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جعثحن لالىخاب لىحت، وكس جم جلؼُم  74ؿيل، و  555كفحت، ًوم  343ًإحي الىخاب في 

:  ول حعء ًخيىن مً ؤضبٔت فلٌى

 الجزء األول: الحيوانات المفترسة والعاملة والرفيقة.

 الفصل ألاول: اللقاء مع ؤلاوضان.

 الفصل الثاوي: مضاكىت مع ؤلاوضان .... عالقاث مضتقرة.

 الفصل الثالث: الحيىاهاث الكاصرة.

ا 
ً
 والحيىاهاث اإلاىذثرة.الفصل الرابع: الحيىاهاث القادمت حذيث

 الجزء الثاني: الحيوانات في عالم الرموز

 الفصل الخامط: عن آلالهت والحيىاهاث، طقىش الحيىاهاث في فترة ما قبل التاريخ.

 الفصل الضادش: الحيىاهاث صىرة حيت لإلله.

 الفصل الضابع: حيىاهاث أضفيت عليها صفت التقذيط.

 صىفت.الفصل الثامن: حيىاهاث مصىفت وغير م

هصا باإلهافت بلى داجمت، وجىهُح لخخابٕ الٔلىض وجلؼُم ألاػطاث في ملط اللسًمت، زم 

 وكف للىحاث، وفي النهاًت هىامف الىخاب.

الىخاب بملسمت للخإهُس ٓلى الٔالكت بحن اإلالطي والحُىاهاث في ملط اللسًمت،  بسؤ

الحُىاهاث وحماًتها مً ؤلاهلطان، بةزٓاء مؼدبٔسًً فىطة ؤن ًيىن ألامط وكل إلاؼخىي الحفاَ ٓلى 

حن حطكهم ٓلى حُاة جلً  ؤن شلً الاهخمام ؤمٌط حسًث واججاه ٓلطي، ولىنهم حفِىا للملٍط

خساء ٓليها.  الحُىاهاث والطفم بها، وؤنهم واهىا مً ؤكل الـٔىب مٌاضزة للحُىاهاث والٓا

 " اللقاء مع اإلنسان"الفصل األول: 

ذُت إلالط ووـإة نهط الىُل و وفُه حسًث، باكخواب، ٓ اهخلاله مً مجطاه ً الجغطافُت الخاٍض

اث الباحثت ًٓ وـإة وؤكل نهط  اللسًم في الصحطاء اللُبُت بلى مجطاه الحالي، ًبًلا لبٔى الىٍِط

، التي حٔىز بلى الٔلط ٓلى حاهبي الىازي في الصحطاء الـطكُتوالغطبُتؤلاوؼان  اػدٌُانبساًت الىُل، و 

لى ؤي مىص هحى الحجطي  ، لخبسؤ ٓالكت البـط بالحُىاهاث مً دالٌ وـاي ػىت 333333الحسًث ألٓا

وال ؿً ؤن البِئت واهذ ىم لخىفحر حاحاجه الغصاثُت، بلى حاهب وـاي الجمٕ وؤلالخلاي. لاللُس وال

غىُت بـيل ًىفي حُاة ؤٓساز غفحرة مً الحُىاهاث دالٌ جلً الفترة، وكس جطن بوؼان شلً الىكذ 

ت التي ػىماث ض  في ؤماهً ٓسًسة بالصحطاء الغطبُت وفي الصحطاء الـطكُت، جلىض كُس الحُىاهاث البًر

ت والىٔام والِباء.  واهذ مىدـطة وكخئص، مثل ألافُاٌ والعضاف والثحران البًر

اللازضة ٓلى جىفحر الغصاء لهصا الحجم  الهوابىادُت التي هخ  ٓنها جطاحٕ بِئت ومٕ الخغحراث اإلا

طن ٓلى ؤلاوؼان ؤن ًخجه هحى الاػدٌُان بلىة بلى حاهب نهط الىُل الطخ
ُ
ت، ف م مً الحُىاهاث البًر

ازة ؤٓساز الؼيان واججاههم هحى الاػخلطاض مٕ مٔطفت لُِٔف حُاة بحن ؤلاكامت والترحاٌ،  ومٕ ٍظ
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لى، العضآت وحفّ الغالٌ، والاهخلاٌ مً ُاهطة البساوة بلى الاػخلطاض، في الٔلط الحجط الحس ًث ألٓا

بسؤ اإلالطي اللسًم ًخجه هحى اػخئىاغ بٔى الحُىاهاث، وشلً لخىفحر احخُاحاجه مً الغصاثُت مً 

 ألالبان واللحىم، لُىفط ٓلى هفؼه مـلت اإلاٌاضزة بىحىز ما ًحخاحه محلىًضا لسًه بؼىض.  

 

 

ِهط 
ُ
فُما بحن ألالف الؼازػت والطابٔت كبل اإلاُالز هثحر مً السالثل ٓلى شلً الخىْى في وهىا ج

ى الحُىاهاث التي ٓطفها  مٔها ػىاء مً دالٌ اللُس واللىم ؤو مً دالٌ  همشلً الىكذ، وحٔامل ملٍط

ط، والخطاف واإلاآع وألابلاض والىالب والٔسًس مً الحُىاهاث اليا ػطة ٓملُت ؤلاػخئىاغ، مثل الخىاٍظ

مثل الثحران الىحـُت والِباء وفطغ النهط وحُىاهاث ؤدطي مثل اللىاضن والفئراث والحرابُٕ، والثٔالب 

هما ٓثر ٓلى الٔسًس مً الٌُىض مثل البٍ وؤلاوظ والؼمان، وحمُٔها واهذ جمثل حِحرة السواحً، 

ً والىطاوي والبلـىن والٔلافحر اإلااثُت، وبلى حاهب جلً اإلااثسة الٔامطة فةنها  باإلهافت بلى مالً الحٍع

مطمسة بجي ػالمت، ؿماٌ لم جفخلس لؤلػمان مثل ػمىت الجطي وبلح البحط، وواهذ حواضة ول مً 

. ؿهىًزا، هم، وحواضة اإلأازي45غطب اللاهطة بىحى   ٓلى شلً الخىْى

واللٌٕ بإن اإلالطي اللسًم كس زحً ؤو اػدئيؽ حُىان ما ؤمط جسوض حىله بٔى الـيىن، 

ىن في ألالفُت الخامؼت ؤم ؤنهم ؤجىا بها فٔلى ػ بُل اإلاثاٌ ًثىض حٌى البلط  حؼاٌئ هل اػدئيؼها اإلالٍط

لى ول حاٌ فةن بلى ملط ٓبر ػِىاء حُث اػخاوؼذ هىان فُما بحن ألالفُت الخاػٔت والؼابٔت؟  ٓو

اث ببساًت ألالفُت الطابٔت كبل اإلاُالس احخلذ مياهت هامت في ملط، فِهطث الثحر  ان مطػىمت ؤو البلٍط

ت مً اللللاٌ، هما ضػمذ ٓلى حسضان اإلالابط وفي ؤؿياٌ جطمع بلى اللىة الحطبُت اإلالاجلت هما  ملىٓى

بن اػخٌاْ اإلالطي جسححن بٔى مً اإلاالحّ ؤهه و و في لىحت الثىض اإلامثلت للملً اإلاىخلط ؤطمط. 

ط والحماض، فةن اليلب، الصي ٌٔس ؤػبم ا لحُىاهاث اػخئىاًػا، كس جم الحُىاهاث ألادطي مثل الخجًز

بحواضه إلالط مً الـطق ألازوى، بآخباضه مً فلُلت الصثاب وملط ال جخىاحس بها جلً الفلُلت، 

ذُت مٕ باهىضاما للٔسًس مً الحُىاهاث التي حِٔف في وازي الىُل ؤو باللطب وهىصا بس ؤث الٔلىض الخاٍض

ػىز والىمىض باإلهافت بلى ألا حالتها الىحـُت، مىه، ػىاء ما جم جسحُنها واػخئىاػها ؤو ال ظالذ ٓلى 

ألافُاٌ والىٔام والعضاف حىىًبا هحى فُه جطاحٔذ  الصيالتي بلُذ ٓىس حسوز الصحطاء، في الىكذ 

ىبت. اثاإلاىاد  ألاهثر ًض
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 " مساكنه مع اإلنسان .... عالقات مستقرة": الفصل الثاني

اض وفُه جمذ ؤلاؿاضة بلى الحالت العضآُت في ملط  ،والتي هي ؤػاغ لٔملُت جطبُت بآخباضها ؤلًا

ا ٌٔخمس بـيل ؤػاس ي ٓلى مُاه  ًٓ الحُىان، وؤن ؤلاوؼان اإلالطي اللسًم مٕ ألالفُت الثالثت ؤكبح معاض

ب التي جىحس فىق ؤػٌح اإلأابس  ضغمنهط الىُل،  ؤن همُت ألامٌاض واهذ هبحرة، وزلُل شلً جلً اإلاعاٍض

، وواهذ العضآت ج وفي زولت  ؽ مىص ألالف الطابٔت كبل اإلاُالز.لىم حٌى هِام داق بالطي، جإػواإلاىاٌظ

ت واػخلطاض ًومً الىكىف هس ؤي بهطاض ؤو  جلىم ٓلى العضآت وان البس مً وحىز حيىمت مطهٍع

دلل،كس حؼببه الفُواهاث التي جخىكف فاثستها ٓلى مسي غعاضتها ؤو اهذفاهها، وبالخالي ُهطث الحاحت 

هىض هِام بزاضي ٌـطف  طف لحفط اللىىاث إلًلاٌ اإلاُاه بلى ألاضاض ي العضآُت، ُو ُٓ ٓلى شلً الىِام 

ضثِؼه باػم "اإلاإمىض اإلاذخم بحفط اللىىاث" وفي اإلاىاًم التي ال ًخىافط لها مُاه الىُل، مثل الىاحاث، 

جحذ ػٌح ألاضن وي جحلل ٓلى اإلاُاه اإلاىحىزة بالبرن الٔالُت اللاثمت ُهط هِام اللىىاث اإلاحفىضة 

ت. في حىباث الخالٌ، باإلهافت بلى اػخذسام مُاه الجىف ا مً دالٌ آلاباض الاضجىاٍظ ًُ  ُت التي جىبثم ًبُٔ

وكس واهذ حمُٕ جلً الجهىز الغطن منها الحفاَ ٓلى ألاضن العضآُت والٔمل ٓلى بهافت 

مؼاحاث ظضآُت حسًسة، وكس ُهط ؤزطها بىهىح في الفُىم التي ٓطفذ الٔسًس مً ؤٓماٌ الطي في ٓهس 

