH πολX πρότερον τH Dρρεν τίκτει· κα� τεκο4σα µίαν �µέραν διαλείπει εsτα 

πάλιν τίκτει θάτερον. bπ%άζει δ� κα� T Dρρην  ν τK µέρει τῆς �µέρας, τ=ν 

δ� νύκτα � θήλεια. bκπέττεταί τε κα�  κλέπεται  ντHς ε6κοσιν �µερ	ν τH 

γενόµενον πρότερον τ	ν _	ν· τιτρώσκει δ� τH _Hν τ) προτεραίO C  κλέπει. 

Κα� συνθερµαίνουσι τοXς νεοττοXς !µφότεροι  πί τινα χρόνον τHν α@τόν γε 

τρόπον Lνπερ κα� τ� _ά. Χαλεπωτέρα δ� � θήλειά  στι περ� τ=ν 

τεκνοτροφίαν το4 Dρρενος, Uσπερ κα� τ� Dλλα ζKα µετ� τHν τόκον. 

                          Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 4, 562b 11-24 

 

 

49 

ُ̧ أ�zvِس ا���R zwّ_ �ِ�uU اzvU ��ْ©R |�� ،|َy◌ّ�ّU أ¦��R ªَُّ§ وRُ½�خ أ�z¢ : �َÁل �w� z_ّوأ

«�� َّ�_ §��R ªَّ¦³� فzّu¥ُUا �J z_َ ،ةSyة وا َّ�_ «_.  

 ¦�z ¾ : ، واI½��Jا ��zل ����|واz��ُUُب ���ُ§ �Àث ���zت، �َ�َْ¥ُ�ج zJ�ْ� z�Uن

¢S ��ُ�ْ» َوR¥�ج PَÀ�À z�Uُ أ��اخ، وz�َّv�U ��_^ : ��ُ�» إ¾َّ �َ����»، و¢zل آ�Jون

ِ̈ : �IاSٍy ا��PÀ�َÀ ��} xُّÇ���U ً¾z�Á، و¢zل آ�Jون ��Uا «_ z�R���R zw� ّ¾إ ®Uذ ¿�U

ء : �Jون{» ا���R zw� ،S�°ّUي اzÇ½ُّvUء _» اIUْھ» واUّ��¨، و¢zل آ ّ̂ � �Õzب طz��ُUا

ْ��، و¢zل آ�Jون َّ°Uz� َّ¾ا و¾د إ P���� ��} ُنz��ÇُR ¿�Uو ،P���َّ�Uرديُء ا ،t�¥Uا : ،¾

�}zÓ ،z�U َ�ٍةÀِ�اِخ ذاَت أ½Uأمُّ ا «ْ�� |U ََّ�ِه، وإذا�Uوا |�َّvUةُ اSRS z�ّv�Uو.  

وأّ_z اU½َ�خ اU¯ي ª��¥ُR اz��ُUب: و¢IUzا … 

 َPَ½َّ��wU³ّن ا�ª�ِّو��� ªُ���� ،مz©�ِUا ��ِz� z�U لz�R �ٌÕzوھ^ ط ،.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 179 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι όλα τα αρπακτικά πτηνά φαίνεται να γεννούν 

και να επωάζουν αυγά µόνο µια φορά, µε εξαίρεση το χελιδόνι που γεννά 

δύο φορές. Ο αετός γεννάει τρεις φορές, αλλά εκκολάπτονται µόnο δύο 

νεοσσοί. Οι απόψεις διίστανται ως προς αυτό το θέµα: ορισµένοι 

υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το θηλυκό δεν επωάζει 

παρά µόνο δύο αυγά, ενώ άλλοι πιστεύουν το αντίθετο θεωρώντας ότι 

επωάζει τρία αυγά απ’ όπου εκκολάπτονται τρεις νεοσσοί, αλλά εκείνη 
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απορρίπτει τον ένα για να µπορέσει να ασχοληθεί αποκλειστικά µε τους 

δύο. Άλλοι λένε ότι αυτό οφείλεται στην αδυναµία της να αναζητήσει 

τροφή, όπως η λεχώνα που αδυνατίζει και εξασθενεί µετά τον τοκετό. 

Άλλοι πάλι λένε ότι ο αετός είναι ένα αγενές πτηνό που χρειάζεται µεγάλη 

υποµονή για να εξηµερωθεί. Υποστηρίζεται, βέβαια, και το αντίθετο καθώς 

ο αετός θεωρείται λαίµαργο πτηνό µε ακόρεστη όρεξη. Γι’ αυτό, η µητέρα 

των νεοσσών πεθαίνει  όταν δεν έχει αποθέµατα τροφής]. 

  

 

Τ� µ�ν οBν Dλλα Lσα σαρκοφάγα ο@κ mπται πλεονάκις C Rπαξ τίκτοντα, � 

δ� χελιδ]ν δ�ς νεοττεύει µόνον τ	ν σαρκοφάγων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 5, 563a 11-13 

 

u δ� !ετHς _� µ�ν τίκτει τρία,  κλέπει δ� τούτων τ� δύο, Uσπερ  στ� κα�  ν 

το�ς Μουσαίου λεγοµένοις 2πεσιν, "Pς τρία µ�ν τίκτει, δύο δ�  κλέπει, �ν δ� 

!λεγίζει". 

�ς µ�ν οBν τ� πολλ� ο�τω συµβαίνει, }δη δ� κα� τρε�ς νεοττο� ὠµµένοι 

ε�σίν. bκβάλλει δ� α@ξανοµένων τHν gτερον τ	ν νεοττ	ν !χθόµενος τ) 

 δωδ). [µα δ� κα� λέγεται  ν τK χρόν% τούτ% Dπαστος γίνεσθαι, Lπως µ= 

{ρπάζV τοXς τ	ν θηρίων σκύµνους· ο8 τε οBν ?νυχες α@το4 διαστρέφονται 

,λίγας �µέρας, κα� τ� πτερ� λευκαίνεται, Uστε κα� το�ς τέκνοις τότε 

γίνονται χαλεποί. ΤHν δ�  κβληθέντα δέχεται κα�  κτρέφει � φήνη. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 6, 563a 17-27 

 

A δ� καλουµένη φήνη  στ�ν εGτεκνος κα� ε@βίοτος κα� δειπνοφόρος κα� 

}πιος, κα� τ� τέκνα  κτρέφει κα� τ� α.τῆς κα� τ� το4 !ετο4. Κα� γ�ρ τα4θ� 

Lταν  κβάλλV  κε�νος, !ναλαβο4σα τρέφει·  κβάλλει γ�ρ T !ετHς πρH Uρας, 

2τι βίου δεόµενα κα� οGπω δυνάµενα πέτεσθαι. bκβάλλειν δ� δοκε� T !ετHς 
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τοXς νεοττοXς δι� φθόνον· φύσει γάρ  στι φθονερHς κα� ,ξύπεινος, 2τι δ� 

,ξυλαβής. Λαµβάνει δ� µέγα, Lταν λάβV. Φθονε� οBν το�ς νεοττο�ς 

{δρυνοµένοις, Lτι φαγε�ν !γαθο� γίνονται, κα� σπ| το�ς ?νυξιν. Μάχονται δ� 

κα� ο� νεοττο� κα� α@το� περ� τῆς gδρας κα� τῆς τροφῆς· T δ�  κβάλλει κα� 

κόπτει α@τούς· ο� δ�  κβαλλόµενοι βο	σι, κα� ο�τως .πολαµβάνει α@τοXς � 

φήνη. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 34, 619b 23-34 
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� ®U¯و� ،ًz_IR «�À�À «��� بz��ُUوا ،®Uِه ذzوّز وأ�Èا �Á_ ،PَّÁÌUا |�©} �ٍÕzط ُّ�

 tِاI�Uz� اِةTُ�Uف اzv{أ �Á_أ وSَ�ِUا �Á_ ،ًz_IR «R��}ِ «ُ��R I�� Ë�IUا z َّ_��

¬Rìَ�Uوا.  

� �Àث ���zت وJَ�ج _PÀ�À «�v �ِ�اخْÓz� zwّأة ���ُ§ �����»، ور�S�Uوا.  

Iُد ا IUان، �IUz¢: ّ��� z�َّ¦³ا ُّÇUن اz���Uا z_و���»وأ ^.  

��z {�� اuUَّ��ان،  َّI¢ Sَv} z�z�}أ «_ z�Jُد ��ا�u� xUz¥wUا َّ̈��wUا ��uUا ¸�wو�

و�¯�Õz� ®U ا }zvِف _َ» ا�u� z�َّ¦³� ،�ِ�uUُد اU½ِ�اخ S} z_ ،z�ُ���� ¾ َّ|Àا اS¤Uاف، 

.�T� ¾ z�¦³اُل SUIUھP��z¢ z، وSِّ�½�_ ªِِUz�Uة  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 180-181 

[= Η επώαση των αυγών του αετού, όπως της χήνας και όλων των 

µεγαλόσωµων πτηνών, διαρκεί τριάντα ηµέρες. Όσον αφορά στα αυγά των 

πτηνών µεσαίου µεγέθους, αυτά επωάζονται σε είκοσι ηµέρες, όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση των περισσότερων αρπακτικών. Ο αετός γεννάει 

δύο ή τρεις νεοσσούς, ενώ λέγεται ότι οι µαύροι αετοί επωάζουν και 

αναθρέφουν τους νεοσσούς µόνοι τους. Όλα τα πτηνά που διαθέτουν γαµψά 

νύχια διώχνουν τους νεοσσούς από τη φωλιά τους όταν αρχίζουν να πετούν. 

Στο εξής, δεν τους αναγνωρίζουν και δεν έχουν καµία σχέση µαζί τους, µε 

εξαίρεση το αρσενικό χελιδόνι που όχι µόνο συνεχίζει να έχει επαφές µε 

τους νεοσσούς µετά το πέταγµά τους, αλλά και τους προστατεύει].  
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u δ� !ετHς _� µ�ν τίκτει τρία,  κλέπει δ� τούτων τ� δύο, Uσπερ  στ� κα�  ν 

το�ς Μουσαίου λεγοµένοις 2πεσιν, «Pς τρία µ�ν τίκτει, δύο δ�  κλέπει, �ν δ� 

!λεγίζει». […] bπ%άζει δ� περ� τριάκονθ� �µέρας. Κα� τ	ν Dλλων δ� το�ς 

µεγάλοις T χρόνος τοσο4τός  στι τῆς  π%άσεως, ο7ον χην� κα� ὠτίδι· το�ς δ� 

µέσοις περ� ε6κοσιν, ο7ον �κτίν% κα� �έρακι. Τίκτει δ� T �κτ�νος τ� µ�ν 

πλε�στα δύο,  νίοτε δ� κα� τρε�ς  ξάγει νεοττούς· T δ� α�γώλιος καλούµενος 

2στιν Lτε κα� τέτταρας. Τίκτει δ� κα� T κόραξ ο@ µόνον δύο, Uσπερ φασί 

τινες, !λλ� κα� πλείω·  π%άζει δ� περ� ε6κοσιν �µέρας κα�  κβάλλει τοXς 

νεοττοXς T κόραξ. Ποιε� δ� κα� Dλλα τ	ν ,ρνέων τH α@τH το4το· πολλάκις 

γάρ, Lσα πλείω τίκτει, gνα  κβάλλουσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 6, 563a 26-32 

 

Ο@ πάντα δ� τ� τ	ν !ετ	ν γένη Lµοια περ� τ� τέκνα, !λλ� T πύγαργος 

χαλεπός, ο� δ� µέλανες εGτεκνοι περ� τ=ν τροφήν ε�σιν,  πε� πάντες γ� rς 

ε�πε�ν ο� γαµψώνυχες, Lταν θoττον ο� νεοττο� δύνωνται πέτεσθαι, 

 κβάλλουσι τύπτοντες  κ τῆς νεοττιoς. Κα� τ	ν Dλλων δέ, Uσπερ ε6ρηται, 

σχεδHν ο� πλε�στοι το4το δρ	σι κα� θρέψαντες ο@δεµίαν  πιµέλειαν 

ποιο4νται τH λοιπόν, πλ=ν κορώνης· α�τη δ�  πί τινα χρόνον  πιµελε�ται· κα� 

γ�ρ }δη πετοµένων σιτίζει παραπετοµένη. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 6, 563b 6-8 
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��اخ اT�Uاة �Pv�w طSّ� ٌPَ�ِّ�َاً، وأ_z اÈوزة �z�¦³ ا�U^ ���» دوَن اU¯��، : و¢IUzا: ¢zل

.� اzَ¦Èث ا��U»، واI�¯Uرة ���^ اzَ¦Èث �Pw�ُّuUzوأّ_z اz��¤ِUُن ���  
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 «ُ���� ،zw���} «�_َIÇ�_ «���Àو «ç�ّ}ُ §�َ��U نzéّ��R z�v_ِ وجTّU³نَّ ا� �Ìَ�Uا z_ّوأ

P���َّ�Uا ^� zwَُھ ®U¯و� ،�Á¦ ا �َJæوا ،�َ�ََّ̄ Uا zwَُھSُyأ.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 182-183 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] αναφέρει πως, σύµφωνα µε µαρτυρίες, οι νεοσσοί των 

αρπακτικών είναι εύσαρκοι και έχουν µαλακό ουρανίσκο. Όσον αφορά στη 

θηλυκή χήνα επωάζει µόνη της τα αυγά της, ενώ οι κόρακες ασχολούνται 

και οι δύο µε αυτή τη διαδικασία, ο θηλυκός επωάζοντας τα αυγά και ο 

αρσενικός φέρνοντας τροφή. 

Οι πέρδικες χτίζουν δύο διαφορετικές φωλιές, όπου επωάζονται χωριστά τα 

αρσενικά από τα θηλυκά, και ο διαχωρισµός αυτός ισχύει και κατά την 

ανατροφή των νεοσσών].  

 

Τίκτει δ� κα� T κόραξ ο@ µόνον δύο, Uσπερ φασί τινες, !λλ� κα� πλείω· 

 π%άζει δ� περ� ε6κοσιν �µέρας κα�  κβάλλει τοXς νεοττοXς T κόραξ. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 6, 563b 1-2 

 

Τ	ν δ� χην	ν α� θήλειαι  π%άζουσι µόναι, κα� διαµένουσι δι� παντHς 

 φεδρεύουσαι, Lτανπερ Dρξωνται το4το ποιε�ν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 8, 564a 10-11 

 

Ο� δ� πέρδικες δύο ποιο4νται τ	ν _	ν σηκούς, κα�  φ� � µ�ν � θήλεια  π� δ� 

θατέρ% T Dρρην  π%άζει, κα�  κλέψας  κτρέφει cκάτερος cκάτερα· κα� τοXς 

νεοττοXς Lταν πρ	τον  ξάγV, ,χεύει α@τούς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 8, 564a 20-24 

 

52 
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z اzّuUوس ��ّول _z��� ^¦zwÀ §ُ��� zت، و���§ أz�Rً ��َ§ اz¢ : ،�R�Uل وأ_َّ

 �ُÌَّ�Uأ اS� وإذا ،ُËُ�ÇR �Ìَّ�Uا أّوُل ورِق اSَ� إذا ¨R�¥َUَز_» ا ^� ª�َRر ^��ُR وسzuUوا

 ًz�Rر �Ç��z� وسzuUأ اS� ،ًz¢ور ^Ç��R.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 183 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι το παγώνι κατά το πρώτο έτος ωοτοκίας 

γεννάει οκτώ αυγά και ένα αυγό του ανέµου. Το φθινόπωρο, όταν αρχίζουν 

να πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα, χάνει µεγάλο µέρος από το φτέρωµά 

του. Με την εµφάνιση των φύλλων στα δέντρα, όµως, το παγώνι αποκτά 

νέο φτέρωµα].  

 

u δ� τα]ς ζ) µ�ν περ� πέντε κα� ε6κοσιν 2τη, γενν| δ� τριετ=ς µάλιστα,  ν 

ο7ς κα� τ=ν ποικιλίαν τ	ν πτερ	ν !πολαµβάνει·  κλέπει δ�  ν τριάκονθ� 

�µέραις C µικρK πλείοσιν. [παξ δ� το4 2τους µόνον τίκτει· τίκτει δ� _� 

δώδεκα C µικρK  λάττω· τίκτει δ� διαλείπων δύο C τρε�ς �µέρας κα� ο@κ 

 φεξῆς· α� δ� πρωτοτόκοι µάλιστα περ� ,κτ] _ά.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 9, 564 a 25-33 

 

Πτερορρυε� δ� Rµα το�ς πρώτοις τ	ν δένδρων κα� Dρχεται αBθις 

!πολαµβάνειν τ=ν πτέρωσιν Rµα τ) τούτων βλαστήσει. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 9, 564 b 1-3 
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و_z� zن _» اuUّ�� اÁUَّ��� اz�}ُ ªِ���U ¬��R ¿��� PَّÁÌUً؛ _» أْ�� أ¦z¢ : S�ÌُR ¾ ªَّل

 ��} §��R zw¦وإ ،Ûََ�َ�Uاج وا رَّ ُّSUا �Á_ ،tَّ��َ�R ¾ض وI�vUا ª��} ��ÁRَّ�َ�ان، وuUا

.ا�Uُ�اب  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 184 
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[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι τα µεγαλόσωµα πτηνά δεν συνηθίζουν να 

χτίζουν φωλιές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν φηµίζονται για την 

ικανότητά τους να πετούν καλά, αφού απογειώνονται µε δυσκολία και δεν 

ίπτανται σωστά στον ουρανό. Γι’ αυτό το λόγο γεννούν τα αυγά τους στο 

έδαφος]. 

 

Νεοττεύουσι δ�  π� τῆς γῆς, Uσπερ ε6ρηται, ο8 τε ?ρτυγες κα� ο� πέρδικες κα� 

τ	ν Dλλων 2νιοι τ	ν πτητικ	ν. eτι δ� τ	ν τοιούτων T µ�ν κόρυδος κα� T 

σκολόπαξ κα� ?ρτυξ  π� δένδρου ο@ καθίζουσιν, !λλ�  π� τῆς γῆς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9,  κεφ. 8,  614α 31-32 
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ُ��، : ¢zل½_ �َ�Ò ًا�_َ ªِRSَR «َ�� ْت �zّد _» ُ{Ùِّ اPÌ��U وz�َU ��اٌخ، _�َّ َّ°Uا z¦وإذا د

 ¿َ�U اخ�½Uوا ،z� ِّ�}ُ ِ¸ÓI_ �Uإ z�}Iاخ �^ ر��½Uا ُّ�w�� ،z�����U z�Ç½¦ ^� ª�ْ�wوأط

z�_ّأ ¸_ z_ PRاS�ِUا «_ z��_.  

ª�ْ إz¢ : �Uل َّ�¦ S¢رت وzط ،z��ِÓَI_ «_ اخ�½Uا ���J S¢و z�½�ْJ SÕz َّ°U³ذا أ_�» ا�

 ،z�U اٍتI{�� z��ْ}د ًz�R�¢ �َْuَ�� ³ذا� ،z� ِّ�} ¸ÓI_ �Uإ ªv_ عI� ُّ�Uي اS��َR ¾ Üُ�y

z��Uإ «َ�ْw�ÌR �َّ�y.  

�َّ {��ةَ ���z¢ :،Pل� �Uإ P��� َْ�َ�ة} ¿َwْJَ §��� Ûَْ�َ�Uُث اz¦ل وإz¢ : �ٌط� Û��Uوا

 ^� ��َّ̄ Uا P}zط «} «�ْ�Uz� �¤��� �Á¦ َّ̄��؛  نَّ ا Uا «_ z���َ�� ُّ�½� ^وھ �ٌ�v_

½zد ِّÇUة {�� اIّ�Uz� ُ̈ {َIR �ُ�ََّ̄ Uا Ûَ�َ�Uد، واz½ ِّÇUا xط�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 184-185 

 

 [= [Ο Αριστοτέλης] είπε: όταν ο κυνηγός πλησιάζει τη φωλιά µιας 

πέρδικας όπου υπάρχουν νεοσσοί, τότε εκείνη πετάγεται µπροστά του 

προσπαθώντας να του αποσπάσει την προσοχή και να τον αποµακρύνει 

προκειµένου να µην κινδυνεύσουν τα µικρά της. Οι νεοσσοί, όµως, δεν 

έχουν την ίδια νοηµοσύνη µε τη µητέρα τους. 
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Είπε, επίσης, ότι σε περίπτωση που ο κυνηγός επιµείνει και επιστρέψει στη 

φωλιά, η πέρδικα έχει µετάφερει τους νεοσσούς σε άλλο µέρος, όπου 

εγκαθίσταται και η ίδια, για να µπορέσει να τον αποφύγει. Όταν φτάνει στη 

φωλιά, καλεί τους νεοσσούς δίπλα της. Οι πέρδικες –που θεωρούνται πτηνά 

που φέρνουν κακοτυχία -γεννούν  15 µε 16 αυγά. Μετά τη γέννα, το θηλυκό 

αποµακρύνεται από τη φωλιά του αρσενικού παίρνοντας µαζί τα αυγά και 

ασχολείται αποκλειστικά µε αυτά αποφεύγοντας το αρσενικό που την 

αναζητά για να ζευγαρώσει].  

 

 tταν δέ τις θηρεύV περιπεσ]ν τ) νεοττι|, προκυλινδε�ται � πέρδιξ το4 

θηρεύοντος rς  πίληπτος οBσα, κα�  πισπoται rς ληψόµενον  φ� cαυτήν, gως 

Sν διαδράσV τ	ν νεοττ	ν gκαστος· µετ� δ� τα4τα !ναπτoσα α@τ= 

!νακαλε�ται πάλιν. Τίκτει µ�ν οBν _� � πέρδιξ ο@κ  λάττω C δέκα, 

πολλάκις δ� cκκαίδεκα· Uσπερ δ� ε6ρηται, κακόηθες τH ?ρνεόν  στι κα� 

πανο4ργον. Το4 δ� 2αρος  κ τῆς !γέλης  κκρίνονται δι� _δῆς κα� µάχης κατ� 

ζεύγη µετ� θηλείας, �ν Sν λάβV gκαστος. ∆ι� δ� τH εsναι !φροδισιαστικοί, 

Lπως µ=  π%άζV � θήλεια, ο� Dρρενες τ� _� διακυλινδο4σι κα� συντρίβουσιν, 

 �ν ε�ρωσιν· � δ� θήλεια !ντιµηχανωµένη !ποδιδράσκουσα τίκτει, κα� 

πολλάκις δι� τH ,ργoν τεκε�ν, Lπου Sν τύχV  κβάλλει· Sν παρ) T Dρρην κα� 

Lπως σώζηται !θρόα, ο@κ 2ρχεται πρHς α@τά. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9,  κεφ. 8, 613b 13-27 
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وإذا ¢��z ��ُ§ ُذ�Iرِة اI�¤wUz� ًz��َ� Ûَ�َ�Uُب _I½Ç_ z�vٌد واS�z� xُUz¤U، وھ¯ا 

 �ََÁأ� zwَ� ،xR�Ò ®ٌRد Pِ�َR ِّSUا «�� �Jَ³ذا َد� ،ÛRَّرارSUر اI�¯Uو P�R ِّS�U ِ�ُض�R ض��Uا

._Sََ½Ç� �َّ�y ª��} ¸w�Ì� zه  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 185-186 
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[= Όταν οι αρσενικές πέρδικες συγκρούνονται µεταξύ τους, ο ηττηµένος 

οχεύεται από τον νικητή. Το ίδιο παρατηρείται και στους κόκκορες αλλά 

και σε άλλα πτηνά. Όταν ένας παρείσακτος κόκορας συναναστραφεί µε 

τους υπόλοιπους κόκκορες, τις περισσότερες φορές, συνωµοτούν εναντίον 

του για να τον οχεύσουν]. 

 

tταν δ� !ποδρoσα [ � πέρδιξ]  π%άζV, ο� Dρρενες κεκράγασι κα� µάχονται 

συνιόντες· καλο4σι δ� τούτους χήρους. u δ� �ττηθε�ς µαχόµενος !κολουθε� 

τK νικήσαντι, .πH τούτου ,χευόµενος µόνου. b�ν δ� κρατηθ) τις .πH το4 

δευτέρου C Tποιουο4ν, οIτος λάθρO ,χεύεται .πH το4 κρατιστεύοντος. Γίνεται 

δ� το4το ο@κ !εί, !λλ� καθ� Uραν τιν� το4 2τους· κα�  π� τ	ν ,ρτύγων 

rσαύτως. bνίοτε δ� συµβαίνει το4το κα�  π� τ	ν !λεκτρυόνων·  ν µ�ν γ�ρ 

το�ς �ερο�ς, Lπου Dνευ θηλει	ν !νάκεινται, τHν !νατιθέµενον πάντες ε@λόγως 

,χεύουσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 9, 613b 33 - 614a 1-8 
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 P_zw�Uوا P_zw�Uِ�ب ا�R z_ z�vw� ،سzvاةُ {��ة أ�Tُ�Uأنَّ ا tuvwUا xُyz{ |}ز

R ¾ z_ z�v_و ،��uR Iَم إ¾ّ وھzw�Uب ا��R ¾ z_ z�v_و ،PwÀz� لzy ^� مzw�Uب ا��

َط�ََ�ا¦ªِِ و¾ �^ zyل �ªِ_IÁ، و¾ ��Rض ªU إ¾َّ أْن SÌRه �^ �َْ�§ ا z°Òْن، أو {�� 

.��§ ا ¦�zِز وا zÌر  

��Sَّد أ�zvَس }�SِھÀ ،z|َّ ذ�َ� أنَّ اzw�Uَم ¾ ª��} �½¥R �^ أّول _�R zى اz�Uزَي �^ 

.��¥Uz¨ ذU®اI�Uاء أيُّ اTَُ�Uاِة ھIُ، وأَيُّ ¦Iٍع ً}�Sُه،   

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 187 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει πως υπάρχουν δέκα είδη 

αρπακτικών. Υπάρχει ένα είδος που επιτίθεται στο περιστέρι όταν αυτό 
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βρίσκεται στο έδαφος, υπάρχει, όµως, και κάποιο άλλο που δεν του 

επιτίθεται παρά µόνο όταν αυτό πετάει. Οµοίως, υπάρχει ένα άλλο είδος 

που δεν του επιτίθεται σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά όταν 

βρίσκεται πάνω στα κλαδιά των δέντρων. 

[Ο Αριστοτέλης] απαριθµεί διάφορους τρόπους κυνηγιού του πτηνού αυτού 

και υποστηρίζει πως το περιστέρι δεν ξεχνά την τακτική του κάθε 

αρπακτικού και φροντίζει να λαµβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν 

τύχει και κάποιο από αυτά βρεθεί στο δρόµο του]. 

 

Γένη δ� τ	ν �εράκων φασί τινες εsναι ο@κ  λάττω τ	ν δέκα, διαφέρουσι δ� 

!λλήλων· ο� µ�ν γ�ρ α@τ	ν  π� τῆς γῆς καθηµένην τύπτουσι τ=ν 

περιστερ�ν κα� συναρπάζουσι, πετοµένης δ� ο@ θιγγάνουσιν· ο� δ�  π� δένδρου 

µ�ν } τινος Dλλου καθηµένην θηρεύουσιν,  π� τῆς γῆς δ� οGσης C µετεώρου 

ο@χ Rπτονται· ο� δ� οGτ�  π� τῆς γῆς οGτ�  π� Dλλου καθηµένης θιγγάνουσιν, 

!λλ� πετοµένην πειρ	νται λαµβάνειν. Φασ� δ� κα� τ�ς περιστερ�ς 

γινώσκειν gκαστον τούτων τ	ν γεν	ν, Uστε προσπετοµένων,  �ν µ�ν � τ	ν 

µετεωροθήρων, µένειν Lπου Sν καθήµεναι τύχωσιν,  �ν δ� � τ	ν 

χαµαιτύπων T προσπετόµενος, ο@χ .ποµένειν !λλ� !ναπέτεσθαι. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 36, 620a 22-32 
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ªِّ��ُ� ّ¾إ �ُ½��R ¾ I�� ،Syوا |ٍ©} «_ Sِ� ا tَv}ُ َّن .  

 
[= Το λιοντάρι στρέφει προς µία µεριά γυρίζοντας ολόκληρο το σώµα του 

και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο λαιµός του είναι µονοκόµµατος].   

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 306 

 

Κα� L γε λέων τH το4 α@χένος 2χει �ν ,στο4ν, σφονδύλους δ� ο@κ 2χει. 
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Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ.1, 497b 16 
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 ªَّ�}ُ |��R ،¿UI��Òا P�¦z¦I�Uz� �wÇR ي¯Uا ،����Uا ��uUأنَّ ا tuvwUا xyz{ وذ��

ُ_Sاªَّ¦�� ً�J ��ة _�PUIw،  وªُv��R، و�RS�Ç_ ª��ÌRاً   

 ،ªَّ�} ª� ُش�½ْ�� ª�ÓI_ «_ َّ̂ v�{ارSّUا x�ÌR �ÕzuUن أنَّ ھ¯ا اIw}TR |�َّ¦وروى أ

 ¸ÓاIwUا P�½��wUا �Ìَ�ّUا ^Uz}إ¾ّ �^ أ Ùِّ��R ¾و 

ور�zwّ {Sw اzvUُس إz�� �Uٍم S�Rُّون {���z ر}z}I_�R َّ|À ،ًzن ��z أ{���z¢ : Ë�Ç�� ،zل

، �����ª¦Iu وJ�R¯و¦ª{���| اSّUا ُّ̂ v�{ر.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 515 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει ότι ένα µεγάλο πτηνό που 

ονοµάζεται στα ελληνικά αιγίωλος χτίζει  φωλιά  που µοιάζει µε στρογγυλή 

σφαίρα και τη θωρακίζει µε µία µόνο είσοδο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το 

πτηνό αυτό µεταφέρει εκεί τους νεοσσούς του, εναποθέτωντάς τους βαθιά 

µέσα στη φωλιά, η οποία βρίσκεται στις κορυφές των ψηλότερων δέντρων. 

Είπε, επίσης, ότι µερικές φορές οι άνθρωποι  σηµαδεύουν µε βέλη από 

µόλυβδο  τους νεοσσούς που πέφτουν στο έδαφος και τους περισυλλέγουν]. 

 

Φασ� δ� κα� τH κιννάµωµον ?ρνεον εsναι ο�  κ τ	ν τόπων  κείνων, κα� τH 

καλούµενον κιννάµωµον φέρειν ποθ�ν το4το τH ?ρνεον, κα� τ=ν νεοττι�ν  ξ 

α@το4 ποιε�σθαι. Νεοττεύει δ�  φ� .ψηλ	ν δένδρων κα�  ν το�ς θαλλο�ς τ	ν 

δένδρων· !λλ� τοXς  γχωρίους µόλιβδον πρHς το�ς ,̓στο�ς προσαρτ	ντας 

τοξεύοντας καταβάλλειν, κα� ο�τω συνάγειν  κ το4 φορυτο4 τH κιννάµωµον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 13, 616a  6-13 

. 

 

59 
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Uوا ،Pَّ��yIUا «َ�z_ ة، واS���Uا َ̧ ÓاIwUا z����U ¿w��� PwJ َّ�Uوا ،P¥_z�Uَل اz�Ì

¥�، ��¯z�R ®Uلُ  َّ°Uوَع اS{ُل وz�R z_ قI¦ ا §�� ^�  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 521 

 

[= Ο γύπας αναζητά τις πιο αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές στις 

βουνοκορφές και τους γκρεµούς για να αναποθέσει τα αυγά του. Γι’ αυτό το 

λόγο, είναι δύσκολο να πει κανείς πως είναι τα αυγά του]. 

 

u δ� γXψ νεοττεύει µ�ν  π� πέτραις !προσβάτοις· διH σπάνιον �δε�ν νεοττι�ν 

γυπHς κα� νεοττούς. Κα� δι� το4το κα� Aρόδωρος T Βρύσωνος το4 σοφιστο4 

πατήρ φησιν εsναι τοXς γ4πας !φ� cτέρας γῆς, !δήλου �µ�ν, το4τό τε λέγων 

τH σηµε�ον, Lτι ο@δε�ς cώρακε γυπHς νεοττιάν, κα� Lτι πολλο�  ξαίφνης 

φαίνονται !κολουθο4ντες το�ς στρατεύµασιν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 5, 563a 5-11 
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واzw�Uم ���§ {��ة أ�ِ� _» اPvَّÇU، �³ذا }I¦zه وI©ِ½yه، وأ¢I_zا ªU اz¢ : PRz½�Uل

ÇyوأPvَّÇUا ¸�w� ^� َضz� ،هSُُّ��� اIُv.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 169 

 

[= Είπε [ο Αριστοτέλης] ότι τα περιστέρια γεννούν αυγά δέκα µήνες το 

χρόνο. Όταν, όµως, τύχουν σωστής φροντίδας και σίτισης είναι ικανά να 

γεννούν κατά τη διάρκεια όλου του έτους]. 

