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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                            
  ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٦ن ، برلي

  
  
  

  وجود نداردو ستم ت ظلم ـدر طبيع
  و

  
  داستان شيرکشی سلطان مسعـود غـزنوی

  
. برداشتهای  بزرگان متقـدم ما و جهان از طبيعت و پديده های طبيعی، بر اساس عـلم و فهم همان روزه درست بوده

ف يافـته و با سرعـت و تعجيل عجيی در امروز که عـلوم و تکنالوجی بصورت سرسام آور و محيرالعقـولی انکشا
حال جوالن و انکشاف و گسترش است ، اکثر پندارها و دريافـت های قـديم هم از رونق افـتاده و کس بدان باور و 

اگر به متقـدمان جليل القـدر خود توجه نمائيم، می بينيم که مثًال بعض پند و اندرزهای بزرگانی از . اعـتنائی ندارد
  : ت سعدی شيرازی  که فـرمود قـبيل حضر

  
  ترحم بر پلنگ تيز دندان          ستمگاری  بود بر گوسفـندان

  
بر اساس . ولو که شايد بشکل سمبوليک ارائه شده باشد، با اساسات مسلم عـلوم طبيعی و دانش ُمعاصر جور نمی آيند

نابود گردند، تا انسان از . بود گردندفـرموده های حضرت سعدی هـر جا شير و پلنگ و گرگ و مار است، بايد نا
انسان به نظر ايشان گل سرسبد کائنات و اکليل و تاج سر خـلقـت است و هـرچه . گزند شان مصون و در امان بماند

از نگاه ايشان اگر . در جهان وجود دارد گويا برای آسايش بنی آدم آفـريده شده و باالجبار بايد در خدمت بشر هـم بماند
گان روزمره گوسفـندان و گاوان و مرغان و ماهـيان را به هـزاران و مليونها و صدها مليون رأس بکشند ، در آدميزاد

و پلنگی گرسنه و شيری چوچه دار، گاوی " مادرمرده"مگر اگر گرگی . سيخ بکشند و نوش جان بکنند، ُمجاز است
و جزای اعمال شير و پلنگ و خرس و .  برسندرا و آهـوئی را و گوره خری را دريدند، بايد به جزای اعمال خود

به اساس اين پندار بايد آنقـدر شير و پلنگ و گرگ و خرس و کرگ . گرگ چيزی ديگر نيست، مگر تباهی ايشان
  .و مار و کروکوديل را کشت، که اصًال نسل ايشان در روی زمين باقی نماند) کرگدن(

ود داشته باشد ، بدون اينکه ذره ای بفکر اندر شود، که  موجودات انسان ميخواهـد طبيعت را انحصارًا در اختيار خ
انسان ميخواهـد . ديگر نيز که در طبيعت وجود دارند و بوجود می آيند، حق دارند از نعمات طبيعت برخوردار باشند

  .اب نميگرددهمه چيز را ِمهار کند و بر همه چيز مسلط گردد و اگر تمام موجودات ديگر نابود هم گردند، چرتش خر
از همين سبب و شايد هم بر سبيل تفـنن و شوق شکار بوده که از بهر مثال سلطان مسعود غـزنوی ــ مسعود اول ــ به 

شيرها را ميکشد تا شجاعـت خود را نشان . روايت تاريخ بيهقی در يک روز حتی هـشت شير را بدست خود ميکشد
  .   جنگل هـم بدر می آوردِ،  حتی دود از دماغ پادشاه خراسانهبدهـد و به درباريان حالی بسازد، که شاهـنشا



تاريخ "و شيرکشی او سخن بميان آمد، بهتر است به " امير مسعود"وقـتی از سلطان مسعـود و به فـرمودۀ ابوالفـضل 
ل و راستگوی ــ  ــ رجوع کنيم و ببينيم که ابوالفـضل بيهقی ــ آن مؤرخ صادق القـو" تاريخ بيهقی"ــ همانا " مسعودی

  :مينويسد . در زمينه چه مينويسد
و او از آن چنين کردی که . و پيش شير تنها رفـتی و نگذاشتی که کسی از غالمان و حاشيه او را ياری دادندی... « 

