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چکیده

بدون تردید جاحظ (255-163ق) از شاخصترین چهرههای جانورشناسی

سدههای نخست دورۀ اسالمی است ،بهطوری که کتاب الحیوان او برای قرنها
از مهم ترین مآخذ جانورشناسان و دیگر حکمایی بوده که هر یک به فراخور
دانش و مقولۀ تألیفشان ،به موضوع جانوران نیز پرداختهاند .در کنار مآخذ
شفاهی ،آثار لغویون و تکنگارهنویسان معاصر با جاحظ و مقدم بر او ،ترجمۀ
نوشتههای ارسطو از مهمترین منابع او در تألیف کتاب الحیوان است.
تأثیرپذیری جاحظ از ارسطو فقط به نقل و اقتباس و حتی انتقاد از نوشتههای

او محدود نمی شود ،بلکه گاه از آنها الهام گرفته و در صدد یافتن معادلی برای
آنها در مآخذ عربی یا در طبیعت پیرامون خود برآمده است .ازجملۀ این موارد
که در عین حال اثر او را از جانورشناسی ارسطو و دیگر آثار جانورشناسی دورۀ
اسالمی متمایز میسازد ،شرح عنکبوتی با نام عربی «لیث» است .شرح دقیق

جاحظ از رفتار این بندپا در شکار طعمه عالوه بر آن که مشاهدۀ فعال ،خالقانه

و دقیق او در طبیعت را نشان می دهد ،امکان تطبیق جانور مد نظر او را با
اعضای تیرۀ عنکبوت های جهنده در جانورشناسی جدید فراهم میکند .شرح
های مفصلی از این دست به ویژه در مورد جانورانی اهمیت دارد که تنها از طریق

نام عمومیشان در آثار کهن قابل شناسایی یا قابل مطابقت با جانورشناسی جدید

نیستند .بدون شرح موشکافانۀ جاحظ از روش «لیث» در شکار ،احتماالً این

بندپا در متون کهن برای همیشه ناشناخته باقی میماند و نهایتاً فقط به عنوان

نوعی عنکبوت شناخته میشد .شرح جاحظ در این باره در هیچیک از آثار باقی
مانده از متقدمان او یا در نوشتههای ارسطو در بارۀ عنکبوتها وجود ندارد .به
نظر می رسد جاحظ با دیدن نام توصیفی نوعی عنکبوت موسوم به «گرگ» در
نوشتههای ارسطو در صدد یافتن وجه تسمیۀ آن برآمده و به مشاهدۀ «لیث» در
طبیعت پیرامون ،و شرح و بسط مشاهداتش در این باره پرداخته است .شرحی
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که می تواند گواهی بر استقالل دانش جانورشناسی جاحظ از نوشتههای ارسطو
نیز باشد.

کلیدواژهها :ارسطو ،جاحظ ،جانورشناسی ملّی عرب ،عنکبوت ،کتاب
الحیوان ،لیث.

یوزپلنگ هشت پا 101/ ...

مقدمه
طبیعت را میتوان قدیمترین و بزرگترین آزمایشگاه زیستشناسان و عالقهمندان به
علوم طبیعی دانست ،چنانکه کهنترین ابزار و روش آنها نیز مشاهده و وصف حیات
وحش بوده است .بررسی آثار کهن حوزۀ جانورشناسی نشان میدهد همچنانکه شرح
ویژگیهای ظاهری جانوران از اهمیت ویژهای نزد دانشمندان این حوزه برخوردار بوده
است ،بخش قابل توجّهی از اطالعاتی که در این آثار حفظ شده مربوط به رفتارشناسی
جانوران است .در این میان دقّت عرب پیش از اسالم در وصف طبیعت و پدیدههای
آن ،گاه در وجه تسمیۀ جانوران ،کُنیههای آنها و مَثَلهایی مشهود است که به ویژگیهای

مهم ظاهری یا رفتاری آنها ،شباهت آنها به یکدیگر یا به پدیدهای طبیعی اشاره دارند و

گاه در قالب اشعار آن دوره نمود یافته است .ابن یحیی یمانی در مقدمۀ خود بر تصحیح
کتاب المعانی الکبیر («/1أ») در این باره مینویسد:
کان العرب قبل االسالم أمة أمیة کتابهم الطبیعة ،مَدرستهم الحیاة ،أقالمهم
ألسنتهم ،و دفاترهم قلوبهم ،و کان کل من اراد منهم تقیید فکرة ،او تخلید

حکمة ،او تثبیت مأثرة ،او اظهار عبقریة فی دقة االحساس و لطف التصوّر و
1
اتقان التصویر ،أنشأ فی ذلک ابیاتاً او قصیدة...