ث ضي حسًثت في ٓهس البٌاإلات والطومان، مثل الـازوف ؤو ألاػطة الثاهُت ٓـط، ومٕ زدٌى هِم وؤزوا

مؼماض ؤضؿمُسي اللىلبي والؼاكُت، ظازث مؼاحت ألاضن العضآُت، والتي وان ًخم مىحها للجىىز ليي 

خىاحس حجم  مً الىزاثم جىفط كسض  ضخمًثبخىهم باالضن ولُومىىا وحىزهم ؤزىاء اإلأاضن اإلالبلت. ٍو

كُاغ مؼاحتها وجحسًس ُِم ومطاكبت ألاضن العضآُت في ول ٓام، و هبحر مً اإلألىماث حٌى جى

ىبت ألاضن وهمُت اإلاىخجاث اإلاخحللت منها.   الوطاثب وؤلاًجاضاث وفًلا لسضحت ًض

وبالحسًث ًٓ الٔىاكط الفآلت اإلامثلت في ؤهىاْ وفلاثل الحُىاهاث اإلاىحىزة بملط والتي 

س ًٓ زالزت آالف ٓام، دؤذ لىمٍ داق ُل زابًخا إلاا ً ألاهىاْ والفلاثل كس جلً فةن بٔى ٍع

ومٕ الحُىاهاث اإلاؼخإوؼت . ة ألاكلُتبالىىا جىاكلذ، وحل غحرها، ولىً لم ًحسر ؤي دلل ؤو اهٌطاب

في اإلالسمت، بآخباضها ؤكسم  البقرياتؤجذ فلُلت 

الحُىاهاث اػخئىاًػا في ملط، ووان لالبلاض ؤهمُت 

 في اللحىم والسهىن هبحرة فهي ملسض 
ً

للغصاء ممثال

وألالبان وهصلً ٌؼخذسم حلسها في اللىآاث 

الجلسًت التي جلسمذ بفول جىافط مازة الىٌطون، 

هما اػخذسم بطاظها هؼماز، وبخجفُفه ٌؼخذسن 

وىكىز، واػخذسمذ ًاكتها هصلً في سحب 

الخىابِذ ٓلى حطاضاث بلى الجباهاث، ولجط اإلاحطار 

ومٕ ادتراْ الؼاكُت  في زضاػت الحبىب،و

هما واهذ  اػخذسمذ في بزاضة عجلتها الٔمالكت.
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ِهط 
ُ
ضمًعا للثراء وبُهاض لغجى اإلالىن وػٌىتهم، وهصلً للىتهم وبٌـهم، هما في لىحت الثىض التي ج

ساء جحذ حىافطه، ؤطمط،  للىي" و "شي "الثىض ا وحملهم لٔباضاث جمسحهم مثل ًسهؽ ؤحس ألٓا

  .اللطهحن الفىالشًحن"

اث في  وجحمل هثحر مً الىلىؾ الغاثطة في ملاًب السولت اللسًمت زاللت ٓلى ؤهمُت البلٍط

اض اوفي جلً الىلىؾ ًِهط ألامط هصلً في ٓهس السولت الىػٌى، مجاٌ الاكخلاز، واػخمط  ن وهم و لبلَّ

ـاهس التي ٌؼآسون البلط ٓلى ٓبىض كىىاث الطي حاملحن ٓلى ُهىضهم ألافطاز اللغحرة منها، وهصلً اإلا

ووان اللبن ٌؼخذسم جىضح ٓملُاث حلب البلط، وواهذ جلً الٔملُت بحاحت بلى ازىحن لللُام بها، 

للحلٌى ٓلى الٔسًس مً اإلاـخلاث، هما ؤهه وان ٌؼخذسم في الٌلىغ والـٔاثط السًيُت، وللساللت 

لبلطة "حخحىض" ؤو مً ٓلى مياهت البلطة ٓلى اإلاؼخىي الطمعي، فةن هثحر مً اإلالىن وان ًطهٔىن مً ا

غحرها مً الطباث ليي ًوفي ٓلى هفؼه كفت بلهُت. ومً اإلاالحّ ؤن لحىم البلط وان حىًطا ٓلى 

ألاغىُاء، وهازًضا ما وان ًدىاولها الفلطاء، وواهذ لحىمها حؼخذسم هصلً همً دسمت اللطابحن اإلالسمت 

لىٔاٌ وألاحعمت واللفاظاث وواقي ألاشْض لؤلضباب واإلاىحى، واػخذسم حلسها في كىآت ؤؿُاء ٓسًسة مثل ا

 مً ؤحل الىبالحن والُجٔب، ولٔمل ٓسة الجُاز وهؼىة الٔطباث.  

، جم الخإهُس ٓلى ؤن الحماض كس ؿُس ملط، فلس اػخإوؼها اإلالطي الحميروفي الحسًث ًٓ 

ؤٓماٌ ٓسًسة اللسًم مىص ظمً بُٔس، وشلً باػخئىاغ الحماض الىحش ي الىىبي، وكس اػخٔحن بالحماض في 

مثل ؤٓماٌ العضآت، وؤٓماٌ الحمل، وجِهط الىلىؾ زوض الحماض في الٔمل العضاعي، ولىً الٔىف 

والخـىهت واهذ الؼمت الغالبت هس الحماض وال ظالذ، وفي الٔلط الطوماوي اػخمط اػخذسام الحماض في 

واإلاىاوئ اإلاىحىزة ٓلى ؤٓماٌ الىلل ما بحن الىازي ومحاحط الطدام وألاحجاض بالصحطاء الـطكُت، 

 ػىاحل البحط ألاحمط.

ثر ٓلى ِٓام دطاف ومآع  الخراف واإلااعسؤما  ُٓ لت، حُث  وكس جم اػخئىاػها مىص فتراث ًٍى

لي مً ؤكل ؤػُىي بـيل  في مىكٕ بىاحت الفطافطة ٌٔىز لؤللفُت الطابٔت، وبن بهحسض الخطوف ألافٍط

ىً ألحل كىفها، هصلً واهذ حؼخذسم في ؤغطان ؤػاس ي، وكس جم جطجبُتها لِؽ مً ؤحل لحىمها ول

العضآت بإن جٌمط الخلاوي في ألاضن، وحؼخذسم ؤًًوا في زضغ وهطغ الؼىابل في ػاحاث زضغ 

الؼىابل. وواهذ اإلاآع هًِطا لخفتها وكىة ملاومتها وملسضتها ٓلى الحطهت فإكبحذ الىمىشج اإلاثالي 

وحلسها ٌؼخذسم هسجازة، وجلىٕ مىه بٔى  لؤلهالي الطحل وؿبه الطحل، ٌؼخذسمىن لحىمها

ؤكله آػُىي اػخإوؼه اإلالطي مىص  الخنزيراللطب، وبن لم ٌؼخذسم لبنها بـيل هبحر. ووالخطاف وان 

الٔلط الحجطي الحسًث، ولىً ٓلى ما ًبسو ؤن آخباضه كىضة مً كىض "ػذ" ؤلاله الـام الواض 

ت، هصلً ًبسو ؤهه وان محطم ؤوله، وبن زبذ اؤىؽ ٓلى ٓسم اػخذسامه في اللطابحن السًيُت وال جىاثٍع

ط هصلً في ؤٓماٌ  مً دالٌ الِٔام اػخذسامه مً كبل الٌبلاث الـٔبُت، وكس اػخذسم الخجًز

 العضآت لٌمط الخلاوي في ألاضن هما الحّ شلً هحروزث.
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 ً ت وما بها مً  الحظيرةٓو اإلالٍط

ًُىض فياهذ جوم ألاوظ والبٍ وزحاج 

، وكس جىىٓذ جلً الحِحرة الغطغط اإلالطي 

لي الطوماوي بدىْى زطي ؤحى  مٕ الٔلط ؤلاغٍط

مً آػُا، ووان ًخم كُس الىثحر مً البٍ 

وألاوظ البري مً مؼدىلٔاث السلخا مً ؤحل 

ً الحِاثط، واهخم اإلالطي اللسًم  جيٍى

بخغصًت الٌُىض حتى ؤهه وان ًلىم بتزكُمها، 

وواهذ الٌُىض ملسًضا للحىم ولها زوض هام 

لاٌ ؤن  في مجاٌ الخغصًت هما وان ٌؼخذسم بُى الٌُىض في الغصاء وبٓساز الخبز والفٌاثط والحلىي، ٍو

اإلالطي اػخذسم بُى الؼمان والحمام هصلً، وباإلهافت بلى وىهه ملسض غصاجي فلس اػخذسم في 

لٔلط بٓساز كطابحن اإلاىحى وواهذ ابطاج الحمام همً اإلاـهس الٌبُعي للٍطف اإلالطي داكت مىص ا

 الطوماوي، حُث جٌىضث جطبِخه بـيل هبحر.

، وكس وان في بازت ألامط ٌٔخمس الىحلوفي ػبُل الحلٌى ٓلى الؼىط اػخئؽ اإلالطي اللسًم 

ٓلى حمٕ الٔؼل البري، ومٕ ألاػطة الخامؼت بسؤوا في اػخئىاػه ووان مذلًلا دالٌ جلً الفترة 

ت اللسًمت مماضػاث ال ظالذ للماثسة اإلالىُت ولللطابحن اإلاخٔللت باآللهت،  وجِهط الطػىماث اإلالٍط

 ً اء الخسدحن، وهلل الخالًا وحغُحر ميانها، لخمىحن الىحل مً جذٍع حؼخذسم حتى الىكذ الحالي مثل ٓو

 حُس اللُمت، وضغم اهدـاض جطبُت الىحل وبهخاج الٔؼل 
ً

يخ  ٓؼال ماهخه مً العهىض في ؤماهم مالثمت، ٍو

جاث الساضحت الاػتهالن، وكس اػخذسم الٔؼل وؿمٔه في ٓملُت الخحىٍُ، هما بال ؤهه لم ًىً مً اإلاىخ

ا اضجبٌذ الىحلت بإهثر  ًُ ت اإلاؼخٔملت في جومُر حثمان اإلاخىفي. وزًي زدل في جطهُب السهاهاث الٌٍٔط

 ضباث ملط وهي الطبت "هِذ" بؼاٌؽ في السلخا ووان مٔبسها ٌؼمى كلط الىحلت.