چندان زور و قـوت دل داشت که اگر سالح بر شير زدی و کارگر نيامدی بمردی و مکابره شير را بگرفـتی و پس 
  . بکشتیبزودی 

که بکرده ) ١(و بدان روزگار که به مولتان ميرفـت تا آنجا مقام کند، که پدرش از وی بيازرده بود از آن صورتها 
ميداشت  و عادت چنان داشت که ) ٢(بودند ــ و آن قـصه دراز است ــ  و در حدود کيکانان پيش شير شد و تب چهارم 

ی بدست گرفـتی و نيزۀ سطبر کوتاه تا اگر خشت بينداختی و کاری کوتاه دستۀ قـو) ٣(چون شير پيش آمدی خشتی 
و شير را بر جای بداشتی ، آن بزور و قـوت خويش کردی ، تا شير می پيچيدی ) ٤(نيامدی آن نيزه بگزاردی بزودی 

درآمدندی و و بودی که شير ستيزه کار تر بودی ، غالمان را فـرمودی تا . بر نيزه تا آنگاه که سست شدی و بيفـتادی
پاره پاره کردندی ، اين روز چنان افـتاد که خشت بينداخت شير خويشتن را در دزديد تا خشت ) ٥(به شمشير و ناچخ 

امير نيزه بگزارد و بر سينۀ وی زد زخمی استوار ، اما امير از آن ضعيفی چنانکه . باوی نيامد و زبر سرش بگذشت
 سخت بزرگ و سبک و قـوی بود ، چنانکه بر نيزه درآمد و قـوت کرد تا و شير. بايست او را بر جای نتوانست داشت

پادشاه با دل و جگردار بدو دست بر سر و روی شير زد چنانکه شير شکسته شد و . نيزه بشکست و آهـنگ امير کرد
   شمشير دار بود ، و، غالمی که او را قـماش گفـتی و) ٦(بيافـتاد ، و امير او را فـرود افـشرد و غالمان را آواز داد 

 در ديوان او را جاندار گفـتندی ، درآمد و بر شير زخمی استوار کرد چنانکه بدان تمام شد و بيفـتاد ، و همه حاضران 
  .به تعجب بماندند و مقـرر شد که آنچه در کتاب نوشته اند از حديث بهرام گور ، راست بود

و ديدم وقـتی در حدود هـندوستان که از پشت پيل . شت پيل کردیو پس از آن امير چنان کالن شد که همه شکار بر پ
شکار ميکردی ، و روی پيل را از آهـن بپوشيده بودند چنانکه رسم است ، شيری سخت از بيشه بيرون آمد و روی به 
رد پيل نهاد ، امير خشتی بينداخت و بر سينۀ شير زد چنانکه جراحتی قـوی کرد ، شير از درد و خشم يک جست ک

چنانکه به قـفای پيل آمد ، و پيل می طپيد ، امير بزانو درآمد و يک شمشير زد چنانکه هـردو دست شير قـلم ) ٧(
، شير بزانو افـتاد و جان داد ، و همگان که حاضر بودند اقـرار کردند که در عمر خويش از کسی اين ياد ) ٨(کرد

  .ندارند
سير کرد و قـصد هـرات داشت ، هـشت شير در يک روز بکشت  و و پيش آنکه بر تخت ملک نشسته بود ، روزی 

يکی را به کمند بگرفـت ، و چون به خيمه فـرود آمد نشاط شراب کرد، و من که عـبدالغفارم ايستاده بودم ، حديث آن 
ت شيران برخاست و هـر کس ستايشی می گفـت ، خواجه بو سهل زوزنی دوات و کاغـذ خواست و بيتی چند شعر گفـ

بغايت نيکو چنانکه او گفـتی ، که يگانۀ روزگار بود در ادب و لغت و شعر ، و آن ابيات امير را سخت خوش آمد ، و 
تاريخ  "١٢٧ تا ١٢٥صفحات  (»)....٩(همگان بپسنديدند و نسخت کردند و من نيز کردم ، اما از دست من بشده است 