کنیههایی چون ابوالدَّهر و ابواألشیَم که بهترتیب به عمر دراز عقاب و ظاهر منقوط نوعی
از آن اشاره دارند؛ و مثلهای أبصر /أسمع /أطیر من عُقاب که برگرفته از تیزبینی ،شنوایی
قوی و پرواز بلند این پرنده هستند (نکـ  :جاحظ535/5 ،؛ 439/6؛ 37/7؛ ابن اثیر،
139 ،112 ،39؛ دمیری )147 ،125/3 ،نمونههایی از کنیههای جانوران و مثلهای
مبتنی بر ویژگیهای آنها در زبان عربی هستند؛ چنانکه وجه تسمیۀ زرافه نیز احتماالً به
مفهوم دیگر این کلمه در زبان عربی« ،جمع/جماعت» و این باور قدیمی برمیگردد که
این جانور را چند رگهای از جمعی از جانوران وحشی (شتر ،گاو و پلنگ) میدانستند
(جاحظ144-142/1 ،؛ جوهری490 ،؛ ابن خلّکان ،)400/4 ،جانوری که در فارسی

 .1عرب پیش از اسالم امتی بود که کتابش طبیعت و مدرسه اش حیات و قلمش زبانش و دفترش قلبش بود و اگر
کسی میخواست فکر و دانشَش را به دقت و با لطافت و همراه با القای تصویر ثبت و ضبط کند آن را در قالب
ابیات یا قصیدهای در میآورد.
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میانه نیز با همین باور «اُشترگاوپلنگ» نامیده میشد (مَکِنزی ،85 ،1ذیل «uštar-gāw-
 ،116 ،»palangذیل « ،222 ،»giraffeذیل «»uštargāwpalang؛ بنُدَهِش.)79 ،
گاه شرح مشاهدات و نامگذاری ها چندان دقیق است که بدون آنها شاید برخی از
جانوران یاد شده در متون کهن برای همیشه ناشناخته باقی میماندند ،برای نمونه واژۀ
«غُنده» که عموماً همارز با «تنند»« ،تنندو»« ،تننده» و«تارتنک» و مشابه آنها ،از نامهای
فارسی عنکبوت دانسته شده است (برای نمونه نکـ  :اسدی طوسی224 ،201 ،؛
شمسمنشی ،) 294 ،نامی است که براساس وصف دقیق جانور متناظر با آن در فرهنگ
جهانگیری ( ،)2282/2به «نوعی عنکبوت بزرگ سیاه که چون مردم را بگزد هالک
سازد »...احتماالً به عنکبوت بیوۀ سیاه 2و توسّعاً به هر عنکبوت سمّی اطالق میشده

است .انواعی از پرندگانی چون دُرنا و سَنگخوار نمونههای دیگری هستند که بر اساس
شرحشان در آثار کهن میتوان آنها را با گونههای شناخته شده در جانورشناسی کنونی
تطبیق داد و گونۀ مد نظر آنها را بازشناخت (نکـ  :کاظمی1391 ،ش541-537/17 ،؛
همو1396 ،ش.)861-859/24 ،
ظاهر و رفتار ،دو شاخص مهم در تعیین انواع عنکبوت
طبیعتشناسان قدیم نه تنها بر اساس ظاهر متفاوت جانوران که حتی بر مبنای رفتار
متفاوت آنها برای هر جانور انواعی قائل شده و به هر یک با توجّه به ویژگی کلیدی در
تشخیص آنْ نامی متمایز دادهاند .یکی از موارد جالب توجّه در این زمینه عنکبوت
است ،نامی که بنابر آثار جانورشناسی دورۀ اسالمی به همۀ انواع این بندپا اطالق میشده