تي جمىً اإلالطي اللسًم مً اػخئىاػها فُصهط ؤهه واهذ هىان وبلى حاهب جلً الحُىاهاث ال

حُىاهاث ؤدطي حاٌو اػخئىاػها ولىً لم ًحلم هجاح هبحر في جلً الٔملُت، مثل ًاثط الىطوي والغعاٌ 

ل، وكس ؤعجب اإلالطي اللسًم بلحىم جلً الحُىاهاث والٌُىض، ومً محاوالتهم اإلاثحرة للسهـت  والٓى

ا ُهط في بٔى الطػىماث، ولىً ًبلى اػخذسام اإلالطي اللسًم للحم الوب محاولت جطبُت الوب، هم

 غصاء مً ألامىض التي حٔخبر مثاًضا للجسٌ.

بلى حاهب جلً الحُىاهاث والٌُىض الؼابلت التي واهذ حؼخذسم في الغصاء ؤو إلاؼآسة اإلالطي 

بت مىه مثل  الصي ٌٔس في ملط مً  لكلبااللسًم في ؤٓماله الىثحرة، فلس وان هىان حُىاهاث ؤدطي كٍط

هطث ضػىماث جلىض اليلب في الٔسًس  ؤهثر ضفلاء ؤلاوؼان كسًما، فياهذ جطافلهم في حمالث اللُس، ُو

مً حمالث اللُس جٌاض الغعالن والعضافاث، ووان ًخم حؼمُتها، والحاٌ مٕ هالب اإلالً آهخف الثاوي، 

طفذ هالبه الخمؽ اإلاطافلت له باػماء "ألاػىز، ألا  ُٓ اح الـماٌ، ُبي. وكس حُث  بىىغ، الصجاْ، ٍض

ت، هما اػخذسمذ الىالم في الحطاػت وفي مطافلت اللٌٔان، هصلً اػخذسمذ الىالب إلاؼآسة  الـًط
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ت الصحطاء الٔاثسة للسولت الىػٌى، ومً الطػىماث واللىض  هى الحاٌ في لىحت ؤحس ؤٓواء ؿًط

 ي، والسضواغ، والصثبي ألاإلااوي.ًخطح وحىز ؤهىاْ ٓسًسة مً الىالب مثل "الىْى الؼلىق

لي، ولؼىء الحّ ال ًىحس زلُل  القططؤما  فلس جم اػخئىاػها مً اللٍ الىحش ي ألافٍط

ـحر لللٍ حُث اإلأبس 
ُ
ر اػخئىاغ اللٍ، وبلى الاػطة الؼازػت حٔىز ؤكسم الىلىؾ التي ح ًلٌٕ بخاٍض

الجىاثعي الخاق ب"بُبي الثاوي"، مً دالٌ ٓالمت هحروغلُفُت الػم مسًىت مُاو التي ًمىً جطحمتها بلى 

ت اللٌٍ". وكس حؼمى الطحاٌ واليؼاء بإػماء اللٌٍ، واػخغلذ اللٌٍ مىص اللسم في اإلاىاٌظ "مسًى

لُس الٌُىض  ومذاظن الغالٌ إلاٌاضة اللىاضن، وجِهط هثحر مً الطػىماث اللٍ وهى ًلٌاز الفئران ٍو

لغ وألاػمان في اإلاؼدىٔلاث، وكس واهذ اللٌٍ مطافلت للملطي بـيل هبحر، وؤحبها اإلالطي حًبا ب

شضوجه مً دالٌ الحسًث ًٓ الخابىث اإلالىْى مً الحجط الجحري الخاق بلٌت ألامحر جحخمؽ ابً 

وللساللت ٓلى مياهت اللٍ لسي اإلالطي اللسًم، فةن هحروزوث شهط ؤن "كٍ البِذ بشا  امىحخب الثالث.

 ماث .. فةن حمُٕ ػياهه ًحللىن حىاحبهم". 

ا بصواءه ملاضهت بىثحر مً الحُىاهاث، مياهت ممحزة لسي اإلالطي ا للقردهما وان 
ً
للسًم، مٔترف

ألامط الصي حٔل اللطز ؤحس ؤؿياٌ ؤلاله "جحىث" ضب اإلأطفت والىخابت، وضغم الٔثىض ٓلى ِٓام اللطزة 

في الجباهاث اإلالىُت، بال ؤن شلً ال ًلٌٕ بيىنها حُىاهاث ملسػت ؤم مجطز حُىاهاث مطافلت. وكس 

م ٓلى اللطزة كغحرة الحجم، ولم ٌٔطف اللطزة هبحرة الحجم مثل اكخلطث مٔطفت اإلالطي اللسً

ا وهصلً اللطز اإلااثل لالدوطاض، حُث ػهل  ًٓ الـمباهعي والغىضٍال، فيان البابىن هى ألاهثر ؿُى

ت ألاكل، ومٕ جطاحٕ ؤٓسازها اججه لجلب اللطزة مً الىىبت،  اػخئىاػهم، وواهذ جلً ألاهىاْ ملٍط

ت  وواهذ اللطزة حٔخبر همً الحُىاهاث ألالُفت. ولـطاػت كطز البابىن فلس اػخذسم في ؤٓماٌ الـًط

 مثل اليلب البىلِس ي.

فلس اكخلطث ٓلى جلً الحُىاهاث اللغحرة منها ػىاء وان  الضىىرياث اإلاضتأوضتؤما ًٓ 

والتي ؿىهسث ملاحبت للىثحر مً اإلالىن في الٔسًس مً الطػىماث والحاٌ مٕ ، وهمىض  ؤػىز ؤو فهىز

ت بملط، وكس ؤما الىبحر منها جىث ٓىر آمىن وضمؼِؽ،  ا ٓىس الحسوز الصحطاٍو
ً
فلس وان مإلىف

اػخذسم ألاػس هطمع ٓلى كىة اإلالً وػٌىجه، ووان 

اػخذسام كىض وؤؿياٌ ألاػىز في مجاٌ ألازار 

ملاضهت بالفهىز الىمىض الجىاثعي ال حٔس وال جحص ى، 

اإلاطكٌت التي واهذ ال جحِى بىهٕ ضمعي، وبن جم 

 اػخيئاغ كغاضها واألػىز.

ت ٓلى فياهت اإلالطي اللسًم وللسالل

ياجىضٍت  واػخذسامه الطػم هخٔبحر ًٓ ضػىماث واٍض

فىجس ؤن الٔسًس مً الحُىاهاث كىضث مً دالٌ 

اللُام بإوحه وـاي جللس فيها وجحاوي الخلطفاث 

في بًاض كلم وحياًاث ٓلى والؼلىن ؤلاوؼاوي، 

همٍ ألاػاًحر والخطافاث، هخلً اللٌٍ التي جذسم 
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ولُسها، وكٍ ًلىز ػطب مً ألاوظ، وؤػس ًلٔب الـٌطه  مٕ غعالت، حماض مٔلًما في الفإضة وجطبي 

مسضػت، فإًضا بآخباضه ؤحس ضحاٌ البىىن، كس ؤلهمذ جلً الطػىماث الىثحر مً مالفي الللم 

 الخطافُت مثل "بٌؼىب" ومً بٔسه "الفىهخحن"، هما اػخذسمذ جلً الحُىاث هىماشج لٔب دـبُت.

 " حيوانات الكاسرةلفصل الثالث: اال

حن اللسماء اإلاىغلت في اػخئىاغ الحُىاهاث، فخحلم الىجاح حاء  للخإهُس ٓلى محاوالث اإلالٍط

في بٔوها وفـلىا في البٔى آلادط، وجحذ ٓىىان فطعي "غصاء وحماًت" حاء الحسًث ًٓ اللُس، وهى 

شلً فةهه اػخمط مً ؤحل اليـاي الصي وان مماضًػا كبُل شًى حطفت ؤٓماٌ الطعي والعضآت، وضغم 

جىفحر الاحخُاحاث الغصاثُت بلُس ألاوظ 

والبٍ البري ووان ًماضغ في مؼدىلٔاث 

ت بٌُىض اإلااء، باػخذسام  السلخا الثًر

ؿبياث شخلمت ؤو بمؼآسة ٓلا 

كصافت، وهصلً بمٔاوهت الىالب، التي 

اػخذسمذ هصلً في كُس الغعالن والبلط 

ط البر  ًت واإلاهاة الىحش ي وألاًاثل والخىاٍظ

والعضاف، هما ًِهط في ضػىماث ملاًب 

مت، وملابط محر ػلاضة دالٌ السولت اللسً

في السولت الىػٌى، ووان كُس الوباْ 

حن اللسماء في اػخئىاػه، وبن فـلذ اإلاحاوالث. بلى حاهب اللُس مً ؤحل و  ؤمًطا مٔخاًزا لطغبت اإلالٍط

لواضة مثل فطغ النهط الصي وان ًسمط العضآاث، الغصاء وان هىان اللُس مً ؤحل ببازة الحُىاهاث ا

وهصلً الخماػُح التي واهذ تهسز حُىاث البـط وحُىاهاث اإلالطي اللسًم اإلاؼخإوؼه ؤزىاء ٓبىضها 

اإلاُاه واللىىاث، ومً اإلاالحّ ؤن ضغبت اإلالطي في كُس فطغ النهط واهذ ؤهبر مً محاوالجه اللواء ٓلى 

ا ًسمط العضآاث ملابل الخمؼاح ألاكل بًصاًءا مً فطغ الخماػُح، ألن فطغ النهط وان حُ ًُ ىاًها ٓـب

النهط ضغم دٌىضجه. ووان اإلالطي اللسًم ًلجإ بلى جسمحر بُى الخماػُح لخحسًس وحلط جيازطها، هما 

وان ًفٔل الىمؽ هفؽ ألامط، وضغم دٌىضة الخمؼاح فةهه وان ًلسغ في بٔى اإلالأًاث، وال ًمؽ 

ت.بؼىء وبشا لعم هعاٌ  ص واللُغ السحٍط  فةهه ًخم مً دالٌ الخٔاٍو

جاهب ؤٓماٌ اللُس هصه وان هىان كُس مليي، ًذخلف ٓما ػبم، فهىا اللُس الغطن مىه ب

اض ي مفخٌى الٔوالث اللازض ٓلى مىاحهت ألادٌاض وكُس  بُهاض اإلالً بمِهط اللاثس الُِٔم والٍط

سًسة الحُىاهاث الـطػت والخٌحرة، ووان شاْ كُس الؼباْ بآخ باضها كُس مليي، واإلاـاهس هثحرة ٓو

