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  1(4 -9ی هایی از تاریخ )مجموعهبرگ

 

 رحمتی برای تمام عالمیان 

 2ای را دید، فرمود: صاحب این شتر کجاست؟ به او بگویید تا برای مخاصمه و بازپرسیِ فردای قیامت آماده شود. ]...[]...[ وقتی ]محمد )ص([ شتر گرسنه

 پیامبر)ص(، حیوانات، حقوق، محبّتکلیدواژه: 

 

 اجتماعی تفاوت دو بینش 

از ماجرا آگاه شد و این کار را برای او نقصی دانست. بدو  مروانپسر  عبدالملککنیزکی را آزاد کرد، سپس او را به زنی گرفت.  بن الحسین)ع(علی»

ا آن، هر نقصِ ]اجتماعی[ را ی اسالم، هر پایین بودنِ ]اجتماعی[ را باال برده وبخداوند به وسیله»نامه نوشت که چرا چنین کردی؟ او به وی پاسخ داد: 

 « ی خود را به زنی گرفت.)ص( نیز کنیز و زنِ بنده کامل ساخته است. رسول خدا

 3.«بن الحسین سبب رفعت استعبدالملک چون این نامه را خواند، گفت: آنچه برای دیگران موجب کاهش منزلت است، برای علی

 ع(، عزّت نفس، زنداری، منزلت و ارزش، امام سجّاد)بردهکلیدواژه: 

 

 )!!(الحمدهلل شهر، کمال ارزانی است 

 )مجموعه خاطرات ناصرالدین شاه(:« خواطر»از کتاب 

اند ناخوشیِ وبا بروز از صدر اعظم نوشتجات رسید: خواندم. الحمدهلل شهر، کمال ارزانی است و فراوانی است. خدا را شکر کردیم. اّما از همدان نوشته»

 .«دهم که این ناخوشیِ کثیف را از ایران بیرون ببرو را به محمّد)ص( و آل محمّد قسم میکرده است. خدایا، ت

 شاه، جهل، ستمدعا، توّکل، قاجار، ناصرالدینکلیدواژه: 

 

 خان انّا انزلنا، تو هم انّا انزلنا؟ 

آور ی عصرها و تاریخ این سرزمین شگفتروا داشتند در همهغرور و خودخواهی و ظلم و ستمی که خوانین و مالکان بزرگ ایران بر کشاورزان و روستاییان 

 نویسد:ها قبل از انقالب مشروطیّت میی غرور و خودخواهی خاندرباره دکتر رضوانیی قاجار دو صد چندان شد. است. امّا این ظلم و ستم در اواخر دوره

ای را دارای شدند. عرف و عادت، به مرور زمان هر طبقهلّا، سیّد و رعیّت تقسیم میمُ بیگ،در آن روزها مردم به طبقات مختلفی از قبیل خان، میرزا، »

ان یا ها بودند که خودشی اعیان یا خانامتیازاتی کرده بود که به آن امتیازات دلبستگی پیدا کرده بودند. در میان طبقات مختلف ممتازتر از همه طبقه

گرفتند و طبقات غیر ممتازه را در حریم ها از هر حیث خود را از رعیّت برکنار میو دیوانی رسیده بودند. خان پدرشان یا جدّشان به یکی از مقامات دولتی

دادند. رعایا حق نداشتند به آنان تشبّه جویند و از آنان در یکی از شؤون زندگی تقلید کنند و در این امر چنان پافشاری داشتند که قدرت خود را راه نمی

در آن روزها معمولِ یکی از خوانین خوسف آن بوده که در «. خوسف»داد: در شهرستان بیرجند دَهی است به نام های مضحکی روی مینگاهی داستا

هلویِ خان فارغ از قیدِ خانی و غافل از عادتِ خان، پ کرده. روزی یک فرد عادی،ی قدر ]یعنی انّا انزلنا[ را تالوت میی قل هو اهلل، سورهنماز به جای سوره
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کرد. خان چنان عصبانی شد که او را به باد دشنام و کتک گرفت و گفت: پدر سوخته...، خان به نماز ایستاده و پس از قرائت حمد، اّنا انزلنا را تالوت می

 4«انّا انزلنا، تو هم انّا انزلنا؟ تو همان قل هواهللِ آباء و اجدادی خود را بخوان.

 ی طبقاتین، تاریخ ایران، عدالت، جامعهکلیدواژه: عدل و ظلم، قرآ

 

 !این هم به دستور خودش است 

ند؛ اّما خیزنشینند و به پیکار با حکّام ظالم برمیهای آزاده و شریف آرام نمیدر هنگامی که ابرهای ظلم و استبداد آسمان کشوری را تاریک سازد انسان

د و آن را پندارنکنند بلکه پیکار مردان شریف را دروغین میگذرانند نه تنها با ظلم مبارزه نمیخواهند زندگی را به خوشی بطلب که میهای راحتانسان

 گوید: در این مورد می دکتر محمود عنایتگیرند. به مسخره می

دانیم که وقتی خأل سیاسی م، میی مردم ممالکی نظیر ایران در برخورد با هر نوع نیروی مخالف علنی و قانونی داریبا توجّه به شناختی که از روحیّه»

های مخالف در پیِ یک سکوت طوالنی فقط به تک صداهای متفرّق و نه چندان داخلی در اینگونه جوامع برای مّدت مدیدی به درازا بکشد و ظهور گرایش

الفین کنند و مخها شک میالت اینگونه مخالفتای که برای حکومت قائلند در بادی امر در اصالعادهمحسوس منحصر باشد، غالب مردم به دلیل قدرت فوق

ها و تعدیل اعتراضات در لحظات حسّاسی تعبیه کرده است. بینند که خود دولت برای جلوگیری از تراکم نارضاییهای اطمینانی میرا به صورت دریچه

ی هی اقتدار بر همالسّلطان حکومت در پندار مردم به عنوان اسطورهامیناین طرز فکر فقط به امروز و دیروز و پار و پیرار تعلّق ندارد. از زمان اتابک اعظَم 

ی حوادث عالم امکان سایه افکن بوده است، شؤون ظاهر و باطن حیات سیاسی و اجتماعی جامعه تسلّط و اِشراف داشته و تشریف بلند باالی او بر همه

 شناخته است. شده و تصوّر عامّه قدرتی مافوق سلطه و سطوت او نمیث نمیکه یعنی هیچ چیز بدون رضایت و تأیید و حداقل اطالع او حاد

کرد که در دوران اخیر صدارت عظمای میرزا ی جدّش که از رجال صدر مشروطه بود تعریف مییکی از ثقات )افراد مورد اطمینان( این مضمون را درباره

خواهان تصنّعی و مصلحتی است و حضرات در خفا با هم بند و بست اتابک با مشروطه السّلطان، وی همیشه عقیده داشت که نزاععلی اصغرخان امین

خواه در مجلس بر ضدّ اتابک فالن مطلب را گفته یا فالن روزنامه بر ضدّ اتابک چنین آوردند که فالن وکیل مشروطهدارند. هر موقع هم برای رَجُل خبر می

 گفت: دستور خودش )یعنی اتابک( است! یّت میو چنان نوشته، با نوعی اطمنیان خاطر و قطع

]کشته[ شد. وقتی خبر را برای آن رجل نقل کردند، با همان ایقان « تصدّق»ی عبّاس آقا تبریزی عاقبت روزی رسید که اتابک در جلوی مجلس با گلوله

 5«و اطمینان همیشگی گفت: این هم به دستور خودش است! 

 کاریو انفعال، بدبینی، محافظه نالیدن از ظلم، سکوتکلیدواژه: 

 

 ی من رفت زیر کالهمردههای صاحباین گوش 

ها احساس کرد که قوایش را از دست داده است و اگر از تهران کمکی به او نرسد مقاومتش درهم خواهد در جنگ با روس عبّاس میرزاگویند وقتی می»

نوشت و وضع خودش را تشریح کرد و خاطرنشان  شاهفتحعلیای خطاب به و شتاب نامه شکست و قسمتی از شمال ایران از دست خواهد رفت، با عجله

داد و سفارش کرد که در اسرع وقت نامه را به  السّلطنهشجاعرا به  ساخت که اگر هر چه زودتر به او کمک نشود، شکستش حتمی است. بعد نامه

 فتحعلی شاه برساند.

ر کند و چند اسب زیر بر اسب شد و راه تهران را در پیش گرفت. وی راه تبریز ـ تهران را سه روزه با اسب طیّ میالسّلطنه پس از گرفتن نامه سواشجاع

شود. وی بدون اینکه لباس خود را عوض کند یا سر رسد و وارد باغ سلطنتی میـ به تهران می شوند و باالخره غروب روز سوّم ـ یا چهارمپایش تلف می

 خواد. ی شرفیابی میشود و اجازهرد و غبار راه بشوید و تمیز کند، با همان حال وارد باغ میو صورتش را از گ
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های گوششان در زیر کاله باشد و اگر قسمت باالی گوشِ بایست اللهرسند، همه میدر آن زمان رسم بر این بود درباریانی که به حضور پادشاه می

 شد. احترامی محسوب میبی شونده خارج از کاله بود، یک نوعشرفیاب

اقان دهد. خشود و نامه را به دست فتحعلی شاه که با چند تن از درباریان در باغ مشغول قدم زدن بودند، میالسّلطنه بدون توجّه وارد باغ میباری، شجاع

طنه السّلهای شجاعصد بخواهد که ناگهان چشمش به گوشدارد که توضیحات شفاهی از قاای سر برمیرود. پس از لحظهخوانَد و به فکر فرو مینامه را می

زیر کاله  ی گوشَتشوی باید اللهدانی که وقتی به حضور ما شرفیاب میزند: مگر نمیافتد که از زیر کاله بیرون بود. فتحعلی شاه با خشم فریاد میمی

 باشد؟ 

های گوش من زیر کاله، عبّاس میرزا و لشکریانش از ی عالم، اگر با رفتن اللهت: قبلههای گوشش را زیر کاله برد، تعظیمی کرد و گفالسّلطنه اللهشجاع

 6«ی من رفت زیر کاله.های صاحب مردهکنند، این گوشچنگ قوای دشمن نجات پیدا می

 معنی، قاجاررسوم بیکلیدواژه: 

 

 عبرت از سرنوشت دیگران 

هرگاه منصور او را طلبیدی رنگش زرد شدی و لرزه بر اندامش افتادی. روزی محرمی او را در خلوت خلیفه بود.  منصوراز مقرّبان و ندیمان  ابوایّوب»

و پا  شوی و از بیم او دستفرستند متغیّر میای و پیش او کس به قرب تو نیست؛ سبب چیست که هرگاه از پی تو میگفت: تو مُقرّب و مصاحب خلیفه

 کنی؟گم می

کنند  و برای ی تو مهیّا میآدمی و ایشان به دست خود آب و دانهی بنیگفت: بازی از خروسی پرسید که تو از خُردی در خانهابوایّوب در جواب آن محرم 

انگیزی و از این خانه بدان خواهند که تو را بگیرند غوغا و فتنه میآیند و میسازند؛ جهت چیست که هرگاه بر سر تو میی خود خانه میتو پهلوی خانه

شوم؛ چون مردم مرا صید کنند، بر سر دست ایشان آرام گیرم و چون ام که در کوهسار بزرگ میگریزی؟ و من مرغ وحشینه و از این بام بر آن بام میخا

 کنم.آیم و هرگز عربده و غوغا نمینمایم، صید را گرفته به خدمت باز میالبال پرواز میمرا از پی صید فرستند، با آنکه فارغ

 ای که بازی را بر سر سیخ کشیده باشند و بر آتش گردانیده؟ای و یا از هیچکس شنیدهگفت: ای باز، هرگز هیچ جا دیده خروس

 گفت: نی. 

اند اند و بال و پرکنده، شکم آن را شکافته بر سیخ کشیدهام که سر بریدهدانم، صد خروس را دیدهام و نیک از بد باز میخروس گفت: تا من در این خانه

اند(. نوحه و فریاد مرا جهت این است و از این جهت خاطرم مجروح و دلم اندوهگین اند و از هم گذرانیده )هضم کردهو کباب کرده، گوشت او را خورده

 7.«است

 شناسی تبعیت، اطاعت از باطل، عدل و ظلمروانکلیدواژه: 

 

 کنم!صحبت می 

کردند. زن زارع الهیجی هم به شوهرش گفت: تو به رفتند و کسب فیض میم دسته دسته به زیارت او میاالسالم الهیجان از حج برگشته بود. مردشیخ»

 روی؟خدمت آقا نمی

ی آقا رفت. جمعیّت بسیار بود. زارع به تواضع تمام سالم کرد و کنار درِ اتاق نشست و پس از چند دقیقه برخاست و به خانه برگشت. زن الهیجی به خانه

 خدمت آقا رفتی؟ پرسید: به
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 بله، خدمت آقا رسیدم. -

 خوب، چه گفتی؟ -

 هیچ، حرفی نداشتم. -

 خواستی صحبتی بکنی. مگر زبان نداشتی؟عجب مرد احمقی هستی! آخر می -

 کنم.روم صحبت میخوب، این دفعه می -

شست. االسالم دو زانو نباالی اتاق رفت و دست راست شیخها را کند و زیر بغل گذاشت و یکراست به ی آقا رفت. امّا این بار کفشفردا الهیجی باز به خانه

 کردند.حاضران مجلس همه به زارع الهیجی که در صدر مجلس جا گرفته بود، نگاه می

 خوری؟االسالم برد و به زبان الهیجی گفت: گالبی جنگلی میزارع سر به گوش شیخ

 آمیزی پنداشت و برای آنکه دل مرد عامی را نشکند، پرسید: داری؟ ی محبّتاالسالم نگاهی به زارع کرد و این پرسش را تعارف سادهشیخ

 8.«کنمالهیجی گفت: نه، فقط دارم صحبت می

 خردی. عقل، بیکلیدواژه: 

 

 آخرین آرزوی سقراط 

 ترین آرزویی که در دل داری چیست؟را محاکمه کنند از وی پرسیدند: بزرگ سقراطپیش از آنکه »

ین آرزوی من این است که به باالترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم: ای دوستان، چرا با این حرص و ولع بهترین ترپاسخ داد: بزرگ

 گذرانید، در حالیکه آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبورهای زندگی خود را به جمع ثروت و سیم و طال میو عزیزترین سال

 9«گمارید؟ها باقی بگذارید، همّت نمیخواهید شد ثروت خود را برای آن

 تربیت فرزند، ثروت اندوزی، سقراط، حرص و طمعکلیدواژه: 

 

 دهد!دنیا چه هنرمندی را از دست می 

نست؛ اّما شعرهایش ارزش هنری و ادبی دادر میان دیکتاتورهای فاسد و مغرور تاریخ، هیچکس چون نرون امپراتور روم باستان نبود. او خود را شاعر می

میرد، روم گفت که اگر بنداشت. اطرافیان نرون مجبور بودند که از اشعار او تعریف کنند و هنرش را بستایند. نرون آدمکشی بیرحم بود؛ ولی پیوسته می

 سقوط خواهد کرد. 

 بالید. آخرین سخن وی این جمله بود:این امپراتور مغرور و مخوف در آخرین لحظات زندگی نیز همچنان به خود می

 10«دهد!آه... با مرگ من دنیا چه هنرمندی را از دست می»

 های ستم، نرون.دیکتاتوری، بهانهکلیدواژه: 
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 تو به اصالح اخالق خود بیشتر نیازمندی 

سینا گستاخانه گردویی را که در دست داشت از دانشمندان و فضالی معروف زمان وارد شد. ابن مسکویهابوعلیبه مجلس درس  سیناابوعلیروزی 

سینا گذاشت و گفت: ای جوان، را نزد ابن «اخالق»مسکویه قسمتی از کتاب نزد مسکویه انداخت و از او خواست که مساحت گردو را حساب کند. ابوعلی

 تا مساحت سطح گردو را برای تو حساب کنم. تو به اصالح اخالق خود بیشتر نیازمندی. نخست اخالق خود را اصالح کن و آنگاه نزد من بیا 

 11سینا این جمله را در سراسر زندگی فراموش نکرد ]...[ابن

 علم، اخالق. کلیدواژه: 

 

 )کلب آستان علی)ع 

ر و ای شاعدّهباک بود، ولی برای توجیه جنایات خود به عترین پادشاهان تاریخ ایران است. وی در آدمکشی بیبدون تردید یکی از سفّاک شاه عبّاس

گفت. هنگامی که در سال زد. خود وی نیز گاهی شعر میهای شگفت دست میفریبیی آن شاعران به عوامگو نیز نیاز داشت. شاه عبّاس بوسیلهمدیحه

 شد به پایان رسید، این شعر را سرود:ای که به دستور او در چهار باغ اصفهان ساخته میقمری بنای تکیه 1011

 ا که من شدم بانیای رکلبه

 زین سبب فیض یافتم ز اِله

 ی دلگشا شدش تاریخخانه

 

 ی سگان علی استمطلبم تکیه 

 که مرا مهر با علی ازلی است

 چون که از کلب آستان علی است

 

الدّین محمّد جاللمخصوصش خواند و منجّم مقصود از کلب آستان علی در مصراع آخر، خود شاه عبّاس است؛ زیرا او خویشتن را کلب آستان علی می

 همه جا بدین عنوان نامیده است.« تاریخ عبّاسی»نیز او را در  یزدی

 خود این اشعار را در مدح شاه «ی خیالمجموعه»معروف به حکیم رکنا است. وی در دیوان  الدّین مسعود کاشانیرکنیکی از شاعران معروف دربار او 

 عبّاس سروده است:

 و، خدا نیستخداوند جهان است ا

 ای باشد خداییبلی او سایه

 

 ولیکن از خدا یکدم جدا نیست 

 نباشد سایه را از کس جدایی

 

 ی شاه گفته است:همین شاعر در وصف میخانه

 ی شاه یکسره درآیبه میخانه

 ی صاف اوز جوشیدن باده

 مئی در صفا رشک ماه منیر

 

 که نشناسی آنجا سر خود ز پای 

 روی جو بود ریز چون آب در

 12ی غیب، روشن ضمیر چو آیینه

 
 کاری دینیعباس، محافظهعوام فریبی، دین، تملّق و مدح، صفویه، شاهکلیدواژه: 

 

 پادشاه و استاد 

ین اپادشاه اسپانیا بود، وزارت فرهنگ اسپانیا تصمیم گرفت از طرف دانشگاه دکترای افتخاری به پادشاه بدهد و  آلفونس سیزدهمکه  1927در سال »

های مادرید چهل نفر با اعطای عنوان دکترا به پادشاه موافقت موضوع را به شورای عالی دانشگاه پیشنهاد کرد. از یکصد و چهارده نفر استادان دانشگاه
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ند ن اسپانیا گزارش کردطرف ماندند. وقتی جریان را به سلطاکردند؛ چهارده نفر مخالفت نمودند؛ ولی شصت نفر دیگر از دادن رأی خودداری کردند و بی

اند. دارند ولی دارای شهامت و اتّکای به نَفس نیستند؛ زیرا به ناحق با عنوان علمی من موافقت کردهگفت: در میان استادان دانشگاه چهل نفر مرا دوست می

طرف ماندند، نه رأی موافق دادند و نه مخالف، بی اند شهامت دارند، امّا از دوستی با من محرومند. ولی آن شصت نفری کهچهارده نفری که مخالفت کرده

 13«نه دوستی دارند و نه شهامت و نه اتّکای به نفس.

 کاری، دانشگاه، سکوت، تبعیت و اطاعتطرفی، محافظهمایگی، بیمیانکلیدواژه: 

 

 گذردتیر دعای مظلوم از صدهزار برج می 

]که یکی از عارفان زمان وی بود[ التماس نمود که یکبار گِرد بارو برآمده،  اءولدبهانید به حضرت باروی شهر را به اتمام رس سلطان عالءالدّینوقتی که »

 تفرّج نماید. 

امّا تیر دعاهای مظلومان را چه توانی کردن که از  ی حصین ساختی؛حضرت موالنا فرموده باشد که: از دفع سیل و منع خیل، نیکو بنیادی نهادی و قلعه

ی احسان و عدل برآوری و لشکر دعاهای خیر حاصل کنی که از کند... جهدی بنما و جهادی کن تا قلعهگذرد و عالم را خراب میبدن میصد هزار برج و 

 «هزاران حصار حصین، آنت بهتر است و امن عالم و امان خلق در آن است.

 «العارفینمناقب»

 امنیت، عدالت، عدل و ظلم، قدرت حقیقتکلیدواژه: 

 

  شودعصبانی می« لی نیزهع»وقتی 

ز ی صبر مردم ایران را لبریو غارت و چپاول درباریان سرانجام کاسه مظفّرالدّین شاهکفایتی ، بیشاه ناصرالدّینظلم و جنایت دوران استبداد سیاه 

 محمّدعلیفرمان مشروطیّت صادر شد، امّا ساخت. انقالب مشروطیّت آغاز شد و در اغلب شهرها مردم به مبارزه با عوامل استبداد پرداختند. سرانجام 

نی ی با او برخاستند و زماخواهان به مقابلهفرزند مظفّرالدّین شاه با مشروطیّت موافق نبود و سعی داشت ایران را به عصر استبداد بازگرداند. آزادی شاه

 نبرد بین طرفداران مشروطیّت و حامیان استبداد به اوج رسید. 