است .بررسیها نشان میدهد رد وصف این بندپا در آثاری نظیر نوشتههای جاحظ
(255-163ق) ،ابن سینا (428-370ق) و به تبع آنها شهمردان رازی (سدۀ 5ق) و
قزوینی (682-598ق) را میتوان در نوشتههای ارسطو یافت .ارسطو (-428 ،1977
426؛ همو )1356/1 ،1996 ،برای این بندپا شش نوع برشمرده ،برخی را با ذکر نام
و برخی را با وصف ویژگیهای ظاهری یا رفتاری از هم جدا کرده است؛ نوعی کوچک،
خالدار (منظور وجود خال یا لکههای رنگی روی بدن این جانور است) ،با بدنی با نمای

1. MacKenzie
2. Latrodectus
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کلی مخروطی شکل و با رفتار تهاجمی .این نوع به عنکبوت دیگری با نام «گرگ»
شباهت دارد ....و تار نمیتند .این نوع از عنکبوت احتماالً با اعضای تیرۀ عنکبوت

1

های سیاهگوش 2قابل تطبیق هستند .نوع دوم بزرگتر از نوع اول و سیاه رنگ است،
پاهای جلوییِ بلندی دارد ،حرکاتش کند است و بسیار آهسته راه میرود ،قوی و تهاجمی
نیست و تار خود را بر باالی حفرهها و منافذ زمین میتند و خود درون حفره به انتظار
طعمه می نشیند .او سه نوع عنکبوت دیگر را بسیار مختصر برمیشمرد :نوعی که نمی
گزد ،نوعی که گزش خفیفی دارد ،و نوعی که «گرگ» نام دارد؛ و نوع ششم که در تنیدن
تار مهارت باالیی دارد و خود بر اساس اندازۀ جثه به دو زیرنوع تقسیم میشود :نوع

کوچک که در تار منتظر طعمه میماند و نوع بزرگ با پاهای بلند که از تار آویزان شده
و بهصورت معلّق لحظۀ به دام افتادن طعمه را رصد میکند.
دانشمندان مسلمان نیز انواعی از این بندپا را برشمرده و آنها را تفکیک کردهاند.
جاحظ (338-337/3؛  )415-414 ،412-411/5بر اساس تفاوت در طول پاها و
ترفندهای تنیدن تار و شکار ،پنج نوع عنکبوت برشمرده است :نوعی که تارش را روی
زمین میتند و هنگامی که طعمه در آن گرفتار میشود آن را شکار کرده و میخورد؛ نوعی
که در ساخت خانهاش صنعتی دقیق دارد و آن را بر بلندی میسازد؛ سومین نوع صورتی
کریه و پاهایی ستبر دارد و بیشتر در جاهای خاکآلود ،صندوقها و سبدها دیده می
شود؛ نوع چهارم که پاهایی بلند دارد و از ضعف پاهایش آگاه است و نمیتواند مانند
نوع پنجم موسوم به «لیث» بدون تنیدن تار شکار کند.
به نظر میرسد ابن سینا ( )131/3شش نوع عنکبوت را به دو گروه کلی تقسیم کرده
است :نوع اول لیث است که تار نمیتند و خود انواع کوچک ،بزرگ ،گزنده و غیر
گزنده را شامل میشود ،ونوع دوم که «صنّاع» است یعنی ماهرانه تار میتند و به دو نوع
تقسیم میشود :آن که پاهای بلندی دارد ،و آن که کوچک است .تقسیمبندی انواع
عنکبوت در نوشته های قزوینی با آنچه جاحظ برشمرده در عین همخوانی در دو مورد
متفاوت است .او (گ200پ) به نوعی با نام رتیال اشاره میکند که تماس با آن -و نه
گزش آن -سبب مرگ میشود .همچنین عالوه بر لیث از عنکبوت دیگری با نام «فهد»
نام میبرد که پاهایی کوتاه دارد.
 .1صورت یونانی  ،λυκοςدر ترجمۀ عربی «الذئاب» و در ترجمۀ انگلیسی wolf-spiders
)2. Lynx spiders (Oxiopidae
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در این میان آنچه بهویژه نوشتههای جاحظ را از جانورشناسی ارسطو متمایز میسازد،
افزوده های دقیق و متفاوت او در وصف انواعی از این بندپای هشتپاست .او نوع
«لَیث» را بهسبب مجموعهای از مهارتهای شکار نظیر تمرکز ،به کمین نشستن آرام و
پنهانی ،جهش و خیز مناسب و سرعت عمل در شکار با گربهسانی چون یوزپلنگ (به
عربی فهد) مقایسه کرده و مشابه دانسته ،و از این رو آن را از ماهرترین و خدعهگرترین
شکارچیان طبیعت دانسته است .واژۀ لیث در عربی ،به معنای قدرت و سرسختی است
و عالوه بر شیر جنگل ،به نوعی عنکبوت مگسخوار اطالق میشود که با پرش و جَستن
به طعمه حملهور میشود و آن را شکار میکند .لیث در نوشتههای جاحظ احتماالً همان