  ) ، چاپ احمدی ١٣٧٠خاجو ، چاپ چهارم چاپ داکتر غـنی و داکتر فـياض ، انتشارات " بيهقی
اين قـصه را آز آن خاطر نيز به تفـصيل نقـل کردم ، تا نثر زيبای ده قـرن پيش دری کشور عـزيز خود را پيش روی 

اما اصل آوردن اين قـصه برای آن بوده ، تا . خـوانندۀ ارجمند بگـذارم ، که نثری بود بغايت سليس و خالی از تعقـيد
ه شود که همين شيرکشی ها و شيرکشيهای فـراوان ديگر باعـث گرديد، که در کشور ما امروزه روز حتی نشان داد

  .اين مسأله شايد در مورد بسا کشور های ديگر هم صادق بيفـتد. يک دانه شير هم در طبيعت وجود نداشته باشد
  :و اگر قـصه ای از زمان خود ما را بازگويم 

. يش کسی از ولسوالی پنجشير، توانسته بود بضرب گلولۀ تفـنگ پلنگی را از پا درآورد سال پ٤٠يک زمانی ، شايد 
که . آفـرينها نثار کردند" پلنگ افـگن"در آن وقـت جرايد کابل اين شهکار را به بارنامه نوشتند و بر آن شکاری 

  ميداند؛ شايد همان پلنگ از جملۀ آخرين پلنگهای آزاد افغانستان بوده باشد؟ 
      

  :برگرديم به اصل موضوع و اينکه انسان چه حقی بر اين طبيعت دارد 
انسان با عـقـل و فـراستی که خداوند بدو ارزانی فـرموده ، قانونهای حاکم بر طبيعت را کشف ميکند و با استفاده از 

 و انهدام آنرا و کاش رام ساختن طبيعت ، حکم ويرانی. همين قـوانين طبيعی ، طبيعت را رام خود ساخته است
نه؛ انسان  درين راه  آنقـدر پيش رفـته و پيش رفـته ميرود، و کارهائی ميکند که طبيعت را از مسير اصلی . نميداشت

کاش انسان که خود را بر طبيعت حاکم گردانيده ، حد خود و . آن بيرون آورده و باعـث بربادی و انهدام آن ميگردد
تخطی ميورزيد و نه در حق موجودات ديگر طبيعت  ــ  که بدون شک نيز جزِء حق طبيعت را ميشناخت، نه از آن 

  . همين طبيعت اند و گويا بر طبيعت حقی دارند و حق دارند که از نعمات طبيعت برخوردار بمانند ــ  ظلم روا ميداشت
 يعنی که طبيعت بدون . عـلوم طبيعی ميگويند که ما به طبيعت ضرورت داريم ولی طبيعت از وجود ما بی نياز است

پيش از اينکه انسان بر روی کرۀ خاکی پيدا گردد، حيوان و نبات . ما نيز وجود خواهـد داشت، چنانکه وجود داشت
کرۀ زمين صدها مليون سال بدون انسان زيسته و انسان نظر به عمر زمين يک پديدۀ  بسيار جديد  و . وجود داشتند
  . تعادل طبيعت را برهم ميزند و گويا خانۀ خود را ويران ميسازدانسان مگر با اعمال خود. بکـر است

خلق " متمدن"نظر اندازيد، که از برکت بی بند و باری های جهان صنعتی و باصطالح " سوراخ اوزون"ــ  به 
  .گرديده و ميرود که آهـسته آهـسته نظام موجود اتموسفـير و آب و هـوای کرۀ زمين را برهم بزند



  .نيم نگاهی بياندازيد، که آهـسته آهـسته ميروند تباه  و نابود گردند) ١٠( کردن  جنگلهای باران زا ــ  به قـطع
از بهر مثال . سته ولی پيوسته ، فاسد و آلوده  ميگردندــ دريا ها و آبهای ايستاده را زير نظر آريد، که آهـسته آهـ

را در نظر بگيريد، که از آبهای سيحون و جيحون ــ سيردريا و آمودريا ــ تغذيه ميکرد و سيراب " جهيل ارال"
ميگرديد، هم مورد استفادۀ کشتی رانی و حمل و نقـل آبی قـرار داشت، هم صيدگاه  بزرگ ماهی بود و نيز آب و 