ها خواستند که در مقابل دریافت ی ذهنی و اوباش را جمع نمودند و از آنافتادهای از افراد عقبشاه، در تهران عدّهطرفداران محمّدعلی  حامیان استبداد و

ش مزدور که خواهان حمله کنند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. یکی از این اوباپول و استفاده از مزایای دیگر، با چوب و چماق به مجامع آزادی

ه گفتند دو علّت داشت: یکی اینکه ریشش بلند و ُتک تیز مانند نیزنیزه میبود. اینکه او را علی نیزهعلیشرمی به نام کرد، الت بیاز استبداد حمایت می

 دادمهدی بامگفتند. آقای نیزه میلیزد، از این جهت او را عمی« بندنیزه»گرفت و به اصطالح گویند چون از اشخاص باج میبود، و سبب دیگرش را می

 نویسد: ی علی نیزه میاندازهی بالهت بیدرباره« شرح حال رجال ایران»مؤلّف کتاب 

در میدان توپخانه چادری برپا کرده و علیه  ملّا محّمد آملیو سیّد علی آقای یزدی ای از قبیل شاه، عدّه قمری به تحریک محمّدعلی 1325در سال »

 سیّد اکبر شاهی سیّد علی آقای یزدی و برادرزاده« الحقطالب»معروف به  سیّد محمّد یزدیت قیام نمودند. واعظین میدان عبارت بودند از مشروطیّ

 ی خود وارد کردند...خوان از سادات شیرازی و سیّد علی آقای یزدی، و بعد ... را نیز به جرگهروضه

ها عبارت بودند از جمعی از افراد زدند. مستمعین آنهایی میخواهان حرفرفتند و علیه مشروطیّت و مشروطهمیآقایان مزبور هر یک به تناوب به منبر 

خواهان نیز در میان جمعیّت مزبور پراکنده بودند. در این هنگام نوبت به سیّد علی آقای ای از مشروطهمیدان و سنگلج، و عدّهی چالهاوباش و اراذل محلّه

 خواست حرف بزند، یکیداشتند و نامبرده تا میخواهان جمعیّت را به صلوات فرستادن وامیو به منبر رفت و خواست صحبت کند. مشروطهیزدی رسید 

قبر امام هشتم را در بغل بگیری، صلوات بلند »گفت: کنند، میها عمل میخوانیخواهان همانطور که در میان مردم معمول است و در روضهاز مشروطه
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میدان چاله هاینیزه که یکی از التکردند. علیی چند دقیقه برای صلوات فرستادن ذکر میالسّالم را به فاصلهخالصه نام تمام دوازده امام علیهم« فرست.ب

زه و های هرشدند، او فحشآقا میفرستادند و مانع صحبت سیّد علیخواهان صلوات میبود در پای منبر سیّد علی آقا ایستاده بود و هر دفعه که مشروطه

گرفت و یک بند ناسزا و او آرام نمی« مشهدی علی را آرام کنید»زد داد و سیّد علی آقا نیز از باالی منبر داد میبسیار رکیک به صلوات فرستان می

زیاده از حد، بکلّی از کوره در رفت و رو نیزه با جوش و خروش شد. در این هنگام علیگردید و پشت سر هم فرستاده میگفت و صلوات هم قطع نمیمی

 .درا به حضار کرده، چنین گفت: این منبر با این آقایی که روش )رویش( نشسته به هر جای نابدتر خواهر و مادر آن کسی که دیگر صلوات بفرست

 14«نیزه را شنید فوراً از منبر پایین آمده، پی کار خود رفت.سیّد علی آقا وقتی این گفتار علی

 کاری، جهلظلم، مشروطه، الوات و اوباش، محافظهکلیدواژه: 

 

 آموختقاعده را در خارج مدرسه میخوب بود افعال بی 

بایست که از ی این سفر پر خرج میی سفر اروپا شد. خزانه خالی بود و لذا برای هزینهبرای معالجه آماده مظّفرالدّین شاهقمری  1315در اواخر سال »

جانشین او شد. اّما  خان مشیرالدّولهمیرزا محسنصدراعظم با این سفر مخالف بود معزول شد و  امین الدّولهوام بگیرد. چون  روس یا انگلیس

السّلطان( به جای او نشست. اتابک موفّق به گرفتن وام شد، اّما این کار )امین میرزا علی اصغرخان اتابکمشیرالدّوله پس از مدّت کوتاهی درگذشت و 

خواهان کینه و دشمنی داشت ها به شکایت و گله از او بپردازند . از آن به بعد میراز علی اصغرخان با معارف و معارفکردهشد که آگاهان و تحصیل موجب

. دن مدارس برانگیختاعتبار کرکشید. رفتار اتابک، یاران و هوادارانش را هم به بدگویی از معارف و بیشنید روی درهم میو هر وقت که اسم مدرسه را می

ی )رئیس مجلس( که به پیشرفت فرهنگ دلبستگ احتشام السّلطنهروحانی نمایان نیز فرصت یافتند تا آشکارا با مدارس جدید به دشمنی برخیزند. 

گرفت که در جشنی که به بسیار داشت برای اینکه در انظار چنان جلوه دهد که صدراعظم به معارف نظر مساعد دارد، به اصرار زیاد از اتابک پیمان 

ا از جهّال ر دانست که رفتن او به مدرسهیافت شرکت جوید. اتابک قول داد، اّما بعداً پشیمان شد؛ زیرا میمناسبتی از طرف انجمن معارف تشکیل می

 یدر جشن حضور یافت. شاگردان سه مدرسهالسّلطنه ناچار شود، ولی به اصرار احتشامی دلگرمی اعضای انجمن میدارد و مایهمیتعرّض به مدارس باز

های وششآنکه از کهمه شاگرد متحیّر و در دل نگران شد. پس از توقّفی کوتاه بیعلمیّه، شرف و افتتاحیّه به احترام برپای ایستادند. صدراعظم از دیدن آن

اعتنایی پانصد تومان به نام کمک به ن را ترک گفت و با بیانجمن و مؤسّسان آن و مدیران و معلّمان مدارس که همه حاضر بودند، تمجید کند، جش

 انجمن داد. 

نوشته است: در باب مدارس همیشه با اتابک مجادله داشتم. یک روز  مخبرالسّلطنهاتابک تا بود با معارف و شیفتگان معارف مخالف و بر سر پیکار بود. 

ی ]زبان فرانسه[ را خوب فرا گرفته قاعدهدر معرّفی شاگردی گفت: افعال بی الدّولهمؤّدبت شد. شان آوردم. از شاگردان سؤاالی علمیّهبه اصرار به مدرسه

 است. 

 15«آموخت.قاعده را در خارج مدرسه میاتابک گفت: خوب بود افعال بی

 آموزیمدرسه، استبداد، علمکلیدواژه: 

 

 سختی کشی زدهر چو سختی کنی به خلق 

 تروز شکار پیرزنی با قباد گف

 ی ما از ره شکارروزی بیا به کلبه

 نان ما ببینی بیهنگام چاشت سفره

 دُزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد

 سنگینی خراج به ما عرص تنگ کرد

 کز آتش فساد تو جز دود و آه نیست 

 نشینان گناه نیستتحقیق حال گوشه

 تا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست

 دیگر به کشور تو امان و پناه نیست

 گندم تُراستف حاصل ما غیر کاه نیست
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 حکم دروغ کردی و گفتی دروغ نیست

 ویرانه شد زظلم تو هر مسکن و دهی

 جمعی سیاه روز سیه کاریِ تواند

 قلسختی کشی ز دهر چو سختی کنی به خ

 

 کار تباه کردی و گفتی تباه نیست

 یغماگری و چون تو کسی پادشاه نیست

 وز سیاه نیستباور مکن که بهر تو ر

 در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست

 
 پروین اعتصامی

 ظلم و عدلکلیدواژه: 

 

 ای که در دوام حیات من است ...فایده 

)از عالمان بزرگ قرن هفتم هجری قمری( از نوابغ روزگار بود. در فنون حکمت، از ریاضی و منطق و موسیقی و علم الهی  الدّین محمود شیرازیقطب»

ی ممالک اسالمی چندین قرن متن درسی این علوم بود. در علم طب حتّی از ه فارسی و عربی چندین تألیف بزرگ و عمده دارد که در همهو غیره ب

پزشکی( و طبابت در بیمارستان گماشته بودند. در معرفت فقه و احکام چهارده سالگی چنان مبرّز بود که او را به جای پدرش به شغل کّحالی )چشم

 ای بود که او را مّدتی به منصب قضا نصب کردند. به مرتبهشرعی 

ی زیادی کرده است. عالوه بر مخارج خانوادگی که داشته به عّدهانداز نمیالدّین مردی دست و دل باز بوده و از درآمد خود یک دینار برای خود پسقطب

 کرده است ...از طلّاب علم و صوفیّه دستگیری و کمک می

ده است؛ او طفیلی ما ش»گذاشتند که: گفتند و به جای اینکه از او منّت داشته باشند، بر سرش منّت مین مردم، کافر نعمت بودند و از او بد میبعضی از ای

ا در کنیم و او ریسازیم و فضیلتش را آشکار مدهند و ماییم که گفتار او را محترم میکنند و پول میزیرا که مردم به او از برای خاطر ماست که منّت می

شد و رفتار خود را نسبت به رسید؛ امّا او عضبناک نمیآمد به گوش او میو این قبیل اقوال که از دهان این جماعت بیرون می« آراییمنظر مردمان می

 ت به خود ببینم، گذشت کنم.دهم که از لغزشی که از برادرانم نسبگفت: من اخالق خود را به این طریق ریاضت میداد و میایشان تغییر نمی

 16«ای که در دوام حیات من هست همین است که چیزی به فقیران و نیازمندان برسانم.گفت: فایدهاو در هنگام مرضی که منتهی به وفاتش شد، می

 عزّت نفس، تکبر، اصالح خود، بدگویی، بخششکلیدواژه: 

 

 وسوسه و الهام 

ی )لنگ( خود را دو نیم کند و نیمی به شیخ بدهد؛ رفت. زمستان بود و شیخ پابرهنه. مرید اراده کرد فوطهی میشیخ ابوسعید ابوالخیر با مریدی به راه»

 بعد پشیمان شد. روزی از شیخ پرسید: فرق میان وسوسه و الهام چیست؟

 17« دی.ی خود را به پای من بپیچی؛ وسوسه آن بود که بعد منصرف ششیخ گفت: الهام آن بود که نیمی از فوطه

 گیری، نیکی و بدی، ابوسعیدابوالخیرتصمیمکلیدواژه: 

 

 ی سیّد بحرینیانتخاب صدراعظم با استخاره 
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پس از کشته شدن شاه در حضرت عبدالعظیم همچنان مقام  ناصرالدّین شاهصدراعظم ثروت اندوز و هوسران  السّلطاناصغرخان امینمیرزا علی»

 را از شاه جبون و بیحال دریافت کرد. « اتابک اعظم»هم جز مدّتی کوتاه صدراعظم باقی ماند و حتّی لقب  ین شاهمظفّرالدّخود را حفظ کرد و در عصر 

السّلطان طرفداران وی، از جمله با آغاز تحوّالتی که در عصر مظفّرالدّین شاه پدید آمد پادشاه، اتابک اعظم را از کار برکنار ساخت. با برکناری امین

به دست و پا افتادند تا بار دیگر او را بر تخت صدارت بنشانند و سرانجام مظفّرالدّین شاه اظهار تمایل کرد که از طریق  معیّرالممالک محمّدخاندوست

 السّلطان، بشنوید:، داماد امینخان معّیرالممالکدوستعلیی داستان را از زبان استخاره به انتخاب صدراعظم اقدام کند. بقیّه

را که در مزاج شاه نفوذی بسزا داشت و شاه را به او عقیدتی خاص بود دیده و ترتیب استخاره را چنین  سیّد بحرینیو معیّرالممالک قبالً الملک حکیم»

ره به االملک پشت صندلی شاه بایستد، تا اسمی را که شاه باالی قرآن می گذارد، ببیند. سیّد بحرینی هم حین انجام تشریفات استخداده بودند که حکیم

 ی مثبت و یا منفی او تکلیف را بداند. باال بنگرد و از اشاره

 روز موعود فرارسید و مجلس استخاره در نارنجستان بلور که بنایی مستقل و زیبا و در جنوب غربی دیوانخانه واقع بود، منعقد گردید. 

ای )چاق( بود و چشمانی ریز و درخشان و چهره د. او مردی کوتاه قد و سمین... شاه باالی صندلی قرار گرفت و گفت تا آقای بحرینی را به حضور بخوانن

اهلل گویان و ذکرکنان با ترتیبی خاص به حضور آمد. شاه به او گفت: آقا، بیایید روبروی من بنشینید که امر مهمّی ی متمایل به زرد داشت. او بسمسبزه

 خواهیم.در پیش است و از خداوند راه می

های جداگانه السّلطان را که بر ورقامین الملک، مشیرالدّوله وینی برابر شاه روی قالیچه به زمین نشست. شاه نام یکی از افراد مورد نظر یعنی نظامسیّد بحر

 نوشته و به پشت روی میز گذاشته شده بود برداشته، میان اوراق قرآن قرار داد و به دست آقا سپرد. 

سر  الملک نگریست و اوقرآن را بوسیده، به خواندن اوراد الزم پرداخت و در پایان ذکر، سر را به آسمان بلند کرد، سوی حکیم سیّد بحرینی با آداب تمام

 دهد. ی نهی است و راه نمیرا به عالمت نفی باال برد. آقا قرآن را گشود و پس از مطالعه سر برآورده، عرض کرد: آیه

السّلطان میان اوراق مقدّس رفت، سر ی نهی آمد. بار سوّم که نام امینالملک کار خود را کرده، آیهی حکیم نهاد و باز اشارهاهللی دوّم را الی کالمشاه ورقه

 شود.ی امر است و بهتر از این نمیالملک به عالمت اثبات به زیر آمد و سیّد بحرینی گفت: قربان، آیهحکیم

الملک می حکیها برداشته، الی قرآن نهاد. این مرتبه نیز اشارهالسّلطان را از میان آنم ریخت و بار دیگر نام امینشاه بدون اینکه سخنی گوید اوراق را دره

 ی امر بیاید و چنین شد.فهماند که باید آیه

 شود که خداوند اینطور خواسته که باز او بیاید.، گفت: معلوم میشاه نفسی برآورده

 18«ی عزلت قم بار دیگر به صدارت بخوانند.ظم معزول را از گوشهالمجلس امر کرد تا صدراعفی

 دین، ظلم، جهلکلیدواژه: 

 

 الملک و سردار سَطوَتکمال 

 ی کربال را نّقاشی کنی که درخواهم تابلویی از واقعهگوید که میمی الملککمالروزی به  سردار سطوتبه نام  شاه ناصرالدّینی یکی از اُمرای دوره

 گذارم.ام و نمیکشد و من )سردار سطوت( دست او را گرفتهالساّلم را میدارد امام حسین علیه شمرآن، 

ولی در  د؛کنکند و تابلویی را نقّاشی میزند، اّما در مقابل اصرار زیاد سردار سطوت به ناچار قبول میهای مختلف از این کار سرباز میالملک به بهانهکمال

س الملک پس از کشیدن این تابلو به عراق و سپالسّالم بود و شمر دست او را گرفته بود. کمالت مشغول بریدن سر امام حسین علیهاین تابلو سردار سطو

شود و در بدر به دنبال نقّاش گیرد و از دیدن آن منظره سخت خشمگین میرود. سردار سطوت در زمان تعیین شده تابلو را تحویل میبه فرانسه می



10 

 

شود که استاد به خارج سفر کرده و کاری از دست او ساخته نیست. یابد و متوجّه میگردد تا او را به خاطر آن کار تنبیه کند؛ اّما وی را نمیمیهنرمند 
19 

 هنر، شغل، تبعیت و اطاعت، ظلمعزّت نفس،کلیدواژه: 

 

  مرداد کاشته درو کند 82بگذار تا آنچه را که در کودتای 

 د دژکاممحموی اند مقالهی زندگی، اخالق و آزادگی او نوشتهاز مردان خوشنام تاریخ ایران است. در بین مقاالتی که دوستانش درباره یکی اللّهیار صالح

 نویسد:کند و میای را نقل میکند. وی از مرحوم صالح خاطرهاز همه بیشتر جلب توجّه می

و  ی من تلفن کردبه خانه دکتر امینیمِ بپاخاسته در حال درهم شکستن بود، شبی آقای روزهایی که کشتی سلطنت زیر امواج خروشان دریای مرد»

شان تلفن یخواهش نمود تا با اللّهیارخان صحبت کنم و ببینم آیا حاضر است ریاست شورای سلطنت را بپذیرد یا نه؟ در صورت قبول، شاه مستقیماً به ا

 ید؟ کنبه چنین کاری دهد. و سپس از آقای دکتر امینی پرسیدم: چرا خودتان با ایشان صحبت نمیکنم آقای صالح تن خواهد کرد. گفتم: فکر نمی

 وزیری آقای امینی و بازداشت رهبرانگشت به زمان نخستمابین ]خودش و آقای صالح[ کرد. من با این کدورت آشنایی داشتم و برمیاشاره به کدورت فی

اش را داشت و حتّی یکبار با تلفن به مهین بانو صحبت کرد، امّا به آشتی با اللّهیارخان بود و قصد آمدن به خانهی ملّی. آقای دکتر امینی حاضر جبهه

 گذشت بود، حاضر به آشتی نشد.مرحوم صالح که در اینگونه موارد بی

گذاشتم. اللّهیارخان چنین پاسخ داد: هر کس غیر  فردای آن شب من خدمت مرحوم صالح رفتم و مذاکرات تلفنیِ آقای دکتر امینی را با ایشان در میان

ایم. شخصی است ریاکار و هاست که شاه را امتحان کردهگویم. سالدادم؛ امّا به شما حقیقت را میرا می« بازنشسته هستم»از شما بود همان جواب 

با او در میان گذاشتیم. او بالفاصله مطالب را با طرف در میان ی بعضی از مقامات دروغگو و دوبهمزن. بارها به خاطر مصلحت کشور مطالبی را درباره

آنچه را که در گذاشت و نام گوینده را هم ذکر کرد. شاه جز دو بهمزنی هیچ هنر دیگری ندارد. حاال هم که به سراغ من آمده از بد حادثه است. بگذار تا 

 20«مرداد کاشته درو کند. 28کودتای 

 نویسد:ی او میار صالح دربارهیکی دیگر از دوستان اللّهی

آمد تا وزیر را سوار ]کند[ و سر کار ی صالح میی مخصوص وزیر هر روز طبق معمول به خانهصالح زمانی که وزیر دادگستری یا دارایی بود راننده»... 

ان رود و جریچند روز تکرار، راننده نزد معاون وزیر می کند آقای صالح پیاده صبح زود به وزارتخانه رفته است. پس ازآید مشاهده میببرد. هر روز که می

ی دیگری که خودشان آید اجازه دهند رانندهنماید که اگر جناب وزیر از ریخت و یا رانندگی من خوششان نمیکند و اضافه میرا با نارحتی بازگو می

گویند وزیر از تو راضی نیست. که من مورد سرزنش همکارانم نیز هستم که میدار شود و ایشان پیاده به وزارتخانه نیایند خواهند این کار را عهدهمی

ی همکارانم، که گوید: پسرم، من از تو و از همهکند و پس از قدردانی، با زبان مالیم و پدرانه میرسد. راننده را احضار میموضوع به اطّالع آقای صالح می

توانم پیاده سر کارم حاضر شوم؛ در این صورت چرا از ید و دوستشان دارم، ولی من یک نفرم و میآنیّتشان خدمت به کشور و ملّت است، خوشم می

توانم بیایم و بروم. با تشکّر از شما و همکارانم، بهتر است شما و این ی یک نفر راننده و ماشین مصرف شود. من پیاده میالمال این ملّت فقیر هزینهبیت

 ری و مردم بکار گرفته شود.ماشین در انجام کارهای ادا

تر بود و موقع مرگش تنها فرشی که در اتاق ها وزارت و وکالت و سفارت، زندگیش از زندگی یک فرد عادی کارگر نیز سادهچنین مردی بعد از سال

 21«رفت در بازار ارزشی داشته باشد.پذیرایی داشت به قدری کهنه و فرسوده بود که گمان نمی

 مرداد 82طلبی، اطاعت و تبعیت، شاه، انقالب، یستی، ظلم، حقزکلیدواژه: ساده

 

 صدراعظم و شاکی 
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در مدّت قدرت خود تقریباً تمام ایاالت و والیات ایران را بین کسان خود تقسیم کرده بود. روزی شخصی  آغامحمّدخان قاجارصدراعظم  اعتمادالدّوله»

 کند.ز اقوام شماست با من بدرفتاری میبه شکایت نزد او آمد و اظهار کرد: حاکم شیراز که ا

 فرستم. و آنگاه دالیل خود را ذکر نمود. اعتمادالدّوله قانع شده، جواب داد: تو را به اصفهان می

 آن شخص گفت: اصفهان هم در اختیار پسر برادر شماست.

 اعتمادالدّوله گفت: پس برو بروجرد.

 ند. کمرد گفت: آنجا هم یکی از اقوام شما حکومت می

 جهنم برو.صدراعظم چند شهر دیگر را نام برد و آن شخص با ذکر نام حاکم، همان ایراد را تکرار کرد. سرانجام اعتمادالدّوله متغیّر شده، گفت: به 

 22« مخاطب جواب داد: آنجا هم مرحوم پدرت هست.