 

Τίκτουσι δ� α� περιστερα� πoσαν Uραν κα�  κτρέφουσιν, Sν τόπον 2χωσιν 

!λεεινHν κα� τ�  πιτήδεια· ε� δ� µή, το4 θέρους µόνον.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ.13, 544b 19-12 

 



200 
 

 

61 

وا��U§ اU¯ى SUI�R _» ا�R�U وا��Uاب أ}¤� وأuU¨ ، وھI �� اx�uU دون : ¢zل 

�Rو ، �J ا Û��Uج واz�SUا «_ �R�Uن ��§ اI.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 171 

 

[= Είπε [ο Αριστοτέλης] ότι τα αυγά της όρνιθας και άλλων πτηνών που 

αποκαλούνται «αυγά του αέρα» είναι µικρότερα σε µέγεθος, αλλά πιο 

νόστιµα]. 

 

Τ� δ� _� τ� .πηνέµια  λάττω µ�ν τK µεγέθει γίνεται κα� �ττον �δέα κα� 
.γρότερα τ	ν γονίµων, πλήθει δ� πλείω· .ποτιθεµένων δ� τ) ?ρνιθι ο@δ�ν 
παχύνεται τH .γρόν, !λλ� τό τ� ὠχρHν διαµένει κα� τH λευκHν Lµοια ?ντα. 
Γίνεται δ� .πηνέµια πολλ	ν, ο7ον !λεκτορίδος, πέρδικος, περιστερoς, 
τα	νος, χηνός, χηναλώπεκος. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 2, 559b 24-28 

.  
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وyْ�» ا�ÕzuU و�ª_IÁ {�� ا�Uَ�§ }�َح Sَ�Uن اI�R zw� ،�ÕzuUن }�Sَ�U ًzyن : ¢zل

x�ÇUا ®Uذ «} �ÕzuUھ�® ا zw��� ÛRار�½Uاخ وا�½Uا ��} «ُ�ْ�Uا ®U¯� ¾و ،§��Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 171 

 

[= Είπε [ο Αριστοτέλης] πως η επώαση πραγµατοποιείται όταν τα πτηνά 

ανακάθονται πάνω στα αυγά. Πρόκειται για µια πράξη που οφελεί τόσο τα 

αυγά όσο και τους νεοσσούς, εξουθενώνοντας, ωστόσο, τα πτηνά].  

 

bκλέπεται µ�ν οBν  π%αζόντων τ	ν ,ρνίθων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 2, 559b 1 

 

tλως δ�  �ν µ=  π%άζωσιν α� ?ρνιθες, διαφθείρονται κα� κάµνουσιν. 
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Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 2, 560b 6-7 
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 «ُ���� ،zw���} «�_َIÇ�_ «���Àو «ç�ّ}ُ §�َ��U نzéّ��R z�v_ِ وجTّU³نَّ ا� �Ìَ�Uا z_ّوأ

 َ�Jæوا ،�َ�ََّ̄ Uا zwَُھSُyأ  ًzÇwJ Ùُ��R zw�v_ Sٍyو��ُّ وا ،P���َّ�Uا ^� zwَُھ ®U¯و� ،�Á¦ ا

«�v� ِث�À Sَ�� َّ¾إ �ُ�¯Uا �ُ�ِ�ُR ¾و §��Uz� �Á¦ و¾ �ْ��َُ� ا ،Pv� «R��}ِو.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 182-183 

 

[= Όσο αφορά στις πέρδικες, κάθε ζευγάρι χτίζει δύο διαφορετικές φωλιές. 

Η διάρκεια ζωής τους είναι τα 25 έτη. Η θηλυκή πέρδικα δεν είναι 

απραιτήτως γόνιµη άπαξ και ξεκινήσει η ωοτοκία, ενώ η αρσενική µπορεί 

να γονιµοποιήσει µετά την ηλικία των τριών ετών]. 

 

 Ο� δ� πέρδικες δύο ποιο4νται τ	ν _	ν σηκούς, κα�  φ� � µ�ν � θήλεια  π� δ� 

θατέρ% T Dρρην  π%άζει.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 8, 564a 20-22 

 

Βιο� δ� φάττα, rς φασί, κα� τετταράκοντα 2τη· κα� α� πέρδικες δ� πλείω C 

2τη cκκαίδεκα. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 4, 563a 2 

 

Ζ	σι δ� κα� ο� πέρδικες περ� πεντεκαίδεκ� 2τη.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 7, 613a 24 
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 z�َّ�� ³نَّ ھ¯ه� ،^v� ِّ°Uا ِّË�Uا ÛRار�� ®U¯ج، و�z�َّSUا ÛRس �½�ارzv� و��اخ ھ¯ه ا

z�Ç½¦ ^½�َو� ،z��}z� «_ Ë��� P��z� P��z� §��Uُ�ج _» ا¥�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 184 
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[= Οι νεοσσοί της [πέρδικας] µοιάζουν µε εκείνους της όρνιθας και της 

κινέζικης χήνας. Όταν βγαίνουν από το κέλυφος έχουν ήδη φτέρωµα και 

είναι ικανοί να τραφούν]. 

 

 

Περ� δ� τ=ν ε�κοστ=ν }δη φθέγγεταί [T νεοττός] τε κινούµενος 2σωθεν,  άν 

τις κιν) διελών, κα� }δη δασXς γίνεται, Lταν .π�ρ τ�ς ε6κοσιν �  κκόλαψις 

γίνηται τ	ν _	ν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 3, 561b 27-29 
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 ªv_ه، وSR Iوھ ،ًz½¦ان أI��Uٍء _» ا^ ِّ��U َّأن zw� ،ª½¦أ Iھ ª_َIط�J ³ّن� ��½Uا z_ّوأ

Uz� Pِ�°َ�Uَت �^ اI َّ°Uا_ُ� ا َّTUي ا�ÌُR zw� ،تI َّ°Uي ا�ÌR ªو�� ِّ̂v¤َُR ��_و ،è½ّv

x�ّÁUر اS¢ ��} أو ،Ëِ¤ْ�ّUر اSْ¢ �َ�} َت َّI{ اُءI�Uا َËÒَz��.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 316 

 

[= Λένε ότι η προβοσκίδα του ελέφαντα είναι ταυτόχρονα µέρος του 

προσώπου του και το χέρι του. Οι ήχοι των κραυγών που παράγει µοιάζουν 

µε τη µουσική που ακούγεται όταν ένας µουσικός παίζει φλογέρα. Ο ήχος 

της φωνής του εξαρτάται από την ποσότητα του αέρα που εισπνέει και τη 

διάµετρο της οπής της προβοσκίδας].  

 

 u δ�  λέφας φωνε� Dνευ µ�ν το4 µυκτῆρος α@τK τK στόµατι πνευµατ	δες 
Uσπερ Lταν Dνθρωπος  κπνέV κα� α�άζV, µετ� δ� το4 µυκτῆρος Lµοιον 
σάλπιγγι τετραχυσµένV. 

 Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 4, κεφ. 9, 536b 21-26 
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 ®U¯� S� ء ، واzw�U ب��Uا P���¢ ��uUع اzو��.  
 

 

[= Τα ζώα που συνηθίζουν να τρέφονται µε πτηνά πίνουν ελάχιστο νερό. Το 

ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση του λιονταριού]. 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 318 

 

u δ� λέων σαρκοφάγον µέν  στιν […]. wλιγόποτον δ�  στίν. 

 Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 5, 594b 21 
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.إّن ��» اU¤�اب واzw�Uر {Sاوةً، �¯ا ¢zل }xyz اtuvwU: وz�Rل  
«�ِّRI�vUا §�� ^¦S�¦وأ:  

� �^ ��zِب              {Sاوةاzw�Uر �U¤�اب      Uْز ¾ zv�Rدz}  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 458 

 

[= Όπως αναφέρει ο συγγραφέας της Λογικής, υπάρχει εχθρότητα µεταξύ 

του όνου και του κόρακα. Άκουσα κάποτε ένα σχετικό ποίηµα: 

 «Μας εχθρεύεσαι όπως ο όνος τον κόρακα, καταραµένος να είσαι!»]  

 

Κόραξ δ� κα� !λώπηξ !λλήλοις φίλοι· πολεµε� γ�ρ τK α�σάλωνι T κόραξ· 

διH βοηθε� τυπτοµένV α@τ). Κα� α�γυπιHς δ� κα� α�σάλων πολέµιοι σφίσιν 

α@το�ς· !µφότεροι γ�ρ γαµψώνυχοι.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609b 4-6 
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 ¯¥�R ً�� Ùِّ��R �ٍÕzط ِّ��U َّان، أنI��Uب اz�� ^� |}وز tuvwUا xُyz{ لz¢ S¢و

{�ªv_ ªَّ، ��¥��¨ ذS¢ ��} ®Uر ا��Jف اIwUاÓ¸ و{�� ¢Sر ا��Jف }Iر ��® 

��، �yّ� إذا و�Sه ¦��  ِّTUا x�uR z�v�� «_ SُھS�Uوز{| أنَّ ا ،í�yz� وا í�_ا��Uا

 ُPÓَا َر ��v� zw� ،ªv_  ًءاT�ُ ¸�Rو ،PÓا ر ^v�� zw� ،ًz��� ªv_ ^v�Rّ�اب، و�Uا «_

 ª�Rو���ّ� ر ،ª�Á_ ^� أو ،SUو ًz�Rأ ªو�� ،���Uا ®Uذ ^� ªÁ�_ُ لzء، �³ذا طTْ�ُ ��}

هُ  ُّS� أورث zw� ،ª�ِ�}َ ي¯Uا «�َّْvUا ªvرث ا�IُR أن ًz�Rأ ª� tِْ�J�� ،P�Õا�Uا ®��� ª¦Sو�

.وI�R ®U¯Uن _zvِ�vً : أ�zه، و�zw أْورªÀ أ�Iه، ¢zل  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σσ. 513-514 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει στο βιβλίο του περί ζώων ότι κάθε 

πτηνό χτίζει µε διαφορετικό τρόπο τη φωλιά του ανάλογα µε τον τόπο, την 

περιοχή και τη χώρα. 

Αναφέρει, επίσης, ότι ο τσαλαπετεινός δε συλλέγει χώµα όπως τα άλλα 

πτηνά, αλλά κοπριά µε την οποία χτίζει τη φωλιά του. Οι νεοσσοί του 

αποκτούν µία αποκρουστική µυρωδιά εξαιτίας του γεγονότος ότι 

γεννιούνται και ανατρέφονται µέσα στη δύσοσµη φωλιά. Γι’ αυτό το λόγο 

το είδος αυτό των πτηνών έχει την χαρακτηριστική αυτή δυσοσµία]. 

 

Τίκτουσι δ� τ� µ�ν Dλλα  ν νεοττια�ς, τ� δ� µ= πτητικ�  ν νεοττια�ς 

ο@δαµ	ς, ο7ον ο8 τε πέρδικες κα� ο� ?ρτυγες, !λλ�  ν τ) γ),  πηλυγαζόµενα 

�λην. �σαύτως δ� κα� κόρυδος κα� τέτριξ. Τα4τα µ�ν οBν .πηνέµους 

ποιε�ται τ�ς νεοττεύσεις· Pν δ� ο� Βοιωτο� καλο4σιν ε6ροπα, ε�ς τ�ς ,π�ς  ν 

τ) γ) καταδυόµενος νεοττεύει µόνος. Α� δ� κίχλαι νεοττι�ν µ�ν ποιο4νται 

Uσπερ α� χελιδόνες  κ πηλο4  π� το�ς .ψηλο�ς τ	ν δένδρων,  φεξῆς δ� 

ποιο4σιν !λλήλαις κα�  χοµένας, Uστ� εsναι δι� τ=ν συνέχειαν Uσπερ 

TρµαθHν νεοττι	ν. u δ� 2ποψ µόνος ο@ ποιε�ται νεοττι�ν τ	ν καθ� cαυτ� 

νεοττευόντων, !λλ� ε�σδυόµενος ε�ς τ� στελέχη  ν το�ς κοίλοις α@τ	ν τίκτει, 

ο@δ�ν συµφορούµενος. u δ� κόραξ κα�  ν ο�κίO νεοττεύει κα�  ν πέτραις. A 
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δ� τέτριξ, �ν καλο4σιν `θηνα�οι οGραγα, οGτ�  π� τῆς γῆς νεοττεύει οGτ�  π� 

το�ς δένδρεσιν, !λλ�  π� το�ς χαµαιζήλοις φυτο�ς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 1, 559a 1-13 

 

u δ� 2ποψ τ=ν νεοττι�ν µάλιστα ποιε�ται  κ τῆς !νθρωπίνης κόπρου. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 15, 616b 1 
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 Pَّ��Uٍف �^ ا��Jا ��} ،§ُ��� z�َّ�� ¸أنَّ ذوات ا ر� tuvwUا xyz{ |}ز S¢و

Ñ�¤Uوا Pّ¢�Uة، وا�½°Uة وا�w�Uن، واz_TّUة، وا�Á�Uوا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 3, σ. 529 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής λέει παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά 

στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά της εµµήνου ρύσεως των τετράποδων 

θηλαστικών, που έχουν να κάνουν είτε µε την κόκκινη ή κίτρινη απόχρωση 

του υγρού είτε αν αυτό είναι λεπτόρευστο ή παχύρευστο]. 

 
 

Α@τα� δ� α.τ	ν Tτ� µ�ν !ρρωστότεραι, Tτ� δ� �σχύουσι µoλλον, κα� Tτ� µ�ν 

.γρότεραι Tτ� δ� ξηρότεραι. Κα� φοιτ| α@τα�ς, Lταν µ�ν πλε�ον τH σ	µα 

α@τ	ν, πλείω, Lταν δ� 2λαττον,  λάττω, κα�  �ν µ�ν .γρόν, .δαρέστερα,  �ν 

δ� ξηρόν,  ναιµότερα. Κα� Dρχονται µ�ν  κ λευκ	ν γαλακτοειδ	ν, !νόσµων 

µενόντων· τ� δ� φοινικo µέν, !πολήγοντα δ� λευκότερα,  σχάτης 

καταλήξεως. wσµ=ν δ� 2χει τ� λευκ� τα4τα ο@ σηπεδόνος, !λλ� δριµυτέραν 

κα� βαρυτέραν, οGτε πύου. Κα� Dνευ µ�ν τήξεως, µετ� µέντοι θερµασίας, 

Lταν οIτος � T τρόπος τ	ν σηµείων.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 10, κεφ. 1, 634b 15-24 
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.أن ا�JSR ¾ ��vU _» اz�uUم إ¾ �zÇv واSyا ، وھI ا�Ç�U إ¾   
 

[= Οι µέλισσες αποθηκεύουν ένα και µοναδικό είδος τροφής: το µέλι]. 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 34 

 

[ …] α� δ� µέλιτται θηρεύουσι µ�ν ο@δέν, α@τα� δ� ποιο4νται κα� !ποτίθενται· 
2στι γ�ρ α@τα�ς τH µέλι τροφή.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 39, 623b 6  

 

Τροφ) δ� χρ	νται µέλιτι κα� θέρους κα� χειµ	νος· τίθενται δ� κα� Dλλην 
τροφ=ν  µφερῆ τK κηρK τ=ν σκληρότητα, �ν ,νοµάζουσί τινες σανδαράκην. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 40, 626a 4-7 
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z ذ�� }xyz اT� ،tuvwU{| أّن _» اzv¥UزªU z_ �R ِظ�¨ واSy، و�zب آ َّw_ �J

 ،�wÌ�Uو ،��¯Uا �RTv¥�U z_ ََّ̄رب Uة وا َّI�Uا «_ ª�z¦ ^� بz�¦ ء _» ذوات ا^�U ¿�Uو

، ¢zل: واS�½U، واz¢ ،x��Uل ّ̈ ¥Uوا ��z�Uا ®U¯و� ،ª¦zvأ� ^��R نzÇ¦Èوا : ¾ �RTv¥Uوا

Pّ��Uا ªَ¦zvأ� ^��R.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 52 

 

[= Σε ένα άλλο κεφάλαιο, ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει πως 

υπάρχουν ορισµένοι χοίροι που έχουν µία ενιαία οπλή. Είπε, επίσης, ότι 

όπως ο άνθρωπος χάνει τα δόντια του, έτσι και τα ζώα χάνουν τις οπλές 

τους, ο χοίρος, όµως, δεν χάνει ποτέ τα δόντια του]. 

 

ΤH δ� τ	ν .	ν γένος  παµφοτερίζει· ε�σ� γ�ρ κα�  ν Yλλυριο�ς κα�  ν 

ΠαιονίO κα� Dλλοθι µώνυχες �ες.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 499b 12-13  
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Zνθρωπος µ�ν οBν βάλλει τοXς ,δόντας, βάλλει δ� κα� Dλλα τ	ν ζ'ων, ο7ον 

8ππος κα� ,ρεXς κα� ?νος. Βάλλει δ' Dνθρωπος τοXς προσθίους, τοXς δ� 

γοµφίους ο@δ�ν βάλλει τ	ν ζ'ων. �ς δ' Lλως ο@δένα βάλλει τ	ν ,δόντων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 501b 1-3 
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z¢ : z_ zل وSُwُÌR ¿�U _�ق �U| اI��Uان ا�Á_ ،«�wَّÇU ا�RTv¥U واU½�س، وأ_َّ

.���Á ا�ÁUب ��Á_ ،SwÌ� ª�¢�w _�ق �U| اz�  َT�ْwِUن  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 53 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι ορισµένες φορές από τη σάρκα των ζώων που 

βράζει προκύπτει ζωµός που δεν πήζει ποτέ, όπως στην περίπτωση του 

κρέατος του χοίρου και του αλόγου. Αντίθετα, στην περίπτωση των ζώων 

που πίνουν πολύ νερό, όπως η αίγα, ο ζωµός που προκύπτει είναι πηκτός]. 

  

 

[…] κα� ο� µ�ν ζωµο� ο� τ	ν πιόνων ο@ πήγνυνται, ο7ον 8ππου κα� .ός, ο� δ� 

τ	ν στέαρ  χόντων πήγνυνται, ο7ον προβάτου κα� α�γός.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 3, κεφ. 17, 520a 8-10 
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َّ̄�� �z�Rِ� �^ ز_» اSَR �� ،Û�ْ�Uُع �RTvJاً إ¾َّ ¢��ª، وI¦SR _» ا�Ìَّ�Uة : ¢zل Uا �RTv¥Uوا

ª�� دz} Ë¢zÇ� ³ذا� ،ª� èu���� ة�w�Uوا «�uUا �Uإ xھ¯R |ّÀ ،هSَ�� ®ُُUSRو.  

I�ُّ̄رة {» اz¦Èث، ور�zwّ ¢�� أz¢ : ُSyل Uد ا�u� �Rزzv¥Uرة اIوذ� zwّور� ªَ�yz{ zwھ

_zن  َّTUا ®Uوھ^ ¢�� ذ ،zط���z¢س �^ أI�ُّ�Uُش واzَ��ِUِّ��اُن واÁUا ®U¯و� ،ًz��w� zھ��

PwUzÇ�_.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 54 
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[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως όταν ο αρσενικός χοίρος έχει έξαψη γίνεται 

επιθετικός και δεν αφήνει κανέναν άλλο αρσενικό χοίρο ζωντανό στο 

πέρασµά του, γδέρνει τα δέντρα και κυλιέται στη λάσπη. Και όταν 

ηρεµήσει, ξαναπέφτει στη λάσπη. Είπε, επίσης, ότι οι αρσενικοί χοίροι 

αλληλοκυνηγιούνται για να αποµακρύνουν ο ένας τον άλλο από τα θηλυκά. 

Ορισµένες φορές, είτε σκοτώνεται ο ένας αντίπαλος είτε σκοτώνονται και οι 

δύο. Την ίδια τακτική ακολουθούν τα κριάρια, οι  ταύροι και οι τράγοι. 

Πέρα από αυτή την περίπτωση, όµως, συνήθως ζουν ειρηνικά]. 

 

 

[…] κα� ο� �ες ο� Dγριοι χαλεπώτατοι, καίπερ !σθενέστατοι περ� τHν καιρHν 

το4τον ?ντες, δι� τ=ν ,χείαν, κα� πρHς !λλήλους δ� ποιο4νται µάχας 

θαυµαστάς, θωρακίζοντες cαυτοXς κα� ποιο4ντες τH δέρµα rς παχύτατον  κ 

παρασκευῆς, πρHς τ� δένδρα τρίβοντες κα� τK πηλK µολύνοντες πολλάκις 

κα� ξηραίνοντες cαυτούς· µάχονται δ� πρHς !λλήλους,  ξελαύνοντες  κ τ	ν 

συοφορβίων, ο�τω σφοδρ	ς Uστε πολλάκις !µφότεροι !ποθνήσκουσιν. 

�σαύτως δ� κα� ο� τα4ροι κα� ο� κριο� κα� ο� τράγοι· πρότερον γ�ρ ?ντες 

σύννοµοι gκαστοι περ� τοXς καιροXς τῆς ,χείας µάχονται διιστάµενοι πρHς 

!λλήλους.      

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 571b 14-24 
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��R Pه  َّ{zJ �wÌUوا ،ªِ�wَÌَْھ «_ I¦SR ًz¦zÇ¦و¾ إ ً�w� ُعSَR ¾ PUz�Uا ®�� ^� �wÌUوا

.¢ُ�َب اU½ََ�س، وª��z�R أ�Sاً   

��½Uوا : �_zن، واIUzَّ�َ½Uن z�¦Iw�R اTَّْvUو؛  ¦�z إذا ¦Tت �ِ�� َّTUا ®Uذ ^� z���J ءIÇR

_zُن أ�zدوا َ{ª��ْ، وأر��Iه �^ ���ً SRSاً، وا{ َّTUا ®Uن ذz� وإذا ،ªU مz�ُR ¾ Ûٌ�َْھ zاھ��

Pّ��yIUا P�َ�ِ½Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 54 
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[= Η αρσενική καµήλα δεν αφήνει ούτε άλλη καµήλα ούτε άνθρωπο να 

πλησιάσει το ταίρι της. Τρέφει µεγάλο µίσος προς το άλογο µε το οποίο 

έρχεται σε αναµέτρηση. Οι ελέφαντες γίνονται δύστροποι όταν νιώθουν 

έξαψη, γι’ αυτό οι αφέντες τους εµποδίζουν το ζευγάρωµά τους, διότι όταν 

ζευγαρώνουν γίνονται ανεξέλεγκτοι. Κάποιες φορές, κατά την εποχή του 

ζευγαρώµατος, τους στέλνουν στα κοπάδια των άγριων ελεφάντων]. 

 

Ο� δ� κάµηλοι ο@κ !ναβαίνουσιν  π� τ�ς µητέρας, !λλ� κSν βιάζηταί τις, ο@ 

θέλουσιν. qδη γάρ ποτε  πε� ο@κ �ν ,χε�ον, T  πιµελητ=ς περικαλύψας τ=ν 

µητέρα  φῆκε τHν π	λον· rς δ� ,χεύοντος !πέπεσε, τότε µ�ν !πετέλεσε τ=ν 

συνουσίαν, µικρHν δ� �στερον δακ]ν τHν καµηλίτην !πέκτεινεν. Λέγεται δ� 

κα� τK Σκυθ	ν βασιλε� γενέσθαι 8ππον γενναίαν,  ξ �ς Rπαντας !γαθοXς 

γίνεσθαι τοXς 8ππους· τούτων  κ το4 !ρίστου βουλόµενον γεννῆσαι κα� τῆς 

µητρHς προσαγαγε�ν, 8ν� ,χεύσV· τHν δ� ο@ θέλειν· περικαλυφθείσης δ� 

λαθόντα !ναβῆναι· rς δ� ,χεύσαντος !πεκαλύφθη τH πρόσωπον τῆς 8ππου, 

�δόντα τHν 8ππον φεύγειν κα� ;�ψαι cαυτHν κατ� τ	ν κρηµν	ν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 46, 630b 32 – 631a 1-8 

 

bξαγριαίνονται δ� κα� ο�  λέφαντες περ� τ=ν ,χείαν, διόπερ φασ�ν ο@κ  oν 

α@τοXς ,χεύειν τ�ς θηλείας τοXς τρέφοντας  ν το�ς Yνδο�ς·  µµανε�ς γ�ρ 

γινοµένους  ν το�ς χρόνοις τούτοις !νατρέπειν τ�ς ο�κήσεις α@τ	ν Rτε 

φαύλως _κοδοµηµένας, κα� Dλλα πολλ�  ργάζεσθαι. Φασ� δ� κα� τ=ν τῆς 

τροφῆς δαψίλειαν πραοτέρους α@τοXς παρέχειν· κα� προσάγοντες δ� α@το�ς 

cτέρους κολάζουσι κα� δουλο4νται προστάττοντες τύπτειν το�ς 

προσαγοµένοις. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 572a 1-6 
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وز{| ��ُ§ اzَّvUس أنَّ إ¦zَث ا��w� �ِ�¥U¬ رz�Rً �^ ز_zن ھS}z�R �� ،z�Ì�ْون : ¢zل

I�ُّ̄رة { Uا �� ،ًz¢� ¾و ًz��Ò ¯J�� ¾ َّ|À ،ًاSRS ًzر�� �z�v، وإذا ا{��اھz ذU® ر�َ�ْ

.��J¯ �^ اzwَّ�Uِل واIvÌUب  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 55 

 

[= Κάποιοι λένε πως όταν οι φοράδες είναι σε έξαψη φουσκώνουν µε αέρα, 

γι’ αυτό δεν πρέπει να διαχωρίζονται από τα αρσενικά. Όταν βρίσκονται σε 

αυτή την κατάσταση τρέχουν αλλοπρόσαλλα µε κατεύθυνση από βορρά 

προς νότο και από νότο προς βορρά, ποτέ, όµως, προς τα ανατολικά ή 

δυτικά]. 

 

Τ	ν δ� θηλει	ν Tρµητικ	ς 2χουσι πρHς τHν συνδυασµHν µάλιστα µ�ν 8ππος, 

2πειτα βο4ς. Α� µ�ν οBν 8πποι α� θήλειαι �πποµανο4σιν […] Λέγονται δ� κα� 

 ξανεµο4σθαι περ� τHν καιρHν το4τον· διH  ν ΚρήτV ο@κ  ξαιρο4σι τ� ,χε�α 

 κ τ	ν θηλει	ν. tταν δ� το4το πάθωσι, θέουσιν  κ τ	ν Dλλων 8ππων. eστι 

δ� τH πάθος Lπερ  π� τ	ν .	ν λέγεται τH καπρίζειν. Θέουσι δ� οGτε πρHς gω 

οGτε πρHς δυσµάς, !λλ� πρHς Dρκτον C νότον.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 572a 1-6 
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وإِ¦zث اzv¥Uز�w�� �R أر��Pَ أ�ٍ�، وأ��w�� z_ �َُÁ {��ون IَّvJِ}zً وإذا : ¢zل

zو������ z�}zÓِر ��} Iَ�َْ� |U ًَ�ة�Á� أ��اًء ��Óو.  

.T¦ «ْ_ِ �w�� �Rوٍة واSyة، ور�z� zwن _» أ��Áوإ¦zث اzv¥Uز: ¢zل  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 55 

 

[= Είπε [ο Αριστοτέλης] ότι οι θηλυκοί χοίροι κυοφορούν για τέσσερις 

µήνες και φέρνουν στον κόσµο έως και είκοσι µικρά. Σε περίπτωση που 
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γεννήσουν πολλά µικρά δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να τα θηλάσουν ούτε 

να τα αναθρέψουν. Είπε, επίσης, πως αρκεί ένα ζευγάρωµα για να 

γονιµοποιηθεί ο θηλυκός χοίρος, κάποιες φορές, όµως, χρειάζεται να 

ζευγαρώσει παραπάνω από µία φορά].  

 

Α� µ�ν οBν 0µεροι �ες κύουσι τέτταρας µῆνας, τίκτουσι δ� τ� πλε�στα 

ε6κοσιν· πλ=ν Sν πολλ� τέκωσιν, ο@ δύνανται  κτρέφειν πάντα. […] 

κυ˙σκονται δ�  κ µιoς ,χείας, !λλ� πολλάκις  πιβιβάσκουσι δι� τH  κβάλλειν 

µετ� τ=ν ,χείαν τ=ν καλουµένην .πό τινων καπρίαν.     

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 573a 32 -573b 1-3 

 

 

77 

و_�� ¢��� ا��Uُ» اIUاSyة _» ا�RTv¥U ھ�®، و��Áٌ� _» اzv¥Uزz¢ : PÇwJ ���� �Rل

 Pَّ�� z�U �َّw� إذا ��َّ̄ Uا SR�� �Á¦ أ��، وا P�¦zwÀ ªU |ّ� و إذاTvR �RTv¥Uوا ،ًz_z} ��}

 Pّ�� z�U �wّ� ة إذا�RTv¥Uأ��، وا Pأر�� ªU |ّ� و إذاTvR انS��Uأ��، و�^ ��§ ا

 َّ«�Uا�»  أ��، و Iوھ ªv_ ®Uن ذI�R و أنTَّْvUد اIون، وأ�SR�R zw� ء^Ì� ¾ zwأو¾دھ

 ®U¯و� ًz�z�Ó ت ِ��اًءSUة ���اً و�RTv¥Uا �¦z� وإذا ،«�v� ث�À �Uة أ�� إ��}

 ¬ �� «_ ���Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 56 

 

[= Ο χοίρος πεθαίνει εάν χάσει ένα µάτι. Γενικά, ζει έως δεκαπέντε χρόνια. 

Το αρσενικό ξεκινά να ζευγαρώνει από την ηλικία των οκτώ µηνών, ενώ το 

θηλυκό από την ηλικία των έξι µηνών. Η καλύτερη περίοδος ζευγαρώµατος 

των χοίρων είναι µεταξύ δέκα µηνών και τριών ετών. Τα µικρά που 

προέρχονται από την πρώτη γέννα του θηλυκού χοίρου είναι αδύναµα, το 

ίδιο ισχύει και για την πρώτη γέννα όλων των ειδών]. 
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Φασ� δέ τινες,  �ν τHν gτερον ,φθαλµHν  κκοπ) � Iς, !ποθνήσκειν δι� 

ταχέων rς  π� τH πολύ. Ζ	σι δ� α� πλε�σται µ�ν περ� 2τη πεντεκαίδεκα, 

2νιαι δ� κα� τ	ν ε6κοσιν ,λίγον !πολείπουσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 573b 14-17 

 

�ς δ� ,χεύεται µ�ν κα� ,χεύει πρ	τον ,κτάµηνος, τίκτει δ� � θήλεια µ�ν 

 νιαυσία (ο�τω γ�ρ συµβαίνει T χρόνος τῆς κυήσεως). u δ� Dρρην γενν| µ�ν 

,κτάµηνος, φα4λα µέντοι πρ�ν γενέσθαι  νιαύσιος. Ο@ πανταχο4 δέ, Uσπερ 

ε6ρηται, Tµοίως συµβαίνουσιν α� �λικίαι·  νιαχο4 µ�ν  γ�ρ α� �ες ,χεύονται 

µ�ν κα� ,χεύουσι τετράµηνοι, Uστε δ� γεννoν κα�  κτρέφειν cξάµηνοι, 

 νιαχο4 δ� ο� κάπροι δεκάµηνοι Dρχονται ,χεύειν, !γαθο� δ� µέχρι  π� τριετές.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 14, 545a 38 - 545b 1-3 
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z�¢أ �َّwÇR ي¯Uا ،�wvUا «_ ٌ̈ v{ z�� ُنI�ُR ¾ P�ِّ�ِ�{ِ �َّwÇ� ^�Uة ا�RTÌUا ^�«.  
 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 106 

 

[= Σε ένα νησί που ονοµάζεται Σικελία δεν υπάρχει είδος µηρµηγκιών που 

αποκαλούνται ίπποι]. 

 

Κα�  ν µ�ν ΣικελίO �πποµύρµηκες ο@κ ε�σίν.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 28, 606a 5 

 

 

 

79 

و�Rِ�ض U½�اِخ اzَّ��Uت _Áُ� اU¯ي �Rِ�ض U½ِ�اِخ اzu¥َUِط�¨؛ �³نَّ ¦zز{z¢ : IU ًzل

، و��اِخ اzّ��Uِت، z�Uدْت �°��ةً  ِ̈  ¦Tَع {�Iَن ��اِخ اzu¥Uط�
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Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 91 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι όπως οι νεοσσοί των χελιδονιών έτσι και τα 

νεογέννητα ερπετά µπορούν να ανακτήσουν την όρασή τους σε περίπτωση 

που τους ξεριζώσουν τα µάτια].  

 

Τ	ν δ� νεοττ	ν Dν τις 2τι νέων ?ντων τῆς χελιδόνος τ� ?µµατα  κκεντήσV, 

γίνονται .γιε�ς κα� βλέπουσιν �στερον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 5, 563a 14-16 
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tuvwUا xyz{ لz¢و : ®Uذ ُ̧ wَÇ� �½�ِ� واzv¤Uء، وھ^ ¾ �zvُم _zدا_ َّ°Uz� ُدz°َُ� �ُِÕzR ا

 _» zyذِق اI°Uت، ���¤�U¯� z�¦I® وIُ��Rن _» z�ِ½�Jَ �³ْن رأْوھP�J��Ç_ zَ اæذانِ 

����َ z��Uا ذ¦�» ���¿ إ PwÕz¢ �¦z� وإن ،z���} اIُ�َÀو.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 143 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει πως το κυνήγι των ελαφιών γίνεται 

µε τραγούδια και συριγµούς. Στο άκουσµά τους τα ελάφια αποκοιµούνται 

και οι κυνηγοί επιτίθονται πισώπλατα όταν αντιληφθούν ότι τα ζώα έχουν 

χαλαρώσει, διαφορετικά, όταν τα αυτιά τους είναι τεντωµένα, δεν υπάρχει 

περίπτωση να αιχµαλωτιστούν]. 