نوع از عنکبوت است که شهمردان رازی ( )196نیز با شرح مشابهی از روش آن در

شکار ،از آن با نامهای شیرَک ،یوز مگسگیر و فهد یاد کرده است .اگرچه قزوینی
(همانجا) لیث و فهد را انواعی جداگانه دانسته اما شرح او از روش شکار لیث 1،تکرار
مختصر نوشتههای جاحظ است .وصف جاحظ (ج ،3ص  )338-337از این شکار
چنین است:
فأمّا الصَّید الذی لیس للکلب ،و ال لَعَناق األرض ،و ال للفهد ،و ال لشیءٍ من
ذوات األربع مثلُه فی الحِذق و الخَتل و المداراة ،و فی صواب الوَثبةِ ،و فی
التسدُّدِ و سرعة الخطف ... ،و هو الصِّنف المعروفُ من العناکب بصید الذِّبّان؛
فإنَّک تجدُه إذا عاین الذِّبَّانَ ساقطاً ،کیف یَلطأ باألرضِ ،و کیف یسکِن جمیعَ
جوارحِه للوثبة ،و کیفَ یؤخِّر ذلک إلی وقت الغِرَّة ،و کیف یریها أنّه عنها الهٍ؛
فإنّک تری من ذلک شیئا لم تر مثله من فهدِ قطُّ ،و إن کان الفهدُ موصوفا منعوتاً.
و اعلم أنّه قد ینبغی ألا یکونَ فی األرض شیءٌ أصیَد منه؛ ألنّه ال یطیر ،و ال یصی ُد
إلا ما یطیر! و یصیدُ طائراً شدیدَ الحذر .... ،فکذلک یکون صیدُ هذا الفن من

العنکبوت.
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 .1از میان نسخهها و چاپهای مختلفی که از عجائب المخلوقات قزوینی بررسی شد ،در ترجمۀ فارسی چاپ سبوحی
( )453این کلمه بهصورت «لیس» ضبط شده است.
 « .2شکاری که هیچ سگ ،و هیچ سیاهگوش ،و هیچ یوزپلنگ ،و هیچ چهارپایی ،در مهارت و فریبکاری و
صبوری ،و در جهش درست و نشانهگیری و سرعت مانند آن نیست .... ،و آن نوعی معروف از عنکبوتها در شکار

مگس است ....آن را مییابی که چطور هنگامی که مگسی میبیند ،به زمین میچسبد و چطور همۀ اجزاء بدنش را
برای جهیدن بیحرکت نگه میدارد و چطور تا هنگام غفلتِ [طعمه] جهشَش را به تعویق میاندازد و چطور در حالی
که از طعمه پنهان است آن را میپاید؛ و از آن چیزی می بینی که هرگز از یوزپلنگ نمیبینی .هرچند یوزپلنگ نیز
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او در جایی دیگر دوباره به موضوع برمیگردد و مینویسد:
و من العناکبِ جنسٌ یُصیدُ الذُّبابَ صیدَ الفهود ،و هو الَّذی یسمی «اللیث» و له
ستُّ عیون .و إذا رأی الذُّبابَ لطِئ باألرض ،و سکَّن أطرافه .و إذا وثَبَ لم

یخطئ ،)413-412/5( ...1و قد ذکرنا فی صدر هذا الکالم حِذقه و رفقه و
تأتّیه و حیلته.)415-414/5( 2