از زمانی که بنا بر سياست های غـلط  زراعـتی و بند و انهار نظام . ی منطقۀ بزرگی را گوارا نگه ميداشتهـوا
شوروی بر هـردو دريا صدها بند و سد آبگردان و بندهای آبياری نهاده شد و آب کافی به بحيرۀ ارال نرسيد، اين آب 

. اکی به شمار ميرفـت، به ثلث وسعت سابق خود رسيدههای بزرگ اين کرۀ خ) ١١(ايستادۀ بزرگ که وقـتی از بحيره 
امکانات کشتی رانی را بسيار محدود ساخته ، صيد ماهی بسيار ناچيز گرديده و از همه بدتر که مردم دور و نواح 

خانه خراب گرديدند، بخاطر اينکه با کوچک گرديدن سطح آب ارال آب و هوای منطقه . ارال خانه خراب گرديدند
گون شده ، اطراف جهيل را تا دور دستها به دشت سوزان و نمک خيز مبدل ساخته و دگرگونی عجيبی در بکلی دگر

سير باد ها بوجود آورده، در حدی که مردم اطراف جهيل ارال از دست گرد و غـبار شور و نمک  آلود، عـلی االکثر 
  .  اعـث  معيوب بدنيا می آيندصحت چشم و بينائی خود را از دست داده اند و اکثر کودکان از همين ب

ــ  قـلع و قـمع حيوانات را از نظر بگذرانيد و در نظر داشته باشيد که از برکت کارروائی  انسانهاست که نسل بعض 
عـلمای بيالوژی يکرنگ جار ميزنند و فـرياد بر می آورند که در صيانت حيوانات . حيوانات بکلی منقـرض گرديده

  .بگيرد، که اگر چنين نگردد، اين حيوانات هم از دست ميروندکمياب سعی بليغ صورت 
  .انسان و تمدن مدرن و صنعتی گرديدن کشور ها پيوسته محيط زيست حيوانات را برهم ميزنند

انسان و تمدن مدرن و صنعتی گرديدن جهان ، هم اتمسفـير و جو زمين را فاسد ميسازد و تباه ميکند و نيز روی زمين 
  .ک  و حـيوان و نباتشرا با آب و خا

و اين . انسان بخاطر بدست آوردن منافع  زود رس ،  منافع آينده و ديررس  را از نظر دور ميدارد و نابود ميگرداند
  ".تيشه زدن به ريشۀ خويش"کار چيزی ديگر نيست، غـير از 

در رستۀ افغانان، ــ که " محيط زستکارشناسان "متخصصان حفـظ الصحۀ محيطی و به اصطالح فارسی ايران 
يگانۀ رشتۀ خويش اند ــ درين عـرصه بهتر فريد و جناب داکتر صاحب حنان روستائی ، در رأس همه قـرار دارند و 

  . و بيشتر  دانند ، که اميد در زمينه روشنی انداخته و ما را از دانش فـنی و تخصصی خود بهره مند گردانند
  

منظور از اين جمله اينست که حيوان و نبات در طبيعت ". ت ظلم وجود ندارددر طبيع"در عـنوان مقاله گفـته شد که 
حيوانات صيد ميکنند و صيد ميگردند و طرفه اينکه . برای بقای خود از موجودات زنده و غـيرزنده استفاده ميکنند

هـيچ پلنگی را سراغ . دهـيچ شير را نديده باشيد که بر سبيل تفـنن گاوی را بدر. حيوانات از حد خود تجاوز نميکنند
. هـيچ مار و گژدمی را نمی بينيد که از روی هـوس نيش بزنند. نتوان کرد، که سير باشد و باز هم ميل شکار نمايد

ميل جنسی . هـيچ گاوی و گوسفـندی و پرنده ای و چرنده ای را نمی يابيد، گه گرسنه نباشند و ميل خوراک کنند
پس حيوانات در طبيعت فـقـط بخاطر زنده ماندن و . ط برای بقای نسل استحيوانات هم نظر به ضرورت و فـقـ

بخاطر بقای خود و بقای نسل خود، ميخورند و شکار ميکنند و اندرين عـرصه هـيچ ظلم و تعدی و تجاوز در ميان 
  اما انسان؟؟؟. نيست