 

�λίσκονται δ� θηρευόµεναι α� 2λαφοι συριττόντων κα� �δόντων, κα� 

κατακλίνονται .πH τῆς �δονῆς. ∆ύο δ� ?ντων T µ�ν φανερ	ς �δει C συρίττει, 

T δ�  κ το4 ?πισθεν βάλλει, Lταν οIτος σηµήνV τHν καιρόν. b�ν µ�ν οBν τύχV 

,ρθ� τ� mτα 2χουσα, ,ξX !κούει κα� ο@κ 2στι λαθε�ν·  �ν δ� καταβεβληκυ�α 

τύχV, λανθάνει. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 5, 611b 26-31 
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 xُyz{ |}ِت وزzَّ��َUوزَ{َ| أنَّ ا ،x��ُUوا |َ�َّ�Uِت ��ُ�ُ� اzَّ��Uوا PÒَزIUأّن ا tuvwUا

أظ�َُ� ���w� «_ ًzَ�َ¸ اI��Uان، _¸ ¢�Pَّ �ِب اzwUء، وأنَّ ا �ªw�َ¦ ¸_ Sَ ¢��ُ� �ب 

� رRَ� اÇUَّ¯اب، ور�zwَّ ا}Sَ�uِْت �ª وإذا : اzwUء، ¢zلَّw إذا z�Çَ½¦ُت أzَّ��Uا ُËِ��� ¾و

.}I�zھU¯� z® و�Sُوھz و¢S �ِ�َ�تْ أ  

.واz��Uت ����¸ ا��U§، واU½�اَخ، واz¢ :x��ُUل  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 223 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει ότι η σαλαµάνδρα και τα ερπετά 

τρέφονται µε χορτάρι και κρέας. Είπε, επίσης, ότι οι οχιές είναι πιο 

επιρρεπείς από τα άλλα ζώα στο να καταληφθούν από λύσσα παρ’ όλο που 

πίνουν ελάχιστο νερό. Οµοίως, το λιοντάρι πίνει λίγο νερό παρά τη 

λαιµαργία που το διακατέχει. 

Είπε ότι η οχιά αισθάνεται την οσµή του οίνου και, καθώς πλησιάζει για να 

πιει, παγιδεύεται και συλλαµβάνεται σε κατάσταση µέθης. 

Ακόµα, είπε ότι οι οχιές καταβροχθίζουν αυγά, νεοσσούς και χορτάρι]. 

  

 

Τ� δ� φολιδωτ� τ	ν ζ'ων, ο7ον σα4ρός τε κα� τ� τετράποδα τvλλα κα� ο� 

?φεις, παµφάγα  στίν· κα� γ�ρ σαρκοφάγα, κα� πόαν  σθίουσιν. Ο� δ� ?φεις 

κα� λιχνότατοι τ	ν ζ'ων ε�σίν. eστι µ�ν οBν ,λιγόποτα κα� τα4τα κα� 

τvλλα Lσα 2χει τHν πλεύµονα σοµφόν·[…] Ο� δ� ?φεις κα� πρHς τHν οsνόν ε�σιν 

!κρατε�ς, διH θηρεύουσί τινες κα� τοXς 2χεις ε�ς ,στράκια διατιθέντες οsνον 

ε�ς τ�ς α�µασιάς· λαµβάνονται γ�ρ µεθύοντες.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 4, 594a 4-12 

 

u δ� λέων σαρκοφάγον µέν  στιν, Uσπερ κα� τvλλα Lσα Dγρια κα� 

καρχαρόδοντα, τ) δ� βρώσει χρῆται λάβρως, κα� καταπίνει πολλ� Lλα ο@ 
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διαιρ	ν, εsθ� �µέρας δύο C τρε�ς !σιτε�· δύναται γ�ρ δι� τH .περπληρο4σθαι. 

wλιγόποτον δ�  στίν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 5, 594b 17-21 

 

Λαµβάνει µ�ν οBν T ?φις Lθεν Sν τύχV τH διδόµενον ( σθίει γ�ρ κα� ,ρνίθια 

κα� θηρία, κα� _� καταπίνει) […]. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 4, 594a 16-17 
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��¸، {�J Svو��z _» أ{z���ّ و�^ أّول وز{| أنَّ اz��Uِت �I�� èَُ�Çدَ  َّ�Uل ا ھz �^ أوَّ

وR ®U¯U©»ُّ ��§ _» : اR�¥U¨، وز{| أن اS��R è�َّْÇUَئ _» ¦z�¦I�} P�yz أّو¾ً، ¢zل

 �ُ�°Rو ،xَ¦َّ̄ Uا �Uأس إ َّ�Uا «_ Pٍ��Uٍم وIR ^� zدھI�� «_ èَُ�Ç� ^ء، وھz�w} z�¦أ z��ِ¦z�ُR

�ÇُR zw� ،رجz¥Uا Iھ S�ْÌِUا �Jز دا َّT�wUان اI��Uا ¸�w� ®U¯و� ،Pwَ��wِUا «_ «ُ�vÌَUا è

 ،ًz�Rأ è�ÇR ،نzَّ�طÇUا ®U¯و� ��ْSّUوا ��َÌُUا �Á_ ٌف�Òِ ªyzvÌU �Õzو��ُّ ط ،SÇÌUا

^�wUا «_ ®Uذ Sv} ¨����.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σσ. 223-224 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι οι οχιές αλλάζουν δέρµα στις αρχές της 

άνοιξης, όταν φεύγουν από τις φωλιές τους, και στις αρχές του φθινοπώρου. 

Είπε, επίσης, ότι το δέρµα αρχίζει να βγαίνει από τα µάτια, γι’ αυτό το λόγο 

οι άνθρωποι νοµίζουν ότι είναι τυφλές όταν τις αντικρίζουν σε αυτή την 

κατάσταση. Αλλάζουν δέρµα σε διάστηµα µιας ηµέρας και µιας νύχτας 

ξεκινώντας από το κεφάλι και καταλήγοντας στην ουρά. Το δέρµα 

αντιστρέφεται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, όπως το δέρµα του 

νεαρού προβάτου όταν ξεφλουδίζει, γεγονός που ισχύει για όλα τα ζώα που 

έχουν δέρµα µε φολίδες. 

Όταν τα φτερά των πτηνών που είναι καλυµένα µε δέρµα υποστούν 

εκδορές, τότε αυτά γίνονται αδύναµα και αδυνατούν να περπατήσουν. Η 

οχιά αλλάζει δέρµα αρκετές φορές]. 
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 […]  κδύνει δ� τH γῆρας Lσων τH δέρµα µαλακHν µ= ,στρακ	δες Uσπερ τῆς 

χελώνης (κα� γ�ρ � χελώνη τ	ν φολιδωτ	ν  στ� κα� T  µύς), !λλ� ο7ον 

!σκαλαβώτης τε κα� σα4ρος κα� µάλιστα πάντων ο� ?φεις·  κδύνουσι γ�ρ 

κα� το4 2αρος, Lταν  ξίωσι, κα� το4 µετοπώρου πάλιν. bκδύνουσι δ� κα� ο� 

2χεις τH γῆρας κα� το4 2αρος κα� το4 µετοπώρου, κα� ο@χ Uσπερ φασί τινες 

το4το τH γένος τ	ν ?φεων µ=  κδύεσθαι µόνον. 

tταν δ� Dρχωνται  κδύνειν ο� ?φεις, !πH τ	ν ,φθαλµ	ν !φίσταται πoσι 

πρ	τον, Uστε δοκε�ν γίνεσθαι τυφλοXς το�ς µ= συννοο4σι τH πάθος· µετ� δ� 

το4το !πH τῆς κεφαλῆς, κα� λευκ= φαίνεται πάντων. bν νυκτ� δ� σχεδHν κα� 

�µέρO πoν !ποδύεται τH γῆρας, !πH τῆς κεφαλῆς !ρξάµενον µέχρι τῆς 

κέρκου. Γίνεται δ�  κδυοµένου τ�  ντHς  κτός·   κδύεται γ�ρ Uσπερ τ� 

2µβρυα  κ τ	ν χορίων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 17, 600b 20-30 

 

83 

�و¦ªَ {�| أ¦S¢ ُªَّ أR ¾ I�� ªyَ�� �َ�U©��، و�¯U® إن �w» {�| وا Rُِّ� إذا أz¢ : ُ¢ ��Uل 

، وإِن  ّ̈ ÌRو xُ�°�U ؛¿w��U ªÓُ ِّ��R ُªُ¦�َْ¢ ��vR z_ َل أ¦R �� ،xَُ�uُْR ُªَّ©��، و�¯U® أوَّ

� ا Pّ�y �َِّRٌ أ�َ� اÇUَّ�اط�َ»؛ ��¯U® ¦َ©ُ»ُّ أنَّ اÇUَّ�اِط�َ» }RSَّ�ِU ٌP�Uz« _» اzvUسÒSU.  

� أ¦�Á ا Rّ� وSUاً أ��� _��z��w، �َ�َُ©»ُّ أّن اPwَ��wUَ ^ٌء S�Rاَوى �z¢:  ªل�Óوإذا و

._» ِ{�Pّ اz½vUس  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 227 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως όταν το ελάφι χάνει τα κέρατά του, νιώθει πως 

έχει καταθέσει τα όπλα του και γι’ αυτό κρύβεται. Επίσης, κρύβεται όταν 

παχύνει γιατί γνωρίζει ότι είναι επιθυµητή λεία των αρπακτικών. Όταν 

αρχίσουν να φυτρώνουν τα κέρατά του, κάθεται στον ήλιο για να ξεραθούν 

και να σκληρύνουν. 
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Αν τύχει και το δαγκώσει οχιά, το ελάφι τρώει καβούρια, γι’ αυτό και οι 

άνθρωποι νοµίζουν πως πρέπει να κάνουν το ίδιο σε παρόµοια περίπτωση. 

Είπε, επίσης, πως όταν το θηλυκό ελάφι γεννήσει, τρώει το πλάσµα, γιατί 

θεωρεί ότι είναι γιατρικό µετά τον τοκετό].  

 

Τ	ν δ� !γρίων κα� τετραπόδων � 2λαφος ο@χ 0κιστα δοκε� εsναι φρόνιµον, 

τK τε τίκτειν παρ� τ�ς Tδούς (τ� γ�ρ θηρία δι� τοXς !νθρώπους ο@ 

προσέρχεται), κα� Lταν τέκV,  σθίει τH χόριον πρ	τον. Κα�  π� τ=ν σέσελιν δ� 

τρέχουσι, κα� φαγο4σαι ο�τως 2ρχονται πρHς τ� τέκνα πάλιν. eτι δ� τ� 

τέκνα Dγει  π� τοXς σταθµούς,  θίζουσα οI δε� ποιε�σθαι τ�ς !ποφυγάς· 2στι 

δ� το4το πέτρα !πορρώξ, µίαν 2χουσα ε6σοδον, οI δ= κα� !µύνεσθαι }δη 

φασ�ν .ποµένουσαν. 

eτι δ� T Dρρην Lταν γένηται παχύς (γίνεται δ� σφόδρα πίων ,πώρας οGσης), 

ο@δαµο4 ποιε� α.τHν φανερHν !λλ�  κτοπίζει rς δι� τ=ν παχύτητα ε@άλωτος 

�ν. `ποβάλλουσι δ� κα� τ� κέρατα  ν τόποις χαλεπο�ς κα� δυσεξευρέτοις· 

Lθεν κα� � παροιµία γέγονεν "οI α� 2λαφοι τ� κέρατα !ποβάλλουσιν·" Uσπερ 

γ�ρ τ� Lπλα !ποβεβληκυ�αι φυλάττονται Tρoσθαι.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 5, 611a 15-18 

 

tταν δ� !ποβάλωσι, κρύπτουσιν α.τοXς τ=ν �µέραν, Uσπερ ε6ρηται· 

κρύπτουσι δ�  ν το�ς δασέσιν, ε@λαβούµενοι τ�ς µυίας. Νέµονται δ� τHν 

χρόνον το4τον νύκτωρ, µέχριπερ Sν  κφύσωσι τ� κέρατα. Φύεται δ� Uσπερ  ν 

δέρµατι τH πρ	τον, κα� γίνονται δασέα· Lταν δ� α@ξηθ	σιν, �λιάζονται, 8ν� 

 κπέψωσι κα� ξηράνωσι τH κέρας.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 5, 611b 10-15 
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tταν δ� δηχθ	σιν α� 2λαφοι .πH φαλαγγίου } τινος τοιούτου, τοXς 

καρκίνους συλλέγουσαι  σθίουσιν· δοκε� δ� κα� !νθρώπ% !γαθHν εsναι το4το 

πίνειν, !λλ� 2στιν !ηδές. Α� δ� θήλειαι τ	ν  λάφων Lταν τέκωσιν, ε@θXς 

κατεσθίουσι τH χόριον, κα� ο@κ 2στι λαβε�ν· πρH γ�ρ το4 χαµα� βαλε�ν α@τα� 

Rπτονται· δοκε� δ� το4τ� εsναι φάρµακον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 5, 611b 20-22 
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�Pَُّ إذا ھ��� د��� ِ��ا: ¢zل ُّSUوإذا َوا ،z���َّ�Ò zأو¾دھ ��} ��zJ وإن ،z�RSR «�� zَءھ

zَِ�َ�اَءھ z��َ_ �َْ�wyو �Ì�Uْت �^ اSَ�ِ{ ���U.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 227 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως όταν η θηλυκή αρκούδα καταδιώκεται, 

σπρώχνει τα µικρά της να τρέξουν µπροστά από αυτήν, αλλά όταν φοβάται 

για τη ζωή τους τα κρύβει και, αφού σκαρφαλώσει στα δέντρα, τα παίρνει 

µαζί της]. 

 

Α� δ� Dρκτοι Lταν φεύγωσι, τ� σκυµνία προωθο4σι κα� !ναλαβο4σαι 

φέρουσιν· Lταν δ�  πικαταλαµβάνωνται,  π� τ� δένδρα !ναπηδ	σιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 611b 32-34 
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َرةَ ���ئ _ªv: واSُ�ْ½U إذا {�اه اSّUاُء اU¯ي z�Rُل z¢ :ªUل ِ̄ �َUد أ�� اI�½Uا tِ¦zJ.  

ُ̧ : ¢zل wِuُْ�َ� ªv_ z���� َّ�� zwَّور� ،z�v} xّ�¤�R Sُ�½Uِد، واI�½Uا َP�ِÕع ����^ راz� ِّÇUوا

ª���� S�½Uا ª��} xََÀو ُ̧ �ÇّU³ذا أراده ا� ،ªÇ½¦ ^�.  

َ̂ طÕzٌِ� ���ْ�َ� ذI��� ،®Uَن واz¢ :�Uل ��R ��y ،ª¦zv��� t��� S¢ z_ ُªwّÒ ه إذاz� ��½R حzÇw

.ط�ªU ًz_z وراzÇwِّ��U ًPyَح  



219 
 

ََ��� ذU® _�اراً، : ¢zل� S¢و ،ًzّ���� ًْ��َ�ا{َ ���½zة �z�َّ¦³ إذا أ��� ا ��� أ�� ُّÇUا z_ّوأ

Á� ًارا�_ ��� َّ°Uا «_ ���ة، �³ذا أ��Áت _» ذz} zw��� ®Uدت ��َ��� _À z�vّ| أ��

�.ھ��  

َ̄اب _¥z¢ : ٌPَ½Uzل َّÇUا َP�َȬَاب،  ّن را َّÇUأَ ��َْ�ِ� اS� َPَّ��Uا �ََ�zَ¢ إذا ªَّ¦³� ،ا�ُ» ِ{�س z_ّوأ

.zw� ،Pَِّ���U أن �zمَّ أ��َص ¾ ª�� ًz��� �ُJSR ز{½�ان  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 227 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως όταν ο πάνθηρας νοσεί από µία αρρώστια που 

ονοµάζεται «πνιγµός του πάνθηρα», τρώει ένα φυτό και θεραπεύεται. 

Είπε ότι ο κροκόδειλος θέλει να αποβάλλει τις τροφές που τον ενοχλούν 

ανάµεσα στα δόντια του και ανοίγει το στόµα του για να ανακαθίσει ένα 

πτηνό που τσιµπολογά τα υπολείµµατα. Με αυτό τον τρόπο ο κροκόδειλος 

ανακουφίζεται και το πτηνό τρέφεται. 

Είπε ότι η θαλάσσια χελώνα τρώει πάντα άγριο θυµάρι αν τύχει να έχει φάει 

πρωτύτερα µια οχιά. Μερικές φορές, τρώει εναλλάσοντας την οχιά και το 

θυµάρι, αλλά, αν τύχει να υπερβεί µία καθορισµένη δόση, πεθαίνει. 

Όταν η νυφίτσα έρχεται αντιµέτωπη µε την οχιά, τρώει ένα φυτό που 

ονοµάζεται απήγανος, επειδή µυρωδιά του είναι αποκρουστική για τον 

εχθρό της]. 

 

A δ� πάρδαλις Lταν φάγV τH φάρµακον τH παρδαλιαγχές, ζητε� τ=ν το4 

!νθρώπου κόπρον· βοηθε� γ�ρ α@τ). 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612a 7-8 

 

Τ	ν δ� κροκοδείλων χασκόντων ο� τροχίλοι καθαίρουσιν ε�σπετόµενοι τοXς 

,δόντας, κα� α@το� µ�ν τροφ=ν λαµβάνουσιν, T δ� ὠφελούµενος α�σθάνεται 

κα� ο@ βλάπτει, !λλ� Lταν  ξελθε�ν βούληται, κινε� τHν α@χένα, 8να µ= 

συνδάκV. 
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A δ� χελώνη Lταν 2χεως φάγV,  πεσθίει τ=ν ,ρίγανον· κα� το4το mπται. 

Κα� }δη κατιδών τις το4το πολλάκις ποιο4σαν α@τ=ν κα� Lτε σπάσαι τῆς 

,ριγάνου πάλιν  π� τHν 2χιν πορευοµένην,  ξέτιλε τ=ν ,ρίγανον· τούτου δ� 

συµβάντος !πέθανεν � χελώνη.  

A δ� γαλῆ Lταν ?φει µάχηται, προεσθίει τH πήγανον· πολεµία γ�ρ � ,σµ= 

το�ς ?φεσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612a 20-30 
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.وا��Uب إذا �zن �^ أ�Iا��z ُدوٌد أ��� ��v�ُ اz¢ :�w�Uل  

��zُل P���� �ِ�u�U اv¤�U xÕ¯U|؛ �R zw� z���¯R ُª¦³½�� اxÕ¯U و¦َ©ُ»ُّ أّن ا�َ» {�س z¢ :Rل

.�z�Uzة  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 228 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως όταν τα σκυλιά έχουν τανία στο στοµάχι, 

τρώνε  τα στάχυα του σιταριού. 

Είπε, επίσης, ότι η νυφίτσα (µυγαλή) χρησιµοποιεί τεχνάσµατα για να 

αιχµαλωτίσει τα πτηνά και µετά τα ξεσκίζει, όπως κάνει και ο λύκος µε το 

αρνί]. 

  

Α� δ� κύνες Lταν cλµινθι	σιν,  σθίουσι το4 σίτου τH λή̓ον. 

 Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612a 31 

Φρονίµως δ� δοκε� κα� � γαλῆ χειρο4σθαι τοXς ?ρνιθας· σφάζει γ�ρ Uσπερ 

ο� λύκοι τ� πρόβατα. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612b 1-2 
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z�U وھz��Iُ�ُ، وأ¦z� ُªّن  ُّIو�� �R ِّ�Uا P�� «_ ٌء^ z���} �½¥R ¾ َ̄ ِ�zv�Uوزَ{َ| أنَّ ا

�R و ِّ�Uَب اIُ�َُْ�ِ�ُف ھR نz� ª¦  ؛|َُّ©�َُRُم َوSَّ�ُR �ٌر� َPَّ�ِv�uِvَْuÇُْ�ِ� نz� zw¦وإ ®U¯� |ھ��¥R

¯�zv�Uا Pِéََ�ى ِ_ْ» ھ�R zw� z��� َلz�Uَ��ف اR.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 229 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε οι ακανθόχοιροι αναγνωρίζουν τους ανέµους και 

την κατεύθυνσή τους. Ένας άνδρας στην Κωνσταντινούπολη ήταν 

αξιοθαύµαστος και αξιοσέβαστος επειδή γνώριζε όλα όσα σχετίζονταν µε 

τους ανέµους και ενηµέρωνε τους συµπολίτες του. Η γνώση του 

προερχόταν από την παρατήρηση της αλλαγής κατάστασης των 

ακανθόχοιρων]. 

 

Περ� δ� τῆς τ	ν  χίνων α�σθήσεως συµβέβηκε πολλαχο4 τεθεωρῆσθαι Lτι 

µεταβαλλόντων βορέων κα� νότων ο� µ�ν  ν τ) γ) τ�ς ,π�ς α.τ	ν 

µεταµείβουσιν, ο� δ�  ν τα�ς ο�κίαις τρεφόµενοι µεταβάλλουσι πρHς τοXς 

τοίχους, Uστ�  ν Βυζαντί% γέ τινά φασι προλέγοντα λαβε�ν δόξαν  κ το4 

κατανενοηκέναι ποιο4ντα τα4τα τHν  χ�νον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612b  4-10 
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tuvwUا xyz{ لz¢و : ِS�ََ ا |ِ©ْ}َ �Á_ ،P�IّÌwUإ¾َّ �^ ا ُّèwUا ¿�U.  

 z���� ^� ¿�Uو ،�Rزzv¥Uم اz©}ِ ^� �ٌ��¢ ُّèwUا ®U¯و� ،��ÇR ٌّè_ ª_z©} §�� ^و�

Pَّ��Uٌء ا^ ªv_.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 327 

 

 [= Ο συγγραφέας της Λογικής είπε ότι βρίσκουµε µυελό µόνο µέσα σε ένα 

κοίλο εσωτερικό, όπως εκείνο του λιονταριού, ωστόσο υπάρχει µικρή 

ποσότητα µυελού µέσα στα οστά του. Οµοίως, ενδέχεται να υπάρχει –ίσως 

και όχι -  µικρή ποσότητα στα οστά των χοίρων]. 
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Ο@ πάντα δ� 2χει τ� ,στo µυελόν, !λλ� τ� κο�λα, κα� τούτων  νίοις ο@κ 

2νεστιν· τ� γ�ρ το4 λέοντος ,στo τ� µ�ν ο@κ 2χει πάµπαν, τ� δ� 2χει µικρόν, 

διόπερ 2νιοι οG φασιν Lλως 2χειν µυελHν τοXς λέοντας, Uσπερ ε6ρηται κα� 

πρότερον. Κα�  ν το�ς .είοις δ� ,στο�ς  λάττων  στίν,  νίοις δ� α@τ	ν πάµπαν 

ο@κ 2νεστιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 3, κεφ. 20, 521b 11-16 
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 ،�wÌ�Uو ،��¯Uا �RTv¥�U z_ ََّ̄رب Uة وا َّI�Uا «_ ª�z¦ ^� بz�¦ ء _» ذوات ا^�U ¿�Uو

x��Uوا ،S�½Uوا.. 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 52 

 

[= ∆εν υπάρχουν πιο δυνατοί κυνόδοντες από εκείνους του χοίρου, της 

καµήλας, του πάνθηρα και του σκύλου]. 

 

 

eτι δ� τ� µέν  στι καρχαρόδοντα α@τ	ν, ο7ον λέων κα� πάρδαλις κα� κύων, 

τ� δ� !νεπάλλακτα, ο7ον 8ππος κα� βο4ς· καρχαρόδοντα γάρ  στιν Lσα 

 παλλάττει τοXς ,δόντας τοXς ,ξε�ς. [µα δ� χαυλιόδοντα κα� κέρας ο@δ�ν 

2χει ζKον, ο@δ� καρχαρόδουν κα� τούτων θάτερον. Τ� δ� πλε�στα τοXς 

προσθίους 2χει ,ξε�ς, τοXς δ�  ντHς πλατε�ς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 501a 18 

 

90 

xȬِّ، وا �U S�ُ¿ ذz��z½{ «_ ®U؛  نَّ ���R ¾ z��َوي  Uوا P�Õ ِّ̄ �U ِ�ض�R ھ¯ا �Á_و

P�Õ ا ¦�Á ِ�َ�اء �zءت أz�ُ¢�J إ ِّ̄ �U نz� وإذا ،ª�ï��� Sٍyد ��ُّ وا�½vR �� ،§ٍ�� �U

��¥Uث اz¦إ ®U¯و� ،�...وَ}ُ��  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 54 
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[= Αυτό ισχύει στην περίπτωση του λύκου και της λύκαινας, αντίθετα τα 

λιοντάρια δεν προσεγγίζουν το ένα το άλλο και το κάθε αρσενικό φυλάει τη 

δική του λέαινα. Όταν η λύκαινα προσέχει τα µικρά της, γίνεται δύστροπη 

και αγενής. το ίδιο συµβαίνει και µε τις φοράδες]. 

 

ΤHν α@τHν δ� τρόπον κα�  π� τ	ν !γρίων· κα� γ�ρ Dρκτοι κα� λύκοι κα� 

λέοντες χαλεπο� το�ς πλησιάζουσι γίνονται περ� τHν καιρHν το4τον, πρHς 

!λλήλους δ� �ττον µάχονται δι� τH µ= !γελα�ον εsναι µηδ�ν τ	ν τοιούτων 

ζ'ων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 571b 26-28 

    

Τίκτειν δ' ο@ θέλει [η φορβάς] οGτε Tρωµένη .πH !νθρώπου οGτ'  ν τK φωτί, 

!λλ' ε�ς τH σκότος !πάγουσιν, Lταν µέλλV τίκτειν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 23, 577b 1-2 
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 P½U ن اz�wU سzvUن {�� ا��ÌR ¾ zw�¦³� x��Uوا �RTv¥Uا z_��.  
 

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 54 

 

[= Ο χοίρος και ο σκύλος δεν επιτίθενται στον άνθρωπο, αντίθετα 

συνυπάρχουν µε αυτόν]. 

 

Τ� δ� πολλάκις ποιούµενα τ�ς ,χείας κα� µ= κατ� µίαν Uραν, ο7ον τ� 

συνανθρωπευόµενα, �ες τε κα� κύνες, �ττον τοια4τα φαίνεται δι� τ=ν 

!φθονίαν τῆς Tµιλίας. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 572a 6-8 
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Κα� α� �ες δ� Lταν 2χωσι πρHς τ=ν ,χείαν Tρµητικ	ς, P καλε�ται καπρoν, 

ὠθο4νται κα� πρHς τοXς !νθρώπους. Περ� δ� τ�ς κύνας τH τοιο4τον πάθος 

καλε�ται σκυζoν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 572b 24-26 
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و��Rض _�Á ھ¯ا اUَ�َ�ِض z¦Èث اzv¥Uز�R، �³ذا �zن زَ_ُ» ھz�َج اzv¥Uز�u� ،�Rط¬ 

 ،zد، وإذا رؤو��z½ ِّÇUا �ك أذ¦z��z��_ ًz�R��� zَ��zً، و��¤�ّ� أ}Iا�z�ُ إذا طَ�� و���ِّ

 ًz�ِ�z��_ ً¾I� �Uz� َدz½ ِّÇUةُ ا�RTv¥Uا �.ط��  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 55 

 

[= Όταν ο θηλυκός χοίρος νιώθει έξαψη, σκύβει το κεφάλι, κουνάει 

ακατάπαυστα την ουρά του, η φωνή του αλλάζει και αναζητά το 

ζευγάρωµα, γι’ αυτό κραυγάζει συνεχώς]. 

 

Κα� α� �ες δ' Lταν 2χωσι πρHς τ=ν ,χείαν Tρµητικ	ς, P καλε�ται καπρoν, 

ὠθο4νται κα� πρHς τοXς !νθρώπους.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 572b 24-25 
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 ... �َّ̄�َ� Tv� |Uع zu� ��yوع و�zÇ_َ�، و��J^ ) ز�v�R �R إ¦zث اzv¥U(وإذا ط�� Uا

َ�ُ� ا�Uَّ��َ� �^ أوان اTَّْvUو،  َّ̄ Uا ُ̈ َ��ُRة،وSyوٍة واTْv� ^½��� ®Uذ �أذ¦z��z، �³ذا ���

�Á¦ُðU �ُ�°Rو...  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 55 
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[= Ο θηλυκός χοίρος αναζητά τον αρσενικό ασταµάτητα µέχρις ότου 
ζευγαρώσει. Μετά το ζευγάρωµα η ουρά του θηλυκού χοίρου πέφτει προς 
τα κάτω, ενώ µετά από µία και µόνο επαφή µπορεί να κυοφορήσει. Κατά 
την περίοδο της αναπαραγωγής το αρσενικό τρώει κριθάρι, το οποίο είναι 
θρεπτικό και για το θηλυκό]. 

 

[Α� µ�ν οBν 0µεροι �ες] κυ˙σκονται δ�  κ µιoς ,χείας, !λλ� πολλάκις 

 πιβιβάσκουσι δι� τH  κβάλλειν µετ� τ=ν ,χείαν τ=ν καλουµένην .πό τινων 

καπρίαν. Το4το µ�ν οBν συµβαίνει πάσαις, 2νιαι δ� Rµα τούτ% κα� τH σπέρµα 

προ˙ενται. bν δ� τ) κυήσει P Sν βλαφθ) τ	ν τέκνων κα� τK µεγέθει 

πηρωθ), καλε�ται µετάχοιρον· το4το δ� γίνεται Lπου Sν τύχV τῆς .στέρας. 

tταν δ� γεννήσV, τK πρώτ% τHν πρ	τον παρέχει µαστόν. Θυ	σαν δ� ο@ δε� 

ε@θXς βιβάζειν, πρ�ν Sν µ= τ� mτα καταβάλV· ε� δ� µή, !ναθυ| πάλιν·  �ν δ� 

,ργ	σαν βιβάσV, µία ,χεία, Uσπερ ε6ρηται, !ρκε�. Συµφέρει δ� ,χεύοντι µ�ν 

τK κάπρ% παρέχειν κριθάς, τετοκυίO δ� τ) .l κριθ�ς cφθάς.     

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 573b 1-12 
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tuvwUا xyz{ لz¢اِن : وS�ُ�Uا §�� �َRِزzvJَ َّوذ�� أن ،ًzّR��� �ٌِّRو¾ أ �ٌRTvJِ ُنI�R ¾

 ،Syوا ٌ̈ و¾ I�Rن ��رِض ¦�zَوْ¦zwَyِ Sٌَر؛ S�Uَّة ��ِد اÓIwU¸، و نَّ I�Rُن z�U ظ�

.اzw�ِUر َ}ِ�دٌ   

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 106 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής είπε ότι η Αντιόχεια του Χοσρόη  είναι µία 

χώρα όπου κάνει πολύ κρύο, γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχουν ούτε ελάφια, 

ούτε θαλάσσιοι χοίροι, ούτε όνοι γιατί δεν αντέχουν µε αυτό το κλίµα]. 

 

∆υσριγότατον δ'  στ� τ	ν τοιούτων ζ'ων· διH κα� περ� τHν Πόντον κα� τ=ν 

Σκυθικ=ν ο@ γίνονται ?νοι.    
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Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 25, 605a 31-32 

 

Πολλαχο4 δ� κα� � κρoσις α�τία, ο7ον  ν τ) Yλλυρίδι κα� τ) Θρ�κV κα� τ) 

�πείρ% ο� ?νοι µικροί,  ν δ� τ) Σκυθικ) κα� Κελτικ) Lλως ο@ γίνονται· 

δυσχείµερα γ�ρ τα4τα.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 28, 606b 2-5 
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�U َّS� ¾و ،¿ُّ½v�Uا «_ ªU َّS� ¾ zw_ّ ،عS½�ّUّ�ّق، واUةَ واz½�� ُّÇUوز{| أنَّ ا Pِ¢رz½_ «_ z

...اzwUء، وأ¦z�َّ ���§ و���xÇ ا�uU| وھ^ zJر�P _» اzwUء  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 144 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι η θαλάσσια χελώνα, ο βάτραχος και η αµφίβια 

σαύρα µπορούν να ζήσουν και να αναπνεύσουν και εκτός του υγρού 

στοιχείου. Επίσης, γεννούν τα αυγά τους αλλά και τρέφονται έξω από το 

νερό]. 