 اندوزی، فساد، ظلمکلیدواژه: قدرت، ثروت

 

 را مدّ نظر داشته باشد!آزار نباشد و خدا انسان باید مردم 

گرفت و مأموران وی برای گرفتن مالیات و رشوه از روستاییان و مردم فقیر پرست و طمّاع. او با تهدید از بازرگانان رشوه میمردی بود پول السّلطانظلّ 

نون شرعی و عرفی نبود و با یک فرمان سریع مال هر السّلطان در گرفتن اموال مردم پیرو هیچ قاکردند. ظلّچیز شهرها از هیچ جنایتی فروگذار نمیو بی

ج عدالتی و تجاوز و غارت دسترنکرد. با وجود این، وقیحانه یقین قطعی داشته است که ثروت و مکنت او مولود ظلم و بیخواست مصادره میکس را که می

لسّلطان اصاف و حُسن سلوک)!!( و مردمداری به او ارزانی داشته است. ظلای است که خداوند تبارک و تعالی به پاداش عدل و انخلق خدا نیست، بلکه عطیّه

 نویسد: تر میتألیف خود با وقاحت هر چه تمام« تاریخ مسعودی»در کتاب 

آزار سان باید مردمها کافی است... انکنند، تا ده نسل بر آنخداوند تبارک و تعالی آنقدر به من داده است که اگر اعقاب من بعد از من بفهمند چه می»

 23 ...«نباشد و خدا را مّد نظر داشته باشد و بداند نیک و بد ثمر دارد و عدالت خوب است و ظلم بد 

السّلطان این بود که نوکرهای شخصی او به از جمله شاهکارهای ظلّ»نویسد: السّلطان میی ثروتمند شدن ظلّدر خاطرات خود درباره مجلسیاهللفضل

کرد. او در اصفهان ها را تصاحب میالسّلطان به عناوین مختلف دارایی آنرسیدند، ظلّثروتی جمع کرده و به مال و منال و مقامی میمحض اینکه 

کی ملک یکردند، بالفاصله ای از روحانی نماها اگر اعتراض میالرّقاب و فّعال مایشاء بود و احدی را جسارت و جرأت شکایت و تظلّمی نبود. فقط عّدهمالک

ه گرفت. بگذاشت و مالیات و سایر عواید ده از آن تاریخ در اختیار و تصرّف آن روحانی قرار میزیر نظر آن روحانی می« تیول»از اهالی اصفهان را به نام 

 24« گرفت.شد و ]طبعاً[ اعتراضات پایان میالسّکوت داده میاین طریق حقّ 

 السلطانر، روحانیّت، ظلکاری، ظلم، قاجاکلیدواژه: دین، محافظه

 

 هدف از ساختن پل 

ه ترین سوگند ایرانیان قسم بشمردند. بزرگداشتند، او را وجودی مقدّس و محترم و برتر از دیگران میرا عزیز می عبّاسشاهمردم ایران گذشته از اینکه 

، و این «به سر شاه و به روح پیغمبر»گفتند: آوردند؛ مثالً میرا نیز بر زبان میغالباً نام او  عبّاس بود و در هر سوگند دیگری با نام خدا یا پیغمبر،سر شاه

و کردند. سرداران قزلباش حتّی هنگام گفتگاش را زودتر قبول میخورد، گفتهدو سوگند در نظر ایشان یکسان بود و حتّی اگر کسی به سر شاه قسم می

 خورد.سوگند می« سر خویش»عبّاس خود نیز گاهی به ؛ یعنی اگر شاه بخواهد. شاه«وراندادیر سنیزشاه س»گفتند: نیز به جای انشااهلل، به ترکی می
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پنداشتند و اگر بیماری داشتند، برای ی شفای دردها میآمد، متبرّک و مایهی شاهی به دست میی شاه، یا هر خوراکی را که از مطبخ یا سفرهنیم خورده

ی سفیر اسپانیا که نسّاج بود، شنید که شاه برای سفیر مقداری مربّا فرستاده است، خاستند. وقتی همسایهثّر برمیعالجش به جستجوی این داروی مؤ

خورد کسی نزد سفیر فرستاد و خواهش کرد که کمی از مربّای شاهی برایش بفرستند تا به زن خویش چون زنش بیمار بود و از چند روز پیش چیزی نمی

ای از آن مربّا برای نسّاج فرستاد و زن تمام آن را با اشتهای وافر خورد و دو روز بعد از بستر برخاست. یماری خالص کند. سفیر شیشهدهد و او را از آن ب

 زن و شوهر هر دو معتقد بودند که مربّای شاه سبب رفع بیماری شده است! 

ادهای شتافتند؛ فریی مردم از زن و مرد با شور و شعف بسیار، به استقبالش میهمهشد، آمد یا در ضمن سفر به شهری وارد میعّباس از سفر بازمیاگر شاه

 بوسیدند. ]...[کشیدند و جای سم اسب او را میشادی برمی

 کلیدواژه: عدل و ظلم، دین، اطاعت و تبعیت، حاکم، شاه عباس، مدح

 

 هر عضوی از اعضای او مظهری از عدالت است 

 مدند و از حاکم ظالمی که بر یکی از بالد گماشته بود شکایت کردند. جمعی از مردم نزد مأمون آ»

دانم هر عضوی از اعضای او مظهری از مأمون در جواب شاکیان گفت: در میان عمّال من هیچکس به صداقت و عدالت فالنی نیست و تا جایی که من می

 عدالت است.

دستور دهید تا هر عضوی از اعضایش را به والیتی بفرستند تا مردم دیگر بالد نیز از عدالت او فرمایید، یکی از متظلّمان گفت: اگر اینطور است که می

 25«برخوردار شوند.

 کلیدواژه: عدالت، حکومت، ظلم

 

 حکایتی در لباس شعر 

 این طُرفه حکایتی است بنگر

 رفت و همه سپاه با اومی

 ای گذر کردناگه به خرابه

 پیری نه که آفتاب پرنور

 که این چه شاید آخرپرسید 

 ی این مغاک دلگیردر گوشه

 چون راند بدان مغاک چون گور

 چون باز نکرد سوی او چشم

 گفت ای شده غول این گذرگاه

 بهر چه نکردی احترامم

 دانی که منم به بخت فیروز

 دریا دل و آفتاب رایم

 پیر از سر وقت بانگ برزد

 نه پشت و نه روی عالمی تو

 است دوران فلک که بیشمار

 روزی زقضا مگر سکندر 

 صد حشمت و مال و جاه با او

 پیری زخرابه سر به در کرد

 در چشم سکندر آمد از دور

 نماید آخراین کیست که می

 هوده نباشد اینچنین پیربی

 پیر از سروقت خود نشد دور

 پرسید سکندرش به صد خشم

 ای در این راهغافل چه نشسته

 آخر نه سکندر است نامم

 پشت همه روی عالم امروز

 فرق فلک ست زیر پایم

 گفت اینهمه نیم جو نیرزد

 یک دانه زکشت آدمی تو

 هر ساعتش از تو صد هزار است
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 نه غول و نه غافلم در این کوی

 از روز پسین چون آگهم من

 غافل تو که از برای پیشی

 با من چه برابری کنی تو

 ی من که حرص و آزنددو بنده

 

 د رویهشیارتر از توام به ص

 چون منتظران برین رهم من

 مغرور دو روز عمر خویشی

 ی منی توی بندهچون بنده

 بر تو همه روز سرفرازند

 

 امیر سیدّحسینی

 کلیدواژه: بردگی، نفس، قدرت، اسکندر، ظلم

 

 اگر فرزند باید، باید این سان 

به پایمردی برخاست و آنان را  الدّین خوارزمشاهسلطان جاللدند، تنها بر ایران تاختند و کشتند و سوزان چنگیزدر آن هنگام که مغوالن به رهبری 

 الدّینالدّین، چنگیزیان سنگدل را به اعجاب واداشت؛ امّا سرانجام روزی او و سپاه اندکش را محاصره کردند. مغوالن از جاللبه ستوه آورد. مقاومت جالل

الورانه بر رود سند زد، امواج آن را شکافت و با اسب خویش خود را به سوی دیگر رودخانه رساند. چنگیز الدّین دامّا ناگهان جالل خواستند که تسلیم شود؛

 26گر این صحنه بود، گفت: خوشا به حال پدر چنین فرزندی. که خود نظاره

 کلیدواژه: مغول، تالش و ایستادگی

 

 جوانمردی تختی 

شد. او نه رین لحظات تمرین و پایان مسابقه با خوشرویی و خُلقی انسانی با دیگران روبرو میهیچگاه نگذاشت قبل از او سالمش کنند. در بدت تختی»

زید و ورها، پیرمردها و کودکان عشق میشد بلکه حتّی به زرّ و پول نیز توجّه نداشت. او به ملّتش و به پیرزنهای زود گذر مغرور نمیتنها برای پیروزی

 کشتی بود.آفرین تشک به خاطر آنان شادی

به او  داشتشترین مدال المپیک، از گرفتن پول نقدی که به خاطر بزرگو کسب مدال طال، یعنی با ارزش« المپیک ملبورن»تختی پس از پیروزی در 

وسی، ر بوریس کوالیفاو و  باکی نظیر نداشت امّا جوانمرد، به تمام معنی بود. داستان کُشتیدادند، سر باز زد. جهان پهلوان تختی اگرچه در دالوری و بی

 کنند.هایش بود که در جهان ورزش از آن یاد میتهران یکی از جوانمردی 1959ی تختی در مسابقات جهانی سال قهرمان معروف و حریف دیرینه

 داشتند. تختی متوجّه شد که مربّیِ رقصیدند، تختی و کوالیف در فینال مبارزه زمین میها به خاطر فرزند دلیر و شجاع و جوانمرد ایرانشبی که ستاره

های کوالیف زخم شده و محلّ زخم چرک کرده بود. تختی در تمام مدّتی که با او باصطالح سرشاخ های قهرمانش را باندپیچی کرد. انگشتکوالیف دست

 ی ضعفش از پا درنیاورد. یف را با استفاده از نقطهی مبارزه می توانست به پیروزی برسد، امّا او حربود مواظب دست زخمی حریف بود. در لحظات اوّلیّه

یافت. ی ملّی و محبوبیّت در بین جوانان و بخصوص فضائل بارزی که داشت روز به روز به محبوبیّت بیشتری دست میتختی به مناسبت عضویّت در جبهه

تختی شد... غالمرضا پهلوی نیز در این مورد دست داشت؛ زیرا  )فرماندار نظامی تهران( مانع از مربّی شدن مهدی رحیمیرئیس فدراسیون وقت کشتی 

ی ملّی المپیک ایران حضور داشت چنان استقبال ی کمیتهشبی که عاشقان راستین ورزش در سالنی که غالمرضا پهلوی رئیس ورزش و ریاست عالیّه

اواک رئیس س نصیریت سالن را ترک کرد. فردای همان شب غالمرضا با عظیم و شایان توجّهی از جهان پهلوان تختی بعمل آوردند، غالمرضا با عصبانیّ

گرفت. حتّی دوستان تختی هم از بازپرسی درامان شد و مورد آزار قرار میمالقات کرد. روزهای بعد از آن تختی دائماً از سوی بازجویان ساواک احضار می

 27«نماندند.
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 شاه تی،کلیدواژه: ورزش، جوانمردی، عزّت نفس، تختی، کُش

 

 قاضی حق ندارد یکی از طرفین دعوا را ضیافت کند 

ی علی)ع( بسر برد. وی طَرَفی ]=طرفِ شکایتی[ داشت و منتظر حضور او بود تا وارد شد و چند روزی در خانه علی)ع(روزی میهمانی ناشناس بر »

که حضرت به منظور او پی برد، با کمال مهربانی عذرش را بخواست ها در محضر علی)ع( مطرح گردد و حضرت قاضیِ ]آن دو[ باشد. هنگامی دعوای آن

 28«و بدو چنین گفت: پیامبر)ص( فرمود: قاضی حق ندارد یکی از طرفین دعوا را ضیافت کند، مگر آنکه هر دو میهمان باشند.

 کلیدواژه: عدالت، قضاوت، علی)ع(

 

 بازی روزگار 

. دفتر 29جعفر برمکیی را گشود. در یکی از صفحات نوشته بود: چهارصد هزار دینار بابت بهای خلعت راه یافت. دفتر هارونمردی به دیوان محاسبات »

ی دیگر نوشته بود: ده قیراط جهت خریدن بوریا برای سوزاندن جسد جعفر. تاریخ این دو نوشته را مقایسه کرد. فقط چهار روز فاصله را ورق زد. در صفحه

 30«داشت.

 اندوزیمال کلیدواژه: دنیا، قدرت،

 

 عالِمِ وقت و حکیم عصر 

ای از رسید. همین امر موجب شد که عدّهفیلسوف و اندیشمند عالیقدر ایران پیوسته در تحقیق و مطالعه بود و به سر و لباس خود کمتر می سهروردی

ورد در این م« رفیقهابن»معروف به  ،سدیدالدّینند. اش را درک نکناندیشان آنچنان که باید به او احترام نگذارند و عظمت اندیشهظاهربینان و ساده

 خوانید:حکایتی دارد که در زیر می

ه سر ای بی )لُنگ( تابیدهی کوتاهی که رنگ آسمانی داشت، دربر نموده و فوطهرفتم و او جبّهراه می« میافارقین»الدّین در مسجد جامع با شیخ شهاب»

 کنی؟!به کنارم کشید و گفت: مگر کسی نبود با او راه روی که با این خربنده حرکت می بسته بود. یکی از دوستان، مرا دید و

 شناسی او را؟گفتم: ساکت باش! مگر نمی

 گفت: معرفت به حالش ندارم.

 31« الدّین سهروردی است.گفتم: این عالِِم وقت و حکیم عصر است. این جوان پریشان ظاهر، شهاب

 ، ظاهربینی، سهروردیکلیدواژه: ساده زیستی، لباس

 

 المالهای خلفای عبّاسی از بیتبخشش 

المال به شاعری که در مدح باک بودند و از بخشیدن هزاران درهم از بیتعبّاس در بخشیدن صله و پاداش به شاعران و مغنّیان دربار خود بیخلفای بنی

ی فراوان ادهها استفاز کسانی بود که از این بخشش بن بهمنبن ماهانابراهیمتند. شان آهنگی نواخته بود، ابایی نداشآنان شعری ساخته و یا برای شادی
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ی گفت: اگر هادی بیشتر عمر کرده بود ما دیوارهای خانهچنانکه هادی در یک روز صدو پنجاه هزار دینار به او جایزه داد. از این رو ابراهیم می»برد... 

 گرفتیم.خود را در طال و نقره می

 الرّشید به جای او نشست. در نخستین روز خالفت که بزمی آراسته بودند، ابراهیم این دو بیت را با ساز نواخت و به آواز خوش خواند: هارون هادی، پس از

 الشمس کانت مریضه نّأ الم تر

 فالبست الدنیا جماال بوجهه

 

 فلما ولی هارون اشرق نورها 

 فهارون والیها و یحیی وزیرها

 

 32« دهزار درهم به او داد و یحیای برمکی پنجاه هزار درهم و هارون از آن پس او را ندیم خود ساخت.هارون ص

 کلیدواژه: بدعت، مدح، ظلم، شعر

 

 خواهم!ام و پول میمن نادر قلی 

 و اگر پادشاهی، از رعیّت را بندگان باید،ت ای به او نوشتند: اگر خدایی،در فتح هندوستان پول زیادی از مردم گرفته بود. مردم دهلی در نامه نادرشاه»

دایم خنان که خگریز نباشد و با اینهمه ستم، دیار هند خراب و از مردم تهی خواهد ماند. نادر به منشی خود گفت که در پاسخ این نامه بنویسد: من این س

 33«خواهم.ام و پول مییا شاهم، ندانم. من نادرقلی

 ختاریکلیدواژه: نادرشاه، ظلم،

 

 کندمن پوستین را رها کردم، پوستین مرا رها نمی 

ی بلند کتانی( یکتا پوشیده بود. ]در این حین[ خرسی را سیل از کوهستان در ربوده ی کَتان )جامهگویند که معلّمی از بینوایی در فصل زمستان دُرّاعه»

 ینی در جوی افتاده است و ترا سرماست، آن را بگیر.بود سرش در آب پنهان. کودکان پشتش را دیدند و گفتند: استاد، اینک پوست

که  داشتنداستاد از غایت احتیاج و سرما در جست که پوستین را بگیرد. خرس تیزچنگال در وی زد. استاد در آب گرفتار خرس شد. کودکان بانگ می

 توانی ]آن را[ رها کن و بیا.ای استاد، یا پوستین را بیاور و اگر نمی

 34«کند.کنم، پوستین مرا رها نمی: من پوستین را رها می]معلّم[ گفت

 کلیدواژه: حق، خدا

 

 عدالت 

 فرمایید؟نوشت که دیوار شهرستان حمص خراب گشته، عمارت باید کرد. چه می عبدالعزیزعمربنبه « حمص»عامل »

 35«که حاجت نیست به خشت و سنگ و گچ. دارها از ظلم و خوف پاکخلیفه جواب نبشت که شهرستان حمص را از عدل دیوار کن و راه

 داری، قدرتکلیدواژه: عدالت، حکومت، مردم
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 هدف مشترک 

ی وقت آمریکا به مسکو سفر کرد تا در آنجا قرار داد منع آزمایشات اتمی را با رهبران مسکو امضاء کند. وزیر امور خارجه دین راسک، 1963در سال 

ی ییالقی خود واقع در او را به خانه خروشچفهای دین راسک با رهبران حزب کمونیست شوروی، مالقاتپس از انجام مراسم امضای این پیمان و 

ی انگیزی از ویالرا نیز به این مهمانی راه دادند. وی پس از بازگشت، توصیف شگفت« پاری ماچ»ی معروف ساحل دریای سیاه دعوت کرد. خبرنگار مجلّه

 ی خود نوشت:ای خروشچف، ارائه داد. او در بخشی از مقالهرهبر حزب رنجبران جهان، یعنی آق

کردم خروشچف نیز مثل میلیاردرهای آمریکایی یا ستارگان مشهور هالیوود، استخری کنم. هرگز فکر نمیام باور نمیهنوز هم آنچه را به چشم خود دیده»

 کند...به میل خود گرم یا سرد می متر طول دارد. آب آن را خروشچف 25مافوق مدرن داشته باشد. این استخر 

 های آمریکایی ندارد از سه ویالی جداگانه تشکیل شده است. ی ییالقی خروشچف که دست کمی از زیباترین خانهخانه

اند. در گذارده های تمیزها مایو و حولهی آنهای زیادی است که در همه]...[ کنار استخر خصوصی خروشچف که یکسره از مرمر ساخته شده است کابین

 پرداخت. های مختلف میکرد و با دین راسک به بازیاین مهمانی، خرشچف پیراهن گلدار گرجی به تن می

ها اند. اکنون ما و شورویها دیگر از مزایای یک زندگی راحت آگاه شدهدین راسک بعد از این مهمانی فراموش نشدنی به خبرنگاران آمریکایی گفت: روس

 36«تر با هم کنار بیاییم؛ زیرا دست کم یک هدف مشترک داریم: راحتی و رفاه! آسانتوانیم می

 ، فقر و محرومیت، رفاه و آرامشکلیدواژه: اختالفِ ظاهری، حرف و عمل، انحراف و تحریف

 

 حکومت قلم 

 ]...[ در آن دیار که حق با حکومت قلم است

 ]...[ قلم که تابع فرمان زور و زر گردید

 انتقادر برآید تفاوت بد و خوب]...[ به 

 نگاردرود باد به پیکار پاک نامه

 گفتن ز نامه و از خامه تیغ برگیرد

 درود باد بر آن مملکت که اهل قلم

 

 مجال دزدی و جوالن زور و زر نبود 

 اگر به زور نویسد، بجز ضرر نبود

 که زشت را به مقام نکو گذر نبود

 که هیچش از خطر مال و جان حذر نبود

 اگر سپر سزدش غیر سر سپر نبود

 چو مرغ خسته در آن بسته بال و پر نبود

 

 سرمد

 کلیدواژه: آزادی بیان، حکومت، ظلم و عدل

 

 !ارتش چرا ندارد 

ر تاریخ مختص»در کتاب خود  الشّعرای بهارملکاست که  جانمحمّدخان سرتیپیکی از نظامیان عصر قاجار و پهلوی که مردی ظالم و ستگر بود، 

 : خوانیمی جامحمّدخان سرتیپ میهای بهار دربارههای او به مردم مطالب بسیار نوشته است. دریکی از داستانی ستمگریدرباره« حزاب سیاسی ایرانا

و را کند امیگیرد. سرتیپ امر بخت مورد خشم سرتیپ قرار میی جناب سرتیپ روایات فراوانی موجود است. از جمله، روزی یک تن نظامی تیرهدرباره»

و خود  «.بزنید تا من برگردم»گوید: نامی بود می صفرعلی خانخواهند. وی به مباشر ضرب که ببندند و چوب بزنند. در این حین او را پای تلفن می
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رود. از تلگرافخانه پس از یکی دو یخواهند و او به عجله به تلگرافخانه مای میی حضوری یا نقطهرود و از پای تلفن او را به تلگرافخانه برای مخابرهمی

 پرسد: چه خبر است؟ رود پای تلفن، میکنند، میخواهد استراحت کند. تلفن میخورد و میرود و ناهار میساعت، مقارن ظهر بازگشته، به خانه می

 نزنند؟فرمایید؟ باز هم بزنند یا زنند. چه امر میاالمر نظامی را شلّاق میگوید: حسبصفرعلی خان می

 پرسد: کدام نظامی؟سرتیپ می

 زنند.گوید: قربان، همان نظامی که صبح فرمودید شلّاق بزنند تا من بیایم. چون تشریف نیاوردید هنوز شلّاق میصفرعلی خان می

 پرسد: حاال نظامی در چه حال است؟سرتیپ می

 37«زنیم تا از دستور اطاعت کرده باشیم.سدش شلّاق میدهد: قربان، او مّدتی است که مرده است؛ ما به جصفرعلی خان جواب می

 کلیدواژه: اطاعت و تبعیت، ارتش

 

 مرد آن است که یک لحظه از یاد خدا غافل نباشد 

 رود.شیخ ما را گفتند که: فالن کس بر روی آب می

 رود. گفت: سهل است، قورباغه و مرغابی نیز بر روی آب می

 پرد.گفتند: فالن کس در هوا می

 پرد.فت: کالغ و مگس نیز در هوا میگ

 رود.گفتند: فالن کس در یک لحظه از شهری به شهری می

چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد رود اینشیخ گفت: شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می

 ار در میان خلق ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از یاد خدای غافل نباشد.و بخورد و بِخُسبد و بخرد و بفروشد و در باز

 کاری، ابوسعیدکلیدواژه: کارهای عجیب، جادو، خدا، دین، محافظه

 

 چنان باش که از تو حکایت کنند 

امد نوشتم. کسی بیهای شیخ ما او را چیزی میتا از حکایت بود. گفت: روزی درویشی مرا بنشانده بود شیخ ابوسعیدخادم خاصّ  خواجه عبدالکریم

 کردی؟خواند، برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که چه کار میکه تو را شیخ می

 نوشتم. گفتم: درویشی حکایتی چند از آنِ شیخ خواست، آن را می

 کنند.نویس مباش؛ چنان باش که از تو حکایت شیخ گفت: ای عبدالکریم، حکایت

 کلیدواژه: بلند همّتی، حرف و عمل، نوشتن
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 بهترین و بدترین 

اسرائیل را بگوی که بهترین کس اختیار کنید؛ صد کس اختیار کردند. وحی که بنی موسی)ع(گفت: وحی آمد به سوی  ابوسعید ابوالخیر[شیخ ما ]

سه اختیار کنید؛ سه اختیار کردند. وحی آمد که از این سه  که از این ده، آمد که از این صد کس بهترین اختیار کنید؛ ده کس اختیار کردند. وحی آمد