بحث و نتیجهگیری
جاحظ در نوشته های خود بارها به اصالت معرفة الحیوان نزد عرب اشاره میکند و
تصریح میکند که به دانش عرب در شناخت حیات وحش اطمینان دارد ،چرا که این
قوم صحرانشین برای بقا در بیابان و بادیه و بیشه و کوه چارهای جز شناخت جانوران و
همزیستی با آنها ندارد ( )29/6و بار دیگر مدعی است بسیاری از آنچه را که در بارۀ
شناخت جانوران نزد فالسفه و متکلمین دیده و خوانده ،همان یا مشابه آن را در اشعار
عرب و نزد لغویون عربزبان یافته است ( .)268/3شاید به همین سبب فان فلوتن
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( ) 1903-1866جانورشناسی او را «جانورشناسی ملّی» میداند (سزگین.)369/3 4،
او که عالوه بر همنشینی با دانشمندان ،شاعران و سیّاحان همعصرش به آثار لغویون و

تکنگارههای جانورشناسی معاصران و پیشینیان خود و نیز بهسبب زندگی در اوج
شکوفایی نهضت ترجمه ،به آثار ترجمه شده نیز دسترسی داشته است ،همچون هر
دانشمند دیگری از مآخذ در دسترس خود گاه با ذکر منبع و گاه بدون آن ،زمانی با
رویکرد انتقادی یا بهویژه در مورد ترجمهها اغلب با بیانی گویاتر از مترجمان مطالبی
را نقل و اقتباس کرده است (حاجری423-409 ،؛ سزگین373-372/3 ،؛ ابوالحب،
7-5؛ ادامۀ مقاله) .پژوهشگران بر این باورند که او با فرض آنکه معاصرانش مآخذ او
را میشناختهاند در آوردن نام آنها کوتاهی کرده است ،چنانکه گاهی فقط به کمک
شواهد و قرائن به برخی از این مآخذ بینام و نشان میتوان پی برد (سزگین.)370/3 ،
چنین وصف شده است ،و بدان که سزاوار است صیادتر از آن روی زمین نباشد ،چرا که پرواز نمیکند و شکار نمی
کند مگر آنچه را که پرواز میکند! و پروازگری بسیار محتاط و مراقب را شکار میکند ...و اینگونه است شکار این
نوع از عنکبوت».

« .1و از عنکبوتها نوعی است که همچون یوزپلنگ شکار میکند ،و آن لیث نامیده میشود ،و شِش چشم دارد ،و

هنگامی که مگسی میبیند به زمین میچسبد و بیحرکت میماند ،و چون خیز برمیدارد خطا نمیکند...
« .2و در آغاز کالم از مهارت و صبر و مکر او یاد کردیم»
3. Gerlof van Vloten
4. Sezgin
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مهم ترین مأخذ یونانی جاحظ مجموعه مقاالتی از ارسطوست که مسلمانان ترجمه
های آنها را با عنوان طباع الحیوان یا کتاب الحیوان میشناختند .جاحظ اگرچه در
مواضعی از کتاب خود مطالبی را که در واقع از آنِ ارسطوست بدون ذکر مأخذ وارد
کرده یا آنها را به افراد دیگری نسبت داده (ابوالحب ،)74-73 ،دست کم در  62مورد
از ارسطو با نام «صاحب المنطق» و «ارسطاطالیس» یاد کرده و از اثر پیشگفتۀ او به
صورت مستقیم و همراه با افعالی چون «قال /زعم /ذکر »....مطالبی را نقل به مضمون
کرده است (نکـ  :جاحظ ،7 ،فهرس سائر األعالم372-371 ،؛ ارسطو،1978 ،
مقدمۀ بدوی .)29 ،به نوشتۀ ابوالحب ( )72-73 ،38-45 ،23-22تعداد ارجاعات
او به ارسطو بیش از این و بر خالف تصور رایج عمدتاً غیر انتقادی است .همچنانکه