 

Τ	ν δ� δεχοµένων τH .γρHν ο@δ�ν οGτε πεζHν οGτε πτηνόν, ο@δ� τ=ν τροφ=ν 
 κ τῆς γῆς ποιε�ται, τ	ν δ� πεζ	ν κα� δεχοµένων τHν !έρα πολλά. Κα� τ� 
µ�ν ο�τως Uστε µηδ� ζῆν δύνασθαι χωριζόµενα τῆς το4 �δατος φύσεως, ο7ον 
α8 τε καλούµεναι θαλάττιαι χελ	ναι κα� κροκόδειλοι κα� 8πποι ποτάµιοι κα� 
φ	και κα� τ	ν  λαττόνων ζ'ων ο7ον α8 τ�  µύδες κα� τH τ	ν βατράχων 
γένος· τα4τα γ�ρ Rπαντα µ= διά τινος !ναπνεύσαντα χρόνου !ποπνίγεται. 
Κα� τίκτει δ� κα�  κτρέφει  ν τK ξηρK, τ� δ� πρHς τK ξηρK, διάγει δ�  ν τK 
.γρK. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 2, 589a 23-32 

 

�ν δ� µόνον ν4ν mπται τοιο4τον, T καλούµενος κορδύλος· οIτος γ�ρ 

πλεύµονα µ�ν ο@κ 2χει !λλ� βράγχια, τετράπουν δ'  στ�ν rς κα� πεζεύειν 

πεφυκός. 
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Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 2, 589b 25-28 
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SَRSِ إذا وا�Pyَzَ��ِ t اwَّÇU® �^ أ{�� اzwUء  َّ�Uا Sَ} َّ�Uأنَّ ا tuvwUا xُyz{ |}وز

 z���} �َّu���� ،SَRSِ َّ�Uا Sَ} َّ�Uا ¸wÇَ�� �� ا |ّ� zwّء ا َ��، ور�z��¦ا �َ�¢ z����� �َرَ_ْ

�¢IUا Sَ�� ًz_zّRأ.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σσ. 193-194 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής είπε πως ένας πολύ ισχυρός κεραυνός κάνει 

τα ψάρια που κολυµπούν κοντά στην επιφάνεια του νερού να γεννήσουν τα 

αυγά τους πρόωρα]. 

 

 

Το�ς δ� ποταµίοις κα� λιµναίοις λοιµ	δες µ�ν ο@δ� τούτοις ο@δ�ν γίνεται, 

 νίοις δ' α@τ	ν 6δια νοσήµατα  µπίπτει, ο7ον T γλάνις .πH κύνα µάλιστα δι� 

τH µετέωρος νε�ν !στροβλής τε γίνεται κα� .πH βροντῆς νεανικῆς καρο4ται.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 20, 602b 20-23 
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tuvwUا xyz{ لz¢و :P�¦z¦I�Uz� �َّwÇ� ^�Uة اS��Uz� نI�Rة  :وSRS ة��¤{ ٌPَّ�y نIط��

 |Uأ��| ھ¯ا، و |Uك، وI�wUء اz_S¢ رI�¢ §�� «_ َ�ج¥ُR ،�ٍÌ�� ÛUz�ُ� غ، إ¾ أنSَّْ�Uا

®Uن ذz�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 227 

 

 [= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει πως σε µια ελληνική πόλη 

συναντάται µια µικρή οχιά, της οποίας το δάγκωµα είναι άκρως επικίνδυνο 

και θεραπεύεται χάρη σε µία πέτρα που εξάγεται από τον τάφο ενός 

αρχαίου βασιλιά. Οµολογώ πως αυτό µου φαίνεται αδιανόητο και δεν 

κατανοώ τη λογική στην οποία βασίζεται]. 
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Γίνεται δ� κα�  ν τK σιλφί% τι ,φείδιον, οI κα� λέγεται Dκος εsναι λίθος τις, 
Pν λαµβάνουσιν !πH τάφου βασιλέως τ	ν !ρχαίων κα�  ν ο6ν% !ποβάψαντες 
πίνουσιν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 29, 607 a 24-26 

 

 

98 

tuvwUا xyz{ لz¢ :«���Ó �َ�}َ ��uUا : ¾ |��Uا ���R z_ ªv_و ،ُ̧ أوا�Sُ و¢Iاط

z ذو اÇUِّ�ح �Iََاxٌ�ِ أن I�Rن ط�ª_ُzُ ا�Uَّ�|، و_»  Ò ���Rْ�َ�ه وإن �R |U» ذا ��ح، ��_َّ

ا�R z_ ��َّuUُ�ُ� اIُ��ُUَب ¾ Sُ�َْRوھz، و_ªv ا���wUك اz�ِّuUع، �I½°ْ�Uzر واz�َّSUج 

 z_ ªv_و ،xّ�Uا Ë��Rو ®َwََّÇUا �ُ�ُ�R ،ءzwUا ��uو� ،ًz��w� «�}IvUا �ُ��� z�¦³� ،اب�¤ُUوا

 ًz{ّzJ ًzé� ���R ،تI��v�Uا ¿vو� ،Syاؤه ^ء وا¯Ò ي¯Uا �ِّÇ�َwUا ��ّvUا ¿v� �Á_ ،

.�³ن طُْ�َ| ا��vU اÇ�wUِّ� ا�Ç�U، واI��v�Uت S�{ «_ Ùُ��R اz�¯Uب  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 4, σ. 295 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει ότι υπάρχουν δύο είδη πτηνών: 

φυτοφάγα και σαρκοφάγα. Υπάρχουν ορισµένα πτηνά που τρέφονται µε 

κρέας ακόµα και αν δεν είναι κατάλληλα εξοπλισµένα για κάτι τέτοιο. 

Αντίθετα, είναι φυσιολογικό να τρέφονται µε κρέας τα πτηνά που διαθέτουν 

τον κατάλληλο εξοπλισµό. Υπάρχουν άλλα που τρέφονται µόνο µε σπόρους 

δηµητριακών, ενώ ορισµένα, όπως οι όρνιθες και τα κοράκια, είναι 

ταυτόχρονα φυτοφάγα και σαρκοφάγα. Ο γλάρος τρώει κρέας και τσιµπά 

σπόρους δηµητριακών. Υπάρχουν και εκείνα που τρώνε ξεχωριστή τροφή, 

όπως οι µέλισσες που παρασκευάζουν το µέλι, αλλά και οι αράχνες. Οι 

µέλισσες τρέφονται µε ότι στάζει νέκταρ και µέλι, ενώ οι αράχνες µε 

µύγες]. 

 

Τ	ν δ� ,ρνίθων Lσοι µ�ν γαµψώνυχες, σαρκοφάγοι πάντες ε�σί, σ�τον δ� ο@δ� 

 άν τις ψωµίζV δύνανται.     

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 3, 592a 30 
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Ε�σ� δ� κα� τ	ν µ= γαµψωνύχων 2νιοι σαρκοφάγοι, ο7ον � χελιδών.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 3, 592b 15-16 

 

Τα4τα γ�ρ πάντα  π� τ	ν !κανθ	ν νέµεται, σκωλήκα δ� ο@δ�ν ο@δ� 2µψυχον 

ο@δέν.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 3, 593a 1-2 

 

Περ� δ� τ=ν θάλατταν κα� {λκυ]ν κα� κήρυλος. Κα� α� κορ	ναι δ� νέµονται 
{πτόµεναι τ	ν  κπιπτόντων ζ'ων· παµφάγον γάρ  στιν. eτι δ� λάρος T 
λευκHς […] 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 3, 593b 15-17 

 

Πολλο� δ� κα� παµφάγοι τ	ν ,ρνίθων ε�σίν.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 3, 594b 26-27  

 
 

[…] τ� δ� �διότροφα, ο7ον τH τ	ν µελιττ	ν γένος κα� τH τ	ν !ραχν	ν· τH µ�ν 

γ�ρ µέλιτι καί τισιν Dλλοις ,λίγοις τ	ν γλυκέων χρῆται τροφ), ο� δ� 

!ράχναι !πH τῆς τ	ν µυι	ν θήρας ζ	σιν […] 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 1, κεφ. 1, 488a 15-18 
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 tuvwUا xyz{ ذ�� zw� ª�� ل وھ¯اIأط z�Àz¦ذ�� ان إ ª¦³� ، ���z°�Uا ��

 أ{zwرا ، وأن ذ�IرھÙ��� ¾ z إ¾ �Pv واSyة

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 208 

 

[= Αυτό συνδέεται µε όσα ειπώθηκαν σχετικά µε τα πτηνά από τον 

συγγραφέα της λογικής. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα θηλυκά ζουν περισσότερο 
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από τα αρσενικά καθώς τα τελευταία αποβιώνουν µετά από ένα χρόνο 

ζωής].  

 

Περί τε τ�ς περιστερ�ς 2στιν gτερα τοιαύτην 2χοντα τ=ν θεωρίαν· […] 

Πολυχρονιώτερα δ� Lλως µέν  στι τ� Dρρενα τ	ν θηλέων,  π� δ� τούτων 

τελευτoν φασί τινες πρότερον τ� Dρρενα τ	ν θηλέων, τεκµαιρόµενοι  κ τ	ν 

κατ� ο�κίαν τρεφοµένων παλευτρι	ν. Λέγουσι δέ τινες κα� τ	ν στρουθίων 

 νιαυτHν µόνον ζῆν τοXς Dρρενας [..] 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 7, 613 a 26-27 
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ا رض} {�� و�ÛÇvR ª¦ }ª ���ه , و _» أ�zvس  اI��v�Uت �v¿ ردئ ا���S�U: و ¢zل  

³ذا و¢¸ {���ª. و ��Iن ا ط�اف داzJ ,P�Jر�z} {�� ظ�� ا رض{و ª��ÌR, اI¥°Uر و  

.¬  _ªR¯�¤R zw _» �� اz�¯Uن و _z أ�ª ذU® أJ¯ه  

SÇR |Àي _» , و أ_z اt�¢SU  اªv�� S�°R ª¦³� P�v°U و SwR ا���Uة ¦P�yz ا��Uون و ا و�zد

Ë�IUا ,Pw��Uا ¬��R |À ,Ë�IUا ^� ª�S�°_ ¬��R ك �, وzvھ z_ ب و ���كzذ� z���} ¸¢³ذا و

�و , ��y إذا وI� tÀھªv و ª½�Ó و أدª�J اTJ �Uا¦�ª� ,ªUzy ��} ª����� ,ª ار��Ë و ¦��

«_ í_ z�Õz� نz� إن ª� �_و ر ª��Iرط .  

ªÌÇ¦ «_ Ü��� z_ ³ذا ��غ رم� .S�°Uة _» اS�°wUا ®�� ��} ¸�R z_ �Áو أ�  P�I��Ò Sv}

¿w�Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 411 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] αναφέρει ότι µεταξύ των αραχνών υπάρχει µια 

υποδεέστερη κατηγορία που υφαίνει τον ιστό της πάνω στα βράχια, ο 

οποίος είναι ορατός και, αν τύχει να πέσει κάτι πάνω του, όπως για 

παράδειγµα µία µύγα, το αρπάζει µεµιάς.  
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Όσον αφορά στα πιο εξελιγµένα είδη αραχνών, αυτές υφαίνουν τον ιστό 

τους και τον απλώνουν από άκρη σε άκρη φτιάχνοντας τη δική τους παγίδα 

στο κέντρο. Όταν αιχµαλωτιστεί µία µύγα µέσα στον ιστό, η αράχνη την 

αφήνει µέχρι να διαπιστώσει ότι έχει αποδυναµωθεί και την φυλάει µέχρι να 

πεινάσει. Τότε ρουφάει το θήραµά της και, στη συνέχεια, αποκαθιστά την 

παγίδα της. Η καλύτερη στιγµή γι’ αυτό το κυνήγι είναι την ώρα που δύει ο 

ήλιος].  

  

Zλλο δ�  στ� τρίτον τούτων σοφώτατον κα� γλαφυρώτατον· .φαίνει γ�ρ 
πρ	τον µ�ν διατε�ναν πρHς τ� πέρατα πανταχόθεν, εsτα στηµονίζεται !πH 
το4 µέσου (λαµβάνει δ� τH µέσον �καν	ς),  π� δ� τούτοις Uσπερ κρόκας 
 µβάλλει, εsτα συνυφαίνει. Τ=ν µ�ν οBν κοίτην κα� τ=ν !πόθεσιν τῆς θήρας 
Dλλοθι ποιε�ται, τ=ν δ� θήραν  π� το4 µέσου τηρο4σα· κDπειθ� Lταν  µπέσV 
τι, κινηθέντος το4 µέσου πρ	τον µ�ν περιδε� κα� περιελίττει το�ς !ραχνίοις, 
gως Sν !χρε�ον ποιήσV, µετ� δ� τα4τ� !πήνεγκεν !ραµένη, κα�  �ν µ�ν τύχV 
πειν	σα,  ξεχύλισεν (α�τη γ�ρ � !πόλαυσις), ε� δ� µή, πάλιν Tρµ| πρHς τ=ν 
θήραν, !κεσαµένη πρ	τον τH διερρωγός·  �ν δέ τι µεταξX  µπέσV, πρ	τον 
 π� τH µέσον βαδίζει, κ!κε�θεν  πανέρχεται πρHς τH  µπεσHν Uσπερ !π� 
!ρχῆς. b�ν δέ τι λυµήνηται το4 !ραχνίου, πάλιν Dρχεται τῆς .φῆς 
καταφεροµένου το4 �λίου C !νατέλλοντος δι� τH µάλιστα  ν ταύταις τα�ς 
Uραις  µπίπτειν τ� θηρία. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 39, 623 a 7-16 
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SÇِ½ُRو §ُ�vR ª¦³� �ُ�¯Uا z_�� ،�Á¦ ا ÛُÇv� zw¦وج، . وإ ُّ�½Uا «_ xُÌ}ِت أI��v�Uا SUوو

 ًz�½��_ ً¾z��_ ًz��z� z�¦SUا �Uإ ��©R ي¯Uا.  

.SUIR ووSU اI��v�Uت I�Rُم َ{�َ� اz¢ : َP}z� ÛÇvUل  

واU¯ي R ¾ ª� ÛُÇِvR¥�ُج _» �zJ «_ �� ،ª�Iرج �SÇه: ¢zل  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 412 

 
 [= Μόνο η θηλυκή αράχνη υφαίνει τον ιστό της, ενώ η αρσενική συνηθίζει 

να τον καταστρέφει. [Ο Αριστοτέλης] αναφέρει πως η αράχνη αρχίζει να 
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υφαίνει τον ιστό από τη γέννησή της. Ο ιστός δεν εξέρχεται από το στοµάχι 

της, αλλά από το δέρµα της]. 

 

bργάζεται δ� κα� θηρεύει � θήλεια· T δ� Dρρην συναπολαύει […] ∆ύνανται δ� 

!φιέναι ο� !ράχναι τH !ράχνιον ε@θXς γενόµενοι, ο@κ 2σωθεν rς �ν 

περίττωµα, καθάπερ φησ� ∆ηµόκριτος, !λλ� !πH το4 σώµατος ο7ον φλοιόν, C 

τ� βάλλοντα τα�ς θριξίν, ο7ον α� �στριχες. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 39, 623 a 23-24 / 30-34 
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ز{َ| }xُyz اtuvwU أن zR�J «_ Pَّ�ِ�J اzw�� ��vU ��¨ _» اz_TUن، ا{��ْ� وَ_ِ�ض 

� _z� zن ���z _» ا��vU، و�zء ¦�ٌ� ��Jأ ��y ��vUھ¯ا ا �ُ�z�R ى�Jأ Pٍَّ�ِ�Jَ «_

ª���J �Uء إz� ي¯Uا ��vUا ®U¯� ���R zR�¥Uا ��} |ِّ��Uوأ¢�� ا ،�Ç�Uا.  

�¥�ج ا�vUُ� _» ا�z�R Pَّ��¥Uُ� ا�vUَ� اxR�¤U، وا�uR z�v�� ���Uُد اz¢ : |�� ،xR�¤Uل 

z�v} َوه��wUا ª��SU ،z�ُ©�zy Iھ ^�Uا Pَّ��¥Uا ��¦ ª�Ç��....  

واÇ��� ¸w�Ì� ��vU| ا {zwل ��w�R z��َ��� ،z�vُ� اw�ّU¸، و����w�R zُ� اz¢ : ،�Ç�Uل

�Ç�Uz� ª¥u�Rو ،x�ْÁUا ^� ªُّ�°Rء وzwUا ^�َ�ÇَْR zَت، و����I��Uا ^v�R zو����.  

z��� رتzةٌ طSyوا �.و_��R z_ ªvِّ� إ�U ا�w�U، و_» اªُّ½�َR z_ ��vU؛ ��y إذا ¦��ْ  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σσ. 416-417 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει ότι, κατά το παρελθόν, οι µέλισσες 

µίας κυψέλης που είχαν προσβληθεί από µία ασθένεια δέχτηκαν επίθεση 

από µέλισσες µιας άλλης κυψέλης, οι οποίες επιδίωκαν να τους παραδόσουν 

το µέλι. Τότε, ο µελισσοκόµος αποπειράθηκε να διώξει τις παρείσακτες 

µέλισσες. Είπε, επίσης, ότι οι µέλισσες που βγήκαν έξω για να 

υπερασπιστούν της κυψέλη τους δεν επιτέθηκαν στον µελισσοκόµο γιατί 

κατάλαβαν ότι ήταν βοηθός τους στην προσπάθειά τους να διώξουν τις 

ξένες µέλισσες. 
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Είπε ότι οι µέλισσες συγκεντρώνονται και µοιράζονται τα καθήκοντα: 

άλλες φτιάχνουν κερί, άλλες παράγουν µέλι, άλλες χτίζουν τις κερήθρες, 

άλλες ετοιµάζουν το υγρό που ρίχνουν µέσα σε αυτές και το ανακατεύουν 

µε το µέλι. Ορισµένες ξεκινάνε πολύ νωρίς τη δουλειά, ενώ αρκεί να 

πετάξει µόνο µία και οι υπόλοιπες την ακολουθούν]. 

 
 

qδη δ� νοσήσαντός τινος σµήνους �λθόν τινες  π� !λλότριον, κα� µαχόµεναι 

νικ	σαι  ξέφερον τH µέλι·  πε� δ� !πέκτεινεν T µελιττουργός, ο�τως 

 πεξ�εσαν α� gτεραι κα� �µύνοντο, κα� τHν Dνθρωπον ο@κ 2τυπτον.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 39, 626b 12-15 
 

 

∆ι�ρηνται δ� τ� 2ργα, Uσπερ ε6ρηται πρότερον, κα� α� µ�ν κηρHν  ργάζονται, 

α� δ� τH µέλι, α� δ�  ριθάκην· κα� α� µ�ν πλάττουσι κηρία, α� δ� �δωρ 

φέρουσιν ε�ς τοXς κυττάρους κα� µιγνύουσι τK µέλιτι, α� δ�  π� 2ργον 

2ρχονται. kρθριαι δ� σιωπ	σιν, gως Sν µία  γείρV βοµβήσασα δ�ς C τρίς· 

τότε δ�  π� 2ργον !θρόαι πέτονται, κα�  λθο4σαι πάλιν θορυβο4σι τH πρ	τον, 

κατ� µικρHν δ� �ττον, gως Sν µία περιπετοµένη βοµβήσV, Uσπερ 

σηµαίνουσα καθεύδειν.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 40, 627a 20-28 
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و¢S ذ�� أر�Iuطz�� ^� ¿ُ�Uzب اI��Uان، أ¦S¢ ª ظ�� IÀٌر َوS�� xَÀ أْن Tv� ،^°Jُا 
z�َ��y�� ٍة��� ��}.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σσ. 502-503 
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[= Ο Αριστοτέλης αναφέρει στο Βιβλίο των Ζώων την περίπτωση ενός 

ευνουχισµένου ταύρου που ζευγάρωσε µε µια αγελάδα και την 

γονιµοποίησε]. 

 

∆ιαφθείρουσι δ� ο� µ�ν 2τι νέων ?ντων τρίψει, ο� δ� κα� �στερον  κτέµνοντες· 
συνέβη δ� }δη τα4ρον  κτµηθέντα κα� ε@θXς  πιβάντα ,χε4σαι κα� γεννῆσαι.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 3, κεφ. 1, 510 b 2-4 
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½Sِع، ¾ R°�ُ� و¾ ªv�wR اz�°Uح ª�َvy �JSR ��y ا �½� �^ اzwUء، �³ذا  ِّ�Uا ®Uذ «_

ُ̧ z½��Uدعِ ¦���zً إذا ُ�»َّ zJر�zٍت _»  wÇ� ¾ ®U¯Uح، وz{ ءzwUا §�� ªw� ^� رz{

.اzwUء  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 525 

 

[= Ο βάτραχος δεν µπορεί να κοάξει όταν η κάτω σιαγόνα του βρίσκεται 

εντός του νερού. Ωστόσο, όταν έχει νερό στο στόµα του µπορεί να φωνάξει. 

Γι’ αυτό το λόγο δεν  ακούµε τον κοασµό των βατράχων όταν βρίσκονται 

έξω από το νερό]. 

 

u δ� βάτραχος […] ποιε� τ=ν ,λολυγόνα, Lταν �σοχειλῆ τ=ν κάτω σιαγόνα 

ποιήσας  π� τK �δατι περιτείνV τ=ν Dνω.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 4, κεφ. 9, 536 a  15 
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و¢zل }xُyz اtuvwU �^ اU¤�ا¦�T� ،ًz��Ì} ً¾I¢ t{| أن اU¤�ا¦�t _» اI�uUر 

��Uا ��} �_T�}ن اz_TUا �ُِّ�¤�� �ْÇّyَإذا أ z�¦وأ ،Sا وا� «_ �Ç�Uاط¸، وI�Uا �Uع إI

P���� ٌةS��� z�¦وذ�� أ ،zرھzوأو� zدھ��.  
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��Sv ذSÕz¢ ¯¥�� ®Uاً وzyر�z�_ §�v� |À ،ًzً، �³ذا طzرت ����� �^ اIÌUاء �Sّاً، : ¢zل

� zw�Òً أو َْvRz} ق، وإنSُvُْ� أَو |ٌ�� z�¤َ��R أو ،��uUع اz�� «_ ء^ z�U ض��R ¾ ^�

 z_ xِ�uU �ْu�� اً، أو�u_ �َْ�zJ اً، أو�u_ ���Uا z���} |Ìط�|، أو ھ «_ ªv_ z�U َّS� ¾

 z�v_ Syوا �� �Jم أدIvU³ذا أرادت ا� ،z���vأ� z��Uإ �َّْwÓح، وz�°Uا «} �ْ�َÇ_أ

 ^� z_ §�� أَو ،ªرأ� «_ ª��} َِ�ُدR zwU �ُwَyْح أzvÌUى أن ا�R ª¦  ،ªyِzv� �َ�� ª�َرأ

ªرأ� :Uِب اzذھ S�� ¿�U ª¦أ |��Rو ،®Uذ ��Òو «��Uا «_ Syم �� واzvR |À ،ةz�y أس�

_z�v وھÕz¢ I| {�� ر���R ª¦  ،ª©» أ¦ª إن _�z¦ zw�vَّم إن �zن ¾ x�R اIvUم، أْو ¦zم 

��_SÕz¢ zھz و�z��Õz وzyرzvR ¾ ª¦³� ،z��ُُم إ¾ . ���À إن �zن x�R أن I�Rن ¦�Ò ª_ّIاراً 

و�w� ^� �ُُ©vR¸ وھI��_ Iُف ا�Uأس، وإن ¦zم �³ن ¦I�R ª_ُIُن أ¢�ُّ _» اz�¤ِUش، 

ª�I{ ��}�� َحz{ ًzé� َّ¿y³ن أ� ،^yاIvUا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σσ. 538-539 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει κάτι αξιοπερίεργο σχετικά µε τους 

γερανούς. Αναφέρει, λοιπόν, ότι οι γερανοί είναι σαρκοφάγα και όχι 

φυτοφάγα πτηνά. Όταν οι γερανοί διαισθάνονται την αλλαγή του κλίµατος, 

επιστρέφουν στην πατρίδα τους, η οποία βρίσκεται πολύ µακριά. 

Είπε, επίσης. ότι κατά την προετοιµασία της επιστροφής, οι γερανοί ορίζουν 

έναν αρχηγό-φρουρό και, στη συνέχεια, πετάνε όλοι µαζί ψηλά στον 

ουρανό προκειµένου να αποφύγουν τα αρπακτικά πτηνά, τα βέλη ή τις 

σφαίρες [των κυνηγών]. Όταν συναντήσουν οµίχλη ή βροχή, ή όταν αρχίσει 

να νυχτώνει, ανακοινώνουν την παύση της πτήσης τους κουνώντας τα 

φτερά τους και βγάζοντας δυνατές κραυγές. Όταν ετοιµάζονται να 

κοιµηθούν, βάζουν το κεφάλι τους κάτω από τις φτερούγες τους για να το 

προστατέψουν έχοντας επίγνωση ότι αν το χάσουν, χάνεται αυτόµατα και η 

ζωή τους. Κοιµούνται σε όρθια στάση, επειδή θεωρούν πως αν στηρίζονται 

στα πόδια τους, κοιµούνται άλλοτε βαθιά και άλλοτε ελαφρά. 

Όσον αφορά στον αρχηγό, φύλακα και οδηγό του σµήνους, αυτός δεν 

καλύπτει το κεφάλι του όταν κοιµάται, ενώ, συνήθως ο ύπνος του είναι 

ελαφρύς. Φρουρεί προς όλες τις κατευθύνσεις και, όταν αντιληφθεί τον 

οποιονδήποτε κίνδυνο, κραυγάζει µε όλη του τη δύναµη]. 
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Κα� τ� µ�ν  ν α@το�ς το�ς συνήθεσι τόποις ε.ρίσκεται τ�ς βοηθείας, τ� δ' 

 κτοπίζει, µετ� µ�ν τ=ν φθινοπωριν=ν �σηµερίαν  κ το4 Πόντου κα� τ	ν 

ψυχρ	ν τόπων φεύγοντα τHν  πιόντα χειµ	να, µετ� δ� τ=ν  αριν=ν  κ τ	ν 

θερµ	ν ε�ς τοXς τόπους τοXς ψυχροXς φοβούµενα τ� καύµατα, τ� µ�ν  κ τ	ν 

 γγXς τόπων ποιούµενα τ�ς µεταβολάς, τ� δ� κα�  κ τ	ν  σχάτων rς ε�πε�ν, 

ο7ον α� γέρανοι ποιο4σιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 12, 596b 30 – 597a 1-4 

 

Φρόνιµα δ� πολλ� κα� περ� τ�ς γεράνους δοκε� συµβαίνειν·  κτοπίζουσί τε 

γ�ρ µακράν, κα� ε�ς �ψος πέτονται πρHς τH καθορoν τ� πόρρω, κα�  �ν 6δωσι 

νέφη κα� χειµέρια, καταπτoσαι �συχάζουσιν. eτι δ� τH 2χειν �γεµόνα τε 

κα� τοXς  πισυρίττοντας  ν το�ς  σχάτοις, Uστε κατακούεσθαι τ=ν φωνήν. 

tταν δ� καθίζωνται, α� µ�ν Dλλαι .πH τ) πτέρυγι τ=ν κεφαλ=ν 2χουσαι 

καθεύδουσιν  π� cνHς ποδHς  ναλλάξ, T δ' �γεµ]ν γυµν=ν 2χων τ=ν κεφαλ=ν 

προορ|, κα� Lταν α6σθηταί τι, σηµαίνει βο	ν. Ο� δ� πελεκoνες ο�  ν το�ς 

ποταµο�ς γινόµενοι καταπίνουσι τ�ς µεγάλας κόγχας κα� λείας· Lταν δ'  ν 

τK πρH τῆς κοιλίας τόπ% πέψωσιν,  ξεµο4σιν, 8να χασκουσ	ν τ� κρέα 

 ξαιρο4ντες  σθίωσιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 10, 614b 18-30 
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 ،^�z°Uء اzwUو���ه ا Pو�¯�ُUا ُّx�� ¾ ا��I�Uوا ،َÑ��¤Uء إ¾ اzwUا «_ ُّx�� ¾ ��Èوا

½Uَ�ب اÓَ zwَّر� ��yªَ���R |ّÀ ءzwUر ا ِّIَÁ�U P�R��Uه اS�� ُس�.  

^�z°Uَر، و¾ ���ب إ¾ اSِ�Uَء اzwUُف اz�� ���Uوا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 142 
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[= Οι καµήλες προτιµούν το υφάλµυρο νερό. Αντίθετα, τα άλογα προτιµούν 

το γλυκό νερό, το οποίο πρώτα αναταράσσουν µε τις οπλές τους και µετά 

σκύβουν να πιουν. Και οι αγελάδες αποφεύγουν το γλυφό νερό και δεν 

πίνουν παρά µόνο όταν είναι καθαρό]. 

 

Πίνειν δ' ο� µ�ν βόες ζητο4σι καθαρόν, ο� δ' 8πποι Uσπερ α� κάµηλοι· � δ� 

κάµηλος πίνει 0διον θολερHν κα� παχύ· ο@δ� γ�ρ !πH τ	ν ποταµ	ν  

πρότερον πίνει C συνταράξαι.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 8, 595b 31 - 596a 1  

 

Χαίρουσι δ' ο� 8πποι το�ς λειµ	σι κα� το�ς gλεσιν· κα� γ�ρ τ	ν .δάτων τ� 

θολερ� πίνουσι, κSν � καθαρά, !νατρέπουσιν α@τ� ο� 8πποι τα�ς Tπλα�ς, εsτα 

πιο4σαι λούονται. Κα� γ�ρ Lλως  στ� φιλόλουτρον τH ζKον κα� φίλυδρον·[…] 

u δ� βο4ς το@ναντίον το4 8ππου· Sν γ�ρ µ= καθαρHν � τH �δωρ κα� ψυχρHν 

κα� !κέραιον, ο@κ  θέλει πιε�ν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 24, 605a 12-16  
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tuvwUو�U¿ {Svى �� اzw�Uر اSv�Uى ¬ ، و¢S ذ��ه }xyz ا  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 27 

 

[= ∆εν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω για τον Ινδικό όνο, ο 

συγγραφέας της Λογικής έχει αναφερθεί σε αυτόν]. 

 

eστι δ� κα� τ� µ�ν κερατοφόρα τ	ν ζ'ων τ� δ' Dκερα. Τ� µ�ν οBν πλε�στα 

τ	ν  χόντων κέρατα διχαλ� κατ� φύσιν  στίν, ο7ον βο4ς κα� 2λαφος κα� α6ξ· 
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µώνυχον δ� κα� δίκερων ο@δ�ν mπται. Μονοκέρατα δ� κα� µώνυχα ,λίγα, 

ο7ον T YνδικHς ?νος […] Κα� !στράγαλον δ' T YνδικHς ?νος 2χει τ	ν 

µωνύχων µόνον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 499b 17-19  
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 ª���z}و_» أ ) x��ÁUأى ا ( ª��¦ ان–  ª���¢ Iوھ–  Syب ، اI�¦Èا P��J ��

 |�Uو x°} �J وا ، x�ÁwUرة اI{ �� |©} ªR�u.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 305 

 

[= Ένα από τα παράξενα χαρακτηριστικά της αρσενικής αλεπούς είναι το 

γεγονός ότι το αναπαραγωγικό όργανο µοιάζει µε σωλήνα. Ένα µέρος του 

αποτελείται από ένα ενιαίο µυτερό οστό, ενώ το υπόλοιπο από σάρκα και 

νεύρα].  

 

Τ� δ� νευρώδη, ο7ον καµήλου κα�  λάφου, τ� δ� ,στώδη, Uσπερ !λώπεκος 
κα� λύκου κα� 6κτιδος κα� γαλῆς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 500 b 23-24 
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{| }xyz اtuvwU أن �U¿ �� ا��uU أ�½� U½�اªJ _» اz��Uب ، وأ¦S�¾ ª _» وز

 �wÇR �Õzط ¬ÌR ��y z��w� «ط�دھ zwا ور�Syج وا�¥R) ءz©�Uا ��z� ( ª� �½����.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 5, σ. 338 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει ότι δεν υπάρχει πιο άσπλαχνο 

πτηνό από το γεράκι εξ αιτίας του τρόπου που συµπεριφέρεται στους 
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νεοσσούς του. Είτε διώχνει έναν από αυτούς είτε όλους από τη φωλιά  και 

µερικές φορές ένας γυπαετός που ονοµάζεται «κοκκαλάς» αναλαµβάνει να 

τα αναθρέψει]. 

 

�ς µ�ν οBν τ� πολλ� ο�τω συµβαίνει, }δη δ� κα� τρε�ς νεοττο� ὠµµένοι 

ε�σίν. bκβάλλει δ' α@ξανοµένων τHν gτερον τ	ν νεοττ	ν !χθόµενος τ) 

 δωδ).[…] ΤHν δ'  κβληθέντα δέχεται κα�  κτρέφει � φήνη […] Ο@ πάντα δ� 

τ� τ	ν !ετ	ν γένη Lµοια περ� τ� τέκνα, !λλ' T πύγαργος χαλεπός [..] 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 6, 563a 20-22 - 563b 4-6 
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 ،zُ�ج _» ُ���ھ¥� ، ِّ|�ّUz� ¾إ z�v_ Iُ¦SR z_ ُء، ¾ ���فzw{ ُءz�w} ٌP�Rدو S�¥ُUوا

ُ̈ {�� �zب ُ���ھÌ�� z^ء  وھ^ ���| أن ¾ �w¸ و¾ �َ°� z�U، وإ¦z� z��َْ� zwھz، و��

} z�w� S ُّÇ�� z����َU «�� ُّ�wRو z�¢Sِ ��} Ë�Ç�� بz� ُّ̄ Uا ،¿½ّvUا P� ْ̄ Ì� z��JS�Çو� z���

z�wÇ¢و z�¢ِرز Iھ ®Uو���ُ| أن ذ...  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 6, σ. 411 

 

[= Ο ασπάλακας [τυφλοπόντικας] είναι κωφός και τυφλός, γι’ αυτό και όταν 

βγαίνει από το λαγούµι του αναγνωρίζει τα αντικείµενα γύρω του από την 

οσµή. Έχοντας επίγνωση της κώφωσης και της τύφλωσης του, στέκεται 

στην είσοδο του λαγουµιού του µε ανοιχτό το στόµα περιµένοντας να 

πέσουν µέσα σε αυτό οι µύγες και να τις καταπιεί προκειµένου να τραφεί]. 