ـطة ؤػس دالٌ الؼىىاث الٔـط  لاٌ ؤن امىحخب الثالث اكٌاز ماثت وازجى ؤو ماثت ٓو لخىهُح شلً، ٍو

ؼب بلُه كُس الثحران الىحـُت وكخله هحى ػخت وحؼٔحن زى 
ُ
ًضا وشلً في ألاولى مً حىمه، وهصلً و

ماٌ والحاٌ مٕ جىث ٓىر آمىن، اء البٔى مىٌلت وازي الىٌطون. وبن لم ًمىٕ شلً مً بزٓ جلً ألٓا

ماٌ اإلاخٔللت بالهُبت  فلغط ػىه وبىِخه الجؼسًت ال جىحي بخلً اإلالسضة. ووان كُس الافُاٌ مً ألٓا

والفذامت، وبن جىاحس الفُل في ملط كبل ألاػطاث، فةنها ادخفذ بساًت مً ألالفُت الثالثت، لِطوف 
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ا ًلىم الخغحراث البُئُت وػُازة الخصحط
ً
، ولىمى الؼيان في الىازي، وبالخالي فةن كُس الفُلت وان وـاً

ت هما في ضحالث جحخمؽ ألاٌو وجحخمؽ الثالر. وفي الىىبت وان  به ملىن ملط ؤزىاء حمالتهم آلاػٍُى

ًخم كُس وحُس اللطن وهصلً الخطجِذ. وكس ُهط اهخمام بالحُىاهاث ألاحىبُت التي ًحوطها ػيان 

ال كغحًرا ألاكالُم الخاب ًُ " الٔاثسة للسولت الحسًثت كىض جِهط ظضافت وف ٔت، حُث ُهط في ملبرة "ضدمحْر

س مً هفاءة اللىة اللخالُت للملً فةهه وان شاث بٔس  وزًبا. ووان اللُس بجاهب وىهه وـاي حؼسي ًٍع

ت كىي الخ ىاء ؤًسًىلىجي فةهه بمحاضبت الحُىاهاث الياػطة الطهُبت ًازي اإلالً مهمخه في ملآض

 والفىض ى وبالخالي الحفاَ ٓلى الىِام اليىوي.

ا ػاثسة لغجى نهط الىُل والسلخا والفُىم باألػمان، ووان اللُس 
ً
ؤما كُس ألاػمان فيان وـاً

، وجم كُس ؤهىاْ ٓسًسة مً الؼمً مثل الحبري ؤو الؼمىت اللٍ، والحطاب ًخم بالـبان واللىاضة

، وبن ُهطث ؤػمان غحر هُلُت في مٔبس حدـبؼىث ِؽوالبىضي وفطخ الىُل وؿبىي الىُل وألاهل

الجىاثعي بالسًط البحطي مثل ػمىت الؼُف وػمىٔت ٓلطب. وواهذ ألاػمان جاول ٓازة ًاظحت ؤو 

ت مً دالٌ ٓملُتي الخملُح والخجفُف وضبما الخسدحن. ولم حؼخذسم ألاػمان فىق مىاثس  محفُى

بحن التي جلسم للمخىفي دالٌ اإلاىاهب، ومً الىاضح اللطابحن ؤلالهُت ولىنها كس اػخذسمذ همً اللطا

ًطا، وضبما جطحٕ ؤهمُتها بلى اػخذسامها هىمىشج ظدطفي باإلهافت بلى زاللتها  ؤن اػتهالن الؼمً وان غٍع

 السًيُت بآخباضها مؼآسة للـمؽ في كطآها هس ابىفِؽ. 

مً ؤحل الغصاء ؤو مً وبلى حاهب جلً الحُىاهاث التي وان ًلٌازها اإلالطي اللسًم ػىاء 

ى، فلس وان هىان حُىاهاث ؤدطي غحر مطغىب فيها مثل اللىسغ والصي  ؤحل اللواء ٓليها ؤو مً التًر

، ووان ول مً الىمؽ واللىسغ ًطجبٍ ٌـبه بـيل هبحر الىمؽ، هما ًِهط في الطػىماث والخمازُل

ىب" والثٔلب بألهت جىدـط في اللُٔس والسلخا. وباإلهافت بلى شلً وان هىان حُىا ن بً ٓطغ "الؼٓط

صة  ا ألهه يهاحم الثٔابحن، ووان ًمثل في ؿيل حٍٔى ًٔ ط والعضٍلاء واللىفص ووان ٌٔس حُىاًها هاف والغٍط

هصلً واهذ هىان العواحف وهثحًرا ما وان اإلالطي اللسًم ًلابل منها الحُت اإلالطهت واليىبطا  واكُت.

ص وضقي للحماًت مً لسغاث جلً الثٔابحن، التي هثحًرا  واليىبطا الؼىزاء الطكبت، ووان ًخم اػخٔماٌ حٔاٍو

ومثل الثٔابحن واهذ  ما وان ًلابلها اإلالطي اللسًم في حلٌى العضآت ؤو في الصحطاء ٓىس حفط اإلالابط.

الٔلاضب هثحًرا ما جلابل اإلالطي اللسًم، ووان ًذش ى لسغاتها، وبن واهذ ؤكل ػمُت مً الثٔابحن، وكس 

حن بطي وماجي، وهثحًرا ما واهذ كىضث ٓلى فذا اث حواضة هلازة ألاولى في ألالفُت الخامؼت،  وهي هٓى ٍض

ت للحماًت والىكاًت هس جلً الحُىاهاث  ص والٔص ى السحٍط ت والخٔاٍو حؼخٔمل الىكفاث السحٍط

 الؼامت.

ت، وواهذ جاول في ٓلىض ما كبل ألاػطاث،  ت والبحٍط ىن الؼلحفاة البًر هصلً ٓطف اإلالٍط

" ومً زم ُبسؤ في ولىً  حسر جحٌى ججاهها مىص السولت الىػٌى حُث ؤٓلً ؤن لحمها "ًىطهه ؤلاله ْض

فياهذ مىدـطة في بطاضي ومؼدىلٔاث ملط وكس ٓثر كخلها والحاٌ مٕ الثٔابحن والٔلاضب، ؤما الوفازْ 

إلالطي ٓلى جمازُل وؤواوي ٓلى ؿيل هفسْ حٔىز بلى حواضة "هلازة الثاهُت" ولىثرتها اػخذسمها ا

ُاث الؼامت مً الوفازْ في ملط مىدـطة لصا فلس 533333اللسًم للساللت ٓلى ضكم  ، ولم جىً الىٓى

 وان الوفسْ الٔازي ؤو الـطغىب "هفسْ الصجط" ألاهثر ُهىًضا في اللىض والطػىماث.
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ؤما ًٓ ٓالم الٌُىض لسي اإلالطي اللسًم، فةلى حاهب ما وان كس ػبم اػخئىاػه مً ًُىض ؤو 

لذ ٓلى حالتها الىحـُت، فلس وان هىان ؤهىاْ ؤدطي مً اليىاػط مثل كام  بلُسها ألحل الٌٔام ُو

ر اإلالطي اللسًم،  هما في لىحت الللط اػخذسمها اإلالطي اللسًم ضمًعا للؼلٌت واللىة مىص فجط الخاٍض

هط في حوطة اإلالً بإحس ألاػطي، وكس حٔسزث اللىض التي وان ًِالللط حىضغ،  حُث ًمؼًؤطمط 

ا كفاجه ٓلى ملىن ملط بلىجه وزاكب بلطه. هصلً واهذ الحسؤة "ؤبى الخٌاف" مً 
ً
فيها الللط مغسك

اليىاػط التي مثلذ في الٔسًس مً اللىحاث والطػىماث، وواهذ جمثل ؤلالهخحن "هفخِؽ وبًَعؽ" هاحباث 

وواهذ ؤلالهه "هذبذ" باهُاث بجىاض اإلاخىفي. ؤما اليؼىض فلس ٓطف اإلالطي اللسًم زالزت ؤهىاْ منها، 

وواهذ ألهثى اليؼط ضمًعا لؤلمىمت واهخلاٌ الؼلٌت، لصا فةنها هثحًرا ما الطبت اليؼط  ؿٔاًضا إلالط الٔلُا، 

 واهذ جخذص غٌاًءا ٓلى ضؤغ اإلالياث.

وفي مٔبس الىطهً ًمىً الحلٌى 

ٓلى هثحر مً اإلألىماث حٌى الٌُىض الؼاثسة 

الخاكت  في ملط مً دالٌ "حسًلت الىباجاث"

بخحخمؽ الثالث، ففي هصه الحسًلت اإلاجلىبت 

هباجاتها مً ػىضٍا "بالز الطجىى الـمالُت" 

ا  ًٓ ًمىً الخحلم مً هحى زماهُت وزالزىن هى

ب وافس بلى  مً الٌُىض والثسًُاث، بٔوها غٍط

ت، مثل ًاثط الغطغط، وبٔى  ألاضاض ي اإلالٍط

الغٌاغ" والىكىاق اإلابركف. ودالف شلً فلاثل الغاق، ودٌاف البحط والبللـت "هْى مً البٍ 

ت  الىثحر مً جلً الٌُىض اإلاإلىفت مثل الىطوي وألابِؽ ألاػىز وكُاز الؼمً والعكعاق شي اللجٓز

والبجٔت والؼىىهى والبلـىن ألابُى اللىن وألاوظ والحمام والُمام، والهسز والؼمان. وباإلهافت بلى 

ت ووان ٌٔس مً الٌُىض الواضة حُث ٌؼتهلً همُت هبحرة مً  جلً الٌُىض وان هىان ؤًًوا ًاثط اللفاٍض

لفىض الجىت، وؤواٌ الؼمً واللىبرة وحمُٔها حٔس مً  لحم الاشي باإلاحاكُل، والغطاب، ٓو الفىاهه ٍو

اثط البلـىن  الجىازم. لت الؼاق، مثل ألابِؽ اإلالسغ، ًو ، باإلهافت بلى شلً وان هىان ًُىض ماثُت ًٍى

ُىض البجٕ التي واهذ ًخغصي ٓلى لحمها وابى كطزان، والعجاج و  هى مً الجىاضح، والجهلٌى والفاكت ًو

وبُوها ؤلاوؼان، وكس اهلطهذ البجٔت مً ملط، هصلً وان هىان ًاثط اإلاالٓلي، والعكعاق، الصي 

 وان ٌؼخذسم للساللت ٓلى الـٔىب الخاهٔت للملً.

