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 ۵۱۰۱۱۰۰۱۰۲           سید حنیف نافذ
 

  گرگ منشی
 

ا حیوانی است ـتنه رگـگگویند  ،الـده، شیر، پلنگ، ببر، کفتار، خرس، روباه و شغـدر میان حیوانات درن
گوشت و که در موقع گرسنگی به همنوع خود حمله می برد و از 

 .خونش تغذیه می کند
 

وحشیانه انسانها به گرگ رفتار و اعمال  ،در فرهنگ و عرف مردم
 .یر و تفسیر شده استصفتی تعب

 
انسانها بشکل اشتراکی و ون اولیه یا در عصر حجر که در قر

برای بدست آوردن غذا  د، اکثرا  ـدنمغاره ها زندگی میکر گروهی در
چون در آن زمان . و تکاپو بودندبشکل گله ها و دسته ها در حرکت 

گاهگاهی  نیروی فکری و عقالنی انسانها بمرحله رشد نرسیده بود،
درمیان آنهـا چنان جدالهـای سخت و پیکارهای بیرحمانـه روی میداد 

 که مانند گرگان گرسنه
 

بجان یکدیگر می افتادند و گوشت وخون کشته شدگان را میخوردند 
 .شابهت به گرگ منشی تفسیرشدکه البته همین روال ازجهت م

 
چندی قبل در یکی از سایت های انترنت تصویری را مشاهده کردم 

مقتول  درعکس یک سرباز. که دیدن آن مو را بر بدن راست میکرد
سوریایی را نشان میداد که یکی از شورشیان سینه اش را دریده و 

 .قلبش را بدهن گرفته بود
 

قبل ازمیالد ( 142ـ172)سوف مشهور یونان باستان که در از دیدگاه انسان شناسی اپیکور فیل
اپیکور درهمان زمان به درنده خویی انسانها پی برده بود چنانکه بشر « .انسان گرگ انسان است»میزیست

 .و خواهد بود یرحمیها و سفاکیهای انسانها بودهدرطول تاریخ شاهد اینگونه ب
 

که از نظر عقلی و فکری تکامل نکـرده بودنـد در نبرد ها  طوریکه در باال اشاره شـد، انسانهـا اولیه
ترین شکل می کشتند و از گوشت و خون شان تغذیه میکردند؛ اما امروز که  همنوعان خویش را به فجیع

انسانها در قـرن بیست و یکم و درعصر اتم زیست مینمایند و از نظر فکری و عقالنی نیز رشد نموده اند 
 جنایت های نابخشودنی میشوند؟چگونه مرتکب چنین 

 
پس تفـاوت انسان و گـرگ در این است که گرگ این حیوان بیچاره که فاقـد عقـل و منطق است موقعی که 
گـرسنگی باالیش غلبه می کند و شکاری نمی یابـد از مجبوریت گوشت همجنس خود را می خورد امـا 

ن تعیین کـرد درحالیکـه شکمش سیر و عقلش سر روی زمی و خلیفۀ اتـاشرف مخلوقانسان را که خداونـد 
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جایش است دست به اینگونـه اعمـال وحشیانـه و بیشرمانـه می زنـد و چنان بیرحم و سفاک می شود که از 
 .خود و بیگانه را نمی شناسد

اعمـال و کـردار زشت و غیر انسانی، انسانهای گـرگ صفت همواره این سـوال را در ذهن می انـدازد که 
 ؟؟؟.آیـا واقعـا میتوان چنین انسانها را اشرف مخلوقات نامید

 
 رهانید از دهان و چنگ گرگی  بزرگیوسفندی را ــــــشنیدم گ

 
 وسفند از وی بنالیدـــــــروان گ  بر حلقش بمالیدـارد ــشبانگاه ک

 
  بودی رگم توـــــــبدیدم عاقبت گ ه از چنگال گرگم در ربودیـــک

گرچه حضرت سعدی انسان را در برابر گوسفند گرگ میداند ولی همانطوریکه گفته شد بد فوق در ابایات 
 بختانه  امروز انسان در برابر انسان به گـُرگی تنزل کرده  است 

 

 پایان