 اسرائیل را بیاورد. او چهار روز مهلت خواست و گِرد عالمکس، بهترین اختیار کنید؛ یکی اختیار کردند. وحی آمد که این یگانه را بگویید تا بدترینِ بنی

شد، مردی را دید که به فساد و ناشایستگی معروف بود و انواع فسق و فجور در او موجود، رومیگشت که کسی طلب کند. روز چهارم به کویی فبرمی

 ای به دلش درآمد که به ظاهر حکم نباید کرد، روا بود که او راقدری و پایگاهی بود؛نمای ناشایستگی گشته بود. خواست او را ببرد، اندیشهچنانکه انگشت

نتوان کشید و به اینکه مرا خلق اختیار کردند که تو بهترین خلقی غرّه نتوان گشت؛ چون هرچه کنم به گمان خواهد  به قول مردمان خطّی به وی فرو

 دیدم.بود، این گمان در حقّ خویش برم بهتر. دستار در گردن خویش انداخت و به نزد موسی آمد و گفت: هرچند نگاه کردم هیچکس را بدتر از خود ن

  ایشان است نه به آنکه اطاعت او بیش است بلکه به آنکه خویشتن را بدترین دانست.ن مرد بهترینوحی آمد به موسی که آ

 بینی، بزرگی، عبادت، ظاهر بینی، گناهکلیدواژه: خودبزرگ

 

 طبیب مشفق 

بیمار شوی و هر جاسوسی که تو تر از آن که حلوا دهد تا گوید طبیبی که تو را داروی تلخ دهد تا درست شوی، مشفق محمّدبن حسامشیخ ما گفت: 

 تر از آن که تو را ایمن کند تا پس از آن بترسی.را حذر فرماید تا ایمن شوی، مهربان

 مهربانی، ترس و ایمنی، سختی و تلخیکلیدواژه: 

 

 آسیا باش 

د که تصوّف گویگوید؟ مید این آسیا چه میدانییک روز شیخ ما با جمع صوفیان به درِ آسیابی رسید، سر اسب کشید و ساعتی توقّف کرد. پس گفت: می

 دهم.ستانم و نرم باز میاین است که من درآنم؛ درشت می

 مدارا و نرمی، بدخلقی، ابوسعیدابوالخیرکلیدواژه: 

 

 امدینم را فروخته 

 ی عبّاسی به دلیلده است. خلیفهبو عبّاسیمهدیاست که معاصر  نخعیعبداهللبنشریکترین دانشمندان قرن دوّم هجری قمری یکی از معروف»

کرد. همچنین خلیفه اصرار داشت که وی کار آموزش فرزندانش علم و درایت شریک اصرار داشت که وی را به منصب قضاوت بگمارد، ولی او قبول نمی

فت: ی عبّاسی وی را احضار کرد و گروز خلیفه کرد تا اینکه باالخره یکرا به عهده بگیرد و شریک هر بار به شکلی از زیر بار این تکلیف شانه خالی می

دار منصب قضاوت بشوی؛ دوّم اینکه کار تعلیم فرزندان مرا قبول کنی؛ و ها را بپذیری: اوّل اینکه عهدهسه توقّع از تو دارم و ملزم هستی که یکی از آن

 ام بنشینی!سوّم اینکه همین امروز میهمان من باشی و بر سفره

 دهم مورد سوّم را بپذیرم. تأّملی کرد و جواب داد: اگر اجبار باشد که یکی از این سه کار را بکنم ترجیح میعبداهللبنشریک

ه تا آن روز ک خلیفه قبول کرد و به آشپز خود دستور داد لذیذترین غذاها را آماده نماید و از شریک به بهترین نحو ممکن پذیرایی کند. هنگام غذا شریک

شریک همین روزهاست »کرد و در همین حال یکی از نزدیکان خلیفه به خلیفه گفت: چنان لذیذ نخورده بود، با ولع از خود پذیرایی میای هرگز اغذیه
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بی دار گردید و مقرّریِ نسبتاً مناساتّفاقاً همینطور هم شد و او هر دو وظیفه را عهده« که هم منصب قضاوت را بپذیرد و هم آموزگاری فرزندان شما را.

تألیف مسعودی آمده است روزی وی با متصدّی پرداخت پول حرفش شد. متصدّی به او « مروّج الذّهب»هم برایش در نظر گرفتند. بطوریکه در کتاب 

 ای که اینهمه توقّع داری؟گفت: مگر گندم به ما فروخته

 38«ام.تهام؛ من دینم را به شما فروخشریک جواب داد: چیزی بهتر از گندم به شما فروخته

 اجتناب از طاغوت، اطاعت و تبعیت، روزه، غذا، خودفروشیکلیدواژه: 

 

 ی معاش خود قرار داده استاین کار پَست را مایه 

 الدّین مولویجاللهای او از حیث بالغت و لطافت معانی مشهور است. از شاعران بزرگ قرن ششم هجری قمری بود. سروده حکیم سنایی غزنوی

 ته است:ی او گفدرباره

 عطّار روح بود و سنایی دو چشم او

 

 ما از پیِ سنایی و عطّار آمدیم 

 

 

 گرفت؛ اّما ناگهان این کار را ترک کرد و به سرودن اشعار عرفانی پرداخت.گفت و صله میسنایی ابتدا شاعری درباری بود و مدح شاهان و درباریان را می

ی آن را برداشته و به سمت دربار روانه شد که در حضور پادشاه بخواند. میان راه سروده و نسخه غزنوی[شاه ]بهرامای در مدح گویند روزی قصیدهمی

 گذشت صدایخواری و میگساری بود. سنایی وقتی از نزدیک حمّام میای در پهلوی حمّام منزل داشت که بیشتر اوقات مشغول بادهحمّامی بود و دیوانه

 گفت: جامی بده تا به سالمتی سنایی احمق بنوشم. رسید که به ساقی خودش میش فراداشت. صدای دیوانه به گوش میای را شنید. ایستاد گوعربده

 کنی؟گفت: چرا به سنایی توهین می

و این کار پست را خواند ایستد و آن را به نام شعر میوار در حضور بزرگان میبافد و بندهدیوانه گفت: برای آنکه او یک مشت راست و دروغ به هم می

 ی معاش خود قرار داده است.مایه

رفت بازگشت و تصمیم گرفت پس از آن مدح هیچکس نگوید و سال بعد به حج رفت. سنایی از شنیدن این سخن سخت متأثّر شد. فوراً از راهی که می

 در آنجا توبه کرد و در بازگشت فقط اشعار عرفانی سرود.

 39ین در گذشت.قمری در غزن 545سنایی در سال 

 مدح و چاپلوسی، شعر، توبه، تغییر، سناییکلیدواژه: 

 

 شودبهلول در ظلم شریک نمی 

زیست مردی فاضل و عارف بود. هوشی سرشار داشت، امّا از همکاری با ستمگران و ظالمان سخت می الرّشیدهارونکه در عصر خالفت  بهلول»

ها قضاوت است؛ چون کارگزاران حکومت از دانست در عصر ظلم و ستم بدترین شغلاند که وی مینوشتههراسید. در مورد علّت تظاهر او به دیوانگی می

الرّشید، بهلول را و حق را باطل جلوه دهند. روزی هارون ها را بگیرند و باطل را حقها پیوسته جانب آنخواهند که در مرافعات و دعویمی ۀالقضاقاضی

او خواست که او را در امر خالفت یاری دهد و قضاوت و حکومت شرعیِ بغداد را به عهده گیرد. بهلول از شنیدن این  به قصر خویش دعوت کرد و از

 پیشنهاد سخت وحشت کرد و گفت: من اهلیّت و صالحیّت این امر را ندارم. این شغل را به شخص دیگری واگذارید.
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 اند و به غیر از تو به دیگری راضی نیستند.ردهی وزرا و بزرگان بغداد تو را انتخاب کهارون گفت: همه

دانم و عالوه بر این، اگر من در سخن و دعوی خود راستگو باشم، پس الیق نبودن من به این اهلل! من حال خود را بهتر از دیگران میبهلول گفت: سبحان

 فریبکار برای این منصب سزاوار باشد؟شود که شخص دروغگو و شود، و اگر کاذب و ریاکار باشم، چگونه میمقام ثابت می

گردد شد. بهلول چون فهمید که هارون از تصمیم خود بازنمینمود تأکید و اصرار هارون بیشتر میخلیفه دست بردار نبود و هرچه بهلول بیشتر امتناع می

 ی این موضوع بیشتر بیندیشم. گفت: یک روز مرا مهلت دهید تا درباره

ی مستبدّی، اگر امر قضاوت را قبول نماید آخرت ول به خانه رفت و هرچه با خود فکر کرد دید با آن اوضاع و احوال و چنان خلیفههارون قبول کرد. بهل

های حکومت شریک خواهد شد. پس تصمیم گرفت خود را به دیوانگی بزند. روز بعد بهلول چون از خود را از دست خواهد داد و در جنایات و ستمگری

 زند. گفت: از پیش من دور شوید که اسبم لگد میدرپی میگشت و پیشد، همچون کودکان بر چوبی سوار شد و در کوچه و بازار می خانه خارج

 40«وسیله شانه از زیر بار قضاوت خالی نمود.و چون خلیفه این قضیّه را شنید گفت: بهلول بدین

 ل، ظلم، قضاوت، همکاری با ظالم، اجتناب از طاغوتکلیدواژه: عقالی مجانین، دیوانگی، اطاعت و تبعیت، بهلو

 

 ...در پای خوکان 

گفت به کالنتری بردند. افسر نگهبان با دیدن در زمان رژیم طاغوت، مأموران ساواک یکی از شاعران شهر کاشان را به جرم اینکه در مدح شاه شعر نمی»

 ای؟شاعر گفت: مردک، چرا تا به حال در مدح اعلیحضرت شعر نگفته

 شاعر که دارای شهامت زیادی بود در جواب افسر نگهبان این بیت ناصر خسرو را خواند:

 «نریزم»من آنم که در پای خوکان 

 

 مر این قیمتی دُرّ لفظ دَری را 

 

 است؟  ی آبدار به صورت شاعر نواخت. شاعر کتک خورده گفت: اینطورافسر نگهبان که خونش به جوش آمده بود، برخاست و دو کشیده

 افسر نگهبان جواب داد: از این بدتر هم خواهی دید.

 شاعر ادامه داد: حاال که وضع اینطوری است ناچارم بگویم:

 بریزممن آنم که در پای خوکان 

 

 مر این قیمتی دُرّ لفظ دَری را 

 

 انش به خنده باز شد و به شاعر گفت:افسر نگهبان در این موقع لب

 توانیم با هم کنار بیاییم.آفرین! حاال می

 41«و بعد دستور داد تا شاعر را آزاد کنند.

 کلیدواژه: شعر، مدح، ظلم، شاه

 

 خواهد بگویدبگذار هرچه می 
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 انگیز است. این داستانبرای ما شرقیان آموزنده و عبرت کند کهنگار معروف مصری در خاطرات خود از قول پدرش داستانی را نقل میروزنامه امیل زیدان

 کوتاه از این قرار است:

ن دوید و به خیال اینکه آپشت سر خر می« چاروادار»ی مصر، خری کرایه کرد و بر آن سوار شد. ی عباسیّهسربازی انگلیسی، برای رفتن به سربازخانه»

گفت. راهگذری آن سرباز را نگاه داشت و به او داد و سخن زشت میراندن خر به آن مرد دشنام میخواست هنگام داند، هرچه دلش میمرد، عربی نمی

 گوید.های زشت میدهد و حرفگوید؟ او به تو دشنام میدانی صاحب خر چه میگفت: می

 آن سرباز پرسید: آیا این سخنان مانع از رسیدن من به عباسیّه هم خواهد شد؟

 البتّه نه! راهگذر در جواب گفت:

 42«خواهد بگوید! آنچه برای من الزم است تنها رسیدن به عباسیّه است و بس!آنگاه سرباز گفت: پس بگذار هرچه می

 کلیدواژه: مبارزه با ظلم، حرف و عمل، استعمار

 

 شوی و من بندهتو آزاد می 

رستد تا وی دست از مخالفت بردارد و بینوایان و محرومان را بر ضّد ی غالمی هزار درهم برای ابوذر غفاری بفروزی عثمان تصمیم گرفت که به وسیله

 ی ابوذر شود عثمان به وی گفت: اگر این مبلغ را به ابوذر بقبوالنی تو را آزاد خواهم کرد.سوداگران نشوراند. قبل از آنکه غالم عازم خانه

 و فرستاده است. امیدوارم آن را قبول کنی.غالم با هزار درهم نزد ابوذر رفت و گفت: این مبلغ را عثمان برای ت

 ی مسلمین؟ابوذر پرسید: آیا این مبلغ را فقط برای من فرستاده است یا برای همه

 غالم گفت: فقط برای تو فرستاده است.

 توانم چنین پولی را قبول کنم.ابوذر با خشم گفت: پول را ببر به عثمان بده که من نمی

 شوم.ن پول را قبول کنید، محض رضای خدا من آزاد میغالم ملتمسانه گفت: اگر ای

 43شوم. برو پول را ببر و به بندگی من راضی نباش.شوی ولی در عوض، من بنده میتو آزاد می ابوذر در جواب گفت: آری،

 کلیدواژه: ابوذر، بردگی، مال، تبعیّت از ظالم، رشوه

 

 اختالف در میان رعیّت سبب اقتدار حکومت است 

های زشت اغلب آنان فراهم کردن ها و خویکردند. یکی از سیرتحاکمانی ظالم و بدسیرت بر شهرهای ایران حکومت می ناصرالدّین شاهر در عص

ع زان ی جنگ و خونریزی میان قبایل و طوایف و یا اهالی روستایی با روستای دیگر بود. روش آنان این بود که در غوغای جنگ و فتنه، با خونسردیزمینه

در کتاب ارزشمند  محمّد جعفر خورموجیگرفتند. گرفت از فاتحان و قاتالن آن نزاع خونین رشوه و پول میکردند و چون فتنه پایان میرا نظاره می

 نویسد:قمری در این باره می 1274خود در ذکر حقایق اخبار سال 

اق جنگ و نزاع اتّف« شبانکاره»از روستاهای دشتستان با مردم روستای « کلل»نام ، میان اهالی روستایی به احمد خان نواییو همچنین در ایّام حکومت 

 الحافتاد. نزدیک به سی نفر از اهالی روستای کلل کشته شدند. چون احمدخان حاکم بوشهر از این حادثه آگاه شد، از قاتالن خواست که اسب و س
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ین چیز دیگری نخواست و آنان را مورد بازخواست قرار نداد. جمعی از بزرگان از وی علّت این السّکوت به وی دهند و بیش از امقتولین را به عنوان حقّ 

 44گذشت و اغماض را پرسیدند. در پاسخ گفت: اختالف رعیّت سبب اقتدار حکومت است.

 کلیدواژه: برادری، ظلم، اختالف و تفرقه، حکومت، مردم

 

 در سیاست این مسائل مطرح نیست 

ای انجام داد. وی در این وزیر چین مصاحبهنخست الیچوئن]در سفری که به چین کرد[ با « االهرام»ی معروف سابق روزنامه مدیر حسنین هیکل»

 موبوتواید، چطور حاضر به دعوت های خود را به نام او کردهدارید و یکی از دانشگاه 45لومومباالی پرسید: با وجود احترامی که شما به مصاحبه از چوئن

 اید و آیا این ژست، دهن کجی به نهضت چپگرایان جهان نیست؟ل او شدهقات

گوید: ما به این موضوع کاماًل الی با متانت سیاسیِ خودش، آرام و شمرده بدون اینکه تناقض موضوع او را آشفته و ناراحت کرده باشد، در جواب میچوئن

 46«ا دنیا هستیم و در سیاست این مسائل مطرح نیست.ی سیاسی بوقوف داریم؛ ولی ما اکنون در راه ایجاد رابطه

 کلیدواژه: دروغ، طرفداری، سیاست، دفاع از حق

 

 خیال کردم آدمی آنجا نشسته است 

 . چونشناختهرا طلبید. چون موالنا بنایی از دور پیدا شد، میر به نوعی نگاه کردن گرفت که گویا او را نمی موالنا بنایی، شاهمیرعلیروزی جناب »

 آید.نزدیک رسید، میر گفت: بنایی، تو بودی؟ چون از دور پیدا شدی من خیال کردم که االغی است می

 47«دیدم خیال کردم که آدمی آنجا نشسته است.بنایی گفت: من هم که از دور شما را می

 کلیدواژه: تکبّر

 

 ی شطرنجمهره 

( از نظر علمی مردی بزرگ، ولی از نظر شخصیّت انسانی منحرف و 1626 – 1561سیاستمدار، فیلسوف و حقوقدان معروف انگلیسی ) فرانسیس بیکن

زد. بیکن هوشمندانه متوجّه گشت که جیمز عاشق تملّق پادشاه انگلستان به هر گونه چاپلوسی دست می جیمز اوّلآلوده بود. او  برای نزدیک شدن به 

ار ی خود را بکی مجامله کارانهآمیز و خامهشود، به فکر افتاد که زبان مداهنهمعطوف نمی و چاپلوسی است و چون پس از مدّتی دید توجّه شاه به سویش

 ها ورد زبان متملّقان بود.آیند پادشاه، جمالت و تعابیری آفرید که مدّترو برای خوشاندازد؛ از این

ی کجا انگشت همایونی اراده کند در آنجا قرار خواهم گرفت و وظیفهی ناچیز شطرنجم که هر فرانسیس بیکن زمانی به شاه گفت: اعلیحضرتا، من آن مهره

 خود را انجام خواهم داد.

فرمایند که و زمانی دیگر گفت: بر من این رخصت را ارزانی فرمایید که خویشتن را به منظور سپاس بر پای شما قربانی کنم... آیا اعلیحضرت تصوّر نمی

 من الزم دارند که هردم زبان به ستایش و پرستششان بازنماید؟شان، سخنوری چون در پیشگاه شاهانه

 48ای دادستان کلّش ساخت.سرانجام این سخنان کار خود را کرد. روزی پادشاه او را که بر خاک افتاده بود، از جای بلند کرد و با مستمریّ قابل مالحظه
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خیانتی  ارلِ اسکس خود های بسیار دست یازید و حتّی به دوست و حامی قدیمیلتها و رذافرانسیس بیکن برای آنکه در شغل خود باقی بماند به پستی

 بزرگ روا داشت. ]...[

 و اخالق، قدرت (science)کلیدواژه: فرانسیس بیکن، تاریخ علم، دانشمندان، علم 

 

 ایمما این تفنگ را برای دفاع از حق برداشته 

که مخالف  محمّد صادق تهرانچی، فرزند مرحوم قاسم تهرانچیی تبریز به نقل از آقای ی ملّ، رئیس کتابخانهمیرودود سیّدیونسیآقای »

 گفتند:ی مستبدّین اقامت داشته میخواهان بوده و در زمان جنگ تبریز نیز در محلّهمشروطه

کرد. یک که برای ما کار می ایمانوردیود به نام بود. در آن ده زارعی ب ستّارخانقراملک، یکی از دهاتی بود که در آن روزها در دست مجاهدین و یاران 

 ی ما آمد.خواهان و مستبدّین ایمانوردی با ده دوازده االغ به خانههای آزادیی جنگروز، در بحبوحه

شد. با عجله دید کشته میدید بدون ترهمه از ورود او حیرت کردیم، زیرا ایمانوردی از مجاهدین و یاران ستّارخان بود و اگر کسی او را در آن حدود می

چنین بلوا و ای که در یکهایش را به خانه آوردیم و در را بستیم. بعد پدرم رو به او کرد و پرسید: ایمانوردی، مگر از جانت سیر شدهایمانوردی و االغ

 ای؟آشوبی به این محلّه آمده

وانستم حساب و کتاب شما را ندهم. از کجا معلوم است؟ شاید فردا در جنگ کشته شدم تام؛ امّا نمیآقا، از جانم سیر نشدهایمانوردی جواب داد: نه حاج

 وقت مدیون شما از این دنیا بروم.و آن

آید. ها بدم میای ندارم که هیچ، مدّتی از آنخواهان میانهدانی که من با مشروطهاز این جواب، پدرم بیشتر دچار تعجّب شد و گفت: امّا ایمانوردی، می

 ی اربابیِ مرا ندهی و آن را با یارانت بخوری؟توانستی سهمیّهنابراین تو میب

م، نه ایآقا، ما این تفنگ را برای دفاع از حق برداشتهدن اوتر گوتورموشوق )حاجآقا، بیز بو تفنگی حقای کرد و به ترکی جواب داد: حاجایمانوردی خنده

 49«اینکه مال مردم را بخوریم(.