اگر بسيار داشت ، ميخواهـد . ه باشدانسان اگر کم داشت ميخواهـد بسيار داشت. در مورد انسان همه چيز فـرق ميکند
سيری "اين . انسان ميخواهـد بيشتر از حد خود و بيشتر از آنچه مورد احتياج اوست، داشته باشد. بيشتر داشته باشد

انسان آنقـدر حريص است که اگر تمام جهان را هم در اختيار داشته باشد، بازهم در . نامند" حرص"را " ناپذيری
همين حرص و آز و . حرص بنی آدم سيری ندارد و اشباع نميگردد. جهانی ديگر خواهـد افـتيدتالش بدست آوردن 

  .دگر سجايای زشت است که انسان را متجاوز ، ظالم ، ناشکر و ناسپاس ساخته است
انسان موجوديست بی پروا ، مغرور ، ضايع کننده و بی مدارا و باآلخره موجوديست که خود خانۀ خويش را بدست 

مينامد، يعنی " کفـور"و " ظالم"و چه رسا و زيبا بيان ميکند قـرآن شريف ، وقـتی انسان را . د خراب می سازدخو
  ".بسيار ناسپاس"و " بی حد ظالم"

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
  : چنين شرح ميدهـد " تاريخ بيهقی" کتاب معظم خود ١٢١را ابوالفـضل بيهقی در صفحۀ " آن صورتها" ــ  و ١

به هـرات و از بيداری و حزم و احتياط اين پادشاه محتشم رضی اهللا عـنه يکی آن است که بروزگار جوانی که « 
ميبود و پنهان از پدر شراب ميخورد ، پوشيده از ريحان خادم فـرود سرای خلوتها ميکرد و مطربان ميداشت از مرد 

در کوشک باغ عـدنانی فـرمود خانه ای . نزديک وی بردندی) راه مخفی ( و زن که ايشان را از راههای نبهره 
ساختند و خيش ها ) مزمل يعنی نل آب با شيردهـن(را مزمل ها را و آن ) خواب نيمه روز(برآوردند خواب قـيلوله 

آويختند چنانکه آب از حوض روان شدی و به ) پرده ای از پارچۀ مخصوص، که آن را برای سردی هوا نم ميکردند(
و اين خانه را از سقـف تا به پای زمين صورت . طلسم بر بام خانه شدی و در مزملها بگشتی و خيشها را تر کردی

، از انواع گرد آمدن مردان با زنان، همه برهـنه ، چنانکه جملۀ آن کتاب ) تصاوير سکسی(کردند ، صورتهای الفـيه 



و امير به وقـت . و بيرون اين صورتها نگاشتند فـراخور اين صورتها. را صورت و حکايت و سخن نقـش کردند
شرح داخل قـوسها  ( ».ست که چنين و مانند اين بکنندقـيلوله آنجا رفـتی و خواب آنجا کردی ، و جوانان را شرط ا

وقـتی سلطان محمود ازين قـصه مطلع ميگردد و بر مسعود خشم ميگيرد ، مسعود از ترس پدر به ). ازين قـلم است 
  . ملتان ميرود تا در هـمانجا سکـونت  گزيند

  .هـر روز چهارم عايد حال مريض ميگرديدبود که ) به حساب امروزی " مالريا( "نوعی تب لرزه " تب چهارم" ــ ٢
  ".نيزۀ کوتاه"حربه ای بوده  نظير " خشت" ــ ٣
  .امروزی را ميدهـد ، که لغتيست تازی" فـورًا"اصطالح زيبای دری همان روز بوده که معنای " بزودی" ــ ٤
  .نوعی از تبرزين" آوخ"بر وزن " ناچخ" ــ ٥
آن روزگار که امروز در " آواز دادن"بوده از دری سره ی ترکيب زيبائه و چ" صداد کرد"يعنی " آواز داد" ــ ٦

  .معنائی ديگر به کار رود
همين امروز نيز در زبان عـوام ما تداول دارد و " ست کردنَج"اصطالح زيبای ". خيز زد"يعنی " جست کرد" ــ  ٧

