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اتفاقاً هیچوقت هم تنها نبودم ،یا دوست
و رفیقی همراهم بوده یا روح عزیزانی که
سالهاسـ ــت به رحمت ایزدی پیوسـ ــتند،
ولـ ــی در این گش ـ ـتها همیشـ ــه همراهم
بودند تا جذابیت و شـ ــگفتی سفر را برایم
بیشترکنند.
مـ ــن در ایل قشـ ــقایی بهدنیـ ــا آمدم و
همانجا هـ ــم مدرسـ ــه رفتم .زمـ ــان کوچ
گرفتاریمـ ــان خیلـ ــی زیاد بود ولـ ــی وقتی
میرسـ ــیدیم به قشـ ــاق ،هـ ــر  50تـ ــا 70
خانواده همه در یک محدوده برای حدود
 4ماه سـ ــاکن میشـ ــدیم .مسـ ــیر ییالق و
قشـ ــاق مـ ــا از ارتفاعـ ــات زاگرس بـ ــود تا
خلیـ ــج فـ ــارس .در زاگـ ــرس برف و سـ ــرو
کوهی اسـ ــت و پایینتر بنه و بادام کوهی و
نزدیک خلیج فارس درختان کهور و کنار.
اکثر این درختـ ــان در فرهنگ کهن ما و در
ادبیات و فرهنگ قشقایی ،همچون سدر و

روایتی از روند کاهش جمعیت گربه اســطورهای ایران در گذر زمان

قشقاییها تبعید شدند ،شیر ایران منقرض شد
بیژن فرهنگ دره شوری
کارشناس پیشکسوت محیط زیست

بیـ ــش از  70سـ ــال اسـ ــت کـ ــه هـ ــم در ایل
قشقایی و هم در محیط زیست ،سرگردان
ایـ ــن سـ ــرزمین بـ ــودهام .ایران سـ ــرزمین
شـ ــگفتانگیزی اسـ ــت و من از شـ ــمال تا
جنوب و از شـ ــرق تا غرب آن را پیمودهام.
کوهها ،دشتها و دریاچههای ایران نسبت
به قد و قوارهاش واقعاً شگفتانگیز است.
اگرچه  20درصد وسعت اروپا را داریم ولی
تعداد گونههـ ــای گیاهیمان چندین برابر
اروپا است .دلیل این همه تنوع و جذابیت
و زیبایی هم این اسـ ــت که کشور ایران بین
آفریقـ ــا ،اروپا و هند و دو اقلیم سـ ــرد و گرم
قرار گرفته ،از سـ ــوی دیگر شکل و شمایل
این سـ ــرزمین هم عجیب وغریب است،
یک گوشهاش دو هزار میلیمتر باران دارد
یک طرفش سالهای سال یک قطره باران
هم نمیبـ ــارد ،مناطقـ ــی از آن ،دما باالی
 50درجه میرود و شمال غربش سرما به
منهای 40درجهمیرسد.ازایننوعتنوعها
میتوانم بـ ــاز هم بگویم .تعداد گونههای

پرندههای ایران از  500و پسـ ــتاندارانش از
 160تا گذشته ،یک طرف اکراس آفریقایی
را میبینیـ ــد یـ ــک طـ ــرف ،قـ ــره خـ ــروس
اروپایی و سمت دیگر تمساح هندی .تنوع
پستاندارانشهمواقعاًشگفتانگیزاست.
بزرگتریـ ــن جانور روی زمین نهنگ اسـ ــت
که بین  160تا  180تـ ــن وزن دارد که ما این
را هم داریم ،بچه نهنگ وقتی دنیا میآید
حدود  4تن وزن دارد و روزی  600لیتر شیر
میخورد اما در نقطه مقابل یک پستاندار
دیگری در قشـ ــم داریم به نام حشرهخوار
کوتولـ ــه که وقتـ ــی میخواسـ ــتیم وزناش
کنیم نمیدانستیم با چه ترازویی باید آن
را وزن کنیم و نهایتاً مجبور شـ ــدیم برویم
جواهرفروشـ ــی چون یک تا سـ ــه گرم وزن
داشت ،ولی پستاندار اسـ ــت و سالی دوبار
زایمـ ــان میکند و هر بـ ــار  5-6بچه به دنیا
میآورد .حاال تصور کنید ما در ایران از یک
طرف پستانداری داریم که بچهاش روزی
 600لیتر شـ ــیر میخـ ــورد و ایـ ــن یکی وزن
جانور بالغش یک تا سـ ــه گرم است .حاال
 6تا بچهای که زاییده دیگر خودتان ببینید
چند میلی گرم باید به آنها شیر بدهد!