 هدف و وسیله، دفاع از حق، برخورد با مخالف )دشمن(، مال، مشروطه، ظلم، مبارزه با ظلمکلیدواژه: 

 

 حتّی برای مسائل ناچیز هم باید پیوسته مبارزه کنید 

ر عصها و مشقّاتی که مردم هند در وزیر هندوستان که در جریان سوءِقصدی کشته شد، در خاطرات خود از سختیو نخست نهرودختر  ایندیرا گاندی

ها ورود هندیان را به بعضی از مناطق ممنوع اعالم کرده بودند. در این میان کند. از جمله آنکه انگلیسیهایی نقل میاستعمار انگلستان کشیدند داستان

 نویسد:باره میبعضی از مردم آزاده به مقاومت در مقابل این فرمان برخاستند. گاندی در این

ی زیبایی در آنجاست. هیچ هندی حقّ شنا یا قایقرانی در این دریاچه را وجود دارد که دریاچه« نائنی تال»هستانی به نام ای کودر اوتارپرادش منطقه»

 خواهم در اینجا قایقرانی کنم.نداشت. پدر بزرگم گفت: می

ی نبود، امّا او گفت: اگر این کار به ورشکستگی من هم چند روزی او را روزانه پنجاه روپیه جریمه کردند. باور کنید که در آن روزها پنجاه روپیه پول کم

نجا ندی در ایبینجامد هر روز برای قایقرانی به اینجا خواهم آمد تا اینکه مردم عادت کنند یک هندی را بر روی این دریاچه ببینند و بگویند چرا یک ه

 قایقرانی نکند.
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ی دریاچه دور کند. فصل زرگم این بود که هر روز جریمه بپردازد و پلیس هم او را از محوطهی پدرباین چیزی بود که رُخ داد. سراسر یک فصل، برنامه

ها از قایقرانی بر دریاچه کار پر دردسری است. اگر این مرد می خواهد در اینجا قایقرانی کند بگذارید چنین کند. بعد ناگزیر پذیرفتند که جلوگیری هندی

 توانستند.کار را انجام دهد، سایر مردم نیز میو صد البتّه وقتی او توانست این 

رسد و اهمیّتی ندارد که شما قایقرانی بکنید یا نکنید؛ ولی این داستان را به عنوان مثال تعریف کردم تا ببینید چگونه این موضوع، خیلی ناچیز به نظر می

 50«تری دست یابید.ای بزرگهباید حتّی برای مسائل ناچیز هم پیوسته مبارزه کنید تا بتوانید به هدف

 پذیری و سکوت، هندکلیدواژه: مبارزه با ظلم، عزّت نفس، ظلم

 

 هایی از دیوجانسداستان 

 رود.ای میبا جمعیّتی که به سوی تئاتر و مسابقات روان بودند همراه شد. مردی از روی استهزا از وی پرسید که آیا او هم به مبارزه 51دیوجانسروزی »

 روم.داد: بله، همینطور است. من برای گرفتن کشتی می دیوجانس جواب

 مرد پرسید: رقیبت کیست؟

های خود روم. برای من هیچ کشتی و ستیزی چون وقتی که با امیال و رنجی با خودم میدیوجانس جواب داد: رقیب من خودم هستم و من به مبارزه

 انگیز نیست.جنگم هیجانمی

تار فیکبار نیز هنگامی که از دیوجانس پرسیدند: بهترین راه شکست دادن یک دشمن چیست؟، پاسخ داد: روابط راه آن است که با او چون یک دوست ر

 «کنیم؛ زیرا دوستی نیز چون دشمنی مسری است.

 کلیدواژه: مبارزه با نفس، قدرت، پیروزی، دیوژن )دیوجانس(

 

 ردازی؟پاکنون به استراحت نمیچرا هم 

 ترین آرزوی شما چیست؟پرسید: اعلیحضرتا! در حال حاضر بزرگ اسکندراز  دیوجانس»

 اسکندر جواب داد: بر یونان تسلّط یابم.

 دیوجانس پرسید: پس از آنکه یونان را فتح کردی چه؟

 اسکندر پاسخ داد: آسیای صغیر را تسخیر کنم.

 هم مسخّر گشتی؟دیوجانس باز پرسید: و پس از آنکه آسیای صغیر را 

 اسکندر پاسخ داد: دنیا را فتح کنم.

 دیوجانس پرسید: و بعد از آن؟

 اسکندر پاسخ داد: به استراحت بپردازم و از زندگی لذّت ببرم.

 «بری؟پردازی و از زندگیت لذّت نمیتحمّل رنج و مشقّت به استراحت نمیاکنون بیدیوجانس گفت: چرا هم
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 طلبی، اسکندر، هدف زندگیدرتکلیدواژه: لذّت و آرامش، ق

 

 من براستی پیرو تو هستم 

کردم. آوردند، تأمّل میگفت: من در هدایای کسانی که برای من نان و خوراک میکنند آن است که مینقل می دیوجانسهایی که از زبان یکی از داستان»

ها را شدم بلکه فقط دعوت آنغذا نمیدادم. من با هر کسی همپس می پذیرفتم و مال دیگران راها چیزی آموخته بودم میمال کسانی را که بدان

 پذیرفتم که تعلیم مرا خواستار بودند.می

ار انگیز بود. من چنان رفتی جوان ثروتمندی رفتم. از من در اتاقی پذیرایی کرد که پر از نقش و نگارهایی زرّین و تصاویر و تجمّالت دلیکبار به خانه

تربیت و نم دریابد که نه برای وی و نه برای مایملک او ارزشی قائل نیستم. میزبان به من گفت: از رفتار تو چنان پیداست که مرا آدم بیکردم که میزبا

 پنداری؛ امّا من نشان خواهم داد که براستی پیرو تو هستم.مهملی می

 52«شت و دامن بر کمر زد و به دنبال من راه افتاد.باری بردای امالک خود را به اقوامش بخشید. کولهآن مرد روز دیگر همه

 کلیدواژه: مال، همراهی، آموختن، علم، دیوجانس

 

 حاکم بیدادگر 

ی فاطمی مصر، مردی درشتخوی، مردم گزا، ناشکیبا و سخت خشم بود. مردم مصر چندان از آزارش در فغان ، ششمین خلیفهحاکم بامراهلل، ابوعلی»

 نوشتند سراسر دشنام و نفرین بر او و نیاکانش.ها بدو میمهآمده بوند که هر روز مظل

سر، پر از دشنام و ناسزا به دستش دادند، در ای سربهی زنی ساختند، چادری بر سرش افکندند و در حالیکه نامهروزی مصریان از مقوّا و پارچه پیکره

نامه را از دست مجسّمه گرفت و خواند. خشمش تازه و فزون گشت و فرمان داد  گذرگاه خلیفه برپا داشتند. حاکم ندانست که آن مجسّمه، کاغذی است.

وار فرمان داد که مصر را بسوزانند و مصریان را بکشند. مردان که آن زن را بیاورند. گفتند که تمثالی بیش نبوده است. از بسیاری و شدّت غضب، دیوانه

 سپاهی بیدادها کردند.

اند. در ظاهر سپاهیان را از فرمان او دست به سوزاندن و کشتن زدهنمود که سپاهیان، بیامع پناه بردند. حاکم چنین میروز سوّم، مصریان به مسجد ج

 53«انگیخت. در این واقعه یک چهارم مصر سوخت.داشت و در باطن به ستم کردن بیشتر برمیبیداد کردن بازمی

 فریبی، دروغ، اعتراضکلیدواژه: ظلم، عوام

 

 شناختها حدّ و مرزی نمینتأدیب آ 

ک زا دارد؛ امّا در گذشته کتامروزه از نظر روانشناسی و اصول تعلیم و تربیت تنبیه کودکان عملی زشت است که آثار روانی و روحی خطرناک و مصیبت

هایی دانستند. بسیاری از مردان بزرگ خاطرهیشد بلکه پدران و مادران آن را برای تربیت و رشد کودک الزم مزدن و تنبیه کردن نه تنها زشت شمرده نمی

از دوران پر از رنج کودکی خویش « میزگرد»ی پروتستان در کتاب خود موسوم به گذار فرقهپایه مارتین لوتردردناک از دوران کودکی خویش دارند. 

 نویسد:چنین می

یکبار مادر من بر سر موضوع بسیار کوچکی بقدری شدید مرا شلّاق زد که خون اولیای من بسیار سختگیر بودند و در نتیجه از کودکی خجالتی بارآمدم. »

 54«شناخت.ها حّد و مرزی نمیکردند و تأدیب آنخواستند، امّا در قضاوت خوی و منش من اشتباه میها تنها سعادت مرا میاز بدنم جاری شد. آن
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 های غلط، خانوادهکلیدواژه: خشونت، تنبیه، سنّت

 

  بازسیاه»از یک دو خاطره» 

های کاریها و شیرینشدند تا با حرکات و گفتهکسانی بودند که در قدیم به مجالس جشن و سرور ایرانیان، مخصوصاً اهالی تهران، دعوت می« بازانسیاه»

را به یاد دارند. یکی از این  مهدی مصریبازانی چون ی سیاههای سراسر خندهخود مهمانان را بخندانند و شاد سازند. بعضی از مردم تهران هنوز نمایش

 گوید:بود که در خاطرات خود می سیّد حسین یوسفیبازان سیاه

کردیم یک نفر از همکارانم حاجی شده بود. من هم را اجرا می« صدیق التّجار»ها حوض داشت. یک شب که نمایش های قدیم بیشتر خانهدر آن زمان»

کردیم به علّت بارندگی زمین گِل شده بود کرد. جایی که ما نمایش اجرا میحاجی باید من را دنبال میمتی از برنامه طبق معمول سیاه شده بودم. در قس

کرد که از کرد لیز خورد و در نتیجه با آن وضع افتاد تو حوض. حاال او تالش میو میزبان هم روی گل کاه ریخته بود. موقعی که حاجی دنبال من می

کردند افتادن داخل آب هم توانست از آب خارج شود. مردم هم که تصوّر مین بیاید، ولی به علّت عمق زیاد حوض و سردی آب نمیداخل حوض بیرو

ی او تماشایی بود؛ خندیدند. خالصه من با چه بدبختی حاجی را از داخل حوض بیرون آوردم. ولی قیافهزدند و میجزئی از برنامه است مرتّب کف می

خندیدند. خالصه آن هایی از گریم صورت او را پاک کرده بود و حاجی شکل مضحکی به خود گرفته بود و مردم هم مرتّب میوض قسمتچون آب ح

چون حالش خیلی بد شده بود. البتّه ما به خاطر اینکه جشن بهم نخورد، نمایشنامه  های حاجی را عوض کردیم و از او خواستیم استراحت کند؛شب لباس

 «آخر اجرا کردیم... را تا

 ای دارد:بار مردم ایران در آن زمان نیز خاطرهاز دوران اشغال ایران در زمان جنگ دوّم جهانی و زندگی مشقّت« حسین یوسفی»

من  قحطیآید توی این ی دیگری را که به ذهنم رسید تعریف کنم. در جنگ دوّم جهانی نان سیلو خیلی کم پیدا می شد. یادم میبد نیست خاطره»

ها هم چیزی نداشتند که من خوابیدم. البتّه آنها میها در منزل یکی از همسایهمریض شده بودم و چون کسی نبود که از من در منزل پذیرایی کند شب

ی، که آن زمان دروازه ی فعلدروازهکردم. یک شب در این دروازه شمیران بیی قوی داشتم در مقابل مریضی مقاومت میبخورم، ولی از آنجا که بنیه

ند. من داشت، عروسی بود. داماد آدم فقیری بود، ولی یکی از دوستانش مخارج عروسی او را تقبّل کرده بود. به همین جهت ما را هم دعوت کرده بود

همکارم به آنجا رفتیم. خیلی گرسنه  حدّاقل به خاطر اینکه شام و ناهاری بخورم این دعوت را قبول کردم و با آن حال مریضی به اتّفاق یکی از دوستان

 رسد.بودم. وقتی به میزبان گفتم گرسنه هستم، او گفت: اوّل برنامه را اجرا کنید بعد غذا هم می

به هر  دادند.ام؛ ولی باز وعده میگفتم خیلی گرسنهخورد من میخالصه به خاطر اینکه زودتر به غذا برسیم برنامه را شروع کردیم. هر آنتراکتی که می

ها با آن وضع مریضی و از همه بدتر گرسنگی، برنامه اجرا کردیم. آخر شب هم معلوم شد اصوالً نان خالی هم نیست که به ما بدهند. در حال ما ساعت

 نتیجه با آن حالت گرسنگی از منزل داماد خارج شدیم.

ها حکومت نظامی بود با همان وضع از منزل داماد خارج شدم. چون شب ام را پاک نکردم ومن آن شب آنقدر عصبانی بودم که حتّی صورت گریم شده

ما ایم. مأموران گفتند که باید شبین راه ما را گرفتند و گفتند با این سر و وضع کجا بودید؟ من توضیح دادم که در یک عروسی بودیم و شام هم نخورده

 کنید. کنم که یک نمایش اجرانتری هم وقتی ما را با آن وضع دید گفت: در صورتی آزادتان میرا تحویل بدهیم. ما را به کالنتری بردند. افسر نگهبان کال

یم. این ای نداشتکردیم. چارهی مأموران برنامه هم اجرا میبایستی برای افسر نگهبان و بقیّهحاال مجسّم کنید ما را که سخت گرسنه و خسته بودیم و می

شدم. خالصه افسر نگهبان پس از دیدن نمایش، ما مُردم و زنده میک ساعت و نیم طول کشید. در این مدّت من میکار را کردیم و نمایش هم حدود ی

های خود جلوی در منزل او داد و مردم با قابلمهعلیشاه یک نفر غذای نذری میرا آزاد کرد. ما تا نزدیکی میدان بهارستان پیاده آمدیم. در خیابان صفی

اختیار کردیم که یک خانم قابلمه به دست از مقابلمان عبور کرد. من بیهای دستشان نگاه میها و قابلمه. ما همینطور با حسرت به آنبودندصف کشیده 

 میریم. به آن خانم گفتم: ترا به جدّم قسم کمی از این غذا به ما بده، ما داریم از گرسنگی می
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د. ها ولو شکنم وقتی صورت سیاه مرا دید با قابلمه زد توی سرم و برنجر و وضع دارم او را مسخره میکرد من با آن سخانم قابلمه به دست که فکر می

 ها را کی ریخته زمین؟ها روی زمین ریخته پرسید: این برنجآمد وقتی دید برنجیکی دوتا فحش هم بارم کرد. خواهر آن خانم که از پشت سر می

ی غذای خود را در اختیار ما قرار داد تا بخوریم. من مشتی غذا گذاشتم هم دلش به حال ما دو نفر سوخت و قابلمه من همه چیز را برای او شرح دادم او

 55«شود. خالصه آن شب با آن برنج و ارزن خود را سیر کردیم...داخل دهانم که بخورم، ولی متوجّه شدم بیشتر غذا ارزن است و سخت جویده می

 لودگی، جنگ جهانی دوم، گرسنگی، تاریخ ایرانکلیدواژه: خندیدن، طنز و 

 

 راز موفقیّت در برابر مخالفان 

تعریف کرد. او گفت: برای اوّلین بار مرا از اصفهان به نمایندگی  السّلطنهنجمروزی در زندان از شهامت و بزرگواری مادرش مرحومه  دکتر مصدّق»

ده ها با عبارات زننانونی نرسیده بود و من هم اعالم قبولی نکرده بودم، ولی یکی از روزنامهمجلس شورای ملّی انتخاب کرده بودند. سنّ من به نصاب ق

اش تب کرده و بستری شدم. مرحومه مادرم سر رسید و پرسید: چرا این وقت روز های ناروا به من داده بود که از شدّت حمالت ناجوانمردانهنسبت

 خوابیدی؟

 های بدی به من داده است!ببین چه نسبتروزنامه را به او دادم و گفتم: 

 ای؟مادر مختصراً خواند. روزنامه را پرت کرد و با تشر گفت: برای همن تب کرده

 گفتم: بلی.

تی خواسها را نداشتی چرا حقوق خواندی؟ میبا نوک پا چند بار به پایم کوبید و با تشدّد و بیان اصطالح خاصّی گفت: پاشو، پاشو! اگر طاقت این حرف

 طبیب بشی!

 شود.ی زحمت و مشقّتی است که در راه آن اجتماع و مردم متحمّل میو بعد اضافه کرد: قدر و قیمت هر کس در اجتماع به اندازه

دروغ  ایهها، ناسزاها و نسبتدکتر مصّدق پس از نقل این خاطره گفت: آقا! من ]با شنیدن این سخن[ از بستر پا شدم و از آن به بعد هیچوقت بدگویی

 56«در من اثر نداشت.

 جویی، علم و عملکلیدواژه: مبارزه با ظلم، صبر، تالش و کوشش، عزّت نفس، بدگویی و عیب

 

 کنمسازم امّا هرگز انسانی را ستایش نمیبا فقر می 

ا فان و ادیبان مورد ستایش قرار گیرد. او بداشت که از سوی دانشمندان، فیلسوطلب فرانسوی بسیار دوست میامپراتور هوسران و جاه ناپلئون بُناپارت

یزان ن مآنکه خود در تحریک احساسات مردم عوام نابغه بود، امّا در عین حال عقیده داشت که تعریف و ستایش یک فیلسوف و یا دانشمند در باال برد

 محبوبیّت یک زمامدار بسیار مهم است.

او را  گلهو فیلسوفی چون  گوتهای چون داشت. حتّی شاعران برجستهان را به ستایش خود وامیناپلئون بسیاری از فیلسوفان، دانشمندان و نویسندگ

ها و تجاوزهای او شریک ساختند. لشکریان ناپلئون در ایتالیا، اسپانیا، رحمیرحم بود ستایش کردند و خود را در جنایات، بیکه دیکتاتورری خشن و بی

خواهان را خفه هلند هزاران هزار انسان را به خاک و خون کشیدند؛ نیروهای امنیّتی او در فرانسه صدای آزادیمصر، سوریه، پروس، روسیه، بلژیک و 

ریختند. دانشمندان و نویسندگان طرفدار ناپلئون ها را به پای ناپلئون میترین واژههای دولتی همچنان سخاوتمندانه عالیکردند، اّما نویسندگان روزنامه

شدند و هیچ توجّه نداشتند که زندگی پر لذّت آنان به قیمت خون هزاران انسان مند میکردند؛ از زندگی خوب بهرهوایز هنگفت دریافت میها و جپاداش
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یح جشود. امّا حتّی در آن زمان بودند اندیشمندان شریفی که فقر و گرسنگی را بر شرکت در جنایات خوفناک زمامداران ستایش طلب ترگناه تمام میبی

ی ( دانشمند فرانسوی با فقر و گرسنگی ساخت، امّا حاضر نشد به جمع نویسندگان مزدور بپیوندد. وی در مقدّمه1805 – 1731) آنکیتل دو پروندادند. 

 ی زندگی خود نوشت:درباره« اوپانیشادها»ی کتاب ترجمه

ی شود که یک دوازدهم یک روپیهروی هم رفته برایم به چهارشاهی تمام می ی من ونان و قدری شیر و اندکی پنیر و آب چاه! این است غذای روزانه»

ه گذرانم. ندانم پتو و لحاف پَرِ نرم و گرم چیست ... با کارهای ادبی عمر میکنم، حتّی در سرمای زمستان، و هیچ نمیهندی است. بدون آتش زندگی می

 57«ای.ای دارم و نه مقام و مرتبهحقوق و وظیفه

 حقوقی برای وی منظور« پاداش ملّی»برد حکومت انقالبی فرانسه خواست به عنوان آنکیتل دوپرون در کمال تنگدستی بسر می 1895در سال وقتی 

ند چون از آنکیتل دوپرون خواستند نسبت به امپراتور سوگ 1804ی حکومت را بازگرداند و پاسخ داد: نیازی ندارم. در سال دارد؛ امّا دوپرون ابالغیّه

 وفاداری یاد کند، تسلیم نشد و در جواب نوشت:

ی خدایی بیش نیست سوگند روحی که خدا به من داده است، ارجمندتر و آزادتر از آن است که خود را پست سازم و نسبت به کسی که مانند من بنده»

 58 «وفاداری بخورم.

 زّت نفس، ناپلئون، انقالب فرانسهکلیدواژه: قهرمان ملّی، مدح و چاپلوسی، ظلم و عدل، مال و ثروت، ع

 

 تابلویی از پدربزرگ 

ی وسطی نقّاشروغنی مردی را که با لباس قرونفروش، تابلوی رنگوزیر معروف انگلستان، روزی نزد یک عتیقه( نخست1898ـ  1809) لُرد گالدستون»

شاهده م لُرد کرینگردید. چندی بعد همان تابلو را در منزل دوستش  شده بود دید و بعد از اینکه از قیمت گزاف تابلو باخبر شد، از خرید آن منصرف

 کرد. لُرد کرین تابلو را به گالدستون نشان داده، گفت: این تابلو متعّلق به یکی از اجداد من است.

 59«ر سالن منزلم نصب شده بود.تر بود، االن به عنوان پدربزرگ من دای کرد و گفت: اگر این تابلو قیمتش کمی ارزانگالدستون در جوابش خنده

 کلیدواژه: مال، فخرفروشی، تکبّر، عزّت نفس

 

 تنها سخن راست یک منّجم 

را دیدم. او استاد « نخاس»معروف به  اهلل منجّمرزقگفت هنگامی که در حدود سال پانصد و ده هجری قمری به مصر رفتم،  ی مغربیابوصلت امیّه»

 های خود اوست که چنین نقل کرد:ی داستانود. وی پیرمردی خوش طبع و شوخ مزاج بود. از جملهها ببیشتر منجّمین مصر و بزرگ آن

ی ی موضوعی مخصوص و مربوط به او طالعش را ببینم. من شروع کردم ارتفاع خورشید را در آنوقت و درجهروزی یک زن مصری از من خواست تا درباره

ی حساب ترسیم کردم و شروع کردم به صحبت کردن و راجع رار ستارگان سیّار همه و همه را در روی یک تختهگانه و محلّ استقهای دوازدهطالع و خانه

دادم و آن زن همچنان ساکت بود و من از سکوت او یکّه خوردم و سکوت کردم و چند لحظه گفتم و توضیح میبه هر خانه طبق عادت جدا جدا سخن می

بینم که مقداری از مال خودت کّه نزد من انداخت. من مجّدداً شروع کردم به سخن گفتن و گفتم: من در طالع تو میبه سکوت برگزار شد و آن زن یک س

 دار و از آن محافظت کن. ای. آن را نگهرا از دست داده

 آن زن گفت: حاال حقیقت را گفتی و درست هم گفتی. به خدا قسم، همینطور است که تو گفتی.

 ای؟ای و یا مالی از دست دادهتازگی چیزی گم کرده من پرسیدم: آیا تو
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 آن زن گفت: بلی، همان یک درهمی که به تو دادم!

 60«این را گفت و مرا ترک کرد و رفت.