جلً التي جم جمثُلها بالىلىؾ ؤما ًٓ ٓالم الحـطاث فهى ٓالم هبحر ًىحلط الحسًث فُه حٌى 

مٔبًرا الغاثطة والطػىم اإلالىهت، مثل حـطة الُجٔل، شلً الصي ًلىٕ مً فوالجه هطاث ًلىم بسفٔها، 

هما جم جمثُل الجطاز في هلىؾ ملاًب السولت اللسًمت، ولىً لِؽ ، ًٓ السوضة الُىمُت للـمؽ

ٕ لىظ، هصلً كىضث الصبابت والتي هىان جحسًس كإً حٌى بن واهذ جلً الحـطاث حطاًزا ؤم فطك

ت  اج والٔىاز ؤلاكطاض الـسًسًً، ألامط الصي حٔلها ضمًعا للبؼالت والصجآت الٔؼىٍط واهذ ملسًضا لئلٓظ

ت،  هط وػام "شبابت البؼالت"، وبن لم ًصهط الىامىغ في الىلىق اإلالٍط ت، ُو دالٌ السولت الٔؼىٍط

ىن يهطبىن مىه بالىىم فىق ؤػٌح البُىث، فةن هحروزوث ؤهس ٓلى وحىز ؤٓساز هبحرة مىه،  ووان اإلالٍط
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ط الفطاؿاث بال هازًضا فةنهاؤو وهٕ ؿبان )هامىػُت( حٌى ؤػطتهم،  كس  ضغم شلً وضغم ٓسم جلٍى

والفحروظ والالظوضز والٔلُم هإػاوض للملىت "حخب حطغ"  ُهطث في هُئاث بسٌٔت ٓلى ؤحجاض هفِؼت

لً اإلاىاُط الٌبُُٔت التي مثلذ به مـاهس كُس ألاػمان ؤو والسة اإلالً "دىفط"، هصلً ُهطث في ج

 اللُس واللىم باإلاؼدىلٔاث.

 "الحيوانات القادمة حديًثا والحيوانات المندثرة" : الفصل الرابع

جم الحسًث ًٓ الحُىاهاث  هوفُ

التي جم حلبها مً داضج ملط وجلً التي 

حٔطهذ لئلهلطان وؤلاهسزاض، ومً ؤمثلت جلً 

الحُىاهاث بلطة السضباوي، وهى هْى مً البلط 

ت مً كبل  حوط إلالط هجٍع
ُ
له ػىام وكس ؤ

إلامالً آلاػُىة اإلاجاوضة في ٓهس السولت 

الحسًثت، ولىىه لم ٌؼخمط هثحًرا وادخفى، 

ىن الحلان في وكذ و  هصلً ٓطف اإلالٍط

حن ولم ٌؼخذسمىه بال بٔس مجئ   للملٍط
ً

احخالٌ الهىؼىغ إلالط، حُث ُل الحلان مجهىال

لُه فةن الحلان كس اهدـط في ملط ولىىه لم ٌؼخٌٕ ؤن ًحل  5653الهىؼىغ إلالط في ٓام  ق.م. ٓو

سم جالءمه مٕ ُطوف ألاحىاء الحامحل الحماض هًِطا ل ل هـاؿت بىِخه ٓو ت، ُو ت اإلالٍط ضة والصحطاٍو

الحلان حىًطا ٓلى ٓلُت اللىم وضمًعا لؤلبهت والثراء، وبن ُهط اػخذسامه في حط اإلاطهباث الحطبُت 

وكس وان الحلان ًحلل ٓلى  وهصلً بٔى اللىض التي جِهط وحىز فطكت الفطػان في الجِف اإلالطي.

اًت هبحرة، وهثحًرا ما واهذ الطػاثل اإلاخبازلت ًخم في ها الؼااٌ ًٓ حالت ألاػطة وهصلً حالت الحلان، ٓض

ٔطف باػماء ممحزه، هحاٌ حىازي ضمؼِؽ الثاوي، الصي ؤزجى ٓليهما في  ٌُ بل بن هثحًرا ما وان الحلان 

 حطب كازؾ، وؤهس ٓلى ؤنهما واها ػببا في بهلاش حُاجه.

اث حٌى وهىان هصلً البٔحر، ؤو الجمل الهجحن شو الؼىام الىاحس، وبـإهه جخواضب ال ىٍِط

وحىزه في ملط ؤو كسومه بليها، ولىً ًطي البٔى ؤهه وفس بلى ملط ٓبر اللىماٌ والىىبت، وآدطون 

ق.م. وكس جعاًسث ؤٓسازه في ٓلط البٌاإلات باػخلسامه 675ًطون ؤهه كسم بزط حُىؾ ؤػطحسون ٓام 

 
ً
طة الٔطبُت، وضغم غلى زمىه والحلان بال ؤهه وان ؤهثر اهدـاضا مىه، وشلً لفىاثسه  مً ؿبه الجٍع

ا في ملط منهص ٓلط ما كبل ألاػطاث بال ؤهه واػخذساماجه اإلاخٔسزة. 
ً
ؤما الخطاف فطغم ؤهه وان مٔطوف

جم اػخلسام ػالالث حسًسة جم جطبُتها في مىاًم الاػخلالح العضاعي التي واهذ الفُىم حٔس همىشج ضاثس 

ط لها، ووان كىف جلً الؼالالث مً الىْى الثمحن وشاْ كِ حن، هصلً فطغم ؤن الخجًز خه لسي اإلالٍط

حن، مٕ بٔى الـً في وىهه وان ٌؼخذسم للحلىٌ ٓلى لحمه، فةهه وان  ا لسي اإلالٍط
ً
وان مٔطوف

ط، ولىً مً الىاضح ؤهه مٕ ٓهس   ولم ٌؼخذسم في اللطابحن وشلً ألهه وان ًمثل ؤلاله ػذ الـٍط
ً
مىبىشا

 ٌ ط ملسض للحلى ٓلى اللحم والصحم، بل وان ًخم اػخذسامه هلطابحن  البٌاإلات والطومان ؤهخى الخجًز

بسو مً دالٌ الطػىماث ؤهه كس جم جهجحن بحن  لآللهت، ووان اهذفان ػٔطه ٓامل مؼآس ٓلى شلً، ٍو

ط ألاوضبي. ط البري "الحلىف" والخجًز  الخجًز
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ؤما ًٓ الىالب فةلى حاهب الؼالالث اإلاىحىزة في ملط، فلس جم حلب الٔسًس مً ألاكىاف 

ً البٌلمي والطوماوي حُث ُهطث الٔسًس مً ألاهىاْ الجسًسة وجم جحؼحن الؼالالث ، وشلً مٕ الٔلٍط

طفذ باػم "ولب مالٌت" ُٓ . وضغم ؤن السحاج والسًىن اللغحرة الحجم التي حـبه اليلب اللىلى وهي ما 

اضب بـإن وىنها لسًً بلى السولت الحسًثت، بال ؤن هىان جوواهذ مٔطوفت في ملط وجطحٕ ؤولى اللىض ل

ت ؤم ؤنها وافسة، وحـحر بٔى السضاػاث بلى ؤنها كس وفسث إلالط مً ػىضٍا، و  بن ؤؿاض آدطون ؤنها ملٍط

م، وحتى ؤواثل ٓلط البٌاإلات، وان السًً ٌ وكس ٔخبر مً الٌُىض الىازضة في ملط، زدلذ ملط مٕ ؤلاغٍط

ر البُى في هٌاق زضحت حطاضة زابخت  خمام الطحالت اللسامى وواهذ حٔس زهـت واهؤزاضث ؤفطان جفٍط

ؤما الحسًث ًٓ الفُلت فخٔس حالت داكت، فطغم ؤن الفُلت  بمثابت ججؼُس مؼبم لتربُت الحُىاهاث.

ل حىىًبا مٕ الخغحراث اإلاىادُت في واهذ مىحىزة في ملط مىص ٓلط كبل ألاػطاث، فةنها كس آزطث الخىغ

ز الفُلت في ملط، لصا فةن الحلٌى ٓليها وان ملط، ولم جإث ألاػطة الثالثت بال وكس اؤسم وحى 

ًلخط ي كُسها مً بالزها، ػىاء الػخذسامها في الحطوب ؤو مً ؤحل الٔاج، وضغم الجهىز التي واهذ 

جبصٌ في اػخلسام جلً الحُىاهاث الطخمت الػخذسامها في ؤغطان اللخاٌ ،مً كبُل وبىاء الؼفً 

وبٓساز اإلاىاوئ مثل مُىاء مُىغ هىضمىغ "الللحر" الخاكت "كافلت الفُلت" وي جخمىً مً هللها، 

ومُىاء بطهِؽ، ومُىاء زحرون في الؼىزان باللطب مً ػىاهً، وبٓازة حـغُل كىاة هذاو، فةنها لم جازي 

ت، هما حسر في مٔطهت ضفح ٓام  لُت 757بىفاءة ملاضهت بالفُلت آلاػٍُى ق.م حُث هعمذ الفُلت ألافٍط

بها.ؤمام الفُلت آلاػُىة، وكس ًط   حٕ شلً لىلم في جإهُلها وجسٍض

ؤما ًٓ الحُىاهاث الحالُت في ملط فالؿً ؤن ٓملُاث الطي الحسًثت التي جمذ مىص ٓهس 

محمس ٓلي حتى بىاء الؼس الٔالي كس ازطث في الحُاة الىباجُت والحُىاهُت في ملط، وضغم اػخمطاض وحىز 

 ؤهه ًالحّ زمت اهلطان ألهىاْ ٓسًسة منها الىثحر مً الحُىاهاث هما وان الىهٕ كاثًما مً كبل، بال 

لحن، حُث حل محله الىثحر مً ؤهىاْ وػالالث البلط اإلاؼخلسمت مً ؤوضبا،  الثىض شو اللطهحن الٌٍى

الحّ اهدـاضه في حمُٕ ؤضحاء  وهصلً جم اػخلسام الجامىغ الصي وفس مٕ زدٌى الٔطب ملط، ٍو

هصلً ًالحّ ادخفاء الحُىاهاث الياػطة مثل ألاػىز الىازي والسلخا ٓلى ًٌى كىىاث ومجاضي اإلاُاه، 

حُث جلهلط هحى الؼفاها، وبن لىحّ اػخمطاض وحىز الفهس في اإلاىٌلت الجىىبُت بالصحطاء الـطكُت، 

فةن الىمط كس ادخفى هصلً مثله في شلً مثل فهطغ النهط والخمؼاح، وبن جىاحس الخمؼاح في بححرة 

الغعالن والخُاجل مً الىازي ولم حٔس جطي بال في الصحاضي  هاكط وجيازط مطة ؤدطي، هصلً ادخفذ

ط البري، هصلً فةن اللطزة  بإٓساز محسوزة، حطاء اللُس الجاثط واإلاحِىض، وألامط هفؼه باليؼبت للخجًز

ادخفذ مً ملط ػىاء وان البابىن ؤو اللطز ألادوط، وكس واهذ شاث ؤٓساز هبحرة حتى مجئ البٌاإلات 

ان هصلً ًاثط ؤبى مىجل وهى حلُلت ألامط ًاثط البلـىن كغحر الحجم، حُث جإزط والطومان إلالط، وهى

 وغحره مً الٌُىض بٔملُاث جلٍطف اإلاُاه وججفُف اإلاؼدىلٔاث.