 
 

Τ� µ�ν οBν Dλλα γένη πάντα τ	ν ζ'ων πλ=ν τ	ν ,στρακοδέρµων κα� ε6 τι 

Dλλο !τελές, 2χει ,φθαλµούς· τ� δ� ζ%οτόκα πάντα πλ=ν !σπάλακος. 

Το4τον δ� τρόπον µέν τιν� 2χειν Sν θείη τις, Lλως δ� ο@κ 2χειν. tλως µ�ν 
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γ�ρ οGθ� Tρ| οGτ� 2χει ε�ς τH φανερHν δήλους ,φθαλµούς· !φαιρεθέντος δ� το4 

δέρµατος 2χει τήν τε χώραν τ	ν ,µµάτων κα� τ	ν ,φθαλµ	ν τ� µέλανα 

κατ� τHν τόπον κα� τ=ν χώραν τ=ν φύσει το�ς ,φθαλµο�ς .πάρχουσαν  ν τK 

 κτός, rς  ν τ) γενέσει πηρουµένων κα�  πιφυοµένου το4 δέρµατος.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 1, κεφ. 9, 491b 28-30 

 
 

Το4το [τH τ	ν !σπαλάκων γένος] γ�ρ ?ψιν ο@κ 2χει· ,φθαλµοXς γ�ρ  ν µ�ν 

τK φανερK ο@κ 2χει, !φαιρεθέντος δ� το4 δέρµατος ?ντος παχέος !πH τῆς 

κεφαλῆς κατ� τ=ν χώραν τ=ν 2ξω τ	ν ,µµάτων 2σωθέν ε�σιν ο� ,φθαλµο� 

διεφθαρµένοι, πάντ� 2χοντες τα@τ� τ� µέρη το�ς !ληθινο�ς    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 4, κεφ. 8, 533a 3-7  
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وأّ_z ا�U©| اU¯ي x�¢ ^� S�IR اIّÁUر ��I�R |���� zv�w� Sل ذU®، ورأz�� ^� ُª�Rب 

tuvwUا xyz°U انI��Uا.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 6, σ. 441 

 

[= Έχω ακούσει ορισµένους να το λένε, το έχω µάλιστα διαβάσει και στο 

Βιβλίο των Ζώων του συγγραφέα της Λογικής πως ο ταύρος έχει ένα οστό 

που βρίσκεται στην περιοχή της καρδιάς του]. 

 

�διον δ�  στ�ν  π� τ	ν βο	ν· 2στι γάρ τι γένος βο	ν, !λλ� ο@ πάντες, P 2χει 
 ν τ) καρδίO ,στο4ν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 15, 506 a 8-10 
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¯Uz� ؛S�½Uا z َّ_�� ،ª�َRع ����^ رz� ِّÇUم اz©} ل إنz�R أّنّ◌ه ªUz°J «_ z¦��ُ�R ي

xÌ�Uا Sّأ ªw��� xÌَ�ُو� ªِ¦z�_ ��} ª��Õلُّ ��اS�Çو�…  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 6, σ. 471 

 

[= Αυτό που µου έρχεται στο νου για τη λεοπάρδαλη είναι ότι τα 

σαρκοφάγα ζώα λατρεύουν την οσµή της, από την οποία µπορούν να την 

εντοπίσουν. Επίσης, τους αρέσει πολύ η σάρκα της. Ορισµένες φορές, η 

λεοπάρδαλη προσποιείται πως είναι άρρωστη παραπλανώντας τα αρπακτικά 

που πλησιάζουν για να την καταβροχθίσουν. Τότε, τους επιτίθεται και τα 

καταβροχθίζει η ίδια].  

 

Λέγουσι δ� κα� κατανενοηκυ�αν τ=ν πάρδαλιν Lτι τ) ,σµ) α@τῆς χαίρουσι τ� 
θηρία, !ποκρύπτουσαν cαυτ=ν θηρεύειν· προσιέναι γ�ρ  γγύς, κα� λαµβάνειν 
ο�τω κα� τ�ς  λάφους. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 6, 612 a 13-15 
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 ِّÇUر و��ُّ ذي {�ٍ» _» ذوات ا ر�¸ _» اz½ ا zw¦³� ،Pوا ھ�� P��yIUا |Õz��Uع واz�

��z� وا ^Uz}ðU رz½ ن، �³ّن اzÇ¦Èإ¾ّ ا ^Uz} ا z�¦I½ÌU.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 103 

 

[= Όλα τα ζώα, είτε άγρια είτε κατοικίδια, έχουν βλεφαρίδες στα άνω 

βλέφαρα που καλύπτουν τα µάτια. Ο άνθρωπος είναι ο µόνος που έχει 

βλεφαρίδες στο άνω και στο κάτω βλέφαρο]. 

 

Κα� βλεφαρίδας T µ�ν Dνθρωπος  π� Dµφω 2χει, κα�  ν µασχάλαις 2χει 
τρίχας κα�  π� τῆς 0βης· τ	ν δ� Dλλων ο@δ�ν οGτε τούτων ο@δέτερον οGτε τ=ν 
κάτω βλεφαρίδα, !λλ� κάτωθεν το4 βλεφάρου  νίοις µανα� τρίχες 
πεφύκασιν. 
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Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 498 b 21 
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tuvwUا xُyz{ لz¢و : ¾ ª���ْ�ُ� ٌP�y¾ ªُ��°Jُو ،ªِ¦Sََ� ارS�_ «} �¤ُ°R ��ِ½Uل اI_�Òُ

½zد ِّÇUا ¸R�� ُنI�R ®U¯Uَُ�ى،و�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 226 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει ότι το αναπαραγωγικό όργανο του 

ελέφαντα είναι δυσανάλογο ως προς το µέγεθος του σώµατός του και ότι οι 

όρχεις του συνδέονται απευθείας µε τα νεφρά του, γι’ αυτό το λόγο είναι 

γρήγορος στο ζευγάρωµα].  

 

eχει δ� κα� T  λέφας τH α�δο�ον Lµοιον µ�ν 8ππ%, µικρHν δ� κα� ο@κ !ν� 
λόγον το4 σώµατος, τοXς δ� ?ρχεις ο@κ 2ξω φανερούς, !λλ�  ντHς περ� τοXς 
νεφρούς· διH κα�  ν τ) ,χείO !παλλάττεται ταχέως. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 500 b 6-10 
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zRَح �Rِ�ُض ��Á� z�Uاً وأ_�اz�Óُ أ¢�ُّ _» أ_�اِض ��Òھz، إ¾ّ أّن اz¢ : èَ½َّْvUل ِّ�Uوا

Pُ أ_�اz�Óِ _» ذ��y ،®U ر�z��َv_َ zwَّ اI�Uُل و��Ò ذz¢ ،®Uل َّ_z}اً، وSRS أًذى z�RذïُْRو :

ª�ْوَدz�� ªv_ َ�ْتÁإذا أ� zwَّ�� ¾و ،®Uذ zھ َّ�Óَ ُّ�اب�Uا �.وإذا أ��  

اzwUَء اz�Uرَّ وإذا أ}z�َ�z ا���uٌق ُ���َ� : ور�zwَّ ا����� _ªv اzÌ�Uرة، ¢zل: ¢zل

 ®ََUSُْ� ن�� ®Uذ Sv} ÛَUz��� ،�َ�َّÇUا zا{��اھ zھIُ��َ�ْل، وإذا أIÇ�ْwUا Ùَ���Uا �وُ{�ِ½َ

� و_zٍء zyر، ¢zلٍRT� z�ُ�zأ�� : ًz�Rَذر ًz��ُْ �R َّTUب ا��R zو����.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 227 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] αναφέρει ότι οι ασθένειες που πλήττουν [τον ελέφαντα] 

είναι λιγότερες σε σύγκριση µε άλλα ζώα, ωστόσο, µπορεί να φουσκώσει µε 
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αέρια και το γεγονός αυτό τον κάνει να υποφέρει. Αρκετές φορές, 

δυσκολεύεται ή αδυνατεί πλήρως να ουρήσει. 

Αναφέρει πως η βρώση του χώµατος τού προκαλεί πολλά προβλήµατα, 

ειδικά αν το τρώει κατ’ εξακολούθηση. 

Αναφέρει, επίσης, ότι µερικές φορές καταπίνει πέτρες και τότε φουσκώνει 

µε αέρα για να τις αποβάλλει. Σ’ αυτή την περίπτωση του δίνουν ζεστό νερό 

και τον ταΐζουν ένα βότανο αναµεµειγµένο µε µέλι. Εάν κουραστεί 

υποφέρει από αϋπνία και τότε του κάνουν µάλαξη στους ώµους µε λάδι και 

ζεστό νερό. Είπε, ακόµα, ότι ορισµένοι ελέφαντες πίνουν πολύ λάδι]. 

 
Ο� δ'  λέφαντες κάµνουσι το�ς φυσώδεσι νοσήµασιν· διH οGτε τH .γρHν 

περίττωµα προ˙εσθαι δύνανται οGτε τ� τῆς κοιλίας. Κα�  �ν γῆν  σθίV, 

µαλακίζεται,  �ν µ= συνεχ	ς· ε� δ� συνεχ	ς, ο@δ�ν βλάπτεται. Καταπίνει δ� 

κα� λίθους  νίοτε. �λίσκεται δ� κα� διαρροίO· Lταν δ' {λK, �ατρεύουσιν �δωρ 

θερµHν διδόντες πίνειν, κα� τHν χόρτον ε�ς µέλι βάπτοντες διδόασιν  σθίειν, 

κα� 8στησιν cκάτερον τούτων. 

tταν δ� κοπιάσωσι δι� τH µ= κοιµηθῆναι, {λ� τριβόµενοι κα�  λαί% κα� 

�δατι θερµK τοXς �µους .γιάζονται. Κα� Lταν τοXς �µους !λγ), �εια κρέα 

,πτήσαντες προστιθέασι, κα� βοηθε� α@το�ς. eλαιον δ' ο� µ�ν πίνουσιν ο� δ' 

ο� τ	ν  λεφάντων· κSν τύχV σιδήριόν τι  ν τK σώµατι  νόν, τH 2λαιον 

 κβάλλει, Lταν πίωσιν, rς φασί· το�ς δ� µ= πίνουσι ;ίζαν cψήσαντες  ν 

 λαί% διδόασιν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 26, 606a 23-31 - 605b 1-5 
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أÇَyُ» طP}z، و�U» وھz_ Iداَم را��I�� ª��} ªُ أ�Uُ» _» ��ِّ ذي أر�¸، و: ¢zل

 ْ�َ¦¾ ًzّRI¢ ًاSَّ لz��Uz� z�wÕاI¢ |َRدz�_ وا ُّS ³ِذا� ،ªv} ªUوTُ¦ Sv} ٌP�I�{ z����U.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 227  

 



244 
 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε πως όταν κάποιος καταφέρει να ανέβει πάνω στον 

ελέφαντα, τότε το ζώο γίνεται πιο ήµερο και είναι πιο εύκολο να 

καθοδηγηθεί, µερικές φορές, ωστόσο, είναι δύσκολο να κατέβει κανείς από 

πάνω του. Όταν δε τα µπροστινά του πόδια δεθούν µε σχοινιά, η 

καθοδήγησή του γίνεται µε µεγαλύτερη ευελιξία].  

 

bπιβεβηκότος µ�ν οBν το4  λεφαντιστο4 Rπαντες πραε�ς ε�σιν, Lταν δ� !ποβ), 

ο� µ�ν ο� δ� οG· !λλ� τ	ν  ξαγριουµένων τ�  µπρόσθια σκέλη δεσµεύουσι 

σειρα�ς, 8ν� �συχάζωσιν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 610 a 30-33 
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�R، و¾ ��Iُن ا ِّ�Uََوة ا�}ُ ��} z¦z� ث إذاz¦Èا z��Uأ zwّر� Ûَ�َ�Uوا �ُ َّw�ُUدةُ إ¾ّ �^ وا¾IU

ªv_ ���R ي¯Uِء ا^�Uوا P½uُّvUء اz�Uإ ¸ÓI_.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 244 

 

[= Ορισµένα πτηνά όπως οι πέρδικες µπορούν να γονιµοποιήσουν το 

θηλυκό ενώ πετούν στον αέρα. Ο τοκετός πραγµατοποιείται από το ίδιο 

σηµείο που εισήχθη το σπερµατοζωάριο, δηλαδή από το αιδείο]. 

 

Α� δ� πέρδικες Sν κατ' Dνεµον στ	σιν α� θήλειαι τ	ν !ρρένων, 2γκυοι 

γίνονται· πολλάκις δ� κα� τῆς φωνῆς !κούουσαι,  �ν ,ργ	σαι τύχωσι, κα� 

.περπετοµένων  κ το4 καταπνε4σαι τHν Dρρενα. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 5, 541a 27-30  
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 «} zھSوأ�� z�ِ��َأ� ^� S���Uو_» ا ،z�v_ ّ̂ �yIUz� ¾ل إz�ÌِUا «_ �Óَ�� ¾ |Jَ�ّUوا

_IاÓ¸ أ{SاÀ ،z�Õ| _» اz�ÌUل إ¾ّ �^ رؤوس ھ�À ،z��z| _» اz��Uب إ¾ �^ }Sوع 

�ÁwUا z��ِ�� عzv�_z� ُ��بR ®U¯Uو ،zرھI¥{.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 66 

 

[= Τα άγρια πτηνά που επωάζουν τα αυγά τους επιλέγουν τους πιο 

δυσπρόσιτους ορεινούς τόπους για να αποφύγουν τους εχθρούς τους. 

Φωλιάζουν στις κορυφές των βουνών µέσα σε ρωγµές των βράχων, και 

αυτός είναι ο λόγος που η δυσκολία προσέγγισης των αυγών τους είναι 

παροιµιώδης]. 

 

Τ�ς δ� ο�κήσεις ο� µ�ν περ� τ�ς χαράδρας κα� χηραµοXς ποιο4νται κα� 

πέτρας, ο7ον T καλούµενος χαραδριός· […]bν !ποτόµοις δ� κα� T �έραξ 

νεοττεύει.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 10, 615a 35- 38  

 

ΓυπHς δ� λέγεται .πό τινων rς ο@δε�ς cώρακεν οGτε νεοττHν οGτε νεοττιάν· 

!λλ� δι� το4το 2φη Aρόδωρος T Βρύσωνος το4 σοφιστο4 πατ=ρ !πό τινος 

α@τHν cτέρας εsναι µετεώρου γῆς, τεκµήριον το4το λέγων κα� τH φαίνεσθαι 

ταχX πολλούς, Lθεν δέ, µηδεν� εsναι δῆλον. Τούτου δ� α6τιον Lτι τίκτει  ν 

πέτραις !προσβάτοις. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 10, 615b 8-13 
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ُ̧ �v� ¸�ÇِUَ» وSUاً _I�Çَي ا �zvن، وأ¦�| S{�Rون  �� P�َ�ِ½Uأّن ا «�Uzَّ�½Uوَذ�َ� ��ُ§ ا

 |�RSRأ ^� Ù��R SَUIUا ®Uوأن ذ ،SUIUا ¯Jن �^ أIUz��Rو ،z�v_ P��yIUا «_ �َ¢IUا ®Uذ

PÕzwUا �Uإ ًPv� «�¦zwÁUا «�� z_ ُلIأط P��yIUا �w}ُ وأّن ،.  
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Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 71 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι οι ελέφαντες γεννούν από την ηλικία των επτά 

ετών. Ορισµένοι εκτροφείς υποστηρίζουν ότι οι ελέφαντες γεννούν µικρούς 

ελέφαντες µε πλήρη οδοντοστοιχία µετά την ηλικία των επτά ετών, γι’ αυτό 

το λόγο, κατά αυτή την περίοδο, οι ίδιοι παραφυλάνε τους άγριους 

ελέφαντες για να τους αρπάξουν τα µικρά τους. Ο µέσος όρος ζωής των 

ελεφάντων είναι 80-100 χρόνια, ενώ οι άγριοι ελέφαντες ζουν ακόµα 

περισσότερο].  

 

u δ�  λέφας Dρχεται µ�ν βαίνεσθαι T µ�ν νεώτατος δέκ�  τ	ν, T δ� 

πρεσβύτατος πεντεκαίδεκα· T δ� Dρρην βαίνει πεντέτης iν C cξέτης. Χρόνος 

δ� τῆς ,χείας τH 2αρ. Πάλιν δ� βαίνει µετ� τ=ν ,χείαν δι� τρίτου 2τους· Pν δ� 

Sν  γκύµονα ποιήσV, τούτου πάλιν ο@χ Rπτεται. Κύει δ� 2τη δύο, τίκτει δ� gν· 

2στι γ�ρ µονοτόκον· τH δ� 2µβρυον γίνεται Lσον µόσχος δίµηνος C τρίµηνος. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 14, 546b 6-7 

 

ΤHν δ�  λέφαντα ζῆν ο� µ�ν περ� 2τη διακόσιά φασιν, ο� δ� τριακόσια. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 9, 596a  13 

 

 

Ζῆν δέ φασι τHν  λέφαντα ο� µ�ν 2τη διακόσια, ο� δ� cκατHν ε6κοσι, κα� τ=ν 
θήλειαν 6σα σχεδHν τK Dρρενι, !κµάζειν δ� περ� 2τη cξήκοντα. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 45, 630b 23-25 
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®Uون �^ ذS�vR نIRI�َّvUر، واzw��U اِب�¤Uاوةَ اS} tuvwUا xyz{ َل  وذ��I¢

�}zَّ�Uا :  
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� �^ �z�َبِ  َ{Sَاَوةَ �Uُ¤َ�ابِ  اzw�ِUْرِ َUِْز ¾ zَv�Rدz} 

|��Uھ¯ا إ َ̧ .و¾ أدري _» أRَ» و¢  

 �ٌ�Á� ر، و�^ ھ¯ا ��ٌمzw��U كIَّ�Uر اI½°} ®U¯اب، و��¤�U مIُ�Uاوة اS} ًz�Rوذ�� أ

ل ��zv�z ھ¯ا _» اI��Uان  ¢S ذ��¦ª��� z �^ أوَّ

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 97 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρθηκε στην εχθρότητα µεταξύ του 

κόρακα και του όνου και οι γραµµατικοί επικαλούνται το εξής απόφθεγµα: 

 «Μας εχθρεύεσαι όπως ο όνος τον κόρακα, γι’ αυτό ας είσαι 

καταραµένος!» 

Οµολογώ πως δεν ξέρω από πού το γνωρίζουν. [Ο Αριστοτέλης] 

αναφέρθηκε, επίσης, στην εχθρότητα µεταξύ της κουκουβάγιας και του 

κόρακα, καθώς και εκείνη που υπάρχει µεταξύ ενός πτηνού µε αγκάθια και 

του όνου. Σε όλα αυτά εµείς αναφερθήκαµε στο πρώτο κεφάλαιο του 

βιβλίου µας σχετικά µε τα ζώα].  

 

Α�γίθ% δ� κα� ?ν% πόλεµος δι� τH παριόντα τHν ?νον κνήθεσθαι ε�ς τ�ς 

!κάνθας τ� gλκη· διά τε οBν το4το, κSν ,γκήσηται,  κβάλλει τ� _� κα� τοXς 

νεοττούς· φοβούµενοι γ�ρ  κπίπτουσιν· T δ� δι� τ=ν βλάβην ταύτην 

κολάπτει  πιπετόµενος τ� gλκη α@το4. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609 a 31-33 

 

Κα� κόραξ ταύρ% κα� ?ν% πολέµιος δι� τH τύπτειν  πιπετόµενος α@τοXς κα� 

τ� ?µµατα κολάπτειν α@τ	ν.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 1, 609 b 5 
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�t  وا{�| أَنَّ ���Áاً _» اS�َUّو ¾ zu�ÇRع �S�Uzَّة وا��z�wUة: ¢zل ِّ�Uz� َدz°ُR ��y

 ّ̂ ُّ̂ �Uz½�� ا ھ� �yIUا ��½Uد اz°R zw� ،PvR�wUوا…  

Βιβλίο των ζώων, τ. 7, σ. 98 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε: Να ξέρετε πως πολλοί εχθροί αντιµετωπίζονται µε 

την ευγένεια και την καλοσύνη και όχι µε τη βία και την αλαζονεία, όπως 

στην περίπτωση του άγριου ελέφαντα, τον οποίο συνηθίζουν να κυνηγούν 

µε τη βοήθεια του εξηµερωµένου ελέφαντα]. 

 

eστι δ� κα� � θήρα τ	ν  λεφάντων τοιάδε· !ναβάντες  πί τινας τ	ν 

τιθασσ	ν κα� !νδρείων διώκουσι, κα� Lταν καταλάβωσι, τύπτειν 

προστάττουσι τούτοις, gως Sν  κλύσωσιν· τότε δ� T  λεφαντιστ=ς 

 πιπηδήσας κατευθύνει τK δρεπάν%. Ταχέως δ� µετ� τα4τα τιθασσεύεταί τε 

κα� πειθαρχε�. […]eστι δ� � θήρα κα� µεγάλων }δη ?ντων κα� πώλων. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 2, 610 a 24-26 
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Uء اzwUن �^ اI�R ®ٍw� ُّء و��zwUا ^� z�v_ نz� z_ ّ¾إ ،ًzÒz_وِد ًz¦zÇU ªU ب �³ّن ْ̄ �

 اwÇU ¿�U ªّ¦³� ،��wU® اzÇU ���Uٌن و¾ ِد_zغ

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 103 

 

[= Όλα τα ψάρια του γλυκού νερού έχουν γλώσσα και εγκέφαλο, σε 

αντίθεση µε εκείνα του αλµυρού νερού]. 

 

ΟIτος δ� παραπλησίως τ	ν �χθύων τισίν· Lλως µ�ν γ�ρ ο� �χθύες !κανθώδη 

κα� ο@κ !πολελυµένην 2χουσι τ=ν γλ	τταν, 2νιοι δ� πάµπαν λε�ον κα� 

!διάρθρωτον τHν τόπον µ=  γκλίναντι σφόδρα τH χε�λος. 
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Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 10, 503 a 2 

 

bν δ� το�ς  νύδροις, καλουµένοις δ� �χθύσι, τH µ�ν τ	ν χυµ	ν α�σθητήριον, 

τ=ν γλ	τταν, 2χουσι µέν, 2χουσι δ� !µυδρ	ς· ,στώδη γ�ρ κα� ο@κ 

!πολελυµένην 2χουσιν. `λλ�  νίοις τ	ν �χθύων T ο@ρανός  στι σαρκώδης, 

ο7ον τ	ν ποταµίων  ν το�ς κυπρίνοις, Uστε το�ς µ= σκοπουµένοις !κριβ	ς 

δοκε�ν ταύτην εsναι γλ	τταν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 4, κεφ. 8, 533 a 27-29 
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 ��½Uن واzÇ¦Èره {�� إ¾ اS{ �� ¿��� انI��Uا ¸�w� رةIذ� «_ ¬�U ¿�Uو.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 104 

 

[= Κανένα ζώο, ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό δεν έχει στήθος στην περιοχή 
του θώρακα εκτός από τον άνθρωπο και τον ελέφαντα]. 

 

ΤK δ� στήθει τK το4 !νθρώπου πάντα τ� ζKα !νάλογον 2χει το4το τH 

µόριον, !λλ� ο@χ Lµοιον· T µ�ν γ�ρ πλατX τH στῆθος, τ� δ� Dλλα στενόν. 

ΜαστοXς δ� ο@κ 2χει ο@δ�ν  ν τK πρόσθεν !λλ� C Dνθρωπος· T δ�  λέφας 2χει 

µ�ν µαστοXς δύο, !λλ� ο@κ  ν τK στήθει !λλ� πρHς τK στήθει. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 497 b 34, 498 a 35-37 
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 �{ِIR ªه، و�SُR Iوھ ª½¦أ Iي ھ¯Uا ª_ُIط�J ّ¾إ ��½Uا x��z}أ «_ «�R |U IUو

°�Uوا |��Uوف وا��¤ُUٌء �َْ�َ» ا^ Iوھ ،ª�I� �Uََّ�اَب إ�Uَم واz�uUا �ِ�z�R ªو� ،xِ
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و�Rِ�ب، و_R ªv°��، وS�_ ^� ªyُz�{ ¿�Uاِر �ْ�م �ª¦S، و�Rِ�ُب �ª ا رَض 

ª��z�_ «_ �ٌ��_َ Iء، وھz ¨�� ª� ِّ�°Rء وzwَّÇUا ^� ª�ِ��Rو...  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 118 

 

[= Το πιο αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό σε έναν ελέφαντα είναι η 

προβοσκίδα του που είναι ταυτόχρονα η µουσούδα και το χέρι του. Με την 

προβοσκίδα τρώει και πίνει. Αποτελείται από έναν χόνδρο µε σάρκα και 

νεύρα. Με τη βοήθεια της προβοσκίδας, ο ελέφαντας δίνει χτυπήµατα στους 

εχθρούς του, αλλά και κραυγάζει. Η κραυγή του, όµως, δεν είναι ανάλογη 

µε το µέγεθος του σώµατός του. Με την προβοσκίδα χτυπά το έδαφος και 

σηκώνει σκόνη στον αέρα. Είναι, επίσης, το αδύνατο σηµείο του, εξ αιτίας 

του οποίου µπορεί να σκοτωθεί].  

 

eχει [T  λέφας] δ� µυκτῆρα τοιο4τον κα� τηλικο4τον Uστε !ντ� χειρ	ν 2χειν 

α@τόν· πίνει γ�ρ κα�  σθίει ,ρέγων τούτ% ε�ς τH στόµα, κα� τK  λεφαντιστ) 

!νορέγει Dνω. Τούτ% κα� δένδρα !νασπ|, κα� δι� το4 �δατος βαδίζων τούτ% 

!ναφυσ|. ΤK δ� Dκρ%  γκλίνει, ο@ κάµπτεται δέ· χονδρ	δες γ�ρ 2χει. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 497 b 26-30 
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 ªU ّي، و���Sv�Uر اzw�ِUْz� هz َّw� ª¦ان إ¾ّ أI��Uب اz�� ^� tuvwUا xyz{ ذ��ه S¢و

.¢�¦zً واSyاً �^ وª���� Ë�ْ، و�¯U® أ�w¸ {��ª أھُ� اSv�U ���ُ�ھ| و}¤�ُ�ھ|  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 123 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρεται στον ρινόκερο στο Βιβλίο των 

ζώων, αλλά τον κατονοµάζει ινδικό όνο και υποστηρίζει ότι έχει µόνο ένα 

κέρατο στη µέση του προσώπου του. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι κάτοικοι 

της Ινδίας µικροί και µεγάλοι].  
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Τ� µ�ν οBν πλε�στα τ	ν  χόντων κέρατα διχαλ� κατ� φύσιν  στίν, ο7ον βο4ς 

κα� 2λαφος κα� α6ξ· µώνυχον δ� κα� δίκερων ο@δ�ν mπται. Μονοκέρατα δ� 

κα� µώνυχα ,λίγα, ο7ον T YνδικHς ?νος. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 1, 499 b 19 
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 ªÁ�_ لIuU نzv�¾ا ��z¦ ª_ا «u� «_ ج�¥R ��½Uا SUان و tuvwUا xyz{ |}ز S¢و

 z�vu� ��...  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 124 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής  λέει πως ο ελέφαντας γεννιέται µε την 

οδοντοστοιχία του, επειδή παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη 

µήτρα της µητέρας του]. 

 

eχει δ� T  λέφας ε@θXς γενόµενος ,δόντας, τοXς µέντοι µεγάλους !δήλους τH 

πρ	τον. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 2, κεφ. 6, 502 a 32-34 

 

Κύει δ� [T  λέφας] 2τη δύο, τίκτει δ� gν· 2στι γ�ρ µονοτόκον.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 14, 546 b 11-13 
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Uْ½�» أ¦Sِ�َ� z�َّ و{» ُّSUا «} ��¥Uz� ًz�Rَّن أS���Uا «} ��¥Uا ¿�Uو  ،®Uذ �Á_ |¥ُّْ�Uا

وأنَّ اSَّUI�R Û�I�َU _» ��» ا�Uَّْ¥| و�Pٍ�w أ�Jى، وھ¯ا ������Ç_ �ُ�ْÒ ªُّ، إ¾ّ أ¦ِّ̂ ¾ 

أ��ُ� ا�U^َء ا�Uz� ªُ¦I� TَÕzÌU^ء اU¯ي �ª�ِّ�Á ا دPَّU وª��ِ¥R ا��Uھzن _» �zب اz�¦Èر، 

، وإن �zن اxُ��U إ�U ¦�§ ذU® أْ_�َ  ُ̈ ¢IUھ¯ا ا �Á_ ^� xُا�IUوا�.  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 126 
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[= Όσον αφορά στη γέννα του δελφινιού αναφέρονται τα ίδια που έχουν 

παρατηρηθεί και τον ρινόκερω. Όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι απίθανα, αλλά 

δεν βάζω στο ίδιο επίπεδο αυτό που είναι δυνατόν µε εκείνο που είναι 

επαληθεύσιµο µέσω των ενδείξεων και των επιχειρηµάτων. Αυτό που 

οφείλει κανείς να πράξει όταν βρεθεί αντιµέτωπος µε τέτοιες καταστάσεις 

είναι η παρατήρηση και η σύγκριση, ακόµη και αν η καρδιά κλίνει 

περισσότερο προς την άρνηση].  

 
 

Τίκτει δ� T µ�ν δελφ�ς τ� µ�ν πολλ� gν,  νίοτε δ� κα� δύο· […] uµοίως δ� τK 
δελφ�νι κα� � φώκαινα· κα� γάρ  στιν Lµοιον δελφ�νι µικρK, γίνεται δ�  ν τK 
Πόντ%. ∆ιαφέρει δ� φώκαινα δελφ�νος· 2στι γ�ρ τH µέγεθος 2λαττον, 
ε@ρύτερον δ�  κ το4 νώτου· τH χρ	µα 2χει κυανο4ν. Πολλο� δ� δελφίνων τι 
γένος εsναί φασι τ=ν φώκαιναν. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 12, 566b 6-13 
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 ،Pv� PِÕzwش أر��z} �ٌ�� �ََظ� S¢ ªّ¦ان أI��Uب اz�� ^� tuvwUا xُyz{ |}وز

�zب واzَّ��Uت واIÇُُّvUر ِّ�Uرك اz�R ª�IUھ¯ا ا ^� ��½Uz�...  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 184 

 

[= Ο συγγραφέας της Λογικής αναφέρει στο Βιβλίο των ζώων ότι ένας 

ελέφαντας κατόρθωσε να ζήσει τετρακόσια χρόνια. Ως προς αυτό [τη 

µακροζωία], ο ελέφαντας µοιάζει µε ορισµένα ερπετά της Σαχάρας, τις 

οχιές και τους αετούς]. 

 

ΤHν δ�  λέφαντα ζῆν ο� µ�ν περ� 2τη διακόσιά φασιν, ο� δ� τριακόσια.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 8, κεφ. 9, 596 a 11-12 
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Ζῆν δέ φασι τHν  λέφαντα ο� µ�ν 2τη διακόσια, ο� δ� cκατHν ε6κοσι, κα� τ=ν 

θήλειαν 6σα σχεδHν τK Dρρενι, !κµάζειν δ� περ� 2τη cξήκοντα […] 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 45, 630 b 23 
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®�w�U دIÌÇUا ª� ª¦Iد�ïR ¬ ا أن اولIw}وز...  

ُل _��R zَّ| اIÌُّÇUُد �w�U®، �³ذا : ¢zل وھ^ {�� }�z�R�� ¿َُ¦�� z���Iً و�َ��َُ» ��z�Rً، ��وَّ

ªU SَÌَ� رآه zw��� ªَ��َ}َ...  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 228 

 

[= Λένε πως το πρώτο πράγµα που µαθαίνει [ο ελέφαντας] κατά την 
εξηµέρωσή του είναι η υπόκλιση ενώπιον του βασιλιά.  Όταν συναντά 
βασιλιά, γονατίζει µπροστά του]. 

 

Πάντων δ� τιθασσότατον κα� �µερώτατον τ	ν !γρίων  στ�ν T  λέφας· 

πολλ� γ�ρ κα� παιδεύεται κα� ξυνίησιν,  πε� κα� προσκυνε�ν διδάσκονται τHν 

βασιλέα.  

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 9, κεφ. 46, 630 b 18-20 
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 ��½Uذ�� رأس ا S¢ ªُ�Sو� ،tuvwUا xyz°U انI��Uب اz�� ^� َ�أُت¢ z_ xَÌَ}أ z_و

ُ̧، و¾  �ََR |� ^� ��¯R |Uو ،ª�� z_ xُÌَ}أ ®Uوذ ،ª¦zÇU ا¦��َب ��¯R |Uو ،ª�v} �°َِ¢و

� ا �zvن_�Sار وزن أ{©| ا ¦�zب �z¦ ª .و��¨ R¥�ج _» �u» أ_ِّ  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 226 

 

[= Μεταξύ των όσων εντυπωσιακών διάβασα στο Βιβλίο των Ζώων του 
συγγραφέα της Λογικής είναι αυτό αναφέρεται στο κεφάλι και τον λαιµό 
του ελέφαντα που είναι πολύ βραχύς. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στο γύρισµα 
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της γλώσσας που είναι το πιο αξιοθαύµαστο στην περίπτωση του ζώου 
αυτού. ∆εν αναφέρει πόσο είναι το διάστηµα που κυοφορεί, ούτε το µέγιστο 
βάρος των χαυλιοδόντων του, ούτε για ποιο λόγο γεννιέται µε 
οδοντοστοιχία]. 