استطراد و فقدان نظم از ویژگیهای کتاب الحیوان جاحظ و سبک او در نگارش است
(سزگین369/3 ،؛ فاخوری ،) 41-39 ،مطالب منقول او از ارسطو نیز دست کم در
 96مورد دیگر ،به سبب استطرادها و گنجاندن اشعار و حکایات و روایات عرب در
البهالی آنها ،فاقد پیوستگیاند .به نظر میرسد او در این موارد نیز پس از نقل مطالب
برگرفته از مآخذ دیگر یا ذکر تجربیات و مشاهدات شخصیاش ،به یکباره و با ذکر
فعل «قال» به رشتۀ سخنان منقول از ارسطو بازمیگردد .به این ترتیب در چنین مواردی
تشخیص این مطالب منقول و مرجع ضمیر فعل «قال» به سادگی و در نگاه اول امکان
پذیر نیست (ابوالحب72 ،22 ،؛ طه نجم 115 ،و پانویس  .)3برای نمونه توضیحات
او ( )412-410/5در بارۀ عنکبوت و انواع آن که به دنبال شعری از حُدّانی (از قبیلۀ
بنی حدّان) آمده با فعل «قال» آغاز شده و بهوضوح برگرفته از توضیحات ارسطو در این
باره است (نکـ  :ارسطو.)428-426 ،1977 ،
لَیث ،نماد جانورشناسی عرب در کتاب الحیوان جاحظ
شرح جاحظ از روش «لیث» در شکار مگس یا حتی مشابه این شرح در هیچیک از
نوشتههای ارسطو و ترجمههای عربی ابن بطریق از آنها در بارۀ عنکبوت وجود ندارد و
هیچیک از نشانههای پیشگفتۀ دالّ بر نقل قول نیز در این مطالب دیده نمیشود .ارسطو
(427 ،1977؛ همو )970-969 ،777/1 ،1995 ،در توضیح در بارۀ این بندپا و
انواع آن ،تنها به نوعی با نام یونانی  1λυκοςبه معنی گرگ اشاره کرده که در ترجمههای
 .1این کلمه در طباع الحیوان ،چاپ عبدالرحمن بدوی ( )1977به صورت  λυκοιضبط شده است که صورت جمع
کلمۀ مورد نظر است.
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انگلیسی و عربی نیز بهترتیب به  wolf-spidersو «الذئاب» برگردانده شده است .به این
ترتیب شرح جاحظ در بارۀ این بندپا را نمیتوان برگرفته از نوشتههای ارسطو دانست.
نکتهای که در توضیحات پیشگفتۀ ارسطو وجود دارد ،اشاره به نوعی عنکبوت با
نامی توصیفی است که اگرچه ارسطو در بارۀ این نام یا جانور متناظر با آن توضیحی
نداده ،نوعی شباهت ظاهری یا رفتاری با گرگ را به عنوان وجه تسمیۀ این بندپا به ذهن
متبادر میکند .شاید بتوان لیث در نوشتههای جاحظ را مُلهم یا بدل از این نام دانست
چنانکه ابوالحب ( )172نیز بهشکلی گذرا این احتمال را مطرح کرده است .جاحظ
احتماالً با دیدن نام «جنس الذئاب» در ترجمۀ ابن بطریق تالش میکند تا در معرفة

الحیوانِ-به زعم او -اصیلِ عرب بادیه نشین متناظری برای آن بیابد .پاسخ این پرسش
که آیا او شرح روش لیث در شکار طعمه را از مآخذ مکتوب یا شفاهی در دسترساش
اخذ کرده یا نه ،در ابهام باقی می ماند ،چرا که او در این شرح نه تنها به مأخذی معلوم
و مشخص اشاره نکرده ،هیچگونه نشانی از نقل قول با مرجع مجهول در قالب افعال
«قیل» و «یقال» نیز به جای نگذاشته است .عالوه بر آن در آثار لغویان سدههای سپسین
نظیر جوهری (سدۀ چهارم ،ص )1056و ابن سیده (سدۀ ششم ،)192/10 ،که عالوه
بر کتاب الحیوان جاحظ به برخی از مهمترین مآخذ او نیز دسترسی داشتهاند ردی قدیم
تر از شرح جاحظ در بارۀ لیث نمیتوان یافت ،چنانکه ابن منظور ،لغوی سدۀ هشتم در
لسان العرب ( ،)374-373/12نیز مطالبش در این باره را از جاحظ نقل کرده است.
به این ترتیب اگرچه تأثیرپذیری یا انتحال جاحظ در این شرح از مآخذ دیگر را نمی
توان قاطعانه تأیید یا رد کرد اما نبودِ مآخذ او و نیز نبود چنین شرحی در آثار باقیمانده
از پیشینیان جاحظ بر ارزش و اهمیت این شرح و نظایر آن ،حتی با فرض انتحال می
افزاید .چنانکه به زعم ابوالحب ( )24جاحظ با حفظ معلوماتی از این دست ،میراثی
مهم و ارزشمند از تاریخ طبیعی و علم الحیوان عربی-اسالمی کهن را در کتاب الحیوان
خود ثبت و از گزند فراموشی و تضییع دور نگاه داشته است.
بدون تردید کتاب الحیوان جاحظ عالوه بر تأثیرپذیری و نقل قول از منابع متعدد
و متنوع ،سرشار از شرح مشاهدات و تجربیات شخصی اوست (فاخوری39-38 ،؛
ابوالحب .)24-23 ،از این منظر نیز اگر شرح او از روش لیث در شکار طعمه را
برخاسته از مشاهدات او بدانیم ،تأیید دیگری است بر این ادعای فان فلوتن که پس از