 الجزء الثاني عن الحيوان في عالم الرموز 

  عن اآللهة والحيوانات؛ طقوس للحيوانات في فترة ما قبل التاريخ: الفصل الخامس

ت ولسث مىخملت، بألهتها وؤماهً ؤزاء الٌلىغ  وفُه ًخم الخإهُس ٓلى ؤن السًاهت اإلالٍط

وؿٔاثطها، التي اػخمط ؤغلبها ٓلى مسي آالف الؼىحن، وكس اضجبٌذ هثحر مً الحُىاهاث بٔسًس مً 
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، هما حملذ زواثط الادخلاق الٌلىغ السًيُت

الطػمُت الٔسًس مً اػماء الحُىاهاث والثىض وؤبى 

مىجل والعجل والسولفحن في مىٌلت السلخا، والىب 

ألاػىز واإلاها وألاضهب البري واليىبطا في ملط 

الىػٌى، والخمسح والللط في ملط الٔلُا، وحمُٕ 

 جلً الحُىاهاث اضجبٌذ بٔسة آلهت.

ولم ًلخلط ألامط ٓلى شلً فالٔسًس مً 

ً حملىا اػماء حُىاهاث ٌٔس اإلالً الٔلطب "ؤطمط" ؤي ػمىت  اإلالىن اإلأطوفحن كبل جىحُس اللٌٍط

ودالٌ ألاػطاث ألاولى الجطي"، والسم  بحن اإلالً وحُىان كىي البإغ وضهُب ًطحٕ بلى ظمً ؤهثر كسًما، 

ت وحسة البلط كس ُزمجذ مٕ ًالحّ وحىز حُىاهاث ًو في اللسوة اللسًمت ُىض جخمحز باللسضة والؼٓط

ُفت اإلالىُت، وهثحًرا ما وحس حاهًطا بجىاض الٔسًس ٔسًس مً اإلالىن، ال فيان الللط حىضغ ججؼًُسا للُى

 مً ملىن جلً ألاػطاث.

الحّ حٔسز ألاؿياٌ التي واهذ جِهط ٓليها آلالهت مىص السولت اللسًمت ػىاء واهذ هُئت  ٍو

ت ؤو  الحّ بـٍط ت واللفاث الحُىاهُت، ٍو حُىاهُت ؤو مطهبت مخٔسزة الٔىاكط ججمٕ بحن الؼماث البـٍط

ؤن ؤلاله ؤوظٍَطؽ وان هى ؤلاله ؤلاوؼاوي الـيل جماًما، وهصلً الحاٌ باليؼبت لخىوؼى بله اللمط، 

ت بازت ألامط، ولىن ها فُما وبًًوا ؤلاله محن، ؤما آلالهت حب وهىث وؿى فياهذ جخمثل في كفاث بـٍط

ت، و"ؿى" وضفُلخه "جفىىث"  بٔى حـاضهذ مٕ حُىاهاث مثل "هىث" التي جخمازل مٕ البلطة الؼماٍو

حن وهىان حلط هبحر لؤلؿياٌ الحُىاهُت التي جِهط فيها  ًلىضان في هُئت ؤػس ولباة. آلهت اإلالٍط

 اللسماء.

لى الطغم مً حٔسز  ٓو

كىض وؤؿياٌ الخسادل بحن 

هط في آلالهت والحُىاهاث فلس ُ

هفؽ الىكذ اضجباي جام بحن ؤحس 

الحُىاهاث وبله مٔحن مثل البلطة 

التي واهذ ضمًعا لئلله حخحىض، 

واػمها ٌٔجي بِذ حىضغ، 

لاٌ ؤنها ابىت ؤلاله ْض التي  ٍو

ضفٔذ ؤباها للؼماء بٔس ؤن 

ؤكابه الىهً وؤلاحهاز حطاء 

وهىان وحىزه بحن البـط، 

إلله "دىىم" ووان دىىم ًمثل جلً الفلُلت مً الىباؾ التي حُىان الىبف الصي اضجبٍ بـيل هبحر با

ت، وهى ضمع للخلىبت والطداء، وهى ؤمط ًطجبٍ بالىباؾ حلُلت. هصلً وان ًخم  ادخفذ بلطوهت اإلالخٍى

ججؼُس الىبف في ؿيل آلهت ؤدطي مثل حَطـف بله هطاولُىبىلِؽ "حىىب الفُىم باللطب مً بجي 
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ف"،  وكس ؤهفى الللط وهىان الللط الصي اضجبٍ مىص اللسم باإلله حىضغ لُمثل ضوحه الحُت، ػٍى

ت، ومً هصا الٔل جترهع مهمخه ألاػاػُت في الحفاَ ٓلى  ً ػماث ػماٍو بخحلُله وحىاحُه اإلافطزٍو

ت  وحسة ملط. وهىان اليلبُاث التي واهذ جمثل ؤلاله "ؤهىبِؽ" و "وبىاوث"، ومهمت "ؤهىبِؽ" حىاثٍع

 ٍحخمل ؤهه مبخىط ؤػلىب الخحىٍُ، ؤما :وبىاوث" فيان ًلىز اإلاخىفحن بلى الجباهت.و 

ومً ؤمثلت آلالهت التي اجذصث ؤؿياٌ الحُىاهاث ؤلالهت باػدذ التي واهذ ؤلالهت اللٌت، وفي 

ؤحُان ؤدطي واهذ جِهط في هُئت لباة، وهىان الخمؼاح الصي مثل ؤلاله "ػىبً" في هثحر مً مطاهع 

ىن  الٔبازة بالىازي داكت في "ػىمُىى" بجىاض ؤضمىذ، وفي الفُىم في الٔلط البٌلمي، ووان اإلالٍط

ه هثحر، وفي هفؽ  ًحملىن مـآط مخواضبت هحىه، فهم ًذـىن بإػه وىهه مؼئٌى ًٓ مىث وحـٍى

الىكذ زلُل ٓلى الىفٕ بآخباضه دالم اإلاُاه ومطجبٍ بذلىبت ألاضاض ي، وباإلاثل وان فطغ النهط حُث 

ط، ووان وا هذ جخمثل فُه ؤلاله "ؤوبذ" حُىان فطغ النهط ألاهثى، و"جاوضث" الُِٔمت ؤو "ضضث" اهثى الخجًز

الىحه البحطي هُئتها هثحر مً ؤلاله ففي في ؤما اليىبطا فلس حـيلذ لها زوًضا في حماًت اليؼاء الحىامل، 

ووان ٔلُا ًِهط في مِهط اليىبطا، وان ؤلاله "وازحذ" ًمثل اليىبطا، وؤحُاًها الللط "هذبذ" في ملط ال

هىان "مطث سجط" الطبت اليىبطا اإلاخىاحسة بلمت حبل ًُبت، و "ضهىىجذ" اإلاؼئىلت ًٓ دلىبت 

، وضبت مذاظن الغالٌ التي جىفط اإلاحاكُل الٌبُت، هصلً وان هىان في ٓالم اإلاىحى هثحر مً  الحلٌى

إحي شلً الثٔبان  ت الثٔابحن التي واهذ تهسز اإلاخىفي، ٍو الطخم "ؤبىبي" الصي ٌـً ول مؼاء مٔطهت هاٍض

" الصي ًيخلط في ول كباْ.  هس "ْض

وهىان هصلً الٔلطب التي واهذ جمثل ؤلالهه "ػطكذ" ووان لها زوضها في حماًت وضٓاًت اإلاىحى، 

اء الياهىبي الصي ًحخىي ٓلى ؤحـاء اإلاىحى، هما ؤنها واهذ جلىم بسوض حماًت ألاحُاء مً  بحفّ "الٓى

ث الٔلاضب، ألامط الصي حٔل بٔى "حىاة الٔلاضب" ًحملىن للب "دطب ػطكذ"، وهىان لسغا

الوفسْ اإلأطوفت مىص وكذ بُٔس مً دالٌ ؤػاًحر هطمىبىلِؽ، وؤن اضبٔت ؤظواج مً آلالهت ألاولُت 

وواهذ الطبت "حلاث" الؼابلت لٔملُت الخلم التي وـإث مً اإلاُاه ألاظلُت وان للبٔى منها ضؤغ هفسْ، 

و "دىىم" جِهط في ؿيل هفسٓت، ووان ًخم الاػخٔاهت بها في حماًت اليؼاء ؤزىاء الىالزاث، وؤنها بصلً 

هفُلت بةٓازة مىلس اإلاىحى. ؤما الُجٔل فيان ضمًعا لٔباضة ؤػٌىضٍت "دبري ـ ْض ـ آجىم" وجمثل بالترجِب 

لبٔث الجسًس. ؤما ؤلاله "الـمؽ اإلاـطكت، وؿمؽ الِهحرة، والـمؽ الغاضبت، ووان الُجٔل ضمًعا ل

"جحىث" فلس اضجبٍ بحُىاهحن ملسػحن هم الٌاثط "ؤبِؽ" وكطز "البابىن" وجحىث هى ضب اإلأطفت 

مثل  ًُ ت، هصلً وان "دىوؼى" بله آدط لللمط وان  والىخابت، وؤٓعي بلُه ادتراْ الىخابت والخٌىي اإلالٍط

 ًٓ حفّ ألاحـاء في ؿيل اللطز البابىن، وهىان ؤلاله "حابي" ًِهط هصلً في 
ً

ؿيل البابىن مؼئىال

 اإلاحىٌت.