 

u δ�  λέφας […] Κύει δ� 2τη δύο, τίκτει δ� gν· 2στι γ�ρ µονοτόκον· τH δ� 

2µβρυον γίνεται Lσον µόσχος δίµηνος C τρίµηνος.    

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 14, 546b 11 

 

u δ�  λέφας ,χεύει κα� ,χεύεται πρ	τον ε6κοσιν  τ	ν. tταν δ� ,χευθ) � 

θήλεια, φέρει  ν γαστρί, rς µέν τινές φασιν,  νιαυτHν κα� �ξ µῆνας, rς δ� 

gτεροι, τρί� 2τη· το4 δ� µ= Tµολογε�σθαι τHν χρόνον α6τιον τH µ= ε@θεώρητον 

εsναι τ=ν ,χείαν. Τίκτει δ� � θήλεια συγκαθίσασα  π� τ� ?πισθεν, κα� 

!λγο4σα δήλη  στίν. u δ� σκύµνος Lταν γένηται, θηλάζει τK στόµατι κα� ο@ 

τK µυκτῆρι, κα� βαδίζει κα� βλέπει ε@θXς γεννηθείς. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 27, 578a 18-25 

 

131 

 

وإذا �°�xَّ اU½�� و�zَن �^ zÀSْyِن _z ا¢�I�ُuه _» اTُvُْR |�¦³� ÙyْIUون {��z¢ : ً��ِ� ªل

…نَ ا أ�SُÌَِR z_ �َÁو¦S�� ª ذªَ�Á_µ َ¾ S¢ ®U، وIUz��Rن ªU �^ ذU®؛ �|  

Kitāb al-Ḥayawān, τ. 7, σ. 227 

 

[= [Ο Αριστοτέλης] είπε ότι το πρώτο διάστηµα που ένας ελέφαντας 

αποµακρύνεται από τον άγριο κόσµο είναι δύσκολο να δαµαστεί. Τότε τον 

παρασύρουν µε δόλο να ζευγαρώσει µε έναν άλλο ελέφαντα και γίνεται 

µεµιάς υπάκουος].  

 

bξαγριαίνονται δ� κα� ο�  λέφαντες περ� τ=ν ,χείαν, διόπερ φασ�ν ο@κ  oν 

α@τοXς ,χεύειν τ�ς θηλείας τοXς τρέφοντας  ν το�ς Yνδο�ς·  µµανε�ς γ�ρ 
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γινοµένους  ν το�ς χρόνοις τούτοις !νατρέπειν τ�ς ο�κήσεις α@τ	ν Rτε 

φαύλως _κοδοµηµένας, κα� Dλλα πολλ�  ργάζεσθαι. Φασ� δ� κα� τ=ν τῆς 

τροφῆς δαψίλειαν πραοτέρους α@τοXς παρέχειν· κα� προσάγοντες δ� α@το�ς 

cτέρους κολάζουσι κα� δουλο4νται προστάττοντες τύπτειν το�ς 

προσαγοµένοις. 

Περί ζῴων ἱστορίαι, βιβλ. 6, κεφ. 18, 572a 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

 

 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α     

  
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µία µελέτη της επίδρασης που είχε το 

Περί ζῴων ἱστορίαι του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη στο έργο 

Kitāb al-Ḥayawān του Άραβα συγγραφέα al-Jāḥiẓ. Από τη µελέτη αυτή 

προκύπτει η σηµασία της αρχαιοελληνικής σκέψης σε έργα της αραβικής 

γραµµατείας αναδεικνύοντας την αξία του Abū ‘Uthmān, του επονοµαζόµενου 

al-Jāḥiẓ, ο οποίος υπήρξε µία από τις λαµπρότερες προσωπικότητες της 

αραβικής διανόησης και λογοτεχνίας του 9ου-10ου αι.  

Ο πνευµατικός πλούτος της Βασόρας, γενέτειρας του συγγραφέα, στα 

τέλη του 8ου αιώνα συνέβαλε αφ’ ενός στην αφύπνιση και αφ’ αφετέρου στην 

πνευµατική ικανοποίηση ακόµα και των πιο απαιτητικών διανοουµένων, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του Jāḥiẓ. Η Βασόρα παρείχε τις ουσιώδεις βάσεις της 

θρησκευτικής καλλιέργειας αλλά και της λαϊκής αραβικής κουλτούρας, και 

αποτέλεσε το πνευµατικό κέντρο, όπου απευθύνονταν οι Άραβες προκειµένου 

να τύχουν µίας ολοκληρωµένης µόρφωσης και, στη συνέχεια, να µπορέσουν να 

επεξεργαστούν και να διαµορφώσουν τις ιδέες και τις θεωρίες τους. Κατά την 

περίοδο αυτή άνθισε το adab και άρχισαν να διαδίδονται οι θεωρίες 

ορθολογισµού του κινήµατος των mu‘taẓila. 

Στην εξέλιξη της διανόησης καθοριστικό ρόλο έπαιξε η οικονοµική 

πρόοδος της Βασόρας. Απαλλαγµένος από τις σοβαρές έγνοιες της επιβίωσης 

και του βιοπορισµού, ο πληθυσµός της πόλης κατόρθωσε να αφήσει το 

προσωπικό του αποτύπωµα και να συµβάλει στην θρησκευτική και πνευµατική 

άνθιση του Ισλάµ. 

Στην ήδη υπάρχουσα ευηµερία και πνευµατική ανάπτυξη προστέθηκαν 

γόνιµα στοιχεία προερχόµενα από την περσική γραµµατεία, τα οποία µία 

προσωπικότητα όπως αυτή του Jāhiẓ δεν θα µπορούσε να αγνοήσει αλλά και 
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να µην αξιοποιήσει άµεσα. Η εισαγωγή και η οικειοποίηση αυτής της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την αφοµοίωση των στοιχείων του 

ελληνικού πολιτισµού  -την οποία ευνόησε ο οξυδερκής χαλίφης al-Ma’mūn 

µέσω της µετάφρασης λαµπρών αρχαίων ελληνικών έργων- συντέλεσαν στη 

δηµιουργία αλλά και την ακτινοβολία της κλασικής αραβικής κουλτούρας.  

Η ιδιαιτερότητα του τρόπου έκφρασης του Jāhiẓ, µε την οποία 

κατόρθωσε να προσελκύσει όχι µόνο την ελίτ των διανοουµένων αλλά και να 

βρει απήχηση στο ευρύ κοινό, αναγνωρίστηκε από το χαλίφη al-Ma’mūn, ο 

οποίος είδε στο πρόσωπό του έναν εκλαϊκευτή που θα συνέβαλε στην 

προάσπιση και τη διάδοση του επίσηµου πολιτικο-θρησκευτικού δόγµατος.  

Η απλότητα στον τρόπο έκφρασης σε συνδυασµό µε την 

πολυπλοκότητα, που δηµιουργεί η αναζήτηση των κατάλληλων και ιδιαίτερων 

λέξεων από το συγγραφέα, δοµούν ένα ιδιάζον και χαρακτηριστικό ύφος. Ο 

Jāhiẓ κάνει συχνές και επαναλαµβανόµενες αναφορές σε θέµατα που 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον, γεγονός που µαρτυρεί το µεγαλείο της σκέψης του, 

µιας σκέψης η οποία διαρκώς ανανεώνεται αντλώντας τη φρεσκάδα της από 

ποικίλες πηγές που αφορούν στη θρησκεία, στις επιστήµες και στην πλούσια 

και πολύπλευρη πολιτιστική ζωή της Βασόρας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του 

συγγραφέα, η ακόρεστη περιέργειά του, τον οδήγησε στην διατύπωση µίας 

προσωπικής θεώρησης του κόσµου ωθώντας τον µέχρι τα όρια του 

σκεπτικισµού.  

Η περίπτωση του Jāhiẓ επιτρέπει κάλλιστα να αποδοθεί η ιδιότητα του 

ουµανιστή/ανθρωπιστή, καθώς ο ίδιος διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

αναδεικνύονται µέσω του λαµπρού του έργου. Ωστόσο, παρουσιάζεται ως 

εκλαϊκευτής, του οποίου η δηµοφιλής λαϊκή συγγραφική παραγωγή 

απευθύνεται όχι µόνο στα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα αλλά ακόµη και 

στους διανοούµενους. ∆εν θα µπορούσε, ίσως, να υπάρξει πειστικότερος και 

αποτελεσµατικότερος τρόπος απόδειξης της ορθότητας της άποψης αυτής, από 

τη διεξοδική µελέτη του Kitāb al-Ḥayawān. Ο ίδιος αρέσκεται να παραθέτει 
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αστεϊσµούς, χονδροειδείς εκφράσεις και στο έργο του παρατηρούνται απότοµα 

χάσµατα µεταξύ των νοηµάτων και των θεµατικών ενοτήτων. Όµως, το έργο 

αυτό στο σύνολό του αφήνει µία αίσθηση πραότητας, µέτρου και σεµνότητας 

του συγγραφέα και των ιδεών του.  

Στο έργο του ο Jāhiẓ ασχολήθηκε µε τη µελέτη του βίου και των ηθών 

των ζώων σε µια προσπάθεια να συνδέσει τις φυσικές αντιδράσεις τους µε 

εκείνες των ανθρώπων, οι οποίες ορισµένες φορές µοιάζουν. Βασικό µέληµά 

του υπήρξε να αποδείξει ότι ο ψυχισµός των ζώων πλησιάζει σε µεγάλο βαθµό, 

αν και κατώτερο, εκείνο των ανθρώπων. Σε καµία περίπτωση, βέβαια, ο Jāhiẓ 

δεν κατέληξε σε γενικά συγκριτικά συµπεράσµατα που αφορούν στην 

ψυχολογία και τη συµπεριφορά ανθρώπων και ζώων, παρά µόνον αρκέστηκε 

στη λεπτοµερή περιγραφή τους.  

Είναι ολοφάνερη τόσο η λεπτοµερής µελέτη και εµβάθυνση στην 

σχετικές αριστοτελική πηγή (Περί ζῴων ἱστορίαι) από τον Άραβα συγγραφέα, 

όσο και η επίδρασή αυτής στη συγγραφή του δικού του Kitāb al-Ḥayawān. Η 

µετάδοση των αριστοτελικών γνώσεων, µέσω των πολυάριθµων µεταφράσεων 

που πραγµατοποιήθηκαν στην αραβική γλώσσα, υπήρξε το εφαλτήριο για µία 

δηµιουργική πολιτιστική δραστηριότητα. Οι πρώτες σηµαντικές µεταφράσεις 

των αριστοτελικών συγγραµµάτων επιχειρήθηκαν γύρω στα τέλη της 

κυριαρχίας της δυναστείας των Οµµεϋάδων και την πρώτη περίοδο της 

επικράτησης της δυναστείας των Αββασιδών από µία πληθώρα µεταφραστών, 

οι σηµαντικότεροι από τους οποίους υπήρξαν ο Ibn al-Muqaffa‘ και ο γιος του 

Muḥammad ibn b. ‘Abdallāh, ο Ibn al-Bitrīq, ο Hunain ibn Ishāq κ.ά. Μετά το 

µεταφραστικό αυτό κίνηµα και µέχρι την εποχή που έζησε ο Jāhiẓ σχεδόν όλα 

τα αριστοτελικά συγγράµµατα βρίσκονταν στη διάθεση των Αράβων 

διανοουµένων µε αποτέλεσµα ο Αριστοτέλης να κατακτήσει επίζηλη θέση στο 

πνεύµα των εκπροσώπων της αραβικής διανόησης.  

Το έργο του Αριστοτέλη που αφορούσε στον τοµέα της ζωολογίας ήταν 

πολύ προχωρηµένο για την εποχή του από πολλές απόψεις. Υπήρξε ο πρώτος 
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που ασχολήθηκε µε τις οµοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν τα είδη 

του ζωικού βασιλείου.  

Κατόπιν λεπτοµερούς µελέτης του συγγράµµατος Περί ζῴων ἱστορίαι 

του Αριστοτέλη µέσω της αραβικής µετάφρασης του Ibn al-Bitrīq, ο Jāhiẓ 

συνέγραψε το δικό του βιβλίο περί ζώων, το Kitāb al-Ḥayawān, όπου είναι 

διάχυτη η επίδραση της αριστοτελικής σκέψης. Ο ίδιος κάνει συχνές αναφορές 

(συνολικά 131) σε αποσπάσµατα του Αριστοτέλη, επικαλούµενος την αυθεντία 

αυτού, σε µία προσπάθεια είτε να τεκµηριώσει τα δικά του λεγόµενα είτε να 

επικρίνει και να διορθώσει τυχόν λάθη των γραφοµένων του φιλοσόφου. Το 

γεγονός ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του Αριστοτέλη αποδίδοντάς του τον 

χαρακτηρισµό «Ο δάσκαλος της Λογικής» αποδεικνύει τον βαθύ σεβασµό που 

έτρεφε για την προσωπικότητα του αρχαίου Έλληνα σοφού. ∆εν θα ήταν 

σωστό να υποστηρίζαµε ότι ο Jāhiẓ προέβη απλώς σε µία αντιγραφή του έργου 

Περί ζῴων ἱστορίαι. Αποτελεί γεγονός ότι το αριστοτελικό έργο υπήρξε η 

βάση στην οποία στηρίχτηκε προκειµένου να διατυπώσει τις δικές του θεωρίες 

και να συµβάλει στην εξέλιξη των ήδη υπαρχουσών κάνοντας και ο ίδιος 

σχετικά πειράµατα. Το σηµαντικότερο, όµως, στοιχείο της προσωπικής του 

συµβολής έγκειται στο γεγονός ότι προχώρησε ακόµα παραπέρα καταλήγοντας 

στη διατύπωση της θεωρίας της µεταλλαγής των ειδών –η οποία σηµειωτέον 

δεν αναφέρεται στο έργο του Αριστοτέλη– που αποκρυσταλλώθηκε αργότερα, 

ως θεωρία της εξέλιξης των ειδών, από το ∆αρβίνο, τον Λαµάρκ και τους 

υπόλοιπους οπαδούς της.  

Το επτάτοµο έργο Kitāb al-Ḥayawān ta’l īf ’Abī ‘Uthmān ‘Amr ibn Bahr 

al-Jāhiẓ που πρωτοδηµοσιεύθηκε από τον Abdassalām Muhammad Hārūn στο 

Κάιρο κατά τα έτη 1938-1945 αποτελεί µία εγκυκλοπαίδεια περί της φύσης 

των ζώων και του ανθρώπου, όπου συνυπάρχουν γενικές γνώσεις που αφορούν 

τη ζωολογία, τις φυσικές επιστήµες, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη 

λογοτεχνία και τη θεολογία. Έκτοτε, δηµοσιεύθηκαν µερικές ανθολογίες που 

µεταφράστηκαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες, ποτέ, όµως, δεν επιχειρήθηκε µία 
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ολοκληρωµένη µετάφραση. Θα ήταν πραγµατικά χρήσιµο και αξιέπαινο ένα 

τέτοιο εγχείρηµα, καθώς θα καθιστούσε προσιτές τις γνώσεις και θα 

αποκάλυπτε στο επιστηµονικό και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, που δεν 

γνωρίζει την κλασική αραβική γλώσσα, το µοναδικό ύφος του διανοούµενου 

που σηµάδεψε τον 8ο/9ο αιώνα· ενός ανθρώπου µε πολύπλευρα ενδιαφέροντα 

και γνώσεις σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς, ο οποίος έµεινε γνωστός 

ανά τους αιώνες µε την ονοµασία al-Jāhiẓ [=ο γουρλοµάτης].  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Μικρογραφίες του Kitāb al-Ḥayawān του Jāḥiẓ 

από το χειρόγραφο της Αµβροσιανής Βιβλιοθήκης του Μιλάνου316 

 
 
 
 

                                                 
316 . Βλ. παραπάνω, σ. 121. 
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1. Άνδρας που διαβάζει επιστολή 
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2. Σκηνή από χαρέµι 
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3. Ευνούχος  που απελευθερώνει περιστέρια 
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4. Σκηνή ζευγαρώµατος αλόγου µε όνο 
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5. Σκηνή ζευγαρώµατος αιγών 

 
 



268 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Καµηλοπάρδαλη και ο οδηγός της 
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7. Γυναίκες πλησίον στέρνας µε ψάρια 
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8. Ευνούχος και κατσίκα 
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9. Σκλάβα µεταξύ δύο ανδρών (αξιωµατούχος και ευνούχος) 
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10. Γυναίκα που υποδέχεται έναν αξιωµατούχο και τον ευνούχο του 
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11. α) Υβρίδια από διασταύρωση λύκου - ύαινας  

       β) Υβρίδια από διασταύρωση λύκου - σκύλου  
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12. α)Υβρίδια από διασταύρωση αλεπούς - σκύλου 
 

       β) Ινδικός σκύλος  
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13. Ο ∆ίκερως στο θρόνο του 
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14. Κόκκορας µπροστά από κύπελλο φαγητού 
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15. α) Ζευγάρωµα κόκκορα - όρνιθας  

 
                                         β) Αιλουροειδές µε σαύρα  
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16. Στρουθοκάµηλος  πoυ εκκολάπτει τα αυγά της 
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17. α) Σκύλοι που καταβροχθίζουν το κουφάρι ενός µουλαριού  
 

                   β) Λιοντάρι που καταβροχθίζει αγελάδα  
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18. Αγελάδα που βόσκει 
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                                        19. α) Λαγός  

 
                       β) Κόκκορας, γύπας και τσαλαπετεινός  
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20. α) Αγριόχοιρος που βόσκει και ψάρι σε στέρνα 

                                  β) Είδη ψαριών  
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21. α) Αετός και φίδι  
  

                              β) Φίδι που επιτίθεται σε όρνιθα 
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22. Άνδρας που παγιδεύει πτηνά σε δίχτυ 
 µε δόλωµα µια κουκουβάγια 
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23. Ζευγάρωµα ελεφάντων 
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24. α) Κόκκορας µπροστά σε κύπελλο µε φαγητό 
 

                          β) Κροκόδειλος και τροχίλος  
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ΙΙ 
 
 

Τα περιεχόµενα του Kitāb al-Ḥayawān κατά θέµατα317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
314. Αποδελτίωση των περιεχοµένων του Kitāb al-Ḥayawān (έκδ. Καΐρου 1905-

1907) κατά το δηµοσίευµα του µεγάλου ανατολιστή Miguel Asin Palacios «El 

‘Libro de los Animales’ de Jāḥiẓ»,  Isis, no 43, τ. XIV, Μάιος 1930, σσ. 20-54. 

(Μετάφραση από τα ισπανικά). Βλ. παραπάνω, σ. 117, υποσηµ. 270. 
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1) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ο συγγραφέας παραθέτει κοµµάτια πρόζας αναµεµειγµένα 

µε παροιµίες, συλλογές αποφθεγµάτων των παλαιότερων µελετητών, 

µεταφρασµένα αποσπάσµατα περί επιστηµών από τα ελληνικά, δείγµατα 

προγενέστερης αλλά και σύγχρονης ποίησης καθώς και κοµψότητας της 

έκφρασης. 

 

- Ονοµατολογία: παράγωγες λέξεις του ουσιαστικού αυγό (IV, 110) 

- εκφράσεις (II, 123) 

- ονόµατα των κραυγών διαφόρων ζώων (VI, 126) 

- ονόµατα πτηνών προερχόµενα από την ονοµατοποιία του 

κελαηδίσµατος τους (III, 162) 

- κύρια ονόµατα ανθρώπων προερχόµενα από τη λέξη ελέφαντας (VII, 

57) 

- ονόµατα που φέρνουν καλοτυχία (VI, 65) 

- εγκώµιο στην όµορφη γυναίκα (V, 47) 

- ονόµατα που φέρνουν κακοτυχία και ξεκινούν από το γράµµα س 

shîn [=σίγµα] (III, 7) 

- ονόµατα ζώων, προερχόµενα από τις λέξεις «εβραίος» και « χριστιανός» 

(VI, 162) 

- ονόµατα ζώων µε τα οποία αποκαλούνται περιφρονητικά οι άνθρωποι, 

ονόµατα ζώων µε τα οποία αποκαλούνται οι σκλάβοι, τα άστρα και οι 

αστερισµοί (I, 99) 

- έπαινοι που υπονοούν ύβρεις (V, 53) 

- υποκοριστικά (I, 164) 

- εβραϊκά ονόµατα (IV, 9) 

- Παροιµιολογία: παροιµίες µε ζώα (I, 88,104. VII, 4) 

- περί του όνου (II, 93) 

- Αραβική ποίηση: η πρόσφατη προέλευσή της (I, 37) 
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- τα ποιητικά χαρίσµατα δεν εξαρτώνται από σωµατικού ή φυλετικούς 

παράγοντες (IV, 122) 

- η λογοκλοπή στην ποίηση (III, 96) 

- η µετάφραση αραβικών στίχων (I, 37) 

- διδασκαλία της ποίησης (I, 31) 

- η αισθητική οµορφιά και κρίση (III, 28. IV, 34) 

- Παραµύθια: απρεπή (III, 4, 7, 8. VI, 153, 160. VII, 74) 

- προλήψεις (III, 139) 

- περί της οξύτητας και της ευφυΐας του πνεύµατος (I, 182. II, 131-

132. III, 11, 38) 

- ιστορία του άνδρα που ακολουθούσε µια όµορφη γυναίκα (III, 11) 

- ο οδηγός του τυφλού (III, 9) 

- αυτός που δεν πλήρωσε zakāt (III, 8) 

- ο άπληστος καλεσµένος που τρώει την καλύτερη µερίδα (II, 130) 

- ιστορίες του al-Makki (III, 101) 

- άλλες ιστορίες (III, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 38, 87, 88, 101, 106, 124, 

139. IV, 39, 42, 49, 134. V, 115, 119, 138. VI, 37, 73, 74, 81, 82, 114, 

153, 160, 166, 167. VII, 74, 83) 

- µύθος του γέρου και των πτηνών (V, 75) 

- ∆ιάφορα θέµατα: στίχοι και ανέκδοτα περί του πνεύµατος (III, 144) 

- ρητά και παροιµίες (V, 171; VI, 172; VII, 61) 

- γελοίες  ετυµολογίες  (V, 72) 

- formules pour péser l’impossibilité (V, 153). 

 

2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ο συγγραφέας παραθέτει τις ιδέες των Mutakallimūn, των 

Σουννιτών, των Ζωροαστριστών, των Jahmiyya, των Mushabbiha, των 

Εβραίων και των Χριστιανών, ενώ παράλληλα, αναφέρεται στο Κοράνι και 

στις προφητικές παραδόσεις (hadīth). 

 
- O άθεος: το δόγµα του (V, 14. VI, 85.  VII, 5) 
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- Απολογία της θρησκευτικής πίστης, βασιζόµενη στην πρόνοια του 

Θεού, όπως αποκαλύφθηκε στο σύµπαν, ιδιαιτέρως στη φύση, το 

πρόσωπο, την οµορφιά, το τραγούδι, το ένστικτο κτλ. των ζώων 

κυρίως των πτηνών και των βλαβερών εντόµων (II, 38-39. III, 92. IV, 

32. V, 49) 

- Ιουδαϊκή θρησκεία: οι δέκα ποινές του Αδάµ, η Εύα και το φίδι, το 

προπατορικό αµάρτηµα (IV, 66) . οι δέκα ποινές της γης, επειδή ήπιε 

το αίµα του Άβελ (IV, 67). η συκιά, το δέντρο του παραδείσου (I, 97). 

ο θρύλος του κατακλυσµού (II, 117. V, 106). ο Γκογκ και ο Μαγκόγκ (I, 

87). η περιπλάνηση των Εβραίων στην έρηµο (VI, 85). η τελετουργική 

πυρά κατά τη διάρκεια των θυσιών στο Ισραήλ (IV, 147, 152, 153. V, 

41). ψαλµοί του Σολοµώντα (VII, 12).    

- Χριστιανική θρησκεία: φράσεις του Ιησού (II, 113. V, 47). ο όνος που 

µετέφερε τον Ιησού (VII, 61-62). οι  ψαράδες απόστολοι του Ιησού, 

(VI, 6). ο ξύλινος σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς 

(VI, 148). οι τέσσερις ευαγγελιστές και τα σεβάσµια σύµβολά τους (VI, 

68. VII, 17, 77). οι ευαγγελικές φράσεις (VII, 82). η χριστιανική 

λατρεία ως πιο δηµοφιλής από την ιουδαϊκή λατρεία. διάκοσµος των 

χριστιανικών ναών (I, 29, 30). χριστιανοί καλόγεροι (I, 103). χριστιανοί 

ποιητές (IV, 65). χριστιανοί ιερείς (V, 95). ο καθολικισµός και ο 

πατριάρχης των χριστιανών (IV, 9). η θαυµατουργή πυρά του ναού 

των Ιεροσολύµων (IV, 154). το βιβλίο του Jāḥiẓ εναντίον των 

χριστιανών (IV, 9). 

- Βουδιστική θρησκεία: Ο Βούδας: είδωλα και εικόνες (I, 3). καλόγεροι 

βουδιστές: η πενία τους, η καθαρότητα, η ακρίβεια και η αγιότητά 

τους (IV, 146, 147). 

- Ζωροαστρική θρησκεία: το δόγµα του Ζωροάστρη και η διάδοσή του 

από τον Χοσρόη (V, 99). η κοσµογονία (V, 16). η ύπαρξη πέντε ή 

έξι κόσµων σύµφωνα µε τον Ζωροάστρη (III, 115). ο Ζωροάστρης 
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και η φωτιά (IV, 153. V, 241). το κρύο της ζωροαστρική κολάσεως 

(V, 241). Αριµάν, ο διανοµέας των συµφορών (VI, 156). ο  

Ζωροάστρης για τη γάτα και το ποντίκι (IV, 99. V, 97). οι µεσσίες του 

ζωροαστρισµού (VI, 162). ο µανιχαϊσµός και η κατά αυτόν 

κοσµολογία: οι πέντε καλές και οι πέντε κακές γενεές (IV, 141). 

- Ισλαµική θρησκεία: οι Άραβες και το Ισλάµ (IV, 143. VII, 68). θέµατα 

πολεµικής της θείας εξήγησης (IV, 30, 91) και της θεολογίας (IV, 141. 

VII, 3) . πού οφείλεται η ανθρώπινη ευτυχία (II, 33).   

- Ο θεολογικός οπτιµισµός: αναγκαιότητα του κακού (I, 95. III, 93). 

η σοφία του Θεού και του ανθρώπου (V, 65). ο µικρόκοσµος του 

ανθρώπου  (I, 99). εσχατολογία (IV, 93): το πυρ της κολάσεως (IV, 

149. V, 32). η διπλή ποινή του αµαρτήµατος, εν πάση περιπτώσει 

(V,35).  η σωτηρία  των παιδιών και των ζώων (III, 121). οι  άσχηµοι 

δαίµονες: δαίµονες µε πόδια όνου (VI, 65). φύση και σηµασία των 

δαιµόνων ανώτερες των ανθρωπίνων (VI, 83-84). η ευχαρίστηση των 

δαιµόνων στην κόλαση χωρίς να καίγονται (III, 123). το δέντρο της 

κολάσεως µε καρπούς –κεφάλια δαιµόνων (IV, 13. VI 64). οι µύγες της 

κολάσεως (III, 122). ουράνια πτηνά-άγγελοι (VII,  17). 

- Σέχτες (I, 4, 5, 6. VI, 19). αδιαλλαξία των mutakallimīn   

(I, 80, 103). οι σιίτες και ο φανατισµός τους (II, 98. III, 6). σέχτα 

που δηµιουργήθηκε προς τιµήν του µυθικού πτηνού φοίνικα (al-

’anqa al-mughrib). απεικονίσεις  πτηνών πάνω στους τάπητες και τα 

περσικά τους ονόµατα  (III, 135. VII, 39). µουσουλµάνοι  µυστικιστές 

(V, 170). άγιοι και θεραπευτές (III, 154). η προσωπογραφία του 

µουταζιλίτη al-Nazzām (II, 83). κριτική της προσκόλλησης του Ka’ab 

al-ahbar στις παραδόσεις (IV, 67). 

- ∆εισιδαιµονίες (IV, 96). τζίνι και άγγελοι (I, 86.  VI, 14, 90). είδη και 

ονόµατα των τζίνι (VI, 58, 72); το πυρ των τζίνι (IV, 153). κτίρια 

αναγερµένα από τα τζίνι (VI, 57). τζίνι και δαίµονες της Συρίας και της 
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Ινδίας (VI, 72). µεταµόρφωση των φαντασµάτων και των τζίνι σε 

ανθρώπους, ταύρους, αετούς κ.ά (VI, 48, 63, 68). άνθρωποι που 

πέθαναν εξ αιτίας των τζίνι (VI, 64). τα τζίνι ως πηγή έµπνευσης των 

ποιητών (VI, 69-71). η πίστη στα τζίνι που ζουν στα ερείπια υπό το 

πρίσµα της ψυχολογικής κατάθλιψης που προκαλεί µοναξιά και 

αποµόνωση (VI, 66, 77). διάβολοι εφιαλτικοί και υποκείµενοι (VI, 60). 

επιληψία και πανώλη, διαβολικές επιδράσεις (VI, 67). επίκληση των 

πνευµάτων, των διαβόλων και των τζίνι από µουσουλµάνους, Ινδούς 

και χριστιανούς (VI, 61-62). υπερφυσικά φαινόµενα (II, 50). 

προφητείες (VI, 62). προµηνύµατα (III, 142). πόνος του οφθαλµού (II, 

51). φυλαχτά  κατά  των  ζωυφίων  (V, 120). ο θρύλος των 

αγγέλων Χαρούτ και Μαρούτ και ο θρύλος της Αφροδίτης (I, 86. VI, 

61).   

 

3) ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ : πληθώρα γνώσεων περί της γεωγραφίας και της 

ιστορίας αντλούνται από τα θέµατα που πραγµατεύεται ο συγγραφέας. Οι 

γνώσεις του επεκτείνονται στη φυσική, τη χηµεία αλλά και τον ίδιο τον 

άνθρωπο καθώς καταγράφει πτυχές της ζωής των διαφόρων τύπων ανθρώπων 

και λαών, ενώ µιλάει και για την καθηµερινή ζωή σε πολλές πόλεις. 

 

Φυσική και χηµεία 

 
- Ο αστρονοµικός και ανόργανος αλλά έµβιος κόσµος (I, 13) 

- Τα σταθερά αστέρια (VI, 169) 

- Φυσικοί τρόποι και όργανα για τον ορισµό της ώρας (II, 107) 

- Καλοκαίρι και χειµώνας (V, 36) 

- Η διαφορετική ταχύτητα του φωτός και του ήχου (IV, 131) 

- Προβλήµατα φυσικής: η θερµότητα, η φωτιά και το φως. 

αντικειµενική πραγµατικότητα της θερµότητας. µηχανισµοί καύσης 

(V, 2, 3, 5). η  φύση και τα χαρακτηριστικά της φωτιάς (V, 33). 
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πλεονεκτήµατα της θερµότητας. η επίδρασή της στα ορυχεία (V, 

35). συγγένεια µεταξύ φωτιάς και ανθρώπου. η φωτιά στα 

ορυχεία. η φωτιά  στη ζωή των ανθρώπων (V, 37). άσκοπη φωτιά 

(V, 41). αλεξίπυρα ζώα και κανονικότητες (V, 95). αχτίδα (IV, 104) 

- Το νερό: η φύση και οι ιδιότητές του. η µετάλλαξή του σε άλλα 

υγρά. οι στερεές και οι υγρές του µορφές. τα διαφορετικά του 

χρώµατα (V, 31-32) 

- Γιατί  τα πτώµατα επιπλέουν (V, 40) 

- Εγκώµιο του νερού (V, 45) 

- Το νερό ως συστατικό κάθε ποτού (V, 48) 

- Ψύξη του νερού (V, 25) 

- Αρετές του χιονιού (V, 24) 

- Ο αέρας : η φύση και οι ιδιότητές του (V, 15) 

- Πειράµατα φυσικής µε τον αέρα (V, 39) 

- Οι κοµήτες (IV, 20) 

- Λογικές ιδιότητες (V, 20-21) 

- Χρώµατα (III, 75, 77. V, 20, 100) 

- Αρώµατα που προέρχονται από διάφορες χώρες (VII, 71) 

- Ανθρώπινα περιττώµατα: η οσµή τους (III, 4, 102) 

- Προσωπική υγιεινή (V, 91) 

- Μυρωδιές  (I, 116) 

- Το κλίµα της Αραβίας (V, 25) 

- Βιοθεωρία (V, 20) 

- Η χηµεία του χρυσού, του αργύρου, του ύαλου και των 

πολύτιµων λίθων (V, 19, 106. III, 116) 

- ∆υνατόν και αδύνατον της φυσικής και της µεταφυσικής: το 

απίθανο στη φυσική δεν είναι και αδύνατον (III, 115-117) 

- Ο µαγνήτης (IV, 39) 

- Θαυµαστά φυσικά φαινόµενα (IV, 104) 
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- Θαυµαστά αποτελέσµατα του ήχου: µουσική και τραγούδι (IV, 63). 