 شناسیبینی، دروغ، جهل و خرافه، ستارهکلیدواژه: طالع

 

 میرم! گناه میمن بی 

ی ترور و وحشت در انقالب کبیر فرانسه مشهور شد، سه مرد خشمگین کی که به دورهدر عصر هولنا 1794ی پاریس در سال های تیرهدر یکی از شب

 را به ما تسلیم کنید! الوازیهکشیدند: به نام آزادی، به نام حکومت فرانسه، کوبیدند. آنان فریاد میای را به شدّت میدرِ خانه

دادگاه انقالبی تحویل دادند. مدّت محاکمه بسیار کوتاه بود و الوازیه نیز مانند هزاران آنان الوازیه را از دامان خانواده بیرون کشیدند و ساعتی بعد به 

ادند و ن دگناه دیگر محکوم به اعدام شد. روز بعد وی را به میدان اعدام بردند و با گیوتین سر از بدنش جدا ساختند. سپس سر او را به جمعیّت نشابی

 خائن به میهن است.گفتند: این سر آنتوان لوران الوازیه 

شمند دان و بدین ترتیب حکومت کور ترور و وحشت فرانسه به زندگانی یکی از مشهورترین دانشمندان جهان پایان داد. در دادگاه، شورشیان از این مرد

 ی مستحقّ اعدامی. نپرسیدند که او در مدّت عمر خود برای فرانسه چه کرد. آنان فقط به او گفتند: چون با حکومت فرانسه همکاری نکرد

 کاردینال مازارنی در پاریس متولّد شد. پدرش بسیار مایل بود که او مردی دانشمند و بزرگ شود؛ از این رو وی را به مدرسه 1743الوازیه در سال 

کرد. وی در بیست و سه سالگی  ای شگفت برخوردار بود و بزودی توجّه معلّمان و استادان را به خود جلبفرستاد. الوازیه از هوشی سرشار و حافظه

ای را که یک مدال طال بود، بُرد. وی به خاطر همین تشویق، نوشت و به خاطر آن جایزه« بهترین طریق روشنایی برای یک شهر بزرگ»ای در مورد مقاله

. به تدریج شهرتش از مرزهای فرانسه گذشت . وی ای از علمای فرانسه همکاری کردهای علمی با عدّهی کتابمند شد و در تهیّهبه شیمی و فیزیک عالقه

های جدید کشاورزی را مورد آزمایش ای جهت کارهای کشاورزی ساخت و در این مزرعه بود که شیوهمزرعه« فوشین»در نزدیکی شهر  1778در سال 

بیش از آنچه که فرد دیگری ممکن است در مدّت یک قرن او در مدّت یک سال »نویسد: قرار داد. یکی از مورّخان انگلیسی در مورد این کار الوازیه می

 «خدمت کند به پیشرفت کشاورزی میهنش خدمت کرد.

و وحشت  ی تروراندیش از سقوط حکومت ظالم سلطنتی خوشحال شد؛ امّا پس از آنکه دورهپس از پیروزی انقالب فرانسه الوازیه نیز مانند اکثر مردم نیک

گناهان آغاز شد، الوازیه از همکاری با حکومت ترور خودداری ورزید. در رأس حکومت قرار گرفتند و اعدام بی یروبس پیرو  مارا، دانتونفرارسید و 

اند، ولی بر جان و مال مردم اینان فریاد برابری، برادری، آزادی سر داده»گفت: بار از وی درخواست همکاری کرد، امّا الوازیه میحکومت ترور چندین

 «اند.کشند و خویش را حکومت انقالبی لقب دادهها را بیهوده میگناه و گناهکار در نظر اینان یکسان است. انساناند. بیدست انداخته رحمانهبی

ان را از خواهید با اوباشی که آزادی مطبوعات و بیگویید؟! از من میمی چه»کرد گفت: بار خطاب به مارا که با اصرار از او درخواست همکاری میو یک

رسانند و آزادی مذهب و فرهنگ و خواهید از مردانی حمایت کنم که کودکان را نیز بدون محاکمه به قتل میاند متّحد شوم؟ از من میمیان برداشته

 «ام.کنم و برای مرگ آمادهاند؟ نه، من چنین کاری نمیاندیشه را زیر پای خود لگدمال کرده

 ای کردهی محکومان، سوار بر ارّابهحکومت ترور موجب صدور فرمان توقیف و سپس حکم اعدام او گردید. وی را مانند بقیّه خودداری الوازیه از همکاری با

کردند؛ ترین دانشمند زمان خود را هو و گاه مسخره میو از میان جمعیّت خشمگین که عقل خود را از دست داده بود گذراندند. جمعیّت خشمگین بزرگ

 61«میرم.گناه میمن بی»زد. آخرین کلماتی که بر زبان او جاری شد این بود: ه فقط لبخند میامّا الوازی

 نفس، ظلم، تبعیّت و اطاعت، انقالب فرانسهکلیدواژه: علم، سیاست، عزّت
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 ترس برادر مرگ است 

 :نویسدی مغول میی ترس و زبونی بعضی از مردمان در عصر حملهمورّخ معروف درباره ابن اثیر

ه کشت و احدی جسارت آنکیکی ایشان را میشد و یکیاند که یک نفر مغول به قریه یا دربندی که مردمی فراوان در آن بودند وارد میچنین نقل کرده»

ز زمین بنه و اای نداشت به او گفت سر خود را به به سمت او دست دراز کند نداشت. گویند یکی از آن قوم مردی را گرفت و چون برای کشتن او حربه

 جای خود نجنب. مرد چنین کرد و مغول رفته، شمشیری به کف آورد و او را با آن کشت.

های یکدیگر را ببندیم. همراهان من به رفتیم. سواری از مغوالن به ما رسید و امر داد که کَتمردی برای من نقل کرد که من با هفده نفر در راهی می

 ایشان گفتم: او یک نفر است و ما هفده تن. علّت توقّف ما در کشتن او و گریختن چیست؟اطاعت امر او قیام کردند. به 

 ترسیم.گفتند: می

 کشد. اگر ما او را بکشیم شاید خداوند ما را خالصی بخشد.گفتم: او السّاعه شما را می

 «رار گذاشته، نجات یافتیم.داند کسی بر این اقدام جرأت نکرد. عاقبت من با کاردی او را کشتم و پا به فخدا می

 کلیدواژه: ظلم، ترس، برادری، اطاعت و تبعیت

 

 خداوند حضرت محمّد)ص( را برای هدایت خلق فرستاده است 

خواند، از پرداخت جزیّه معاف است. این فرمان عادالنه والی خراسان نوشت که هر کس با تو نماز می بن عبداهللجّراحبه  عبدالعزیزعمربنخلیفه »

ورد شد ادآب شد که گروه بسیاری از مشرکین و مسیحیان و غیره اسالم اختیار کردند. امّا والی که رغبت روزافزون مردم را به اسالم دید به خلیفه یسب

ن، با مسلمان که مسلمان شدن ذمّیان به منظور معافیّت از پرداخت جزیّه است و خوب است که آنان را با اجرای عمل ختنه آزمایش کنیم؛ عالوه بر ای

رود که باز هم جمعی دیگر مسلمان شوند و مقدار جزیّه از آنچه هست هم المال رو به کمی گذاشته است و بیم آن میشدن ذمّیان میزان درآمد بیت

 62«کمتر شود. خلیفه پاسخ داد: خداوند محمّد)ص( را برای هدایت خلق فرستاده نه برای ختنه کردن و جزیّه گرفتن.

 مال)پول( عبدالعزیز،دین، احکام دینی، ظلم، عمربن کلیدواژه:

 

 شهامت اخالقی 

ه کشتن موفّق ب میرزارضای کرمانیدارد. مثالً موقعی که شان انسان را به شگفتی و تحسین وامیاند که شهامت اخالقیدر تاریخ ایران مردان بزرگی بوده

م که ی بهتری داشتمن قبالً وسیله»نطاق قرار دادند. در بازجویی، میرزا رضا کرمانی گفت: شده، او را توقیف کردند و سپس مورد است شاهناصرالدّین

رود. خود را به آن باغ رسانیده، مخفی شدم. شاه شاه را بکشم بدون آنکه گرفتار شوم، بدین قرار که اطّالع یافتم شاه به باغ یکی از اعیان به گردش می

ای یهودی در آن روزها برای تفریح در آن باغ بودند و اگر شاه کشته ه فرار برای من باز بود؛ امّا او را نکشتم، زیرا عدّهآمد و کشتن او هم بسیار آسان و را

 «انداختند...کردم، خون را به گردن یهودیانی که در آن باغ اقامت داشتند میشد و من فرار میمی

 ناصرالدّین شاهها، مبارزه با ظلم، ایثار، مشروطه، کلیدواژه: اقلیت

 

 خطای طبابت 
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ی نقّاشی را ترک گفت و مشغول طبابت شد. دیوژن گفت: کار خوبی کردی، زیرا خطاهای تصویر ، شخصی که نقّاش بود حرفهدیوژن حکیمدر زمان »

 63«دارد!ماًل از نظرها مخفی میپوشاند و کاشود؛ امّا خطاهای طبابت را خاک میبیند و تیرهای مالمت و ایراد از هر سو پرتاب میرا همه کس می

 کلیدواژه: پزشکی

 

 در جنگ بالکان 

سالم وضع که ا هنگامی که بلغارها در جنگ بالکان آدریناپول را محاصره کردند و راه آذوقه را به شهر بستند، محصورین به زحمت افتادند. بنابر قوانینی»

ی عامّه گذاشتند و در این طریق فرقی مابین مسلمان و غیرمسلمان آورده، در معرض استفادههایی که در انبارها ذخیره بود بیرون کرده است، همه آذوقه

تعالیم  ، فرمود که بنا برحافظ و مدافع شهر را خواسته پاشاشکریاالسالم )شیخ بزرگ مسلمین مقیم آن شهر( رسید، نبود. چون این خبر به گوش شیخ

 ی عامّه گذارند.نان هستند که باید اموال خود را در معرض استفادهو اندرزهای وی، فقط مسلما حضرت محمّد)ص(

ی آن زبانزد جهانیان پاشا قبول کرد و سایرین را در کار خود آزاد گذارد و همین فداکاری مسلمین آثار نیکویی بجا نهاد و بعد از آن نبرد، آوازهشکری

 64«گردید.

 کلیدواژه: مال، احتکار، دین

 

 بوده است ی خدااو هم بنده 

گذراندند. پیغمبر به مجرّد دیدن آن به رسم ادب بپاخاست. کسی گفت: این تابوت یهودی است که به قبرستانش می محمّد)ص(روزی تابوتی از برابر »

 برند. می

 65«ی خداوند نبوده است؟پیغمبر در جواب فرمود: باشد، مگر او جاندار و بنده

 ّبتها، پیامبر)ص(، محکلیدواژه: اقلیت

 

 سی سال استغفار برای یک الحمدهلل 

ام در پیشگاه که گفته« الحمدهلل»سال است از یک ق.( وقتی گفت: من مدّت سی 257تا  251های از بزرگان عرفا )متوفّی میان سال سَقَطیسَری»

 کنم.خداوند استغفار می

 گفتند: چگونه بوده است؟

بیرون رفتم تا وضع دکّان خود را ببینم. گفتند: حریق از دکّان تو دور است. گفتم: الحمدهلل. سپس با  گفت: حریقی شب هنگام ]در بغداد[ روی داد. من

 66«اندیشی!خود گفتم: فرض کن دّکان تو نجات یافته، آیا به مسلمانان نمی

 تفاوتی، دین، شکر، توبهکلیدواژه: بی

 

 کند!کاری عیب نمیکار از محکم 
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کرد. نمود و در دو روز آخر خاخام یهودان و کشیش مسیحیان را هم دعوت میکرد و شیعیان را طعام میخوانی میوضهسالی دوبار ر مشیرالسّلطنه»

 کنید؟خوانی چرا خاخام یهود و کشیش مسیحی را دعوت میاز وی پرسید که در مجلس روضه شاهمحمّدعلیروزی 

کنم و از بابت احتیاط دو روزی هم نمایندگان یهود و مسیحی عبا شیعیان را اطعام میلمشیرالسّلطنه گفت: بنده سالی دو ماه در مجلس عزای خامس آ

 67«کنم که روز قیامت کالهم پس معرکه نباشد!نمایم. و کسی چه داند؟ شاید حق به جانب آنان باشد. این کار را میرا دعوت می

 کلیدواژه: دینداری

 

 !رها کنید 

 ودند. گفت: این مرغ چه کار دارد؟را شاهبازی آورده ب زندخانکریم»

 کند.گفتند: شکار کبک و کبوتر می

 خورد؟گفت: چه می

 گفتند: روزی یک مرغ.

 68«گفت: رها کنید برود خودش بگیرد و خودش بخورد!

 کلیدواژه: تجمّل، مال و ثروت

 

 السّالمدلقک و امام سجّاد علیه 

شناختند. خنداند و همه او را به عنوان یک دلفک میآور خود می( بود و مردم را با حرکات خندهگودر مدینه مردی بّطال )یاوه»فرمود: امام صادق)ع( 

 خندد.کنم نمیشد، اشاره به ایشان کرد و گفت: این مرد مرا خسته کرده، زیرا هر کاری میرد می امام سجّاد)ع(روزی هنگامی که از کنار 

در ترکش داشت استفاده کرد تا آن حضرت را بخنداند و آن این بود که چون امام را دید که همراه دو  گو روزی از آخرین تیری کهسرانجام مرد یاوه

 رود، پرید و عبای آن حضرت را از دوشش گرفت و فرار کرد. امام سجّاد)ع( اصالً به او اعتنایی نکرد. دیگران او را دنبال کرده و عبا راغالمش به جایی می

 ر حضرت آوردند. امام فرمود: این چه کسی بود؟از او گرفتند و به حضو

 خنداند.های خود میسرا است که مردم مدینه را با یاوه گوییگفتند: این مردی دلقک و یاوه

 69«باشند.سرایان در خُسران و زیان میگویان و یاوهامام سجّاد)ع( فرمود: به او بگویید برای خدا روزی وجود دارد که در آن روز )روز قیامت( باطل

 معنایی، امام سجّاد)ع(، دلقککلیدواژه: بیهودگی، خندیدن از روی نادانی، پوچی و بی

 

 در محضر قضا 

ی عبّاسی مرد جواهرفروشی به تظلّم به دربار خلیفه آمد و شکایت خود را مطرح کرد. مأمون پرسید: از چه کسی شکایت خلیفه مأموندر دوران خالفت »

 داری؟ 
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 ا!مرد گفت: از شم

 مأمون با تعجّب گفت: از من؟!

هزاردینار و بهای آن را مرد جواهرفروش گفت: آری! شخصی به نام سعید که خود را وکیل شما معرّفی کرد جواهری از من خریداری کرده به مبلغ سی

 پردازد. نمی

 ص بهای جواهر را نپرداخته باشد؟گویی و آن شخمأمون گفت: اوّاًل چنین کسی وکیل من نیست. ثانیًا از کجا که تو راست می

 مرد شاکی گفت: من مدارک و دالیلی دارم که حاضرم در محضر قاضی ارائه کنم.

را به حضور بطلبد. قاضی حضور یافت. مأمون داستان به وی بازگو کرد و از او خواست که  اکثمبنیحییمأمون تقاضای وی را پذیرفت و غالم را فرمود تا 

 ی قضاوت.ت کند. قاضی گفت: اینجا دربار خالفت است نه محکمهدر این ماجرا قضاو

 مأمون گفت: آن را به محضر قضا مبدّل کن.

 قاضی گفت: در آن صورت باید مراجعین به اینجا بیایند و فعالً نوبت خلیفه نیست! باید نخست به کار آنان بپردازم.

 مأمون گفت: چنین کن!

 دند و آن روز دربار خلیفه، محضر قاضی شد.و آنگاه دستور داد درهای کاخ را گشو

کرد و که غالمی وی را همراهی میچون نوبت به مأمون رسید، قاضی دستور داد به خلیفه اطّالع دهند در محضر دادگاه حاضر شود. مأمون در حالی

آن برای طرف دعوی بیاورند تا امتیاز و تبعیضی  زیراندازی در دست داشت، وارد شد. چون آهنگ نشستن کرد، قاضی دستور داد زیرانداز دیگری نظیر

ی کافی نداشت. قاضی از مأمون خواست تا بر برائت خویش سوگند یاد کند. مأمون سوگند دو نباشد. دادگاه وارد رسیدگی شد. مدّعی دالیل و بیّنهبین آن

دادرسی را اعالم کرد قاضی از جای برخاست و با تواضع در برابر خلیفه حقّی شاکی صادر کرد. چون دادگاه ختم یاد کرد. قاضی حکم بر برائت خلیفه و بی

 ام و نباید در باالی مجلس بنشینم.ایستاد و گفت: اینک من یک نفر عادی در مقابل خلیفه

شت بلکه برای جلوگیری از کرد از مال شخصی خویش به وی بپردازند، نه از آن جهت که حقّی دامأمون دستور داد مبلغی معادل آنچه مدّعی مطالبه می

 70«این توهّم که چون قاضی در دربار خلیفه قضاوت کرده ممکن است تحت نفوذ او واقع شده باشد و این در شأن خلیفه و قضای اسالمی نیست.

انستند کامالً خود را بیگانه و ناآشنا توای که هنوز متأثّر از فرهنگ اسالمی بود نمیدهد که حکّام غاصب و جائر زمان در جامعهاین داستان واقعی نشان می

 به حکومت حقیقی اسالم معرّفی کنند.

 کلیدواژه: قضاوت در اسالم، عدل و ظلم، عدالت

 

 ی گواهی بیّنه و اقامهارائه 

در  وطیسیبرخوردار بودند.  راندند، امّا در عصر آنان قاضیان از قدرت و استقالل بسیارخلفای عبّاسی با آنکه خالفت را غصب کرده و با ستم حکومت می

 نویسد:این مورد می

وارد شد و گفت: امیرالمؤمنین فرمودند ما  المعتضدباهللی عبّاسی از سوی خلیفه مخلّدیظریفبودم. مأموری به نام  ابوحازمروزی در محضر قاضی »

 لذا سهم ما را هم منظور بدارید. د. ما هم از او وامی طلبکاریم؛کنایم فالنی ورشکست شده است و قاضی اموال او را بین طلبکاران تقسیم میخبر یافته
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تم و به شقاضی گفت: از من به خلیفه بگوی آیا به یاد داری که چون مرا مسئول مهامّ قضا ساختی، گفتی من طوق این مسئولیّت را از گردن خویش بردا

 ی گواه چیزی از این اموال به تو تسلیم کنم.ی بیّنه و اقامهت که جز با ارائهگردن تو گذاشتم؟ اکنون به مقتضای آن عهد و قرار، بر من روا نیس

یام داد: داً پظریف مخلّدی پیام قاضی را به خلیفه رسانید. خلیفه دو تن از درباریان را فرستاد که در محضر قاضی به این امر شهادت بدهند. قاضی مجدّ 

ی عدالتشان تحقیق خواهم کرد. در صورتیکه عدالتشان محرز گردد، شهادتشان را خواهم پذیرفت، ن دربارههرگاه آن دو گواه به محضر قضا حاضر شدند، م

 کنم.واالّ به مقتضای تکلیف شرعی خود عمل می

ما  ما حکم کند آبروی اگر قاضی بر عدم عدالت گواهان چون از این ماجرا آگاه شدند نگران به حضور خلیفه رفتند و التماس کردند که: یا امیرالمؤمنین،

 شویم و برای شما هم خوب نیست. اگر ممکن است ما را از این مأموریّت معاف فرمایید.رود و رسوا میمی

 71«خلیفه با شنیدن سخن آنان از حق یا اّدعای خویش صرف نظر کرد.

 کلیدواژه: قضاوت در اسالم، عدالت، حکومت

 

 ی پادشاه سلطنت است نه شهادت!وظیفه 

ای که مطرح بود به نفع یکی از طرفین شهادت داد. قاضی چون شهادت ی قضیّهدرباره الدّین اسکندرانیشرفدر دادگاه قاضی  مَلِک کامل روزی»

 ی مَلِک سلطنت است نه شهادت!مَلِک را شنید و طبعًا به صحّت آن اطمینان نداشت، گفت: وظیفه

دهم. آیا شهادت مرا او را نپذیرفته است سخت برآشفت و گفت: من در این قضیّه شهادت می مَلِک که از این سخن قاضی دریافت که قاضی شهادت

 پذیری؟ بگو!پذیری یا نمیمی

 پذیرم.پرده و با صراحت تمام گفت: من شهادت تو را نمیقاضی چون خشم مَلِک بدید، بی

خان، هر ، آن زن رقّاصه و آوازه«عجیبه»هادت تو را بپذیرم در صورتیکه آنگاه چند لحظه خاموش ماند و سپس به سخن خود چنین ادامه داد: چگونه ش

کند و بامدادان در حالیکه از شدّت مستی روی پای خود بند نیست و روی دست کنیزان به شب در حالیکه چنگ خود در دست دارد، آهنگ قصر تو می

 آید؟های قصر فرود میگردد، از پلّهراست و چپ متمایل می

از این سخن خشمگین شد. به قاضی دشنام داد و از دادگاه خارج شد. قاضی چون این اهانت بدید، روی به حُضّار در مجلس کرد و گفت: مردم، مَلِک 

 شاهد باشید که من خود را از منصب قضا معزول ساختم و از امروز قاضی این شهر نیستم.

هنگام یکی از درباریان صدیق به نزد ملک آمد و گفت: مصلحت در این است که قاضی را به  آنگاه از دادگاه خارج شد و آهنگ سرای خویش کرد. در این

و  پرسندگمان مردم علّت آن را میپیچد و بیگیری او در شهر میاکنون خبر کنارههر وسیله شده به دادگاه بازگردانی و از وی استمالت کنی؛ زیرا هم

 کند و چون این خبر به خلیفه در بغداد برسد، آبروی تو خواهد رفت.ست و داستان زن خنیاگر شیوع پیدا میآنگاه پاسخ قاضی و آنچه بین شما رفته ا

ی قاضی کرد و چون وارد شد، زبان به عذر و پوزش درنگ از جای برخاست و آهنگ خانهملک ناگهان به خود آمد و عظمت خطر را احساس کرد. بی

 72«و البه و اصرار کرد که قاضی از سر تقصیر وی درگذشت و بار دیگر به کار خویش بازگشت. گشود. قاضی نپذیرفت. ملک آنقدر عجز

 کلیدواژه: عدالت در اسالم، قضاوت

 

 هایش بگواز درخت 



35 

 

ری ودداهراسید و پیوسته سعی داشت که از وارد شدن در سیاست خکه با مشروطیّت مخالف بود می امیربهادراز درباریان مخصوصاً  شاهمظفرالدّین

 پس از بازگشت از سفر ژاپن در خاطرات خود می نویسد: ی هدایتمخبرالسّلطنهکند. 

کسی نبود و از هم دور ایستاده  سیّدبحرینیکرد. جز آباد مرا خواست. در ایوان حرکت میشاه مایل است احواالت ژاپن را از من بپرسد. روزی در فرح»

 ن مجلس دارد؟بودیم. نوبتی به من نزدیک شده، گفت: ژاپ

 عرض کردم: هشت سال است شورای ملّی دارد.