ط  وكس وان ؤلاله "ػذ" ًِهط في اؿياٌ ٓسًسة جٌابم الِبي والعضاف واليلب الؼلىقي، ودجًز

ألاضن، وهصلً فطغ النهط والحماض، وهى ؤمط ًدىاػب وحمُٕ كفاث الِحٌت وفلسان الثلت، وهىان 

ففي بػىا واهذ هىان الؼمىت شاث الٔالكت حـاضهذ مٕ ٓسة ؤضباب، ؤؿياٌ ؤدطي مً الحُىاهاث 

بىِذ، ووان اللىفص غٌاء لطؤغ ؤلالهت ؤبؼذ، وهىان الىمؽ الصي اضجبٍ بٔسة آلهت حُث حىغ في 

 الجىبىلِؽ بالسلخا، وآجىم في هلُىبىلِؽ، وبىازحذ في بىجى.
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  الحيوان صورة حية لإلله: الفصل السادس

وفُه جم بًواح مسي 

الاهخمام البالغ والـسًس بالحُىاهاث 

التي ًلٕ ٓليها الادخُاض بآخباضها 

ججؼًُسا إلله، ووان الثىض ؤبِؽ 

با" الطوح الخاكت باإلله ال"بآخباضه 

ؤحس جلً الىماشج اإلأبرة ًٓ بخاح، 

ووان ادخُاض هصا الثىض ؤلاله الخي، 

ًذوٕ إلأاًحر حـىُلُت غاًت في السكت 

ُث ًلعم ؤن ًيىن ؤػىز جاًما، وجيىن في حبهخه ٓالمت بُواء اللىن مثلثت الـيل، وهصلً جىحس كىضة ح

ووان البس مً ؤن ًيىن هىان بسًل ألبِؽ كبل وفاجه، وؼط فىق ُهطه، وؤن ًيىن ؿٔط شًله مـًٔبا. 

ِٔف الثىض حُاة غاًتويهْط الىهىت للخإهس مً ك في الٔىاًت  فاث ومالمح ؤلاله اإلاىلىز الجسًس، َو

ىت. بل وفاجه واهذ ٓلى زضحت هبحرة مً الحطق ٓلى جىكحر هصا  بغصاثه وصحخه وهِافخه ووافت ؤهىاْ الٍع

اإلأبىز، وواهذ مطاػم الخحىٍُ والسفً جخيلف ؤمىاٌ هبحرة، ووان اإلالً ٌـاضن فيها هما ؤهه ٌٔلً ًٓ 

ِؽ" الصي حؼس "البا" الخاكت جلسٌؽ لثحران ؤدطي مثل "بىؿوان هىان هصلً  حعهه لىفاة ؤلاله.

باإلله "مىهخى" في هحرمىهثِؽ حىىب ًُبت، ووان ًخم ادخُاضه هصلً وفًلا إلأاًحر حـىُلُت محسزة، 

"، وهصلً هىان زىض آدط  وهصلً الثىض "مُيُفِؽ" في هلُىبىلِؽ حُث وان ٌٔخبر الخجلي الحط لئلله "ْض

ً هُلىمتر ؿطق ٍُ ؿطق السلخا هى "باواو" اللىضة الحُت لئلله "حىض ؤدتي" في هطب  ٓلى بٔس ٓـٍط

م   .العكاٍظ

وباإلهافت بلى البلط والثحران وان هىان الخماػُح 

اإلالسػت التي حٔخبر كىضة مٌابلت لئلله "ػىبً"، وواهذ 

ٓبازجه مطهعة في السلخا وفي الفُىم، حتى ؤن ٓاكمت 

ٔطف باػم "هطووىزًلىبىلِؽ. ووان الىبف 
ُ
الفُىم واهذ ح

ٔخبر بمثابت ؤكىىم آلمىن، في ًُبت، ولىً لِؽ هىان ما  ٌُ

إهه وان حُىان حي ًجؼس ؤلاله، وفي مىسغ ًلٌٕ ب

بالسلخا كىض ؤلاله اإلاحلي مً دالٌ ػماث حُىان ٌؼمى 

وضبما وان ًمثل "باهب حسث" ؤي "الىبف، بله مىسغ"، 

، ووان له ملط داق به هى "كلط "البا" داكت بإوظٍَطؽ

 الىباؾ" وبمىجه وان ًخم له هصلً ؿٔاثط ولىً ال جخىافط 

ؿٔاثط الىباؾ، وفي ؤلفىخحن هصلً مٔلىماث ًٓ ًلىغ 

ا ٓىمل مٔاملت ضاجٔت وبن واهذ مىمُاواث 
ً

وان هىان هبـ

ؤما  جلً الىباؾ حـحر بلى ؤنها لم جىً جخمخٕ بصحت حُسة.

حِى في  ؤلاله الللط حىضغ فيان ؤهثر آلهت ملط كسًما ٍو

سٌؽ، ومً اإلاالحّ ؤن الىمىشج الىاضح لصلً الخلالٔسًس مً اإلأابس بممثل حي، ووان مٔبس بزفى هى 
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ب وفُلت. وبلى  ؤلاله الللط الخي لم ًىً ًطعى فلٍ في مٔبس بزفى ولىً وان هىان مٔابس ؤدطي في ؤجٍط

حاهب جلً اللىضة الحُت لآللهت وان هىان ألاػس الخي الصي هى ٌٔس اللىضة الحُت لئلله ماحؽ ووان 

 .)جل اإلالسام( مطهع ٓبازجه في لُىهخىبىلِؽ

  حيوانات أضيفت عليها صفة التقديس :الفصل السابع

التي وبن لم حٔامل في ضبْى ملط الحسًث ًٓ جلً الحُىاهاث الٔسًسة التي واهذ وفُه جم 

حن.فةنها مٔاملت آلالهت  ثر ٓلى  واهذ جحِى بخلسٌؽ وجبجُل مً اإلالٍط ُٓ ت  وفي هثحر مً اإلاسن اإلالٍط

الٔسًس مً الجباهاث التي جم فيها زفً آالف اإلاىمُاواث مثل اللٌٍ، والحاٌ في مسًىت جل بؼٌت 

بالسلخا، وفي ٓهس البٌاإلات ُهط الخإزط واضًحا بخلً الحُىاهاث اإلالسػت ألامط الصي حٔلهم ٌغحرون اػماء 

ٌللىن ٓلُا اػم الٔسًس مً ال حُىاهاث اإلاطجبٍ بةله شلً اإلايان، مثل هذً اللسًمت، حُث البالز ٍو

وبػىا حُث ٓبازة ػمىت كـط البُوا التي جمثل ٓبس ؤلاله حىضغ، حغحر اػمها بلى هطاوىهبىلِؽ، 

ؤلالهت "هِذ" جحىلذ بلى "الجىبىلِؽ"، و"ػِىىبىلِؽ" مسًىت اليلب، وهطووىزًلىبىلِؽ في الفُىم، 

 ح، وهصلً لُىهخىبىلِؽ في السلخا ؤي مسًىت ألاػس.حُث ٓبازة ؤلاله ػىبً الخمؼا

وفي ول بلس وان ًخم جذلُم حُىان لها، ًمىً ؤن ًجس لىفؼه مياًها بٔس مىجه في حباهت مثل 

هصه البلس، ومً اإلاالحّ ؤن ،ًبًلا لهحروزوث، بٔى الحُىاهاث وا ًوفى ٓليها كفت اللساػت في ميان 

في ميان آدط. وواهذ جلً الحُىاهاث اإلالسػت ًخم جطبُتها بجىاض  ما في ححن ؤنها حٔامل مٔاملت مغاًطة

اًت وميان ًىاػب  ػطازًب السفً، والحاٌ في ػلاضة، هما ؤن جلً الحُىاهاث واهذ جحِى بٓط

الصًالت جىٔم ببؼخان جلٌف في ؤهحاثه  مخٌلباجه، ففي جىها الجبل، بملط الىػٌى، واهذ اللطزة

ووان لٌاثط ؤلابِؽ في جىها لُيخىبىلِؽ جحِى بغصاء ُمطفه وفذم، ؤشجاض هذُل السوم، وواهذ ؤػىز 

ـاؾ، جماًما  الجبل بححرة للىٕ ألٓا

مثل بححرة ؤبى كحر. هما جم جطبُت 

ألاػمان والثٔابحن في ؤحىان والحاٌ 

في جل بؼٌت، وهصلً الؼمً كـط 

البُان. وواهذ جلً الحُىاهاث 

محاًت بالٔسًس مً الٔاملحن اإلالىفحن 

ىاًتها، ولم ًىً هاالء بةًٔام ها ٓو

ًحاولىن بدفاء مهىتهم بل واهىا 

لخىٔىن جماًما بهصا  ًفخذطون بها ٍو

  الٔمل.

وبلغ ألامط حسه في الحطق ٓلى حُاة جلً الحُىاهاث اإلالسػت، لسضحت ؤن حعاء مً ًثبذ ٓلُه 

ا ؤو ؤبًِؼا هى اإلاىث، حتى لى وان هصا ألامط ًٓ غحر ٓمس، وفي وكذ ما هطب الجْى واللحٍ 
ً
كخل كٌ

حن، فلُل ؤنهم ؤولىا بٔوهم البٔى في ححن ؤنهم لم ًجطؤوا ٓلى الخغصي ٓلى ؤحس الحُ ىاهاث اإلالٍط

ولىً ضغم ُهط اإلالسػت ؤو مؼها بؼىء، وواهذ جلً الحُىاهاث اإلالسػت جترن وي جمىث بـيل ًبُعي. 

ت ؤو الىؼط والحاٌ فُما جم اهدـافه في  جِهط هثحر مً الحُىاهاث اإلاحىٌت ؤنها حٔطهذ لللخل ؤو الدـٍى
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فةن  ليها كفاث الخلسٌؽؤما ًٓ جحىٍُ جلً الحُىاهاث التي ؤهُف ٓ وىم ؤمبى وجىها الجبل والجحزة.

اإلألىماث اإلاخاحت محسوزة وال جدىاٌو الخفاكُل ؤبًسا، وكس شهط هحروزوث ؤن الثحران والبلطاث التي 

سفىىن الصوىض في ؤًطاف اإلاسن، بحُث ًبسو ؤحس اللطهحن ؤو  هفلذ وان ًخم بللاء ؤلاهار في النهط، ٍو

هالهما باضظًٍ مً ألاضن لِـحر بلى وحىزها، 

ً الل ٌٌت فةنها واهذ جحىٍ في جل ٓو

بؼٌت ومً هىان ًخم ؤدصها بلى ألاماهً 

 اإلالسػت.