 

 

Ανθρωπολογία 

 

α) θέµατα της ανθρώπινης ψυχολογίας 

 
- Η ψυχή είναι η ανάσα (V, 38) 

- Η γνώση και η µόρφωση (II, 40) 

- Το όνειρο (I, 138, 139; III, 125) 

- Αµφιβολία και βεβαιότητα (VI, 10) 

- Ότι ευχαριστεί, δηµιουργείται (IV, 144) 

- Η συνήθεια (VII, 10) 

- Αισθητικό και χρηστικό κριτήριο (IV, 34). η αµνησία (V, 115) 

- Τρέλα και θυµός (II, 81. III, 33) 

- Εχθρότητα µεταξύ των ανθρώπων: τα είδη και οι αιτίες της (VII, 

30) 

- Αγώνας για επιβίωση (VI, 133, 134) 

- Ανθρωποφαγία (I, 129. II, 97) 

- Το κρέας ως τροφή (IV, 137-139. V, 142) 

- Η µέθη (II, 81-82) 

- Η αγάπη για την πατρίδα (III, 70) 

- Η αγάπη για την φήµη (II, 36) 

- Περηφάνια και εξευτελισµός (VI, 21, 22) 

- Συµπάθεια για τα ζώα (χαρακτηριστικό των χριστιανών, των 

ζωροαστρών και των σούφι.  που οφείλεται)  (IV, 137) 

- Η πίστη και η φύλαξη ενός µυστικού (V, 60) 

- Η ελπίδα για µακροζωία (I, 72. V, 62) 

- Η αυτοκτονία (II, 99, 114). 
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β) θέµατα εθνολογίας και κοινωνιολογίας 

 
- Επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος (κλίµα, τροφές κτλ.) 

στις φυλές (IV, 24) 

- Τυπικές περιπτώσεις στην επιβεβαίωση του κανόνα: οι έµποροι που 

καταφθάνουν στο οχυρό του Θιβέτ χωρίς αιτιολογία  (IV, 46. VII, 

71, 72) 

- ∆υσκολία εγκλιµατισµού ορισµένων φυτών, ζώων και ανθρώπων 

(VII, 44) 

- Επίδραση των σωµατικών χαρακτηριστικών στην ψυχολογία 

των ανθρώπων (V, 12) 

- ∆ιερεύνηση της ευφυΐας (I, 93) 

- Φυσιογνωµία (III, 18) 

- Φυλές και λαοί: σκλάβοι, µαύροι, Κινέζοι (V, 13). Πέρσες, Ινδοί, 

Εβραίοι (VI, 22). Πέρσες, Έλληνες, Ινδοί, Άραβες (V, I00). 

Εβραίοι, Χριστιανοί, Ζωροαστριστές (IV, 137. V, 52). Η 

εκµάθηση της αραβικής γλώσσας από τους Ινδούς (III, 134). 

Άραβες και µιγάδες (IV, 60). Ισπανοί (II, 35, 107). Η γνώση των 

Αράβων της προϊσλαµικής περιόδου για την αστρονοµία και τη 

φυσική (VI, 9) 

- Η χρήση της φωτιάς: στην έκκληση για βροχή, στην ενίσχυση 

του όρκου των συµβολαίων, στην παράκληση στο Θεό για την 

επιστροφή ενός ατόµου, στη συγκέντρωση του στρατού, στη 

θέρµανση του σπιτιού (IV, 149-154) 

- Επιφανείς Άραβες για την υπερηφάνεια τους (VI, 21) 

- Οι Έλληνες (I, 140). Ο Μέγας Αλέξανδρος (I, 86. IV, 23. VI, 

172. VII, 77) 

- Ανθρώπινες ικανότητες: ικανότητα της µίµησης της έκφρασης 

και της φωνής των ζώων, της κίνησης των αυτιών και των 

µαλλιών (VI, 159). ικανότητα κατάποσης πυρακτωµένων πετρών 
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(IV, 106). ικανότητα απεντόµωσης για µύγες και κουνούπια (III, 

99) . ικανότητα των κουλών να χρησιµοποιούν τα πόδια αντί για 

τα χέρια (III, 70, 72).  ικανότητα όρασης στο σκοτάδι (III, 3); 

ικανότητα κολύµβησης (I, 101). λεπτότητα της οσµής (IV, 135) 

- Τέχνες και επαγγέλµατα: ανθρώπινες τέχνες (I, 65). το επάγγελµα 

διαµορφώνει τον χαρακτήρα (II, 36).  µη ευγενή επαγγέλµατα 

(χασάπης, εκτελεστής κτλ) (IV, 137). φτωχές τέχνες και 

επαγγέλµατα (IV, 139). καθαρίστριες (IV, 140).  Ένας λαός δεν 

υφίσταται χωρίς υφαντουργό, καθηγητή και σκύλο (II, 71). 

ιατροί (III, 3). καπετάνιοι (II, 129). εκπαιδευτές άγριων ζώων (VII, 

79). ξυλουργοί (III, 85). µουσικοί και χορευτές  (I, 25. II, 133. VI, 

159). παιδικά παιχνίδια (II, 106). παιχνίδια των Αράβων (VI, 43). 

σκάκι (IV, 49). η τέχνη της ναυσιπλοΐας (I, 41) .  η τέχνη των 

µωσαϊκών, του υάλου και της πλαστικής (I, 41. V, 5). η τέχνη της 

ταχυδακτυλουργίας: ο ψευδοπροφήτης Μοσάυλιµα (Mosaylima) 

και το χάρισµα του της υποβολής (IV, 119, 120. VI, 63). 

ακροβατικά µε πιθήκους (VII, 67). 

 

γ) θέµατα συγκριτικής ψυχολογίας 

 
- ∆ιαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους, τα ζώα και τα θηρία (V, 

157) 

- Τα στοιχεία ανωτερότητας των ζώων ως προς τους ανθρώπους 

(VII, 4) 

- Χαρίσµατα του πιθήκου που τον εξισώνουν µε τον άνθρωπο (IV, 

35) 

- Οµοιότητες ανάµεσα στη γάτα και τον άνθρωπο (V, 89) 

- Το ένστικτο των ζώων και η εξυπνάδα των ανθρώπων: οµοιότητες 

και διαφορές (I,18. II, 57. IV, 28. VII, 7, 22) 
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- Το ένστικτο των ζώων αντικαθιστά τη λογική και την ανθρώπινη 

ελευθερία (VI, 91) 

- Ζώα µε εκ γενετής χάρισµα της προφύλαξης (II, 131. V, 25) 

- Σοφά ζώα (VI, 103) 

- Οµιλία των ανθρώπων και των ζώων: πέντε τρόποι έκφρασης 

των ιδεών (I, 23)  

- Προφορικός και γραπτός λόγος και χειρονοµίες (VI, 2) 

- Ανθρώπινη γλώσσα (V, 89; IV, 70) 

- Η ονοµατοποιηµένη γλώσσα των βρεφών (V, 89) 

- Η γλώσσα των κωφάλαλων (IV, 128. 129) 

- Η χρησιµότητα των χειρονοµιών (I, 25) 

- Χρησιµότητα των αριθµητικών συµβόλων: τα ινδικά ψηφία (I, 

24) 

- Η προφορική γλώσσα σε σύγκριση µε την γραπτή.  Ανάλυση των 

στοιχείων της (I, 35) 

- Κάθε λαός έχει µία γραφή για να διατηρεί την µνήµη του: η 

ποίηση των Αράβων, τα µνηµεία των Περσών (I, 12, 35, 36, 37) 

- Η γλώσσα των ζώων και η διαφορά της από τον ανθρώπινο λόγο (I, 

16-17. IV, 7. V, 88. VII, 67) 

- Το τραγούδι των πτηνών: η πρωτότυπη αρµονία του, µία 

πραγµατική οµιλία (III, 105. VII, 17-18) 

- Ο Σολοµών και η ικανότητά του να κατανοεί τη γλώσσα των 

πτηνών (IV, 27. VI, 105. VII, 67) 

- Γκάρισµα  του όνου (II, 93) 

- Κοράκια που µιλούν σαν τους παπαγάλους (III, 143) 

- Πώς ο ελέφαντας κατανοεί την ανθρώπινη γλώσσα (VII, 27) 

- Τραγούδι  του κόκορα (II, 92, 107, 121) 

- Η γλώσσα της γάτας (V, 89) 

- Πως ο πίθηκος κατανοεί  τη γλώσσα της ζούγκλας (VII, 67) 
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- Το γαύγισµα του σκύλου (I, 180. II, 92) 

 

4) ΖΩΪΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ : ακολουθώντας το παράδειγµα του Αριστοτέλη, ο 

συγγραφέας επιχειρεί την περιγραφή διαφόρων ειδών ζώων, άγριων και 

οικόσιτων (κατηγοριοποιώντας τα ανάλογα µε τον αν περπατούν, έρπουν, 

κολυµπούν ή πετούν), αναφέρει τη σηµασία της επίδρασης του περιβάλλοντος 

στη χλωρίδα, την πανίδα και στους ανθρώπους και, τέλος, παρατηρεί τον 

τρόπο ζωής των ζώων και καταγράφει διάφορες αρρώστιες. 

 

Γενικά περί των ζώων  

 
- Τα έµβια ή οργανικά σώµατα και τα µη έµβια και ανόργανα σώµατα (I, 

13) . δύο είδη εµβίων: ζωικά και φυτικά.   

- Γενικές ζωολογικές ταξινοµήσεις: ζώα που περπατούν, πετούν, 

κολυµπούν και έρπουν (I, 14-15. IV, 90).  

- Άλλες ταξινοµήσεις των εκφραστικών µέσων (I, 16). ζώα του αέρα, 

της θάλασσας και της ξηράς (VI, 135). Σαρκοφάγα, φυτοφάγα και 

παµφάγα (VII, 48). άγρια και κατοικίδια (IV, 16). Προσεκτικά πουλιά 

(V, 66). φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παµφάγα πτηνά (V, 66). βρώσιµα 

ζώα (IV, 14. VI, 128, 131)  

- ζώα που φυλάγουν την τροφή τους (VI, 163). ζώα που δεν πεθαίνουν 

παρά κάθε ακρωτηριασµό στα µέλη τους  (VI, 163). κερασφόρα ζώα 

(VII, 77). ζώα µε οπλές  (VII, 75).  ζώα  που χαρακτηρίζονται από 

ανοησία, οµορφιά ή ασχήµια (VII, 14). ιδιαίτερες περιπτώσεις ειδών 

της Ινδίας (VII, 50). ιδιαίτερες περιπτώσεις ειδών της Ινδίας που 

αναφέρονται στο Κοράνι (IV, 12). ζώα που προστατεύονται από το 

ένστικτό τους (VII, 13). ιατρικές συνταγές που περιέχουν ζωικές 

ουσίες (VII, 28).  

-  αισθήσεις των ζώων (VII, 2, 6-7).  οφθαλµοί διαφόρων ζώων (IV, 77). 

µάτια που λαµπυρίζουν στο σκοτάδι (V, 100). µάτια που βλέπουν κατά 
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τη διάρκεια της νύχτας (III,167). η αίσθηση της οξυµµένης όσφρησης 

κάποιων ζώων (IV, 129). κωφά ζώα (IV, 123). 

-  ζώα που καταπίνουν πέτρες και άλλα σκληρά αντικείµενα (IV, 102).  

-  όπλα των ζώων για την αυτοάµυνά τους (VI, 124).  

-  ευφυείς κατοικίες των υδρόβιων πτηνών (V, 156).  

-  ζώα που έχουν κεφάλι (V, 126, 155). 

-  τρόποι  κίνησης διαφόρων ζώων (V, 68). 

-  σώµατα  ορισµένων ζώων (ψάρι, κάβουρας, φίδι, ιππόκαµπος κ. ά.) 

(VII, 33). 

-  θαλάσσια  ζώα που δεν είναι ψάρια και σώζουν τους ανθρώπους από 

ναυάγια (VII, 42).  

- µιµητισµός των ζώων και επίδραση του φυσικού κόσµου (IV, 24. V, 

112).   

- περιπτώσεις νεκροφάνειας (III, 109).   

 

 

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την τεκνοποίηση 

 

- Η αυθόρµητη γέννηση (III, 112, 114. V, 106, 152). 

- Γενετήσια χαρακτηριστικά των ζώων και του ανθρώπου (V, 67). 

- Συµπτώµατα εφηβείας στον άνδρα και τη γυναίκα (II, 12). 

- Σεξουαλική ψυχολογία (I, 77). 

- Η έξαψη ή η γενετήσια ορµή (III, 78,  167 . V, 95. VII, 7). 

- Ανάλυση της γενετήσιας ορµής της γυναίκας. η επίδραση του οίνου και 

του τραγουδιού (III, 91). 

- Τα περιττώµατα του ελέφαντα επηρεάζουν τη στειρότητα της 

γυναίκας (VII, 27). 

- Η σεξουαλική έλξη του διαβόλου για τις γυναίκες και οι επιληπτικές 

κρίσεις (VI, 67.81). 
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- Το ζευγάρωµα ή σεξουαλική ένωση των ζώων (I, 49. VII, 77,78). 

- Οίκοι ανοχής στην Ινδία (VII, 2). 

- Το ελάττωµα της κτηνοβασίας (III, 63). 

- Η συνέχεια εγγυάται µακράς διάρκειας ζωή. η αποχή των χριστιανών 

µοναχών (I, 62. VII, 68). 

- Περιτοµή και επίδραση στη σεξουαλική επιθυµία (VII,   r i )  

- Περιτοµή ανδρών και γυναικών στις κοινωνίες Εβραίων, χριστιανών 

και µουσουλµάνων (VII, 11). 

- Ο Μωάµεθ και ο Ιησούς γεννήθηκαν µε περιτοµή (VII, 11). 

- Οι Βυζαντινές, οι Περσίδες και οι Ινδές είναι πιο επιρρεπείς στην 

απιστία από τις γυναίκες των Αράβων, καθώς δεν υφίστανται 

περιτοµή (VII, 12). 

- Γονιµότητα ορισµένων ζώων (IV, 56). 

- Αυγά: αριθµός και µέγεθος. πότε και πώς γεννιούνται τα αυγά (II, 126. 

VII, 19, 21).   

-  Γονιµότητα των Βυζαντινών και χριστιανών γυναικών (IV, 56).   

-  Η γαλουχία των ζώων (VII, 16). 

- Περιπτώσεις διαφορετικής µητέρας για ορισµένα ζώα (VII, 70). 

- Οι όρχεις και η γέννηση  (I, 56). 

- Ευνουχισµός (I, 48, 59). 

- Κατηγορίες ευνούχων (I, 55).   

- Ευνουχισµός των σκλάβων του Χουρασάν, της Ινδίας, της Νουβίας, της 

Αβυσσηνίας και του Σουδάν (I, 53-54). 

- Ευνουχισµός των Ελλήνων χριστιανών µοναχών και των σοφών 

µοναχών (I, 57).   

-  Συνέπειες του ευνουχισµού: ακατάσχετη όρεξη, αλλαγή χροιάς της 

φωνής, τριχόπτωση, πνευµατική διαύγεια κτλ (I, 50-53, 6, 72). 

- Γυναίκες γενειοφόροι (I, 52). 
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- Το ζήτηµα της νοµιµότητας της αγοραπωλησίας των ευνούχων (I, 

74). 

- Χαρίσµατα του ευνούχου (I, 76). 

- Ευνουχισµός των ζώων , (I, 59, 82). 

- Περί της χρησιµότητας και νοµιµότητας του ευνουχισµού (I, 73). 

- Ερµαφρόδιτα ζώα και φυτά (VII, 49). 

- ∆ιασταύρωση ζωικών ειδών (VII, 76).   

- Εξέλιξη ζωικών ειδών συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπινου 

είδους (IV, 23. VI, 24). 

- Υβρίδια (I, 65). 

- Η καµηλοπάρδαλη: υβρίδιο που προέρχεται από των πάνθηρα και την 

καµήλα (VII, 76). 

- Ευγονική (I, 68). 

- Μυθικά υβριδικά όντα: τζίνι, άγγελοι, δίκερως (dhu’l-qarnayn), Γκωγκ 

και Μαγκώγκ κ. ά. (I, 84-87). 

- Κληρονοµική ψυχολογία (I, 68). 

- Βρέφη που γεννιούνται µε δόντια. βρέφη που γεννιούνται στους τρεις 

µήνες. άλλες περιπτώσεις αφύσικων γεννήσεων (VII, 40-41).   

 

Κατηγορίες ζώων 

- Αγριόχοιρος (πρβλ. Χοίρος).   

- Αετός (VI, 107. VII, 14) . το ένστικτό του (VII, 10).   

- Αίγα (V, 135).   

- Ακανθόχοιρος (VI, 157).   

- Αλεπού: η οξύνοιά της (II, 105. VI, 99-100). 

- Aράχνη.  οι κατηγορίες και η δεξιοτεχνία της στην ύφανση του ιστού 

(V, 123-125).   

- Άτι (πολεµικό άλογο) (VII, 48). ιππόκαµπος (VII, 79).  το άλογο 

του Νείλου που κατασπάραξε τον κροκόδειλο (VII, 42, 46).   
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- Βάτραχος (V, 152-155).   

- Γάτα: η υπεροχή της που αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα ζώα (V, 

88).  η συνήθεια της γάτας να κλέβει όπως κάθε µιαρό ζώο (V, 95).  

η αγάπη της γάτας για το σπίτι, η σχέση µε τους σκύλους, κλπ. (V, 

96). ελαττώµατα ενάντια στη φύση της γάτας (V, 97). το εµπόριο 

γάτας (V, 103).  η γάτα στις θεωρίες του ζωροαστρισµού (IV, 99. V, 

97).   

- Γεράκι (II, 132. III, 57. VI, 103, 163).   

- Ελάφι: το ένστικτό του. το κυνήγι του (IV, 135. VII, 12).   

- Ελέφαντας (VII, 3, 22, 51). προσχέδιο  του δοκιµίου περί του 

ελέφαντα (VII, 23). η σωµατική του διάπλαση (VII, 33). η δύναµή του 

(VII, 35). οι χαυλιόδοντές του (VII, 37). το ελεφαντοστό (VII, 72). το 

µόριό του και η προβοσκίδα του (VII, 38). η προβοσκίδα του και 

διάφορα έντοµα (VII, 49). η όραση του ελέφαντα (VII, 54). η 

ευαισθησία και η ευστροφία του (VII, 71). Η εξηµέρωσή του (VII, 71). 

οι  ικανότητες του οικόσιτου ελέφαντα (VII, 62, 65, 70). κωµικές 

σκηνές µε τον ελέφαντα και το αµύγδαλο (VII, 54). εξαγριωµένοι 

ελέφαντες (VII, 53). πολεµικοί ελέφαντες (VII, 54). ποιήµατα που 

αφηγούνται αναµετρήσεις ελεφάντων (VII, 37). εκπαιδευµένοι 

πολεµικοί ελέφαντες από την Περσία και την Ινδία (VII, 36). Οι 

ελέφαντες του βασιλιά της Περσίας, του χαλίφη al-Mansūr και του 

βασιλιά της Αβησσυνίας (VII, 54). οι ελέφαντες των βασιλέων της 

Περσίας και της Κίνας (VII, 35, 36). ο ελέφαντας και η προέλευση 

του Ισλάµ (VII, 64). ελαττώµατα των ελεφάντων (VII, 57). 

αρρώστιες που πλήττουν τον ελέφαντα (VII, 70). η µακροζωία του 

(VII, 27, 55, 68). ποιήµατα σχετικά µε τον ελέφαντα (VII, 24). 

καλλιτεχνικές απεικονίσεις ελεφάντων (VII, 26).   

- Έντοµα: η προβοσκίδα και τα φτερά τους (VII, 49. VI, 155).   
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- Ερπετά (VI, 3). ποικιλίες φιδιών (IV, 71) . φίδια υδρόβια και χερσαία 

(IV, 44). φίδια που κυνηγούν πτηνά (IV, 38). φίδια  από τις χώρες 

των σκλάβων, που κυνηγούν αγελάδες και τις αποµυζούν (IV, 38). 

φτερωτά φίδια από την Αβησσυνία και άλλα φτερωτά ζώα (VII, 16). 

το  φίδι του παραδείσου (IV, 65). µυθικά φίδια (IV, 52). η γλώσσα του 

φιδιού είναι µονή ή διπλή; (VI, 23). το δηλητήριο του φιδιού (IV, 

42, 44, 105). η ουρά του φιδιού µεγαλώνει ακόµα και σε 

περίπτωση ακρωτηριασµού (IV, 39, 41). φθορισµός των οφθαλµών 

της οχιάς (IV, 40). η ακοή του φιδιού (IV, 58). η οµορφιά του 

δέρµατός του (IV, 58). η νηφαλιότητά του και το φιδόχορτο (IV, 

41,54). γητευτές φιδιών (IV, 61, 134). µεταµόρφωση των φιδιών και 

άλλων ζώων (IV, 75). η εξόντωση του φιδιού µε µία ράβδο (IV, 43). 

ιστορίες µε οχιές και φίδια (IV, 39, 49). το θαύµα του Μωυσή  

ενώπιον του Φαραώ (IV, 53). 

- Ιπποπόταµος (VII, 43).   

- Ιχθύς (VI, 6, 150. VII, 14, 32). το ένστικτό του (III, 80). ο κυπρίνος (I, 

68).   

- Καµήλα (I, 70). η συζήτηση µεταξύ του Χοσρόη και ενός Άραβα 

σχετικά µε την υπεροχή της καµήλας (VII, 58).   

- Καραβίδα [ορθόπτερο έντοµο] (V, 159).   

- Καστανόψαρο (shabût), είδος ψαριού (I, 68).   

- Κοράκι (II, 115. III, 127). οι κατηγορίες του (III, 140). το πέταγµά του 

και οι οιωνοί (III, 135, 142).   

- Κροκόδειλος (VI, 113. VII, 42, 46).   

- Λαγός (VI, 115).   

- Λέων (VI, 98). το ένστικτό του (III, 81). λέοντες που κατοικούν σε 

διάφορες χώρες και η δύναµη τους (VII, 44-46). λέων και χοίρος (IV, 

33). λέων, λύκος και πάνθηρας (VI, 26).   

- Λύκος (VII, 79). λύκος, λιοντάρι και πάνθηρας (VI, 26).   
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- Μέλισσα (V, 126). το περίφηµο µέλι (V, 129).   

- Μεταξοσκώληκας: το ένστικτό του (VII, 13). 

- Μύγα (III, 94). τα ποικίλα είδη (III, 109). όνειρα και αϋπνία των µυγών 

και άλλων ζώων (III, 125). η ιστορία του καδή και της µύγας (III, 

106). η ιστορία της µύγας που τσιµπούσε το ίδιο αντικείµενο για 

δεκαπέντε συνεχόµενα έτη (III, 124). η ιστορία της µύγας που 

παρενοχλούσε το συγγραφέα (III, 107). οι µύγες που καίγονται καθώς 

πετούν κοντά στο φως (III, 123). οι µύγες της κολάσεως (III, 122). η 

µύγα που προσποιείται την ψόφια (III, 107). το κυνήγι της µύγας από 

την αράχνη (III, 104). η σφήκα ως καλός οιωνός (III, 106). 

κουνούπια (V, 120).  σφήκα (VII, 12).   

- Μυρµήγκι : το ένστικτό του που υπερτερεί από εκείνο του ανθρώπου. η 

όσφρησή του. η κοινωνικότητά του : σε περίπτωση που δεν µπορεί να 

κουβαλήσει τη λεία του, αναζητά βοήθεια από τα υπόλοιπα 

µυρµήγκια στη φωλιά του. ο τρόπος που προειδοποιεί τα άλλα 

µυρµήγκια. η γλώσσα του. οι εχθροί του (IV, 2, 11. VII, 13).   

- Νυχτερίδα (III, 165. VI, 105).   

- Όνος (II, 93).   

- Όρνιθα (πρβλ. Κόκορας).   

- Οχιά (βλ. Ερπετά).   

- Παγώνι (πρβλ. Κόκορας).   

- Πάνθηρας (πρβλ. Λέων).   

- Παράσιτα φυτών  (III, 110) και ζώων (III, 109).   

- Περιστέρι (III, 2, 45). η φωλιά του (III, 83). το περιλαίµιό του (III, 

60). το πέταγµά του (III, 71). οι αποχρώσεις του σε αναλογία µε τις 

ανθρώπινες φυλές (III, 75, 77). τα στίγµατα στο φτέρωµά του (III, 

83). ασθένειες που πλήττουν τα περιστέρια (III, 84). η έξαψη ή η 

γενετήσια ορµή των περιστεριών (III, 78). η πατρίδα των περιστεριών 

(III, 65). τα άυλα περιστέρια της Μέκκας (III, 59). «estote simplices, 
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sicut colombae» (III, 58). ο εναγκαλισµός των περιστεριών (III, 54). 

οµοιότητες µεταξύ των περιστεριών και των ανθρώπων (III, 51). 

ένστικτο  των περιστεριών (III, 79). το ένστικτο του 

προσανατολισµού (III, 66). ταξιδιωτικά περιστέρια (III, 91). η 

εκπαίδευση των ταχυδροµικών περιστεριών (III, 84). η ιστορία ενός 

ερωτευµένου που επικοινωνούσε µε την αγαπηµένη του µέσω 

ταχυδροµικών περιστεριών (III, 88). η ιστορία ενός βασιλιά που 

κατέκτησε ένα βασίλειο µε τη βοήθεια των ταχυδροµικών 

περιστεριών (III, 87). τιµή των περιστεριών(III, 65). το περιστέρι και 

ο πετεινός (I, 189. II, 95). η αγάπη για τη πατρίδα που συναντάται 

στα περιστέρια και στον άνθρωπο (III, 70).   

- Πετεινός: οι ιδιότητές του (II, 85). το λάληµά του (II, 88). η φωνή του  

(II, 88, 122). ο πετεινός υπερέχει σε οµορφιά από το παγώνι η 

οµορφιά του (II, 89). το νόστιµο κρέας του (II, 91, 130). τα 

ελαττώµατά του (I, 189. II, 95). ο µύθος του πετεινού και του γερακιού 

(II, 132). ο θρύλος του ουράνιου πετεινού  (II, 94).   

- Πίθηκος (IV, 35, 37. VII, 63, 67).   

- Ποντικός (V, 77):  οι διαφορετικές ράτσες (V, 92). µοσχοπόντικα (V, 93. 

VII, 64). ο ποντικός που βλάπτει τα βιβλία (V, 98). προφητικές 

προλήψεις που αφορούν στον ποντικό (V, 93). ιστορία  ενός ποντικού 

(V, 93). ο ποντικός στις δοξασίες των ζωροαστριστών (IV, 99. V, 97).   

- Πρόβατα (V, 135).   

- Πτηνά (II, 120. V, 64). η αγάπη των πτηνών για τις κραυγές (II, 121. V, 

68). κυνήγι των πτηνών (V, 76. VI, 163). αρµονικό κελάηδισµα των 

πτηνών (VII, 34). πτηνά του φωτός (IV, 155).   

- Ρινόκερος: η δύναµή του, η κραυγή του όταν γεννιέται, η ικανότητά 

του να βόσκει λίγες µέρες µετά τη γέννησή του (VII, 40, 42).   

- Σαύρα (VI, 11, 156). αξιοπερίεργα που την αφορούν: η µακροζωία 

της, εξακολουθεί να ζει αρκετές µέρες µετά την αποκόλλησή της, τα 
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αναπαραγωγικά της όργανα, το κάλεσµα των θηλυκών (VI, 17, 22, 

35, 36). περί της βρώσης ή µη του κρέατός της (VI, 24). δεξιοτεχνία 

της σαύρας στην κατασκευή της φωλιάς τη (VI, 13). ιστορίες µε 

σαύρες (VI, 37).   

- Σκαραβαίος (III, 158).   

- Σκορπιός (IV, 72. V, 107).   

- Σκύλος (I, 88): τα γενικά χαρακτηριστικά του (I, 101, 104). η δοµή των 

µελών του σώµατός του (II, 15). οι αρρώστιες που πλήττουν τον 

σκύλο (II, 80). η ακαθαρσία του (I, 181).  η υδροφοβία του (II, 113). η 

ψυχολογία του, η σχέση του µε άλλα ζώα και µε τον άνθρωπο (II, 41, 

52). το ένστικτο του κυνηγιού (II, 113, 133). οι σκύλοι και οι 

κρεµασµένοι (II, 96). περιβόητοι σκύλοι (II, 7). ιστορίες  µε 

πρωταγωνιστές σκύλους (II, 62, 84). Ο σκύλος και η οικία (V, 96).   

- Σκώληκας (III, 112).   

- Στρουθοκάµηλος (IV, 103, 109, 147).   

- Σφήκα  (VII, 12).   

- Τσαλαπετεινός (III, 160). η φωλιά του που κατασκευάζεται από 

περιττώµατα (III, 161).   

- Τυροσκώληκας (III, 100).   

- Τυφλοπόντικας (V, 94) .  

- Ύαινα (VI, 151).   

- Υβρίδια (V, 133).    

- Φάλαινα (V, 110). η ανόητη φύση της (VII, 35). ο τρόπος που 

αποµακρύνουν τους ναυτικούς (VII, 34). φανταστικές ιστορίες των 

ναυτικών µε φάλαινες (VII, 33). ο ινδικός µύθος του κολοσσιαίου 

ιχθύος που στηρίζει τη γη (VII, 35).   

- Φίδι (βλ. Ερπετά).   

- Χαµαιλέοντας   (VI, 120).   
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- Χοίρος (IV, 13). αυτοκτονία, ασχήµια, αγριότητα και γενετήσια ορµή. τα 

χοιρίδια (IV, 17-18). το απαγορευµένο κρέας του (IV, 21, 25). 

ζευγάρωµα του χοίρου µε το λιοντάρι (IV, 33).   

- Ψείρα (IV, 24. V, 112, 115).  

- Ψύλλος (V, 113, 116).  

  

∆ιαµάχες µεταξύ των ζώων 

 
- Περί της αξίας και της δυνάµεως σε µία µάχη (VI, 139; VII, 47) 

- Η αντοχή στον σωµατικό πόνο (VI, 135) 

- ∆ειλία (VI, 146) 

- Ζώα-εχθροί (VII, 30) 

- Μάχες µεταξύ των ζώων (VII, 80) 

-  Η γάτα και το ποντίκι (V, 84, 91) 

- Ο αετός και ο λαγός  (V, 79) 

- Λιοντάρι και ελέφαντας (VII, 45, 55) 

- Λιοντάρι και κροκόδειλος (VII, 46) 

- Θεµατικές µάχες µεταξύ πολλών ζώων: σκορπιοί,  γάτες, ποντικοί, 

λιοντάρια και άλλα άγρια ζώα (VII, 13, 43) 

- Σκαραβαίος που υπέφερε για χάρη ενός παιδιού (III, 157) 

- Εξηµέρωση των άγριων ζώων (VI, 7) 

- Ο αγώνας της επιβίωσης (VI, 133, 134). 
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Γραµµατόσηµα µε τη µορφή τού Jāḥiẓ  
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B I B Λ I O Γ Ρ Α Φ Ι Α  
 

 

Α) ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

BGA = Bibliotheca geographorum Arabicorum, έκδ. M. S. Goeje, Brill, Leyden, 

1870-1894, τ. 1-8. 

GAL = Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, I-II + συµπληρ. τ. I-

III, Brill, Leyden, 1996. 

GAS = Geschichte des arabischen Schrifttums, τ. I-IX, Fuat Sezgin, Brill, Leyden, 

1967-2000, τ. 1-13 . 

EI1 = Encyclopaedia of Islam, 1η  έκδ., τ. I-IX, Brill, Leyden, 1913-1936. 

EI2 = Encyclopaedia of Islam, 2η έκδ., τ. I-XII, Brill, Leyden, 1960-2004. 

JRAS =Journal of Royal Asiatic Society. 

RAAD = Revue de l’Académie Arabe de Damas. 

RSO = Rivista degli Studi Orientali, Rome. 

 

 
Β) ΑΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

 
Abū ‘Ubaid al-Bakrī, Kitāb al-tanbīh ‘alā auhām Abī ‘Al ī fī amālīh, στη συνέχεια τού 

Qālī, Amālī. 

Abū Hayyān al-Tawhīdī, Taqrīz al-Jāḥiẓ, στου Yāqūt, Iršād. 

Abū Hilāl al-‘Askarī, Kitāb as-sinā‘atain, Cairo 1320. 

Aġānī = Abū l-Faraj Isfahānī, Kitāb al-Aġānī, έκδ. Būlāq. 
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Abū Mihnaf, Kitāb waq‘at al-Jamal, fragments apud Ibn Abī Hadīd, Šarh, et Tabarī. 

Abū Nu‘aim, Hilya = Abū Nu‘aīm Ahmad ibn ‘Abd Allāh al-Isbahāni, Hilya al-

auliyā’ wa tabaqāt al-asfiyā’ , Cairo, 1351-1356/1932-1937, τ. 1-8. 