نانِ  پخته شده ، از جدار تنور جدا "يعنی که " نان جست کرد"وقـتی نانوا گويد که . حتی نانوايان ما  آن را بکار برند
  ."گشته و در تنور افـتاد

. است" قـطع کردن"که همين امروز هم در زبان عـوام ما با تغيير تلفـظ رايج است، در معنای " قـلم کردن" ــ ٨
قـطعه قـطعه "عنی ي" قـلم کردن"و يا حين شکستاندن چوب از ترکيب ". دروازه کلکهايش را قـلم کرد"چنانکه گويند 

  . چوب سخن گويند" کردن
  "گم شدن"يعنی " از دست شدن" ــ ٩
من اين کلمات .  است Regenwald  و ترکيب المانیRain Forestترجمۀ کلمۀ انگليسی  " جنگل باران زا" ــ ١٠

ه باشند که من از شايد ديگران ترجمۀ بهتری ازين ترکيبات فـرنگی بدست داد. فـرنگی را همين قـسم ترجمه کرده ام
مراد از جنگلی باشد که باران توليد ميکند و جنگلهای امريکای التين يا امريکای " جنگل بارانزا. "آن خـبر ندارم

  .جنوبی ، از بزرگترينِ  نوع خود بوده اند، که اکنون از برکت  کارستان آدميزادگان  رو به نابودی ميروند
در زبان .  است" بحر کوچک"و در معنای " بحر"مصغر " قـطيبه"و " عـبيده" و " زبيده"بر وزن " ُبَحـْيـَره" ــ ١١

را در " دريا"ايرانيان . استفاده ميگردد" درياچه"فارسی ايران اين کلمه اصًال استعمال نميشود و در عوض از کلمۀ 
در زبان عـوام " ). بحر کوچک"به حساب ما " ( دريای کوچک"يعنی " درياچه"بکار ميبرند و " بحر"معنای 

و اما در زبان ". آب ايستادۀ سيستان"ميگفـتند و " آب ايستادۀ غـزنی"رواج عام دارد، چنانکه " آب ايستاده"افغانستان 
تعليم يافـتگان ما .  ادبی اين کلمۀ بسيار زيبای دری استعمال محدود داشته و امروز حتی بکلی از رونق افـتاده است

را که کلمۀ هـنديست و به ) به سکون حرف اول" (جهيل"عًا استعمال ميکردند و نيز کلمۀ را وسي" بحيره"همانا کلمۀ 
فـرمودۀ جناب داکتر روان فـرهادی از طريق معلمان هـندی  مکتب حبيبيۀ هـشتاد نود سال پيش وارد زبان اهـل 

در حال " بحيرۀ تازی"نيز و " جهيل هـندی"امروزه روز مگر هم . معارف و دفـتر و ديوان و زبان ادب ما گرديد
  . ميگذارند" درياچۀ ايرانی"متروک گرديدن اند و جای خود را به ترکيب 

اکثريت قـريب به اتفاق باسوادان و تعليم يافـتگان و اهـل . يک نکته را نبايد ناگفـته گذاشت" بحيره"در مورد کلمۀ 
فـظ ميکنند که غـلط است و تلفـظ درست همان است تل" حميده"و " ذخيره"و " جبيره"خبرت ما اين کلمه را  بر وزن 

هم کلمۀ عـربی و در معنای " جبيره  و حميده و نرينه  و خميده و حـظيره"بر وزن " بحيره. "که در باال آورده شد
شتر "و اگر دقـيق تر و بزبان قاموسهای لغت گپ بزنيم، . ايست که گوشهايش را سوراخ کرده باشند" اشتر ماده"

معمول اعـراب دوران جاهـليت . ی را گويند که ده بار زائيده  و آزاد گرديده و گويا از قـيد انسان َرسته باشدا" ماده
ده بار باردار می گشت و چوچه به دنيا می آورد، صاحبش گوش آن اشتر را " ناقه"چنان بود، که وقـتی اشتر ماده  يا 

   .     در طبيعت از سر ميگرفـتشگافـته و رهايش ميکرد و اشتر گويا زندگی آزاد را
  
 

 