ومً الىاضح ؤن هثحر مً 

الحُىاهاث الطخمت اإلالسػمت لم جللى 

الخحىٍُ الالثم ووان ًخم ؤلاهخفاء بلف 

في بٔسة اضبٌت، وكس ٓثر ٓلى هماشج ٓسًسة حـحر لصلً في جلً اإلاىمُاواث التي ٓثر ٓليها  بٔى الِٔام

ؤهدُىبىلِؽ وماجماض وفي ؿماٌ ػلاضة، ػىاء 

باليؼبت للثىض ؤبِؽ وهصلً فطغ النهط، 

ـحر هصا ألامط بلى جعوٍط ودساْ اضجىبه  َو

بٔى اإلاحىٌحن كلُلي السكت.  وكس ٓثر 

هصلً ٓلى لفافاث جوم الٔسًس مً 

الحُىاهاث ػىاء مً جلً التي جيخمي لىْى 

واحس مثل الخماػُح حسًثت الىالزة ؤو 

ثر ٓلى حُىاهاث مذخلفت  حـطاث الجٔل، ٓو

مثل فئران العبابت مٕ بٔى اليىاػط  في هُئت هخل 

مسمجت وشلً في جىها الجبل، وفي ػلاضة وان هىان 

ومً  هخل مً ِٓام ؤحس الخماػُح مٕ ؤحس الخُىغ.

اإلافاحأث ؤن حباهاث وىم ؤمبى لم جخومً الحُىاهاث 

ىذ ول اإلاطجبٌت باإلله فلٍ، حىضغ، ولىنها جوم

والحسؤة والباظ والٔلاب ؤهىاْ اليؼىض والللىض 

  والؼلاوة بذالف الجىاضح اللُلُت.

هما جىاٌو الفلل الحسًث ًٓ اإلاىاز 

ؤحؼام مت في الخحىٍُ وهصلً وهٕ وهُئت اإلاؼخذس

وؤوسجت الحُىاهاث، وبٓسازها في مطحلت ما بٔس اإلاىث 

لٔب تهُئت ؤٓوائها لٔملُت  كبل ؤن جخللب ٍو

ا مالثًما الهسف مىه  الخحىٍُ، ًٔ ووان ول هْى ًخذص وه

وفي ػبُل  جِؼحر وهٕ ألاوسجت وألاكـمت والومازاث.

الحفاَ ٓلى مىمُاواث جلً الحُىاهاث اإلالسػت فلس جم بٓساز جىابِذ داكت لها، مىدؼبت ؤؿياٌ 
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لـيل جماًما، مذخلفت، واػخٔملذ فيها ول ؤهىاْ اإلاىاز، وغالًبا ما واهذ جلً الخىابِذ جبسو حُىاهُت ا

ووان ًخم بٓساز جلً اإلاىمُاواث بىاػٌت ٓسز مً اإلاخذللحن واإلاحىٌحن، وشلً باللطب مً ؤماهً 

خم جىسٌؼها بٔوها فىق بٔى  خم وهٕ جلً اإلاىمُاواث في ػطازًب زفً جحذ ألاضن، ٍو الجباهاث، ٍو

جفاوجذ مؼاحت جلً زون فطق بحن ؤي مىمُاء وؤدطي، ولىً كطزة البابىن واهذ حؼدثجى مً شلً، وكس 

وواهذ ٓملُاث  الجباهاث بحن حباهت ال جوم ػىي بؤت مىمُاواث وؤدطي جحىي آلاالف اإلاالفت.

السفً جخم في مىاكُذ محسزة، وفًلا الدخالف ألامىىت، ولىً بلفت ٓامت واهذ جخٌابم وؤُٓاز ؤلاله 

  .صي جخم له مطاػم السفًال

، والحاٌ في زهسضة وؤبُسوغ  يه وحٔس الجباهاث اإلاخمحزة بـبىت مً ألاضوكت ألاهثر ؿهطة وشًْى

ماٌ مً ؤحل جىػُٕ جلً الجباهاث لخِؼحر  وجىها الجبل وػلاضة وؤبي كحر، وؤحُاًها واهذ جخم بٔى ألٓا

ال ؿً ؤن اإلالطي كس مخسًًىا ومِهط هصا الخسًً ًالحّ في الحجم  ٓملُاث ؤلاًىاء إلاىمُاواث ؤدطي.

ا، الهاثل لخلً اإلاماضػاث السًي ا وبزاضًٍ ًً ا اكخلاز ًً ُت ججاه جلً الحُىاهاث اإلالسػت والتي واهذ جمثل جحس

سم لخلً آلالهه لِؽ زاللت فلٍ ٓلى الخسًً داكت في الفتراث 
ُ
وحجم اللطابحن الطخم الصي ك

ا منهم جدُح لهم جلسًم كطبان بهطاًما 
ً
حن حتى لؤلكل حِ اإلاخإدطة، ولىً ًمىً آخباضه فطكت للملٍط

 ، وهصلً زاللت ٓلى جٌىض وجلسم جلىُاث ٓملُاث الخحىٍُ ؤو جبؼٍُ حٔلُساتها.هتألحس آلال

  حيوانات ُمصنفة وغير ُمصنفة :الفصل الثامن

بحن الحُىاهاث اإلاحىٌت واإلااله  ٔى ألاػئلت ومحاولت جفهم الٔالكتحاء محاولت لئلحابت ٓلى ب

حُىاهاث مثل ؤلاله ػذ. وبـيل ًِهط جلً اللىض الترهُبُت لبٔى آلاله اإلايىهت مً ٓسة وهصلً 

الٔالكت بحن ؤهىاْ الحُىاهاث بٔوها البٔى جم زفً الىثحر منها التي جيخمي لىفؽ الٔاثلت مٕ بٔوها 

 لحىضغ مثل الباظ 
ً

البٔى، فُالحّ ؤن ول حىاضح ملط كس ُحىِذ ووهٔذ في الجباهاث بحالال

لاب والللىض واليؼىض باإلهافت ُٔ ولىً ًبلى  بلى بٔى هماشج اليىاػط اللُلُت. والحسؤة والؼلاوة وال

ٓسم وحىز بٔى ألاهىاْ في الجباهت، وافخلاز اليؼط ؿاهحن اإلامثل لحىضغ، ؤو بحالٌ هْى مً 

الحُىاهاث ميان هْى آدط الدخفاءه، غحر واف لخفهم همٍ وهُفُت جليُف ألاهىاْ ومسي اهدـاض 

ىهذ.
ُ
 الٔاثالث التي و

هىاْ الحُىاهاث التي جم جلسٌؼها وجحىٌُها، فةهه ًمىً جليُف وضغم هصا الحجم الهاثل مً ؤ

ت، زم ألادطي التي كس جيىن ٓلى ُهتي ال جدؼم بإي اضجباي ؤو كلت بلالحُىاهاث بلى فئخحن الحُىاهاث ال

كلت بةله ما ولىنها لم جحىٍ، والفئت ألاولى غحر اإلاطجبٌت بإي كلت بلهُت هبحرة الٔسز، مثل الوبٕ وضبما 

واللىفص، ومً الٌُىض البجٕ ؤو الهسهس  وهصلً الىمط والفهس والحلانآخباضه آول للجُف كس ؤهطجه، 

ن، ومً ألاػمان الؼمىت ـ اللمط. والسهـت ال جخىكف بش وهصلً الحاٌ باليؼبت للبىمت وفطخ الؼما

م،  ًخم الٔثىض ٓلى بٔى الحُىاهاث التي جم جحىٌُها ضغم ٓسم اضجباًها بإي آلهت، مثل بىمت ؤم كٍى

ٍ وهى ؤمط ال ًفصح ًٓ ؤي جفؼحر حتى آلان. اٍو سز مً الًى  ٓو
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وهىان حُىاهاث مطجبٌت بإحس 

في آلالهت ولىً لم ٌٔثر لها ٓلى وحىز 

الجباهاث، ومً ؤمثلت شلً الحماض، 

وضبما ًطحٕ شلً ألهه وان ؤحس كىض 

ط كاجل  ججلُاث "ػذ" ؤلاله الـٍط

ط بآخباضه ؤوظٍَطؽ،  وهصلً الخجًز

هجًؼا، هما ؤن ػذ ًمىىه ؤًًوا 

الخمثل فُه، وهصلً الِبي هى ُبي 

ؤبُى اللىن لم ًخم الٔثىض له ٓلى 

 
ً
حًُسا الضجفاْ جيالُف جحىٌُه هًِطا لحجمه الطخم. وهىان ا مىمُاء، وفطغ النهط وبن لم ًلم جحىٌُ

ػمً البلٌي وألاضهب البري ؤًًوا حُث لم جلسم لىا ؤي حباهت ؤي مىمُاء لهما. ؤما ًٓ حيؽ 

حن لم ًفولىا حيًؼا ٓلى حؼاب آلادط، فلس وحسث شوىض  الحُىاهاث اإلاحىٌت فلس زبذ ؤن اإلالٍط

 ض اإلامثلت للعجل ؤبِؽ.البلط محىٌت وهصلً ؤمهاث جلً الصوى 

ذخخم الفلل بالحسًث ًٓ جلً   ٍو

ألاؿياٌ والطػىماث لحُىاهاث مطهبت مً ؤهثر 

مً حُىان وكس ًيىن شلً الترهُب ضمًعا 

لؼلٌاث مخٔسزة ؤو كسضجه ٓلى ببٔاز ألامطان 

واإلاىث، ومً جلً ألاؿياٌ اإلاطهبت "ؤمُذ" 

اإلاىحىزة في مـاهس وظن كلب اإلاخىفي في بطزًاث 

اب اإلاىحى، حُث ججمٕ بحن حُىاهاث فطغ هخ

النهط وألاػس والخمؼاح، ومً الحُىاهاث اإلاطهبت 

الـهحرة هصلً ؤبى الهٌى ضمع للملىُت، وهصلً 

هىان ؤلاله جىجى الصي ُهط في العمً اإلاخإدط. 

باإلهافت لصلً هىان آلهت دُالُت داضكت 

للمإلىف مثل جاوضث وآجىم وػذ، وكس ٌٔبر 

للىض وألاؿياٌ لصلً الخىْى هصا الخٔسز في ا

والثراء في ججلُاث جلً آلالهت، وهصا الترهُب 

ىاث الىثحرة  لِؽ في الىكاْ ػىي ؤحس الخيٍى

اإلاحخملت، بهه لِؽ ؤلاله في حس شاجه، بل هى 

 بمثابت جفؼحر بلسزه. 

 