Abū Nuwās, Dīwān =Abū Nuwās, Dīwān, έκδ. M. K. Farīd, Cairo, χ.χ., Cairo 1322. 

Abū Rīdā, Ibrāhīm ibn Sayyār an Nazzām wa ārā’uhu al-kalāmiyya al-falsafiyya, 

Cairo 1365/1946. 

Abū Yūsuf, Harāg = Abū Yūsuf al-Qādī, Kitāb al-harāJ, µτφρ. Fagnan, Le livre de 

l’impôt foncier, Paris 1921. 

Abū Zaid al-Ansārī, an-Nawādir fī l-luġa, έκδ.. S. Sartūnī, Beyrouth, 1894. 

al-‘Asqalānī, Lisān al-mizān, Haiderabad, 1329 κ.ε, 6 τ. σε 2. 

al-Aš‘arī, Maqālāt al-Islāmiyyīn, έκδ. Ritter, Stambul, 1929. 

al-Asma‘ī, Kitāb an-nahl wa l-karm, έκδ.. Haffner, dans Mašriq, 1902. 

Āmidī, Kitāb mu’talif wa l-muhtalif fī asmā’a l-šu‘arā’ , έκδ. Krenkow, Cairo 

1354=1935. 

Anbārī, Alibbā’ = Ibn al-Anbārī, Nuzhat al-alibbā’ f ī tabaqāt al-udabā’ , Cairo 

1294/1876. 

Aristote, Animaux = Aristote, Histoire des Animaux, 2e έκδ.. J. Vrin, µτφρ. M. Tricot, 

Paris 1987. 

_______, La génération = Génération  des Animaux, έκδ. J. Vrin,  Paris 1951. 

_______, De l’âme = Traité de l’âme, έκδ. J. Vrin,  Paris 1959. 

_______, Parties des animaux = Les parties des animaux, κείµενο και µτφρ. P. Louis, 

Paris 1957. 
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Averrois, Commentarium Magnum = Averrois Cordubensis, Commentarium Magnum 

in Aristotelis «De anima», έκδ. F. St. Crawford, Cambridge Mass. 1953 (III, 14. 

144), The Medieval Academy of America Publ., no 59.  

Baihaqī, Tatimmat = al-Baihaqī, Zahīraddīn ‘Al ī, Tatimmat Siwān al-hikma, έκδ. του 

αραβικού και περσικού κειµένου από τον Muh. Safī‘, Lahore, 1350/1935, έκδ. 

του αραβικού κειµένου από τον M. Kurd ‘Al ī, Ta’rīh hukamā’ al-islām, 

Damascus-Cairo, 1946. 

Badī‘, History = Badī‘, History of Basorah, (Tārih i Barsra), Calcutta, χ.χ. 

Baġdādī, Farq = Baġdādī, Kitāb al-farq bain al-firāq, έκδ. M. Badr, Cairo 1328/1910. 

Balādurī, Futūh = Balādurī, Futūh al-buldān, έκδ. de Goeje, Leyde, 1865; µτφρ. F. C. 

Murgotten, New York, 1924. 

Barhebraeus, Ta’rīkh = Barhebraeus, Ta’rīh muhtasar ad-duwal li l-‘allāma 

Grigoriūs Abū l-Faraj al-Malatī al-ma‘rūf bi Ibn al-‘Ibrī, έκδ. Antūn Salhānī, 

Beyrouth, 1890, 2η  έκδ., Beyrouth, 1958. 

Basset, 1001 contes = Basset, R., Mille et un contes, récits et légendes arabes, Paris, 

1924-1927, τ. 1-3. 

Bayān = βλ. Jāḥiẓ 

Bīrūnī, Jamāhīr = Bīrūnī, Muh. ibn Ahmad, Kitāb al-Jamāhir fī ma‘rifat al-Jawāhir, 

Haiderabad, 1355. 

Dīnawarī, Tiwāl = Dīnawarī, Abū Hanīfa, al-Ahbār at-tiwāl, Cairo, 1330. 

Éphèbes = βλ. Jāḥiẓ 

Fihrist  = Ibn an-Nadīm, al-Fihrist, Cairo, χ.χ. 

Halīfa, Kašf  = Hājj ī Halīfa, Kašf az-zunūn, έκδ. Būlāq, χ.χ., τ. 1-2. 

Hatīb, Baġdād  = al-Hatīb al-Baġdādī, Ta’rīh Baġdād, Cairo 1349=1931, τ. 1-14. 
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al-Hayyāt, Kitāb al-Intisār, έκδ.. Nyberg, Cairo, 1925. 

Hayawān = βλ. Jāḥiẓ 

Ibn Abī al-Hadīd, Šarh = Ibn Abī al-Hadīd, Šarh nahj al-balāġa, Cairo, 1329, τ. 20, σ. 

4.  

Ibn ‘Asākir, Dimašq = Ibn ‘Asākir, Ta’rīh Dimašq, βιογραφία του Jāḥiẓ 

δηµοσιευµένη από τον F. Krenkow στο RAAD, 1929, IX, σσ. 203-217. 

Ibn al-Faqīh = Ibn al-Faqīh, Kitāb al-buldān, στο BGA, V. 

Ibn al-Hājj, Madhal  = Ibn al-Hājj, al-Madhal, Cairo, 1348, τ. 1-4. 

Ibn Haldūn, Muqaddima = Ibn Haldūn, Prolégomènes, µτφρ. de Slane, 2η  έκδ.., Paris 

1934-1938, τ. 1-3. 

Ibn Hallikān = Ibn Hallikān, Wafayāt al-a‘yān wa-anbā’ abnā’ az-zamān, Būlāq, 

1299. 

Ibn Hauqal = Ibn Hauqal, Kitāb sūrat al-ard, έκδ.. de Goeje, BGA, II. 

Ibn Hazm, Jamhara = Ibn Hazm, Jamharat al-ansāb, έκδ.. Lévi-Provençal, Cairo, 

1948. 

Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Būlāq, 1300-1307, τ. 1-20. 

Ibn al-Muqaffa‘, al-Adab as-saġīr, έκδ.. Tāhir al-Jazā’ir ī,  apud Kurd ‘Alī, Rasā’il al-

bulaġā’ . 

______, ad-Durra al-yatīma, ό.π.. 

________, Kitāb al-adab, ό.π. 

________, Risālat as-sahāba, όπ. 

Ibn Qutaibah, Adab al-kātib, έκδ.. Max Grünert, Leyden, 1900. 

_______, Kitāb al-ma’ārif , έκδ. Wüstenfeld, Göttingen, 1850. 

_______, Muhtalif = Ta’wīl muhtalif al-hadīl, Cairo, 1326. 



314 
 

_______, ‘Uyūn = ‘Uyūn al-akhbār, Cairo, 1343-1349/1925-1930, τ. 1-4, έκδ. 

Brockelmann, Berlin-Strasbourg, 1900-1903. 

_______,  al-Shi̒ r wa-al-shu̒arāʼ, έκδ. De Goeje, Leiden, Brill, 1904 .     

Ibn Rusteh, Kitāb al-a‘lāq an-nafīsa, έκδ. de Goeje, BGA, VII. 

Ibn Sa‘d, Tabaqāt = Ibn Sa’d, Kitāb at-tabaqāt al-kabīri, έκδ.. Sachau, Leyden 1321-

1325/1904-1917, τ. 1-9. 

Ibn al-Uhuwwa, Ma’ālim = Ibn al-Uhuwwa, Ma’ālim al-qurba, έκδ. R. Levy, London 

1938. 

al-Istahrī, Kitāb masālik al-mamālik, έκδ. de Goeje, BGA, I. 

al-Jāḥiẓ, Bayān = Kitāb al-Bayān wa l-tabyīn, έκδ.. Sandūbī, Cairo 1926-1927, τ. 1-3. 

_____, Ansāb al-ašrāf, . τ. I, B. N. Paris, no 6068; IV B., έκδ. Schloessinger, 

Jerusalem, 1938; V, έκδ. Goitein, Jerusalem, 1936; XI,  έκδ. Ahlwardt, Leipzig, 

1883. 

______, Bukhalā’= Kit āb al-Bukhalā’ , έκδ. Hājir ī, Cairo 1948; γαλλ. µτφρ. από τον 

Ch. Pellat, Paris 1951; αγγλ. µτφρ. από τον J. Colville, Avarice and the 

avaricious, The Kegan Paul Arabia Library, Great Britain, 1999.  

 

______, Kitāb al-mu‘allimīn. Έκδ.:  Ιbrahim Jeries: The Book On Schoolmasters and 

the Book of Refutation of Anthropomorphists. Tel-Aviv University: Silsilat Dirasat 

wa-Nusus Adabiyya; Akko: Maktabat wa-Matba at as-Srugi, 1980, σσ. 130 [στα 

αραβικά]. 

 

_______, Risāla fī nafyi al-tashbīh. Έκδ.: Ιbrahim Jeries: The Book On Schoolmasters 

and the Book of Refutation of Anthropomorphists. Tel-Aviv University: Silsilat 
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Dirasat wa-Nusus Adabiyya; Akko: Maktabat wa-Matba at as-Srugi, 1980, σσ. 130 

[στα αραβικά]. 

 
______,  Rasa’il al-Jāḥiẓ , έκδ. Abdassalām Muhammad Hārūn, Cairo 1964, τ. 1-4. 

(Επιλογή µερικών δοκιµίων βλ. στου Hefter, The Reader in al- Jāḥiẓ). 

 
______, Éphèbes = Éphèbes et courtisanes, préface et notes de Malek Chebel, έκδ. 

Payot & Rivages, Paris, 1997. (Ελλ. µτφρ. Του αραβικού κειµένου από την 

Αλεξάνδρα Αθ. Φωτοπούλου, Έφηβοι και εταίρες, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2009). 

Τίτλος του αραβικού πρωτοτύπου: Kitāb mufākharāt al-jawārī wa al-ghilmān [=Το 

εγκώµιο των εταίρων και αγοριών]) , το οποίο περιλαµβάνεται στα Rasa’il al-Jāḥiẓ , 

έκδ. Abdassalām Muhammad Hārūn, Cairo 1964 (επανέκδ. Βηρυτός 1991), τ. Β΄ , σσ. 

89-137. 

 
______, al-Jidd wa l-hazl, έκδ. Kraus-Hājir ī, 61-98. 

______, Hayawān = Kitāb al-Hayawān, έκδ. Abdassalām Muhammad Hārūn, τόµοι 

1-7, Cairo 1938-1945. - Le cadi et la mouche, anthologie du Livre des Animaux, 

extr. choisis, trad. et présentés par L. Souami, éd. Sinbad, Paris, 1988; - Le livre 

des animaux [Anthologie], trad. et préface par Mohamed Mestiri, εκδ. Fayard, 

Paris, 2003. 

______, al-‘Išq wa-n-Nisā’ , έκδ.. Sandūbī. 

______, Kitāb al-tarbī‘ wa l-tadwīr, έκδ. Van Vloten, Tria opuscula, σσ. 86-157. 

Risāla, σσ. 82-147; Sandūbī, Rasā’il , σσ. 187-240. 

______, Kitāb al- ‘Uthmāniyya, έκδ. Sandūbī, Rasā’il , σσ. 1-12. 
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______, Les jouvencelles et les jouvenceaux = Les mérites respectifs des jouvencelles 

et des jouvenceaux, traduit de l’arabe et présenté par Bernard Bouillon, έκδ. 

Philippe Picquier, 2000. 

______, Nābita = Kitāb an-nābita, έκδ. Van Vloten, XI Congrès Oriental., Paris 

1899, σσ. 115-123; Luġat al-‘Arab, VIII, 1930, σσ. 32-35. 

______, Nine Essays of al-Jāḥiẓ, µτφρ. William M. Hutchins, έκδ. Peter Lang, New 

York, 1989. 

______, Qiyān = Kitāb al-Qiyān, έκδ. Finkel, 3 Essays, σσ. 53-57. 

_____, Al-radd ‘alā al-nasārā, γαλλ. µτφρ. από τον I. S. Allouche, « Un traité de  

polémique christiano-musulmane au IXe siècle », Hespéris 26 (1939), σσ. 

123-155.  

____, Risālat al-mu’allimīn, Cairo, 1323, I, 17 κ.ε. 

______, Tabassur = Kitāb at-Tabassur bi t-tijāra, έκδ. H. H. ‘Abdulwahhāb στο 

RAAD, XII (1932), σσ. 326-355. 

Kraus = Kraus, P., και al-Hājir ī, Majmā‘ rasā’il al-Jāḥiẓ, Cairo, 1943. 

Kutubī, ‘Uyūn = Kutubī, ‘Al ī M., ‘Uyūn at-tawārīh, ms. B. N. de Paris, 1588. 

Les jouvencelles et les jouvenceaux = βλ. Jāḥiẓ 

Makkī, Qūt  = al-Makkī, Abū Tālib, Qūt al-qulūb, Cairo 1310. 

Maqdisī, Création = al-Maqdisī, Mutahhar, Kitāb al-bad’ wa t-ta’rīh, έκδ. Cl. Huart, 

Le livre de la création, Paris, 1899-1903. 

Marzubānī, Muwaššah = Marzubānī, al-Muwaššah fī ma’āhid al-‘ulamā’ ‘al ā š-

šu‘arā’ , Cairo 1343. 

Mas‘ūdī, Prairies = Mas‘ūdī, Les prairies d’or, texte et trad. par Barbier de Meynard 

et Pavet de Courteille, Paris 1861-1867, τ. 1-9. 
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Mubarrad, Kāmil = Mubarrad, al-Kāmil fī l-adab, έκδ. Wright, Leipzig, 1864-1892, 

έκδ.  στο Cairo 1324 (µε χωρία του  Jāḥiẓ στο περιθώριο). 

Muqaddasī = Muqaddasī, Ahsan at-taqāsīm fī ma‘rifat al-aqālim, έκδ.. de Goeje, 

BGA, III; έκδ. Και µερική µτφρ. Από τον Ch. Pellat, Alger, 1950 (Description 

de l’Occident Musulman). 

Murtadā, Mu‘tazilah = al-Murtadā, Mahdī Lidīn Ahmad b. Yahyā b., Kitābu l-Milal 

wa n-Nihal [al-Mu‘tazilah είναι τµήµα αυτού του βιβλίου], έκδ. T. W. Arnold, 

Part I, Leipzig, 1902.  

Qālī, Amālī = Qālī, Kitāb al-amālī, 2e έκδ., Cairo, 1344/1926, τ. 1-2 σε 1 τόµο. 

Qiftī = Ibn al-Qiftī, Ta’rīh al-hukamā’ , έκδ. J. Lippert, Leipzig, 1903.  

Qiyān = βλ. Jāḥiẓ. 

Qur’ān, µτφρ. E. Blachère, Paris, 1966. 

ar-Rabī‘ ibn Habīb al-Farāhīdī al-Basrī, al-Jāmi‘ as-Sahīh, I, 1326. 

Rifā‘ ī, Ma’mūn = Rifā‘ ī, A. F., ‘Asr al-Ma’mūn, 3η  έκδ., Cairo, 1346=1928, τ. 3 σε 2. 

Safadī, ‘Umyān = Safadī, Nakt al-himyān fī nukat al-‘Umyān, Cairo, 1329/1911. 

Šahrastānī, Milal  = Šahrastānī, Kitāb al-milal wa n-nihal, έκδ. Cureton, Leipzig 1923. 

Μτφρ. Haarbrücker, Religionsparthein und Philosophenschulen, Halle 1850-

1851, τ. 1-2. 

Sam‘ānī, Ansāb = Sam‘ānī, Kitāb al-ansāb, οµοιότυπη έκδ. από τον D. S. 

Margoliouth, Leyden-London, 1912. 

Sandūbī, Adab = Sandūbī, H., Adab al-Jāḥiẓ, Cairo 1350/1931. 

______, Rasā’ il = Rasā’il  al-Jāḥiẓ, Cairo 1352/1933. 

Jauzī, Mir’ āt = Sibt ibn al-Jauzī, Mir’ āt az-zamān fī ta’r īh al-a‘yān, ms. B. N. de 

Paris, 1505, τ. VI. 
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______, Manāqib Baġdād, Bagdad, 1342. 

Sīrāfī, Nahwiyyīn = as-Sīrāfī, Ahbār an-nahwiyyīn, έκδ. Krenkow, Biographies des 

grammairiens de l’école de Basra, Paris-Beyrouth, 1936. 

Širwānī, Nafhat = as-Širwānī, Nafhat al-Yaman, Calcutta, 1278. 

as-Suyūtī, Muzhir = as-Suyūtī, al-Muzhir fī ‘ulūm al-luġa wa-anwā‘hā, Cairo, χ.χ., τ. 

2 σε 1. 

Ta‘ālibi, Latā’if  = at-Ta‘ālibi, Kitāb latā’if al-ma‘ārif , έκδ.. de Jong, Leyde, 1867 

(µερική µτφρ. τού Rescher, Orientalische Miszellen, σσ. 194-228). 

Tabarī  = Tabarī, Annales, έκδ. de Goeje, Leyden, 1879-1901, τ. 1-15. (Νεότερη 

έκδοση υπό Ehsan Yar-Shater σε 40 τόµους µε τίτλο: The History of Al-Tabari 

στη σειρά Suny Series in Near Eastern Studies, State University of New York, 

2007). 

Tabassur = βλ. Jāḥiẓ. 

Usaibi‘a, ‘Uyūn = Ibn Abī Usaibi‘a, ‘Uyūn al-anbā’ f ī tabaqāt al-atibbā’ , Cairo, 

1882-1884, τ. 1-2. 

Wardī, Ta’rīh = Ibn al-Wardī, Ta’rīh, Cairo, 1285, τ. 1-2. 

Waššā, Muwaššā = al-Waššā, Ġurār al-hasā’is wa ‘urar an-naqā’is, Būlāq, 1284. 

Ya’qūbī, BGA = al-Ya‘qūbī, Kitāb al-buldān, έκδ. de Goeje, BGA, VII; µτφρ. G. 

Wiet, Les Pays, Cairo, 1937. 

_______, Historiae = Ibn Wādhih qui dicitur al-Ja‘qūbī historiae, έκδ.. Houtsma, 

Leyden, 1883, τ. 1-2. 

Yāfi’ ī, Janān = al-Yāfi‘ ī, Mir’at al-janān wa ‘ibrat al-yaqzān, Haiderabad, 1337, τ. 1-

4. 
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Yāqūt, Buldān = Yāqūt, Mu’jam al-buldān, έκδ.. F. Wüstenfeld, Leipzig, 1866-1870, 

τ. 1-6. vols. 

______, Iršād  = Iršād al-arīb ilā ma‘rifat al-adīb, έκδ.. Margoliouth, Londres, τ. 1-7. 

Zayyāt, H., at-Tašayyu‘ li-Mu‘āwiya fī ‘ahd al-‘Abbāsiyyīn, Mašriq, 1928 (XXVI), 

σσ. 410-414. 

Zubaidī, Tabaqāt  = Zubaidī, Tabaqāt an-nahwiyyīn, έκδ.. Krenkow, RSO, VIII, 1919, 

σσ. 107-156. 

 

Γ) ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 
Al- Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time  =  Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  

Khalidi, Tarif - Kropp Manfred (εκδ.), Al-Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our 

Time, (Beiruter Texte und Studien, τ. 119), Βeirut 2009, Ergon Verlag 

Wurzburg in Kommission. 

 

Ali Mourad, Al-Hasan Al-Baṣrī. = Sulaiman, Ali Mourad, Early Islam Between Myth 

and History: Al-Hasan Al-Baṣrī (d. 110H/728 CE) and the Formation of His 

Legacy in the Formation of Classical Islamic Scholarship, Leiden: Brill, 2005. 

 

Allen, R., Arabic literature = Allen, Roger, An introduction to Arabic literature, 

Cambridge University Press, 2000. 

Allouche = Allouche, I. S., « Un traité de polémique christiano-musulmane au IXe 

siècle », Hespéris 26 (1939), σσ. 123-155.  

Anastase, Nuqūd = Anastase-Marie, Père, an-Nuqūd al-‘arabiyya wa-‘ilm an-

nummiyyāt, Cairo-Bagdad, 1939. 
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Asin Palacios = Asin Palacios, Miguel, El «Libro de los Animales» de Jāḥiẓ,  Isis, no 

43, τ. XIV, Μάιος 1930, σσ. 20-54. 

 
el-‘Attar, “al-Jahiz’s Original View of ‘Arabic’ in relation to the Holy Qur’an” =  

Jamal el-‘Attar, “A Rich Concept of Arabic / al-‘Arabiyya: al-Jahiz’s Original 

View of ‘Arabic’ in relation to the Holy Qur’an”, Democracy in the Middle 

East, σσ. 20-33. 

Baalbaki, “The Place of al-Jāḥiẓ in the Arabic Philological Tradition” = Baalbaki, 

Razmi,  “The Place of al-Jāḥiẓ in the Arabic Philological Tradition”, 

Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, Tarif - Kropp Manfred (εκδ.), 

Al-Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, (Beiruter Texte und Studien, τ. 

119), Βeirut 2009, Ergon Verlag Wurzburg in Kommission, σσ. 91-110. 

 
Bayrakdar, “Al-Jâhiz and the rise of evolutionism” = Bayrakdar, « Al-Jâhiz and the 

rise of evolutionism », στο  Hamdard Islamicus Fondation, τ. VIII, αρ. 2, 1985, 

σσ. 31-39. 

 
Behzadi, “A-Jāḥiẓ and his Successors on Communication and the Levels of 

Language” =  Behzadi, Lale, “A-Jāḥiẓ and his Successors on Communication 

and the Levels of Language”, Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, 

Tarif - Kropp Manfred (εκδ.), Al-Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, 

(Beiruter Texte und Studien, τ. 119), Βeirut 2009, Ergon Verlag Wurzburg in 

Kommission, σσ. 125-132. 
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Bel-Hadj Mahmoud, La psychologie des animaux. = Bel-Hadj Mahmoud, La 

psychologie des animaux chez les Arabes, notamment à travers le Kitāb al-

Ḥayawān de Jâhiz, Paris, Klinsciek, 1977. 

 

Blachère, La littérature arabe = Blachère, Régis, La Littérature arabe des origines à 

la fin du XVe siècle de J.C., I-III, έκδ. Adrien Maisonneuve, Paris, 1952-1966. 

Brochelmann, GAL = Brockelmann, Carl, Geschichte der arabischen Literatur, τ. I-II, 

και συµπληρ. I-III, Brill, Leyden, 1996. 

Buytendijk, Traité = Buytendijk, F. J. J., Traité de la Psychologie Animale, Paris, 

1952. 

Caetani, Annali = Caetani, L., Annali dell’ Islam, Milanο, 1905 κ.ε., τ.1-10.  

Cassirer, Knowledge = Cassirer, The problem of knowledge, translated by W. H. 

Woglom and Ch. W. Hendel, Yale University Press, New Haven, 1950. 

Christensen, Sassanides = Christensen, A., L’Iran sous les Sassanides, 2η  έκδ., 

Copenhageν, 1944. 

Collingwood, Nature = Collingwood, R. C., The Idea of Nature, Oxford, 1945. 

Contadini, A World of Beasts = Anna Contadini: A World of Beasts: A Thirteenth-

Century Illustrated Arabic Book on Animals (the Kitāb Na‘t al-Ḥayawān) in the 

Ibn Bakhtīshū‘ Tradition Brill, Leiden, 2011. 

D’Ancona, Commenting on Aristotle  = D’Ancona, Cristina, Commenting on 

Aristotle. From Late Antiquity to the Arab Aristotelianism, στο Der Kommentar 

in Antike und Mittelalter. Beiträge zu seiner Erforschung hrsg. von W. 

Geerlings u. Chr. Schulze, Brill, Boston-Leiden-Köln 2001, σσ. 200-251. 

 
Darwin, Life and Letters = Charles Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, 

London, 1887. 
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“Deiber, “A New Manuscript of al- Jāḥiẓ’s Works” = Deiber, Hans, “A New 

Manuscript of al- Jāḥiẓ’s Works and its Importance for their Transmission”, 

Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, Tarif - Kropp Manfred (εκδ.), Al-

Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, (Beiruter Texte und Studien, τ. 119), Βeirut 

2009, Ergon Verlag Wurzburg in Kommission, σσ. 221-228. 

 

Delort, Les Animaux = Delort, Robert, Les Animaux ont une histoire, έκδ. Seuil, 

1984. 

 

Delort, « Les Animaux en Occident »  = Delort, Robert, « Les Animaux en Occident 

du Xe au XVIe siècle», Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 

l'enseignement supérieur public, τ. 15, αρ. 15 (1984), σσ. 11-45. 

 

Dichy, Joseph, « Discours logique et logique d’un discours, une lecture du Livre des 

Avares », στο Analyses-Théorie, 1982 αρ. 2/3, Université Paris 8, σσ.  31-83. 

 

_______, Des paralogismes qui font rire : les Avares de Jâhiz, in C. Plantin (Ed.), 

Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés, Paris, Kimé, σσ.  193-203. 

 

Dunlop, «The translations» = Dunlop, D. M., «The translations of al-Bitrīq and Yahyā 

(Yuhannā)  b. al-Bitrīq», JRAS , 1959, σσ. 140-150. 
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Eisenstein, Einfürung in die arabische Zoographie.  =  Herbert Eisenstein, Einfürung 

in die arabische Zoographie. Das tierkundliche Wissen in der arabisch-

islamischen Literatur, Berlin 1990. 

 
Enderwitz, “Culture, History and Religion”  = Suzane Enderwitz, “Culture, History 

and Religion: À propos the Introduction of the Kitāb al-ḥayawān”,  Heinemann, 

Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, Tarif - Kropp Manfred (εκδ.), Al-Jāḥiẓ: A 

Muslim Humanist for our Time, (Beiruter Texte und Studien, τ. 119), Βeirut 

2009, Ergon Verlag Wurzburg in Kommission, σσ. 229-237. 

 
Fakhry, A History of Islamic Philosophy = Majid Fakhry, A History of Islamic 

Philosophy, New York, Columbia University Press, 21983. 

Finkel, Three Essays  = J. Finkel, Three Essays of Abu Othman Amr Ibn Bahr al-Jahiz 

(d. 869), ed. from three manuscripts, Cairo 1926. 

 
Foltz, Animals = Foltz, Richard C., Animals in Islamic tradition and Muslim cultures, 

Oxford, 2006. 

Frank, Richard McDonough, Beings and their attributes, the teaching of the Basrian 

school of the Mu‘tazila in the classical period, State University of New York 

Press, Albany 1978. 

Goldziher, I., Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leiden 1920. 

Jabrī, Jāḥiẓ = Jabrī, Š., al-Jāḥiẓ mu’allim al-‘aql wa l-adab, 1351=1932. 

Gabrieli, Ibn al-Muqaffa‘= Gabrieli, F., L’opera d’Ibn al-Muqaffa‘, RSO, XIII, σσ. 

197-247. 

Graf, Geschichte = Graf, Georg, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, τ. 

I-V, Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944-1953. 
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Guidi-Walzer, al-Kindi = Guidi – Walzer, R., Studi su al-Kindi I. Uno scritto 

introduttivo allo studio di Aristotele, Rome 1940. 

 
Günther, “Al-Jāḥiẓ and the Poetics of Teaching ” = Günther, Sebastian, “Al-Jāḥiẓ and 

the Poetics of Teaching – A Ninth Century Muslim Scholar on Intellectual 

Education ”, Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, Tarif - Kropp 

Manfred (εκδ.), Al-Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, (Beiruter Texte und 

Studien, τ. 119), Βeirut 2009, Ergon Verlag Wurzburg in Kommission, σσ. 17-

26. 

Gutas, Greek Wisdom Literature = Gutas, Dimitri, Greek Wisdom Literature in 

Arabic. A study of the Graeco-Arabic Gnomologia, New Haven, American 

Oriental Society, 1975 (American Oriental Series, τ. 60). 

_______, Gutas, Greek thought, Arabic Culture = Gutas, Dimitri, Greek thought, 

Arabic Culture, Routledge, 1998, σ.  98. 

Γούτας ∆ηµήτρης, Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισµό.= ∆ηµήτρης 

Γούτας, Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισµό. Ελληνο-αραβικές 

µεταφράσεις στη Βαγδάτη κατά την πρώιµη αββασιδική περίοδο (2ος-4ος / 8ος-

10ος αιώνας), εκδ. Περίπλους, Αθήνα 2002. 

Ġuzūlī, Matāli‘= Ġuzūlī, Matāli‘ al-budūr fī manāzil as-surūr, Cairo 1299-1300, τ. 2. 

 
al-Ḥādjirī, «Takhrīdj nusūs aristatāliyya» = al-Ḥādjirī, Ṭāhā, «Takhrīdj nusūs 

aristatāliyya min Kitāb al-Hayawān li ’l-Dj āḥiẓ», Madjallat Kulliyyat al-Ādāb, 

Alexandria 1953, τα 6-7 1952-1953), σσ. 15-35, και τ. 8 (1954), σσ. 69-90. 

al-Ḥādjirī, al-Jāḥiẓ = al-Ḥādjirī, Ṭāhā, al-Jāḥiẓ ḥayātuhu wa-āthāruhu, Cairo, Dār al-

Ma‘ārif, 1962. 
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Hammer - Purgstall, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della Biblioteca 

Ambrosiana =  Hammer – Purgstall, Joseph, Catalogo dei codici arabi, persiani 

e turchi della Biblioteca Ambrosiana, Biblioteca Italiana o sia Giornale di 

letteratura, scienze e arti 94 (1839). 

 
Heath, “Al- Jāḥiẓ, Adab, and the Art of the Essay ” =  Heath, Peter, “Al- Jāḥiẓ, Adab, 

and the Art of the Essay ”, Heinemann, Arnim - Meloy, John L. -  Khalidi, Tarif 

- Kropp Manfred (εκδ.), Al-Jāḥiẓ: A Muslim Humanist for our Time, (Beiruter 

Texte und Studien, τ. 119), Βeirut 2009, Ergon Verlag Wurzburg in 

Kommission, σσ. 133-172. 

 

Hefter, The Reader in al- Jāḥiẓ.  =  Thomas Hefter,The Reader in al-Jāḥiẓ. The 

Epistolary Rhetoric of an Arabic Prose Master, Edinburgh Universitry Press, 

2014.  

 

 

Hildebrandt = Thomas Hildebrandt: Neo-Mu‘ tazilismus? Intention und Kontext im 

modernen arabischen Umgang mit dem rationalistischen Erbe des Islam 

(Islamic Philosophy, Theology and Science, vol. LXXI), Brill, Leiden-Boston, 

2007. 

 

Hillenbrand “Mamlūk and Īlkhānid Bestiaries” = Robert Hillenbrand, “Mamlūk and 

Īlkhānid Bestiaries: Convention and Experiment”, Ars Orientalis, τ. 20 (1990), 

σσ. 149-187.  

 
 
Horowitz, Über den Einfluss = Horowitz, S., Über den Einfluss der griechischen 

Philosophie auf die Entwicklung des Kalām, Breslau, 1909. 

 
Huart, Littérature = Huart, Cl., Littérature arabe, Paris 1931. 

______, Histoire des Arabes, Paris, 1912, τ. 2. 
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Jalil, Brève histoire = Abd el-Jalil, J.- M., Brève histoire de la littérature arabe, 2η 

έκδ., Paris 1945. 

Jeries, Two Essays by al-Jahiz = Jeries, Ιbrahim: The Book on Schoolmasters and the 

Book of Refutation of Anthropomorphists. Tel-Aviv University: Silsilat Dirasat wa-

Nusus Adabiyya; Akko: Maktabat wa-Matba at as-Srugi, 1980, σσ. 130 [στα 

αραβικά]. 

 
_______  Le système éthique d’al-Jahiz = Jeries, Ιbrahim: «Le système éthique d’al-

Jahiz». Studia Islamica 56 (1982), σσ. 51- 68. 

 
_______,  Al-Jahiz’s Concept =  Jeries, Ιbrahim: «Al-Jahiz’s Concept of Writing and 

Books». Al-Karmil: Studies in Arabic Language and Literature 1 (1980), σσ. 

35-55 [στα αραβικά]. (Πρβλ. James E. Montgomery, Al-Jāḥiẓ.: In Praise of 

Books, Edinburgh Universitry Press, 2013). 

 
_______, Quelques aspects de la pensée mu‘tazilite d’al-Jahiz = Jeries, Ιbrahim: 

«Quelques aspects de la pensée mu‘tazilite d’al-Jahiz», Studia Islamica 52 

(1980), σσ. 67-88. 
_________,    Jeries, « De la Risāla attribuée à Sahl b. Hārūn par al-Ğāḥiẓ »  = Jeries, 
Ιbrahim: « Vers une nouvelle lecture de la Risāla attribuée à Sahl b. Hārūn par al-
Ğāḥiẓ, Arabica, τ. 59 (2012), σσ. 1-48.   
 
Jugie, Theologia = Jugie, M., Theologia dogmatica christianorum orientalium ab 

ecclesia catholica dissidentium, τ. V: De theologia dogmatica Nestorianorum et 

Monophysitorum, Paris 1935. 

Kennedy, When Baghdad Ruled the Muslim World = Hugh Kennedy, When Baghdad 

Ruled the Muslim World. The Rise and Fall of Islam’s Greatest Dymasty, Da 

Capo Press, 2004. 

Al-Khalili, The House of Wisdom. = Jim al-Khalili, The House of Wisdom. How 

Arabic Science saved Ancient Knowlwdge and gave us the Renaissance, 
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