بررسی نوشتههای جاحظ در بارۀ او مینویسد:
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در هر مورد توجه به این امر اهمیت دارد که این عرب قرن نهمی 1در طبیعت

پیرامون خود به ارتباطات و مناسباتی پی برده است که تازه قرنها بعد میبایست
آشکارتر شوند (سزگین.)374/3 ،

تطبیق لیث با عنکبوتهای جهنده
لیث و شرح جاحظ از روش آن در شکار طعمه با اعضای تیرۀ عنکبوتهای جهنده
در جانورشناسی جدید قابل تطبیق است .این عنکبوتها تنها عنکبوتهایی هستند که
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در خیز دقیق روی طعمههایشان تخصص دارند و این تخصص بیش از آن که به قدرت
پرش آنها وابسته باشد نتیجۀ طراحی دقیق چشمهای آنهاست .عنکبوتهای جهنده
هشت چشم در سه ردیف دارند ،که از آنها دو چشم بزرگ اصلی با موقعیت قدامی-
میانی مسئول دید قوی آنها هستند (هارلند و جکسون235 ،231 3،؛ نیز نکـ :
تصویر.)1

تصویر .1الگوی قرارگیری چشمهای هشتگانۀ نوعی عنکبوت جهنده (جنس  )Portiaدر سه
ردیف .چشمهای بزرگتر ،چشمهای اصلی و مسؤول دید قوی این عنکبوتها در فاصلههای

دور است.

این عنکبوتها استراتژیهای پیچیدهای نیز برای شکار دارند .بسیار مشابه شرح جاحظ
از روش لیث ،یک عنکبوت جهنده ،در طول روند شکار طعمه را آهسته آهسته تعقیب
میکند ،کمین میکند و در لحظۀ مناسب روی طعمه میجهد (همان.)234 ،231 ،

 .1چنانکه پیشتر نیز اشاره شد جاحظ در قرنهای هشتم و نهم میالدی ،معادل با سدههای دوم و سوم هجری می
زیسته است.
)2. Salticidae (Jumping Spiders
3. Harland & Jackson
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نکتۀ مهم بعدی در شرح جاحظ از این عنکبوت مقایسۀ آن با یوزپلنگ است.
مطالعات نشان میدهد عنکبوتهای جهنده ،علیرغم مغز کوچکشان ،قادرند برای
تعقیب طعمه برنامهریزی کنند و مسیر را از پیش و به شکلی انعطافپذیر طراحی کنند.
آنها در صورت لزوم ،برای رسیدن به طعمه از مسیرهایی غیر مستقیم و انحرافی استفاده
میکنند .چنین استراتژیهایی مبتنی بر مجموعهای از ویژگیهای شناختی نظیر برنامه
ریزی و توان حل مسأله است ،ویژگیهایی که مشابه آنها را فقط در گربهسانان میتوان
دید ،تا آنجا که در مطالعات جانورشناسی پیشرفته نیز این عنکبوتها را بهسبب مشابهت
های پیشگفته «گربهسانان هشت پا» نامیدهاند (همان238 ،234-233 ،؛ ژاکوب 1و

همکاران ،)394 ،نامی که لیث ،در نوشتههای جاحظ ،و شیرَک ،یوز مگسگیر و فهد
در نزهتنامۀ عالئی را در خود میگنجاند .به این ترتیب شاید بتوان چنین پنداشت که
ذهن کنجکاو جاحظ با دیدن عنوان «جنس الذئاب» در ترجمۀ ابن بطریق در صدد
یافتن وجه تسمیۀ آن برآمده و با این رویکرد به مشاهدۀ طبیعت پیرامون و شرح و بسط
مشاهداتش از لیث به عنوان معادل«جنس الذئاب» پرداخته است.

1. Jakob et al.
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