خواستم از ترقّیّات ژاپن چیزی بگویم کرد که هر وقت میترسید اظهار کند. بقدری مالحظه میشبهه نیست که ایجاد مجلس در ذهن شاه بود و می

 هایش بگو!گفت: از درختمی

 73«بایست از ژاپن صحبت کنم، اما وارد سیاسیّات نشوم.ته بودم و میدر اوقات مرض شاه، یک شب تا صبح پای رختخواب او نشس

 شاه، خاطرات سفرتفاوتی، زندگی غیرسیاسی، مشروطه، مظفرالدّینکلیدواژه: بی

 

 !آنقدر گوشت کبک خورد تا مُرد 

به استخدام خویش درآورند. نویسندگان آزاده و  کنندها را بیدار میهای استبدادی سعی دارند که نویسندگان منتقد را که با آثار خود انسانحکومت

ا هومتبشردوست حاضر نیستند که قلم را به خدمت حاکمان درآورند، امّا آنان که شجاعت ستیز با حاکمان زمان را ندارند به راحتی به استخدام حک

 تزارالکساندرطلب بود که در عصر سلطنت ان راحتی روسی یکی از این نویسندگ( نویسنده1844 – 1769) ایوان آندریویچ کریلوفآیند. درمی

بشر را  پرستیگری و پولحکایات طنزآمیز بسیار منتشر کرد. وی ابتدا در حکایات خود وضع آن زمان روسیه را به باد انتقاد گرفت و معایب حرص، حیله

ری کند. کریلوف نویسندگی را رها کرد و به آموزگاری سرخانه و ها خوددابرمال ساخت. دولت روسیه ابتدا او را مجبور کرد که از انتشار آن حکایت

آوری و نگارش حکایات گذراند. مدّتی بعد حکومت روسیه از او خواست که با جمعبازی و قمار میگری پرداخت و اوقات فراغت خود را به ورقمنشی

 ضرر )!!( منتشر ساخت.ای از حکایات بیو مجموعهها را سرگرم کند. کریلوف پذیرفت غیرانتقادی، مردم را مشغول دارد و آن

 نویسد:خود پس از شرح زندگانی وی می« در تاریخ تمدّن» ویل دورانت

ی ملّی به وی داد، و او این شغل را با تنبلی و رضایت دولت روسیه که از محافظه کاری کریلوف سپاسگزار بود شغلی جهت حمایت از او در کتابخانه»

 74«که روزی در سنّ هفتاد و پنج سالگی بیش از اندازه گوشت کبک خورد و درگذشت.حفظ کرد تا آن

 کلیدواژه: مدح و چاپلوسی، انتقاد، نویسندگی، اطاعت و تبعیت، همکاری با ظالم

 

 لبخندی حاکی از خوشبختی 

های اصر بود. واویلوف از آن جهت که با اندیشهشناس معروف معزیست واویلوفدچار خشم او شد  استالینیکی از دانشمندان بزرگ روسی که در عصر 

 ی توارث مخالف بود مورد خشم او قرار گرفت؛ از کار برکنار شد؛ به سیبری تبعید گردید و سرانجام به قتل رسید.استالین در زمینه

بوده است و واویلوف و صدها دانشمندی که  شناسی و علم توارث غلطی نظریّات استالین در مورد زیستها پس از مرگ استالین ثابت شد که همهسال

وروی های دیکتاتور شها تصمیم گرفتند از چند تن از آن دانشمندان که قربانی هوساند. روسگناه بودههای او مجازات شدند بیبه جرم مخالفت با اندیشه

 تأثّرآور بود. کنند. در این میان، مرگ واویلوف بیش از همه دردناک و« ی حیثیّتاعاده»شده بودند 



36 

 

تند سازی را یافبرپا کنند. از این شهر مجسّمه« ساراتف»ی یادبودی از او در مندان این دانشمند تصمیم گرفتند مجسّمهچند نفر از عالقه،1967در سال »

انیت استفاده کرد. از این مجسّمه در ای از گری دانشمند ساخت و از آن به عنوان مُدل برای ساختن مجسّمهنظیری از چهرهی بیکه از سفال مجسّمه

برداری شد؛ ولی در کمال تعّجب مشاهده گردید در برده بودند، پردهی واویلوف که جان سالم بهحضور صدها نفر، از جمله چند دانشمند از اعضای مؤسّسه

هنری شهر ساراتف پس از بازبینی مجسّمه آن را کار خوبی ی سنگی هیچ شباهتی به واویلوف ندارد. ]واقعیّت ماجرا این بود که[ کارشناسان که مجسّمه

 یها و خطوط عمیق ناشی از سوءتغذیه را برطرف کرده و حلقهساز دستور دادند از صورت واویلوف چین و چروکها به مجسّمهتشخیص نداده بودند. آن

کند ه میاضاف پوپوفسکیداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بود. دور چشمانش را رُتوش کند؛ زیرا این خطوط مؤیّد این بود که وی در دوران باز

 75«ساز دستور دادند یک لبخند حاکی از خوشبختی نیز روی صورت سنگی بیفزاید.که سانسورچیان به مجسّمه

 علم، سیاست، سانسور، آزادی بیان، استالینکلیدواژه: 

 

 نباید این اشتباه را در هند تکرار کنیم 

وشیدند تا ککردند میفّعالیّت می« کمپانی هند شرقی»ران انگلیسی در هند از آغاز ورود به این کشور که در زیر لوای یک شرکت تجاری به نام استعمارگ

آنجا بیم داشتند.  هراسیدند و از اعزام معلّم و مربّی بهخبری و ناآگاهی بسر ببرند. استعمارگران از ایجاد مدرسه در شهرها و روستاها میمردم هند در بی

 نویسد:یکی از محقّقان تاریخ تعلیم و تربیت هند در این مورد می

ی ملّت هند از اعتنایی شد و چون حکومت برتانیا در شبه قارّه استقرار یافت با استفادهاز آغاز کار کمپانی هند شرقی نسبت به تعلیم و تربیت هند بی»

تانیا معتقد بود که اگر مربّی به آن سرزمین اعزام دارد بزودی تسلّط خود را ]بر هندوستان[ از دست خواهد تعلیم و تربیت مخالفت کرد؛ چه دولت بری

هنگام تنظیم قانون اساسی برای هند یکی از اعضای هیأت حاکمه با اعزام معلّم به آنجا مخالفت کرد و گفت:  1793نویسد که در سال می موکرجیداد. 

ن خطاها از کف دادیم و اینک در مورد هندوستان نباید این اشتباه خود را تکرار کنیم. اگر هندیان برای تعلیم و تربیت نیازهایی ما آمریکا را به سبب همی

 «دارند برای رفع احتیاجات خویش باید به انگلستان بیایند.

های دولتی هندوستان به تأسیس راد ورزیده در سازماندولت انگلیس برای تربیت کادرهایی از اف 1845سرانجام نزدیک پنجاه سال بعد یعنی از سال 

رَس و بمبئی مدارسی تأسیس شد و در این شهرها و شهرهای دیگر به تدریج مؤسّسات تربیت معلّم و دانشگاه مدرسه و دانشگاه رضایت داد. در بنگال، مَد

 هایی تأسیس شدند اّما:

ی آموزش و پرورش مربوط دانست؛ از این رو هر ها را با توسعهمراه بود و دولت انگلیس این طغیانهای استقالل طلبانه هتأسیس دانشگاه با آغاز شورش»

 76«شد...سال نظارتش بر مدارس، اعمّ از دولتی یا غیر دولتی شدیدتر می

 آموزش و پرورش، استعمار، آگاهی، ظلم، انگلستانکلیدواژه: 

 

 !حدود دُم حضرت واال 

نم حضرت کی یکی از دوستان مدرّس به او پیغام فرستاد که: خواهش میکرد. فرمانفرما به وسیلهزیاد انتقاد می فرمانفرمانسبت به  مدرّسگویند می»

 اهلل اینقدر پا روی دُم من نگذارند.آیت

 77«م حضرت واالست.گذارم دُمدرّس در پاسخ او گفت: به فرمانفرما بگویید حدود دُم حضرت واال باید معلوم شود؛ زیرا من هرکجا پا می

 انتقاد، ظلم، تبعیت و اطاعتکلیدواژه: 
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 نادرشاه و سیّد هاشم خارکن 

کرد. نادر به گفتند که با خارکنی امرارمعاش میاز عرفای نجف مالقات کرد. او را از این جهت خارکن می سیّدهاشم خارکنبا  نادرشاهگویند روزی »

 اید.اید که از دنیا گذشتهدهسیّدهاشم رو کرد و گفت: شما واقعاً همّت کر

 78«اید!سیّدهاشم با سادگی تمام گفت: برعکس، همّت را واقعاً شما کردید که از آخرت گذشته

 کاریدنیا و آخرت، دین، محافظهکلیدواژه: 

 

 شاعر حقیقی 

ری حقیقی برای او انتخاب کند. وزیر رأی مهاراجه را ی آفتاب و ماه، به وزیر خود امر داد تا شاعترین مهاراجهی بزرگ، محبوبروزی از روزها مهاراجه»

 گفتند: ما شاعر حقیقی هستیم.برای عموم اعالم کرد. روز بعد در برابر قصر جمعی گرد آمدند. هزار و یک نفر جمع شده بودند و همه به یک صدا می

د. باره اندیشیزیند. او یک روز تمام فکر کرد و روز دوّم و سوّم هم در آنها گوش داد، اّما نتوانست بهترین شاعر را برگوزیر بیست و یک روز به اشعار آن

ها ی اینی کاغذی نوشت و آن را پیش مهاراجه برد. مهاراجه با تعجّب پرسید: به راستی همهروز چهارم نام هزار و یک شاعر را با خطّ زرّین روی صفحه

 شاعرند؟

ها را انتخاب کنم و به این جهت نام ترین آنامّا نتوانستم شایسته ها را به دقّت گوش کردم،گ، من اشعار آنوزیر تعظیم کرد و جواب داد: فرمانروای بزر

 ها را نوشته و پیش شما آوردم تا خود انتخاب کنید. ی آنهمه

س هر کس یک بیت شعر بگوید به شدّت کیفر مهاراجه مدّتی فکر کرد و سپس چنین گفت: شاعران را به زندان افکنید و همه را آگاه سازید که از این پ

 شود.بیند و از شهر تبعید میمی

ی شاعران را بگردند. از هزار و یک شاعر تنها صد و یک شاعر از شکنجه و شش ماه از آن ماجرا گذشت. یک روز مهاراجه به زندان رفت و امر داد همه

ها دور از چشم نگهبانان شعر ها خشم و کیفر مهاراجه را به هیچ شمرده و شبشته بودند. آنفرسای زندان نهراسیده و از هنر خود دست برنداعذاب توان

 سرودند. می

ها پول بدهید و بگذارید از اینجا باشند. به آنطلب میهای شهرتها شاعر نبوده و آدمبینید که نهصد نفر از آنمهاراجه به وزیر خود گفت: اکنون می

 یگر را به قصر طاووس بیاورید و همه چیز برایشان آماده کنید تا در خوشی و رفاه بسر برند.بروند. صد و یک شاعر د

گذراندند. ها و عیش و نوش میها و نوشابههای فاخر پوشیدند و وقت خود را به خوردن خوراکیوزیر به دستور مهاراجه عمل کرد. صد و یک شاعر لباس

 خوردند.ها را شنیده و به حالشان تأسّف میو دیگران آن حرفزدند معنی میهای پوچ و بیها حرفآن

ها گفت: شما شش ماه تمام با سان گذشت. روزی مهاراجه با وزیر خود در قصر حضور یافته و صد و یک شاعر را احضار کرد و به آنشش ماه هم بدین

 ا سر ذوق بیاورید و خاطر ما را محظوظ دارید؟توانید ما رشادی و عیش گذراندید. اکنون کدامیک از شما با اشعار خود می

های مهاراجه دوخت. او مانند های خود را به چشمشاعران خود را باخته و سرهایشان را پایین افکندند و خاموش ماندند. تنها نوجوانی از آن میان چشم

تنها  رفتند، اوخوردند و یا به خواب خوش میشاعران شراب می صد شاعر دیگر به عیش و نوش وقت نگذرانده و به سادگی زندگی کرده بود و هنگامی که

 خواند.سرود و اشعار خود را با اشتیاق فراوان میرفت، شعر میای میبه گوشه

ر محروم بودند، شعها و لذایذ دنیوی خورند. وقتی که در زندان از شادیکاره و مفتها بیمهاراجه به وزیر خود گفت: نه، این صد نفر هم شاعر نیستند. آن

که به زندگی با شُکوه و پر از عیش سرگرم شدند از الهام و ذوق کردند؛ امّا همینی خود شِکوِه میگفتند و هر کدام از زندگی تلخ و سرنوشت تیرهمی

 ها را بزنید و از قصر دور سازید.ها اثری باقی نماند. آنآن
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گیرد. او ا نشان داده و به وزیر گفت: این جوان، هم از درد و محنت و هم از عیش و خوشی الهام میپس از آنکه خشم مهاراجه فرونشست، شاعر جوان ر

ی شاعران حقیقی چنین هستند. آن ها همواره سراید. همههم در شب تیره و هم در صبح روشن، هم در برابر مرگ سیاه و هم در روز خوشبختی شعر می

سازد ... این جوان شاعر حقیقی است و از امروز به بعد شاعر مخصوص ای خشک نمیها را هیچ حادثهوشان شعر آنی جگیرند و جشمهاز زندگی الهام می

 ما خواهد بود. زندگی دلخواه او را فراهم بیاورید تا هر روز به قصر بیاید و شعری برای ما بخواند.

ولی روز چهارم در قصر حاضر دوّم و سوّم هم اشعار خود را برای مهاراجه خواند؛  شاعر جوان روز بعد به قصر آمد و شعری را که سروده بود خواند. روز

 .ای نوشت و برای مهاراجه فرستاد و در آن نوشت: بنا به میل و دستور شما نتوانستم شعر بگویم. من شاعر قلب خویش و الهام آزاد خود هستمنشد و نامه

 م باشم.توانی آرزوها و امیال کس دیگری نمیمن برده

 شناسد.ی شاعر خشمگین شد و به مهاراجه گفت: حقّ نان و نمک را نمیپسر جوان وزیر پس از خواندن نامه

 79«سراید.مهاراجه به او اعتراض کرد و گفت: نه، حق با تو نیست! شاعر حقیقی آزاد است و آزادانه نغمه می

 آزادی، شعر، سختی و آسانی، تبعیت و اطاعتکلیدواژه: 

 

 روندمارگران به جهاد میاستع 

های استعمار شده روا داشتند حکایت اشک و خون است. داستان مظالم بسیار، آنچه که استعمارگران اروپا در قرون نوزدهم و بیستم بر مردم سرزمین

 ررابرت روزول پالمدانستند! ری میحساب است؛ امّا عجیب اینجاست که استعمارگران آن را برای تعالی انسان ضروهای بیهای شگفت و غارترحمیبی

 گوید:در این مورد می

 ها صحبت ازایمان به تمدّن جدید به صورت دیانتی درآمده بود و امپریالیسم جهادی در راه اشاعه و اعتالی آن دیانت بود. به این نحو که انگلیسی»

ی فرهنگ ها سخن از اشاعهزدند؛ آلمانن خویش به سایر مردم جهان میکردند که سفیدپوست بر دوش داشت؛ فرانسویان دم از ابالغ تمدّمی« باری»

شناسی توانستند در کنف حمایت اقوام انگلوساکسون بجویند. داروینیسم و انسانگردیدند که افراد میهایی را متذکّر میراندند و آمریکاییان نعمتخود می

 «!( و با استعدادتر از مردم غیر سفیدپوستند.تر )!داد که سفیدپوستان شایستهپسند تعلیم میعامّه

 ، چنین سرود:1899نویسنده و شاعر انگلیسی خطاب به وطنش انگلستان، در سال  رودیارد کیپلینگکار این غرور به جایی رسید که 

 باری را که سفیدپوست باید به دوش گیرد برگیر

 های سر سبد خود را بیرون فرستگُل

 ن دهفرزندان خود را جالی وط

 وایج اُسرای ترا برآورند، حتا 

 و زیر یوغ سنگینی به خدمتِ 

 مردمی پرجوش و وحشی کمر بسته دارند؛

 ایرویی را که تازه به بند آوردهیعنی اقوام ترش

 80.«که نیمی ابلیسند و نیم دیگر کودک
 

 استعمار، مدرنیته، قرون جدید، نژادپرستیکلیدواژه: 

 

 مجلس ایران 
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 نویسد:ی مجلس بود، در مورد مجلس ایران در آن دوره میکه خود در عصر پهلوی در دو دوره نماینده قی شفرضازادهدکتر 

نی یع بهای این کشور ضایع ]شد[ و به هدر رفت؛های متعدّد منعقد گشت، شاید نصف آن مدّت از عمر گراندر قسم اعظم این نیم قرن اخیر که مجلس»

کردند چرا بعد از انتخاب شدن فعّالیّت و کار و همه با مال و جان کوشش می. معلوم نبود آقایانی که موقع انتخابات آندر انتظار و تأخیر و تأخّر گذشت

گذاشتند. به یاد دارم در همان دو دوره که من بودم شاید صد بار یا بیشتر در جلسات متفرّقه رئیس اخطار نمود آقایان سروقت حاضر کوشش را کنار می

شدند و در باب لزوم رعایت وقت ی مؤثّر نیفتاد و همان کاسه بود و همان آش. عجب اینکه اشخاصی که در یک جلسه اتّفاقاً سروقت حاضر میگردند، ول

یک  گشت ویافت و غالبًا جلسات از یازده صبح به آن طرف منعقد میشدند و اکثریّت حصول نمیی بعد خود حاضر نمینمودند، جلسهاخطار و تذکار می

ی دو ساعته هم بدون مقّدمه و تشریفات نبود. پس از آنکه مّدتی در راهروها با چای خوردن نمود. انعقاد آن جلسهیا دو ساعت کار نکرده باز هم تعطیل می

ی وکالی با شهامت، وکال ،«آقایان بفرمایید!»زد: گشت و مرحوم آقا سیّدکمال داد میگذشت وصدای زنگ بلند میو صرف غلیان و تلفن به این و آن می

 انداختند و بعد در جاهای خودهای تماشاچیان نگاهی میگشتند و با تبسّمی ملیح و سیاستمدارانه به غرفهی خاصّی وارد تاالر میمبرّز، با ناز و کرشمه

شد دوختند و هر کس وارد میه در تاالر میصبری چشم بگشت و پهلوانان نطق قبل از دستور با کمال بینشستند؛ ولی باز هم اکثریّت حاصل نمیمی

دند؛ آورکردند و میرفتند و یکی دو عدد شکار میها به دنبال وکیالن راهرونشین میخدمتزدند تا فرصت نطق آنان برسد. در ضمن، پیشخط میچوب

چنان موقعی یکی از آقایان با تظاهر به تنگ حوصلگی،  ماند و درکرد و جلسه معطّل میی کسری یک یا دو وکیل گیر میهمه مجلس به واسطهبا این

رفتند بیرون و امید رسید و میشد. در این بین یکی دو نفر موقع سیگارشان میمیرفت، ولی خودش هم جیم ها بیرون میگویا برای آوردن کسری

اد را که های مجلس مفیدترین پیشنهمضرابیاین بین یکی از تکگشت. البتّه وکیل آزاد است؛ وکیل مصون است؛ وکیل محترم است! در اکثریّت قطع می

شود ]![ و دوباره ]جریان[ چای و تنقّالت در ی آینده بود که فوراً پذیرفته میکرد و آن تعطیل جلسه و موکول کردن آن به جلسهمقبول عامّه بود می

امان ممکن است غافالنه عمر این دنیای دو روزه و زیر همین َفلَک گردان و چرخ بیکرد که افرادی از بشر در راهروها آغاز می شد. ]...[ شخص حیرت می

 81«گری بگذرانند.گریزپای ملّتی را در یک مقام پر مسئولیّت با الابالی

 مجلس، تنبلی، مسئولیت، تاریخ معاصر، فسادکلیدواژه: 

 

 خانه هنوز برای ما زود استتأسیس عدالت 

خانه فرمان تأسیس عدالت مظّفرالدّین شاهصدراعظم در انجمنی خطاب به جمعی از درباریان و بزرگان گفت:  الدّولهینعبدالمجید میرزای عروزی »

 خانه به مصلحتی شما چیست؟ اگر تأسیس عدالتام. عقیدهی آن را بنویسیم؛ امّا هنوز در این کار اقدام اساسی نکردهنامهرا صادر کرده و گفته نظام

 نیست، صحبت آن در میان نیاید.ملک و ملّت 

که خود از طرفداران جدّی عدالت بود، فرمود: بی هیچ گمان  السّلطنهاحتشامالدّوله مطلب را دگربار بیان کرد. حاضران جمله خاموش ماندند. عین

 بود.ی افتخار شما و دودمان شما خواهد خانه به سود و مصلحت مردم است و اجرای امر شاه مایهتأسیس عدالت

 82«خانه برپا شود، میان پسر شما و بّقالی حقیر چه تفاوت به جا خواهد ماند؟]...[برافروخت و گفت: اگر عدالت امیربهادر

 عدالت، برابری، طبقات اجتماعی، مشروطه، عدل و ظلمکلیدواژه: 

 

 شاههای یار وفادار محّمدعلیلوحیساده 

خوان همراه شاه ها انجام گرفت. در این سفر چند روضهبا دریافت ده میلیون تومان قرض از روس 1319م به اروپا در محرّ شاهمظفّرالدّینسفر دوّم »

 امیربهادرخوانی ها مشغول عزاداری بود. در یکی از این مجالس روضهها، راه آهن و مهمانخانهجا، در کشتیبودند و در دو ماه محرّم و صفر، شاه در همه

 83]...[«خواستند دکتر خبر کنند. ه و زاری سرداد که موجب اضطراب مهمانداران فرنگی شد بطوریکه میچنان به صدای بلند گری
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 کاری، دین، قاجار، مشروطهعزاداری، محافظهکلیدواژه: 

 

 !آسیدبوریک یعنی آی سیّد برو 

دید ای به سبک جل از هر چیز در شهر اصفهان مدرسهقهرمان بزرگ مشروطه تصمیم به مبارزه با جهل و استبداد گرفت قب المتکلّمینملکزمانی که »

د به آوردند و با امیانگیز بود. دسته دسته مردم کودکان و نوجوانان خود را به این مدرسه میتأسیس کرد. استقبال مردم از تأسیس این مدرسه شگفت

 نوشتند.میای روشن خواهند داشت، نام فرزندان خود را در آن مدرسه آنکه فرزندانشان آینده

تبدّان وه مسمدّتی گذشت. پاسداران جهل و استبداد یکبار دیگر به وحشت افتادند و مبارزه با علم و دانش آغاز شد. کار به جایی رسید که واعظی از گر

دهند. یها آسیدبوریک مو به آنکنند دین میالمتکلّمین تأسیس کرده، کودکان را بیای که ملکاید؟ در مدرسهفریاد کشید: ای مسلمانان، آرام نشسته

 خواهند از شهر اصفهان و سپس ایران بیرون کنند.دانید یعنی چه؟ یعنی اینکه سادات و اوالد پیغمبر را میآسیدبوریک یعنی آی سیّد از اینجا برو! می

 مجلس محّمدعلی شاهها به فرمان داد. پس از آنکه قزّاقالمتکلّمین دلیرانه به مبارزه ادامه اّما ملک حامیان جهل و استبداد مدرسه را تعطیل کردند،

ها را محاصره کرده و های حامی محمّدعلی شاه آنشورای ملّی را به توپ بستند نمایندگان مجلس کوشش کردند تا جان خود را نجات دهند؛ ولی قزّاق

باسش آلود و لهایش خونمجروح شد. وقتی که او را به باغ شاه آوردند ریشالمتکلّمین سخت بسیاری از آنان را دستگیر نمودند. در جریان این حمله، ملک

 پاره بود.