این تنـ ــوع شـ ــگفت انگیـ ــز در پرنده و
خزنـ ــده و پسـ ــتاندار در همه جـ ــای ایران
اسـ ــت .ولی به نظر مـ ــن از همه جذابتر،
تنوع اقوام و خلق ایران اسـ ــت .یک طرف
کـ ــرد یک طرف ترکمـ ــن و ....من هر وقت
در ترکمـ ــن صحـ ــرا هسـ ــتم و ترانههـ ــا و
موسیقیشان را میشـ ــنوم میگویم اینها
بهترینانـ ــد اما بعـ ــد میروم درمراسـ ــم
عروسی کردها و میبینم دست در دست
دایره وار میچرخند ،میگویم از کرد بهتر
نیسـ ــت .بین بختیاریها هم که میروم و
بهیاد میآورم که زمان مشروطه خواهان،
اینان چه کردند و هرات را از انگلیس ـ ـیها
چطـ ــور پـ ــس گرفتنـ ــد میگویـ ــم واقعـ ــاً
بختیاریهـ ــا از همـ ــه بهتر هسـ ــتند .واقعاً
آدم نمیدانـ ــد این همه خلق متنوع ،این
همه لباس ،خوراک ،آواز ،سـ ــاز و نوازنده و
فرهنگ کدام بهترین است .آدم از گشتن
در این سرزمین سیر نمیشود .یک طرف،
میلیونهـ ــا هکتار جنگل انبوه خزریسـ ــت
بعـ ــد در لـ ــوت بایـ ــد  4-5روز راه بروید یا
رانندگی کنید تا یک بوته ببینید و من این
شـ ــانس را داشـ ــتم که همه اینها را ببینم.

سرو مقدس هستند .بلوط هم هیچ کس
حق ندارد شـ ــاخه سبزش را بسوزاند و این
فرهنگ غالب عشـ ــایر ایران است .این را
هـ ــم بگویم «انسـ ــان هوموسـ ــاپینس» در
حدود  550هزار سال پیش در علفزارهای
آفریقا از اجدادش که بیشتر میمون بودند
جدا و به انسـ ــان راست قامت تبدیل شده
اسـ ــت .از طریق نیـ ــل به مصـ ــر و از مصر
وارد ایـ ــران و خاورمیانه شـ ــده و  450هزار
سـ ــال پیش از پکن تا انتهای اروپا پراکنده
شده است .بنابراین انسان دهها هزار سال
اسـ ــت که در سراسر جهان زندگی میکند
ولی اهلی کـ ــردن دام در فاصله زاگرس و
خلیج فارستوسطایرانوبابلیهاصورت
گرفته و کشـ ــاورزی و خط و شهرنشینی در
همین منطقه ابداع شـ ــده است .براستی
آیا ظهور چنین تمدنی به خاطر زاگرس و
خلیج فارس و این دشتهای حاصلخیز
این میانه نیسـ ــت؟ آیا بـ ــه خاطر گلههای
عظیـ ــم حیـ ــات وح ـ ـشاش نبـ ــوده؟ این
شگفتانگیز است که مهمترین ابداعات
بشری کار ایرانیهاسـ ــت .حتی در سراسر
سرزمینهای بزرگ خدایان شر خیلی زیاد

هستند ولی خدایان نیکی و محافظ نیکی
که شـ ــیر بالدار بوده که این هم متعلق به
ایران بوده است.
زمانی که در ایل زندگی میکردیم ،تک
و توک آدمهایی بودند که سهتار میزدند
امـ ــا بازارگرمی متعلق بـ ــه قصه خوانها،
شاهنامهخوانها و تاریخگویان بود .تاریخ
دانـ ــان در ایـ ــل بعضـ ــی چیزهـ ــا را خیلی
دقیق میگفتند اگرچه جغرافی را خیلی
وارد نبودنـ ــد .ولی تعریـ ــف میکردند در
بازپسگیری هرات از انگلیس ـ ـیها صدها
سـ ــوار قشـ ــقایی رفت و هرات را فتح کرد
و البتـ ــه بختیاریهـ ــا و دیگـ ــر عشـ ــایر هم
بودند .دقیق میدانسـ ــتند هـ ــرات بعد از
مشهد است .در زمان رضا شاه هم خیلی
از خانهـ ــا را کشـ ــتند یـ ــا بـ ــه کالت نادری
یـ ــا درگز تبعیـ ــد کردند که میپرسـ ــیدیم
کجاست میگفتند پشت کوه قاف .ما چه

میدانسـ ــتیم کجاسـ ــت؟ ولی تاریخاش
را میدانسـ ــتند .در تمـ ــام ایـ ــن قصهها و
تاریخ گوییها من حاال یادم میآید شـ ــیر
چقدر بـ ــرای ما مهـ ــم بوده اسـ ــت .چون
آخرین زیسـ ــتگاه ایـ ــن گربهسـ ــان در ایل
قشقایی بود .بر اساس داستانها و قصهها
و نقلهـ ــای دقیقـ ــی کـ ــه از تاریخدانان و
قصهگویان و شاهنامهخوانانمان داشتیم،
کسـ ــی زیستگاه شـ ــیر را تخریب نمیکرد.
یکـ ــی از بهترین زیسـ ــتگاهها هـ ــم درهای
بود آن طرف نورآباد ،سـ ــینه کوه سـ ــمت
بیشاپور .ظاهراً مردم هر کاری کرده بودند
که یـ ــک مسـ ــیر کوچ از وسـ ــط این بیشـ ــه
 50-60کیلومتـ ــری بریـ ــده شـ ــود که ایل
بتواند گوسـ ــفندانش را آنجا بیـ ــاورد ولی
خان قشـ ــقایی اجازه نمیداده و میگوید
«اینجا زیسـ ــتگاه شیر اسـ ــت ،این حیوان
تا حاال ما را اذیت نکـ ــرده بنابراین چرا ما
زیسـ ــتگاهش را از بین ببریـ ــم که برایمان
دردسر ایجاد کند» .اساساً شیر در فرهنگ
قشـ ــقایی تقدسی داشـ ــت .در تمام طول
حیـ ــات شـ ــیر ،هیچ قشـ ــقایی مسـ ــتقیماً
شکار شیر نکرده بود .حتی ظلالسلطان
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ëëاز زمانـــی کـــه قشـــقاییها را
تبعید کردند و کنترل از زیستگاه
شـــیر برداشته شـــد جمعیت
شـــیرها رو به کاهش گذاشت.
زیســـتگاه به نحـــو عجیبی در
استان فارس تخریب شد حال
آنکه تـــا وقتی ایل قشـــقایی در
منطقه قدرت داشت و مسلط
بود شیر هم بود

ëëهمه چیز خـــوب پیش میرفـــت و با هند و ســـازمانهای
جهانی هـــم صحبـــت کردیم که شـــیر ایـــران را کـــه تعداد
محدودی از آن در کشـــور هند زندگی میکنـــد برگردانیم .با
اینکه  5-6سال روی این طرح کار شد و همه چیز مهیای ورود
شیر شـــده بود ولی انقالب شد و داستان بازگشت شیر ایرانی
به کشور کالً منتفی شد و رفت!

کـ ــه خاطراتش مملـ ــو از شـ ــکار گونههای
جانوری بزرگ جثه اسـ ــت در خاطراتش
مینویسـ ــد کـ ــه چهار بـ ــار آمده فـ ــارس و
حاکم فارس و ایلخانی قشقایی را مجبور
میکند که او را ببرند شکار شیر .قشقاییها
که تمایلی به این کار نداشـ ــتند فقط شیر
را جرگه کـ ــرده و به سـ ــمت منطقهای که
او بـ ــوده آن را رم میدهند و خوشـ ــبختانه
ظلالسلطان موفق به شکار او در میانکتل
ارژن نمیشـ ــود .حتـ ــی این ناکامـ ــی او در
شکار شـ ــیر باعث میشود تا از قشقاییها
درخواست کند تا آنها شیر را برایش شکار
کنند ولی شـ ــیر که وارد جنـ ــگل کامفیروز
میشود باز هم قشقاییها او را نمیزنند.
متأسـ ــفانه از زمانـ ــی کـ ــه قشـ ــقاییها
را تبعیـ ــد کردنـ ــد و کنترل قشـ ــقاییها از
زیسـ ــتگاه شـ ــیر برداشـ ــته شـ ــد جمعیت
شـ ــیرها رو به کاهش گذاشـ ــت .زیسـ ــتگاه
به نحو عجیبی در اسـ ــتان فارس تخریب
شـ ــد حال آنکه تـ ــا وقتی ایل قشـ ــقایی در
منطقه قدرت داشـ ــت و مسـ ــلط بود شیر
هم بود .حتی معروفترین شـ ــکارچیان
قشقایی که سالهای سال بیرقیب بودند