ه بدترین وضع زمانی که حکم اعدام او صادر شد، چند دقیقه قبل از اعدام، وی را به نزد محمّدعلی شاه بردند. شاه با خشم فراوان فریاد کشید: تو را ب

 خواهم کشت.

المتکلّمین به وجود خواهد آمد. ی خون من یک ملکدی گفت: با کشتن من نهال آزادی نخواهد خشکید. از هر قطرهقهرمان آزادی با متانت و خونسر

»]...[84 

 المتکلّمینمدرسه، عدل و ظلم، استبداد، مشروطه، ملککلیدواژه: 

 

 شبی که محمّدعلی شاه تا صبح نخوابید 

طلبان تنگ کرد. خواهان و مشروطههای روسی عرصه را بر آزادیظالم بود. وی با کمک قزّاق پادشاهی مستبد و شاه مظفّرالدّینفرزند  محمّدعلی شاه

 های بسیار، پیروز شدند و این حکایتی است از آخرین شب پادشاهی محمّدعلی شاه:طلبان پس از تحمّل سختیسرانجام مشروطه

آباد افتاده دل از خیال فتح و پیروزی برداشت. دستور داد که در سراسر کاخ سلطنتوقتی به شاه خبر رسید که تقریباً دو ثلث تهران به دست مجاهدین »

، در بابت توسّل به سعدالدّولهی خود ترسید که مجاهدین به نور چراغ به جای او راه یابند. پیش از این شاه با وزیر خارجهچراغ روشن نکنند، زیرا می

ها دیگر به او نظر خوبی ندارند. باید با سفارت روس صحبت گفته بود که پس از بمباران مجلس، انگلیسیهای خارجی مشاوره کرده و سعدالدّوله سفارت

دانستند ولی اغلب نمیی کمری دادند؛ ی پادشاه را به سفارت راه ندادند. تا اینکه شب شد و به فرمان شاه به هر یک از درباریان اسلحهکرد. ولی نماینده

 خورد. درد میکه این اسلحه به چه 

رت روس سفا آن شب تا صبح شاه نخوابید. زنان و خویشان و کودکان او نیز تا صبح به خواب نرفتند. صبح شد و دوباره محمّدعلی شاه، سعدالدّوله را به

فل طاحمدمیرزا رفت و ن طرف میجوید و از این طرف به آکند، سبیل پُرپشت خود را میفرستاد. تا وزیر خارجه بازگردد، شاه بدون آنکه بفهمد چه می

 ی خود را با سر درآوردن از وقایع قانع کند.ترش نیز به دنبال پدر روان بود تا کنجکاوی کودکانهبزرگ
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ها سد؟ روشباالخره وزیر خارجه رسید و شاه دیگر طاقت آن نداشت که با وزیر خود به اتاق خویش بروند و دوبدو صحبت کنند. بلند بلند پرسید: پس چه 

 چه خواهند کرد؟

ی دخالت در امور داخلی ایران را نداریم. دولت امپراتوری ما را از هرگونه دخالتی گویند که اجازهسعدالدّوله دستی به سبیل خود کشیده، گفت: قربان! می

 منع کرده است. 

ها، یکباره شبح مرگ را در نظر او ظاهر و حمایت روس ی مطالب نشد. وحشتی که از رسیدن مجاهدین داشت و یأس از دخالتشاه دیگر منتظر بقیّه

 ساخت. 

ها خواهند خواه که شاه آنان را بارها اراذل و اوباش و ماجراجو و آدمکش خوانده بود، دستی دار! در آن هنگام سران آزدیمرگ فجیع، شاید بر فراز چوبه

ها خواهند داد. این ها خواهند نمود و دشنامکه به دست ظلم او خراب شده بود اهانت ها خواهند کرد، در جلوی چشم ملّت در مقابل بهارستانزد، شادی

 ها را برگردانید! مرا خواهند کُشت!افکار وحشتناک موجب شد که یکباره شاه عنان اختیار از دست داد و فریاد زد: کالسکه

 سپس خود را به کالسکه انداخت و گفت: برو به سفارت روس!

در میان بود، دولت انگلیس  1907یب به سفارتخانه رسید و بالفاصله سفارت روس مراتب را به سفارت انگلیس اطّالع داد و چون پای مقرّرات ترتشاه بدین

ت ی سلطنت شاه بدبختی که از سلطنت چیزی جز نفرهم پرچم خود را در آنِ واحد با پرچم دولت تزاری روس بر فراز مقرّ محمّدعلی میرزا زد و دوره

سفارت  و دیگران نیز به السّلطانمجلّلو  امیربهادرترتیب خاتمه یافت. پس از شاه، زنان و فرزندان و سایر وجوه دربار مثل ابدی حاصل نکرده بود بدین

 85«پناهنده شدند.

 کلیدواژه: عدل و ظلم، استبداد، مشروطه، محمدعلی شاه، قدرت

 

 خان و مرد چاپلوسکریم 

کرد و به همین جهت روزی چند ساعت از وقت خود را به پذیرفتن مردم ام حکومت خود شخصاً به شکایات مردم رسیدگی میدر ایّ خان زندکریم»

 داد و طیّ این مدّت، هر کسی حق داشت به حضور او برود و مطلب مورد نظرش را با وی در میان بگذارد.اختصاص می

گویی خان آمد و به محض ورود، خود را روی پای وی انداخت و شروع به تملّقگریست به دیدن کریمدر یکی از این روزها شخصی در حالیکه زار زار می

اند و او برای دادخواهی آمده، دلش به حال وی سوخت و دستور داد کرد مأمورانش در حقّ این مرد ظلمی کردهخان که تصوّر میو چاپلوسی نمود. کریم

 که تألّم خاطرش فرونشست او را به حضور ببرند.او را ببرند و آرام کنند و هنگامی 

خان از وی خواست تا درد دلش را به زبان بیاورد. گفت: من از مادر خان بردند. کریمساعتی بعد، هنگامی که مرد کمی آرام شده بود او را به نزد کریم

خیزان خود را به آرامگاه پدرتان رساندم و دست توسّل به سوی مزار شریف نابینا متولّد شدم و عمری را در تاریکی محض گذراندم تا اینکه دیروز اُفتان و 

گریستم از جناب ایشان تقاضای شفا کردم و آنقدر گریستم که دچار ضعف شدم و بیهوش افتادم. در عالم آن مرحوم دراز کردم و در حالیکه زار زار می

من ابوالوکیلم، تو را شفا دادم. اینک برخیز و با خاطر »دست بر چشمانم گذاشت و گفت:  القدر را دیدم که به بالینم آمد.خواب مردی روحانی و جلیل

بینم. به همین جهت از شدّت من وقتی از خواب بیدار شدم، چشمان خود را بینا یافتم و احساس کردم همه چیز را می«. آسوده به هر جا که مایلی برو!

ام تا به خاطر داشتن چنین پدر با کرامتی به شما تبریک بگویم و به پاس محبّتی قدردانی خدمت رسیدهگریستم و اینک از باب ستایش و خوشحالی می

 نثاری باشم.ی هر نوع خدمتگزاری و جانکه ایشان در حقّم کرده در سلک فداییان شما درآیم و آماده

از بزرگان با حیرت جلو آمدند و شروع به شفاعت کردند و آنگاه علّت خشم های آن مرد دستور داد او را تنبیه کنند. گروهی خان بعد از شنیدن حرفکریم

کرد. روزی هم که مُرد، خلقِ خدا، ی بید سرخ، االغ دزدی میخان در پاسخ گفت: پدر من تا وقتی زنده بود در گردنهخان را پرسیدند. کریمو غضب کریم
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ای آیند من بر محلّ دفن او مقبرهای چاپلوس برای خوشد از به قدرت رسیدن من، عّدهخالق را شکر کردند که جان چنین مردی را گرفته است. بع

 86«نامیدند و اکنون این مرد شیّاد سعی دارد او را صاحب کرامت معرّفی کند.« عیناق ابوالوکیل»ساختند و آن را 

 خان زند، خواب دیدن، شفا، معجزه، عزّت نفسکلیدواژه: چاپلوسی و تملق، مدح، تبعیت و اطاعت، صداقت، مدیریت و حکومت، کریم

 

 شعری برای مزار هالکو 

به یکی از شاعران دربارش سفارش کرد تا برای سنگ قبر او شعر مناسبی بسراید و بابت انجام این تکلیف دستمزد ناچیزی  هالکوخانمعروف است که »

ی که گرفته بود شعری ساخت که اگرچه روی سنگ قبر هالکو حک نشد، امّا ی هالکو و دستمزدهم به او پرداخت. شاعر موصوف با توجّه به توصیه

 شنیدن دارد:

 یکی از بزرگان دنیا و دین

 ز کردار او خلق خرسند بود

 بسی عقل و تدبیر و فرهنگ داشت

 فروغبی یبرای یکی بدره

 

 ست سر بر زمیندر اینجا نهاده 

 تر ز هر کس هنرمند بودفزون

 فریبی بسی ننگ داشتز مردم

 87«نشاید ازین بیش گفتن دروغ

 
 کلیدواژه: مدح، چاپلوسی و تمّلق، شعر

 

  !برای آنکه شهرت کنم 

آتش زد. این بنا یکی از عجایب هفتگانه جهان بود. به او گفتند: بد ذات، این چه کاری « زوسافه»را در شهر « دیان»از مردم یونان، معبد  اراسترس»

 بود؟

 88«ریخ مشهور بشوم.گفت: برای آنکه در تا

 شهرت، تاریخکلیدواژه: 

 

 

 ا:هکلیدواژهفهرست 

 - استبداد – استالین – ارتش – اخالق – اختالف شعاری - اختالف و تفرقه - احکام دینی - احتکار – اجتناب از طاغوت - ابوسعیدابوالخیر – ابوذر – مرداد 82

انقالب  - انقالب – انحراف و تحریف - انتقاد – امنیت – امام سجّاد)ع( - الوات و اوباش - هااقلیت - اعتراض – اطاعت از باطل - ح خوداصال - اسکندر – استعمار

 وییجو عیببدگویی  - بدگویی - بدعت -بدخلق  - بدبینی – بخشش – آموزش و پرورش - آموختن – آگاهی - آزادی بیان - آزادی - ایثار - انگلستان - فرانسه

 پزشکی - بیهودگی - طرفیبی - تفاوتیبی - بهلول - های ستمبهانه - بلندهمّتی - بزرگی - داریبرده - بردگی - برخورد با مخالف )دشمن( - برادری - برابری -

 بیت فرزندتر - تختی - تجمّل - تبعیت و اطاعت - ظالم تبعیت از - تاریخ معاصر - تاریخ علم - تاریخ ایران - تاریخ - پیروزی - پیامبر)ص( - معناییپوچی و بی -

 - اندوزیثروت - توکّل  - توبه - تنبیه - تنبلی - تملّق و مدح - تالش و کوشش - تالش و ایستادگی - تکبر - تغییر - گیریتصمیم - ترس و ایمنی - ترس -

 - حق - حرف و عمل - حرص و طمع - حاکم - چاپلوسی و تملق - چاپلوسی - نمردیجوا - جهل و خرافه - جهل - جنگ جهانی دوم - ی طبقاتیجامعه - جادو

 - بینیخودبزرگ - خواب دیدن - خندیدن از روی نادانی - خندیدن - خشونت - خدا - خانواده - خاطرات سفر - حیوانات - حکومت - حقوق - طلبیحق

 دیوژن )دیوجانس( - دیوانگی - دینداری - دین - دیکتاتوری - دنیا و آخرت - دنیا - دلقک - حقدفاع از  - دعا - دروغ - دانشمندان - دانشگاه - خودفروشی

 - ستم - شناسیستاره - سانسور - زیستیساده - زندگی غیرسیاسی - زن - روزه - روحانیّت - شناسی تبعیتروان - رفاه و آرامش - رشوه - معنیرسوم بی -
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 - شکر - شفا - شغل - شعر - عباسشاه - شاه - سیاست - سهروردی - های غلطسنت - سنایی - سکوت و انفعال - سقراط - سختی و تلخی - سختی و آسانی

 - عبادت - پذیری و سکوتظلم - ظلم - السلطانظل - ظاهربینی - طنز و لودگی - طرفداری - طبقات اجتماعی - بینیطالع - صفویه - صداقت - صبر - شهرت

 - علی)ع( - آموزیعلم - علم و عمل - ( و اخالقscienceعلم ) - علم - عقالی مجانین - عزاداری - عزّت نفس - عدل و ظلم - در اسالم عدالت - عدالت

ن روق - قرآن - طلبیقدرت - قدرت حقیقت - قدرت - قاجار - فقر و محرومیت - فساد - فرانسیس بیکن - فخرفروشی - غذا - عوام فریبی -عبدالعزی عمربن

مال  - مال )پول( - مال - لذّت و آرامش - لباس - گناه - گرسنگی - خان زندکریم - کارهای عجیب - کُشتی - قهرمان ملّی - قضاوت در اسالم - قضاوت - جدید

 مدرسه - مدح و چاپلوسی - مدح - نرمی مدارا و - محبّت - کاری دینیمحافظه - کاریمحافظه - مجلس - مبارزه با نفس - مبارزه با ظلم - اندوزیمال - و ثروت

 - مهربانی - منزلت و ارزش - المتکلّمینملک - مغول - معجزه - مظفرالدین شاه - مشورطه - مسئولیت - داریمردم - مردم - مدیریت و حکومت - مدرنیته -

هدف  - هدف زندگی - نیکی و بدی - نویسندگی - نوشتن - نفس - نظم - ینژادپرست - نرون - نالیدن از ظلم - شاهناصرالدین - نادرشاه - ناپلئون - مایگیمیان

 ورزش - هنر - هند - همکاری با ظالم - همراهی - و وسیله
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 . قلم انتشارات، 47اسفند چاپ ششم،  حکیمی، محمود تدوین و گردآوری (،2)جلد  تاریخی حکایت یک و هزار منبع این مجموعه:( 1
 « . اسالم محمّدی و مسلمانی ما » ( استاد مهدی چهل تنی، 2
  .111، ص 1331بن الحسین)ع(، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران ـ دکتر سیّد جعفر شهیدی، زندگانی علی( 3
  .1312 -دکتر محمّد اسماعیل رضوانی، انقالب مشروطیّت ایران، انتشارات ابن سینا، تهران ( 7
  .3از ماست که بر ماست، ص  دکتر محمود عنایت،( 1
 .1372تیر  11شنبه ها، سهخواندنی( 6
  .101، ص 1312 –الطّوایف، به اهتمام احمد گلچین معانی، انتشارات اقبال، تهران موالنا فخرالدّین علی صفی، لطایف( 4
  .312، ص 1337ی سخن، شهریور ماه مجلّه( 8
  .1312تعلیم و تربیت )پلی کپی( دانشگاه تربیت معلّم ـ  در ضرورت( 9

  .12، ص1314محمود حکیمی، سیر آزادی در تاریخ )پلی کپی( تهران ـ ( 10
  .1331دی ماه  14اطالعات هفتگی، ( 11
  .29، ص2ج نصراهلل فلسفی، زندگانی شاه عبّاس اوّل، ( 12
  .1373فروردین  13شنبه ها، سهخواندنی( 13
  .102، ص 3حال رجال ایران، جشرح ( 17
  .1317ی آموزش و پرورش، اسفند ماه ، ماهنامه«ی علمّیهمدرسه»اقبال یغمائی، ( 11
  کوب.با تلخیص از کتاب نقد حال تألیف دکتر عبدالحسین زرّین( 13
  .23ی شماره 27ها، سال ی یغما به نقل از خواندنی، مجلّه«های تاریخیداستان»استخر، ( 14
  .1111، ص12ی ی وحید، سال پنجم، شمارهجلّهم( 18
  به همین مضمون نقل شده است. 848ی ی جوانان امروز، شمارهو مجلّه 220الملک تألیف رخشان ص های مردان خود ساخته تألیف محمّد حجازی، کمالاین داستان در کتاب( 19
  .339، ص 1337تهران ـ  ، به اهتمام دکتر سیّد مرتضی مشیر، انتشارات وحید،«للّهیار صالحخاطرات و نظرات دوستان ا»خاطرات اللّهیار صالح، بخش سوّم: ( 20
  .300خاطرات اللّهیار صالح، ص( 21
  .3ی شماره 27ها، سال خواندنی( 22
  .211 السّلطان، تاریخ مسعودی، صظل( 23
 .20ی ی وحید، شماره، مجلّه«هی قاجاریخاطراتی از اوضاع اصفهان و یزد در دوره»اهلل مجلسی، فضل( 27
  .2318ی اطالعات هفتگی، شماره( 21
  .1332، شرکت انتشار، تهران ـ 7ی نوجوانان، ج محمود حکیمی، تاریخ تمدّن ویژه( 23
  .1094ی ی سپید و سیاه، شماره، مجلّه«براستی تختی که بود؟»... عطا آذر تیموری، ( 24
  .10سیّد رضا صدر، راه علی، ص ( 28
  ها را از میان برد.الرشید را در اختیار داشتند. هارون پس از چندی بر آنان خشم گرفت و بسیاری از بزرگان آنبرمکیان خاندانی بودند که وزارت و دیگر مناصب حکومت هارون (29
  .29ی ، شماره27ها، سال خواندنی( 30
  .340ی ایرانی، ص تاریخ فلسفه به نقل علی اصغر حلبی، 177، ص2الحکماء، جشهرزوری، تاریخ( 31
  .107، ص1317ی آموزش و پرورش، آبان ماه ، ماهنامه«در دربار خالفت»عبدالمحمّد آیتی، ( 32
  .142، ص1311جمشید صداقت کیش، چهل تکه، سازمان چاپ خوشه، تهران ـ ( 33
  فیه ما فیه.( 37
  .38ی ، شماره33ها، سال خواندنی( 31
  .1372شهریور  12ه شنبها، سهخواندنی( 33
  .1333، انتشارات امیرکبیر، تهران ـ 2الشّعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جملک( 34
  .1333ی اطّالعات هفتگی، دوّم اردیبهشت مجلّه( 38
  .37، ص1311ی مبشّری، کشکول مبشّری، چاپ طوس، مشهد ـ محمّدحسین خجسته( 39
 دکی تصّرف و بازنویسی. از کتاب بهلول عاقل با ان (70
 . 989ی ( جوانان امروز، شماره71
 . 31، ص1317انتشارات فجر، تهران ـ  ی احمد آرام،آموزشگاه زندگی، ترجمه (72
 به نقل از جُنگ احمدی با بازنویسی و ویرایش.  (73
 با تغییر در سبک نگارش.  233، ص 3331االخبار ناصری، به کوشش حسین خدیوجم، نشر نی، تهران ـ محمّد جعفر خورموجی، حقایق (77
 . ی مردم کنگو برای رسیدن به استقالل و قطع وابستگی کشور به قدرتمندان خارجیرهبر مبارزه( 71
 . 1312ی نگین، تیر ماه ( مجله73
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 الوقایع. الدّین محمود واصفی، بدایع( زین74
 . 1314آذر ماه  11ی تماشا، مجلّه« نگاهی به زندگانی و آثار فرانسیس بیکن»( حسن شهباز، 78
 . 1377مرداد  11 ،321ی ی سپید و سیاه، شماره( مجلّه79
 . 99ص ،1333ی مهین میالنی، انتشارات توس، تهران ـ ایندیرا گاندی، ندای مردم، ایمان من، ترجمه (10
ود های شهر آتن که بیشتر مقرّ او باعتنا بود. دیوجانس در کوچه و خیابانواال داشت و نسبت به مال دنیا بی هاییق. م.( فیلسوف یونانی، اندیشه 323 – 712( دیوجانس یا دیوگنس یا دیوژن )حدود 11

 داد.سپرد تعلیم میی خویش را به هر آن کس که به سخنانش گوش میگشت و فلسفهمی
 . 189، ص 1378ران ـ ای، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهی فریدون بدره( هنر توماس، بزرگان فلسفه، ترجمه12
 . 33ها، ص( اقبال یغمایی، طرفه13
 . 1333( پیام یونسکو، دی ماه 17
 . 1331مهر  23، چهارشنبه 2309ی ( اطّالعات هفتگی، شماره11
 . 83، ص1331مهر، دکتر مصّدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی، شرکت سهامی انتشار، تهران ـ ( جلیل بزرگ13
 . 27، ص1333های روشن، انتشارات یزدان، تهران ـ ( دکتر غالمحسین یوسفی، روان14
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