و کنار شیرها زندگی میکردند اما هرگز به
شیرها تیر نینداختند.همه دوران کودکی
من با همین داستانهای شبانه گذشت تا
اینکه رفتم مدرسه و بعدها وارد دانشگاه
شدم و سپس به نحوی با سازمان محیط
زیست آشنا شدم و همین جا بود که تازه
آوارگی و سرگشـ ــتگیام شـ ــروع شـ ــد .در
همان سالهای آغازین تأسیس سازمان
محیط زیسـ ــت به همت اسکندر فیروز و
در ابتدای دهه  50خیلی اقدامات بزرگی
صورت گرفـ ــت و من بـ ــه زیسـ ــتگاه آبا و
اجدادی خودم برگشـ ــتم تا دشـ ــت ارژن
و پریشـ ــان را احیا کنیم .سـ ــازمان محیط
زیست قصد داشـ ــت زیستگاه را احیا کند
و از همـ ــه کارشناسـ ــان دنیا کمک گرفت.
بودجه قابل توجهی هم برای این منظور
از دولـ ــت دریافت کرد تا شـ ــروع به خرید
مسـ ــتثنیات مردمی کند تا زیستگاه امن
شـ ــود .آن زمان بین این دو منطقه ارژن و
پریشـ ــان ،آهو و گراز و قوچ و میش فراوان
بود ،بهطـ ــوری که میانکتل مملـ ــو از آهو
بـ ــود ،با این حال برنامه تکثیر گراز هم در
منطقه داشـ ــتیم تا در صورت بازگشـ ــت
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شیر ،طعمه به اندازه کافی برای حیوان در
دشت وجود داشته باشد .همه چیز خوب
پیـ ــش میرفت و بـ ــا هند و سـ ــازمانهای
جهانی هم صحبت کردیم که شیر ایران
را که تعداد محدودی از آن در کشـ ــور هند
زندگـ ــی میکند برگردانیم .بـ ــا اینکه 5-6
سـ ــال روی این طرح کار شـ ــد و همه چیز
مهیای ورود شیر شده بود ولی انقالب شد
و داستان بازگشت شیر ایرانی به کشور کالً
منتفی شد و رفت!
اینکـ ــه االن چـ ــه داریـ ــم و طبیعـ ــت و
حیات وحش کشـ ــور در چـ ــه وضعیتی به
سـ ــر میبرد را کـ ــه دیگر همـ ــه میدانند،
بهتر است چیزی نگویم اما چند تا رفیق
باستانشـ ــناس دارم کـ ــه آنهـ ــا معتقدند
وضعیـ ــت میراث فرهنگی کشـ ــور بدتر از
محیط زیست است و من میگویم اتفاقاً
محیط زیسـ ــت بدتر از میـ ــراث فرهنگی

است .باستان شـ ــناسها میگویند منابع
فرهنگی زودتر و سریعتر از طبیعت دارد
از بیـ ــن م ـ ـیرود و من میگویـ ــم باالخره
میراث فرهنگی در یک موزهای در پاریس
حفظ میشود ولی بلوطهای زاگرس ،گراز
و قوچ و میش و پلنگ و یوز ایرانی بسرعت
از بین م ـ ـیرود و اگر منقرض شـ ــود دیگر
امکان بازگشـ ــت آنها وجود نـ ــدارد .اینکه
روزگار محیط زیسـ ــت ایران سیاهتر است
یا میراث فرهنگی ،البته هر دو سیاه است
ولی میـ ــراث طبیعی ایـ ــران وضعیتی به
مراتب اسفناکتر دارد .حیات وحش که
از بین رفت هیچ ،چشمهها و رودخانهها
و تاالبها هم یک به یک در حال نابودی
هستند.
آنچهخواندیدمتنویرایششدهسخنرانی
بیژن فرهنـــگ دره شـــوری در نمایشـــگاه
«پرویزتناولیوشیرهایایران»بودکههفته
گذشته در حاشیه این نمایشگاه انجام شد.
نمایشگاه شـــیرهای ایران در موزه هنرهای
معاصر از  11تیرماه آغاز و تا  7شـــهریور ماه
ادامهدارد.

