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مرور اخبار 
نوروز باستاني بر فرزندان ايران زمين خجسته باد 

ايران 
 

خط يك مترو تهران توسعه يافت 
ــدازي و اتصـال موقـت  مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران مترو از راه ان

ــرا بـه خـط يـك مـترو خـبر داد.  ايستگاههاي حرم مطهر امام خميني و بهشت زه
ــه اينكـه خـط يـك مـترو داراي طـول ٢٠  محسن هاشمي روز سه شنبه با اشاره ب
كيلومتر و ١٩ ايستگاه است، افزود: با راه اندازي و اتصال آزمايشي اين ايســتگاهها 

ــافت.  به شبكه اصلي مترو، طول خط يك مترو به ٢٩ كيلومترو ٢٠ ايستگاه ارتقاء ي
ــداد  وي تصريح كرد: با اتصال اين قطعه ازخط يك به شبكه قطار شهري تهران، تع
سفرهاي انجام شده در روز به بيش از ٦٥٠ هزار سفر ارتقاء مي يابد كه متجــاوز از 

٣٠٠ هزار سفر آن در خط يك مترو تهران صورت مي پذيرد. 
 

تعداد گردشگران خارجي در ايران به ٨٠٠ هزار نفر رسيد 
ــا  سفير ايران در آلمان در سي ونهمين نمايشگاه بين المللي توريسم در برلين ب
اشاره به جاذبه هاي گردشگري كشورمان خواستار سرمايه گذاري آلمان در صنعت 
ــاح غرفـه ايـران در ايـن  گردشگري ايران شد.شمس الدين خارقاني در مراسم افتت
نمايشگاه كه روز دوشنبه برگزار شد، افزود: در حــال حـاضر ايـران بـه عنـوان ١٠ 

كشـور برتـر جـــهان در صنعــت گردشــگري جــهان بــه شــمار مــي آيــد. 
وي افزود: طي پنج سال اخير تعداد گردشگران خارجي در ايران از مرز ٤٠٠ هــزار 

ــــه ســـقف ٨٠٠ هـــزار نفـــر در ســـال افزايـــش يافتـــه اســـت.  نفــر ب
ــگري ايـران گفـت:  خارقاني با اشاره به سرمايه گذاريهاي گسترده در صنايع گردش
ــه جـذب پنـج ميليـون گردشـگر منجـر  قابليتهاي توريسم ايران تا ١٠ سال ديگر ب

خواهد شد. 
 

باستان شناسان به شهر دقيانوس مي روند 
محوطه باستاني شهر دقيانوس در استان كرمان با هدف شناسايي بافت شهري، 
معماري، گاهنگاري و تــاريخ زيسـت يكـي از مـهم تريـن كـالن شـهرهاي دوران 
اسالمي در جنوب شرقي ايران و در حوزه فرهنگي جازموريان مورد كاوش باستان 
شناسي قرار مي گيرد.شهر دقيانوس در حقيقت نام قديم شهر جيرفت است كه تنها 
به سبب قدمت دقيانوس ناميده مي شود.به گزارش واحــد اطـالع رسـاني سـازمان 
ميراث فرهنگي كشور، حوزه فرهنگي جازموريان از نظر پژوهشهاي باستان شناسي 
و تاريخي در اطلس جغرافياي فرهنگي ايران نقش مهمي داشته و از جــايگاه ويـژه 
اي برخـوردار اسـت بـه گونـه اي كـه همپايـه فرهنگهـاي خوزسـتان ـ شــوش و 
ــه گفتـه خـانم دكـتر حميـده  فرهنگهاي ميان رودان(بين النهرين) و هند مي باشد.ب
چوبك، سرپرست گروه باستان شناسي، حوزه فرهنگي جازموريان، تالقــي گاه سـه 
ــارز، از جنـوب  استان كرمان، بلوچستان و هرمزگان است كه از شمال به كوههاي ب
به كوههاي بشاگرد، از غرب به كوههاي البرز و از شرق به كوههاي مكران محدود 
مي شود.همچنين رود بمپور در شــرق و هليـل رود در غـرب همـراه بـا رودهـاي 

ـــد.  فصلـي كـه همـگي بـه هـامون جازموريـان سـرازيرند آن را سـيراب مـي كنن
ــي و دشـت، شـرايط مناسـبي را  اين رودها و جغرافياي ويژه با بخشهاي ميان كوه
براي پديدآمدن زيستگاههايي از دوران پارينه سنگي تا دوران اسالمي فراهم آوردند 

ــد، ميـان رودان و دريـا بـوده انـد.  و به سان يك گذرگاه و راهروي طبيعي بين هن
گفتني است، از ســال ١٣٧٧ بخشـهايي از ايـن محوطـه باسـتاني مـورد كـاوش و 
پژوهش قرار گرفت و اكنون هيات باستان شناسـي شـهر دقيـانوس اميـدوار اسـت 
باحضور در اين منطقه و انجام بررسي، كاوش و پژوهش در بخشهاي مختلف ايــن 

شهر كهن بتواند ارزشهاي فرهنگي آن را معرفي كند. 
هنرمندان ايراني پس از ٢٥ سال به ونيز مي روند  

ــران در جشـنواره هنرهـاي  براي نخستين بار پس از انقالب اسالمي، كشور اي
ــط عمومـي مـوزه هنرهـاي  تجسمي ونيز شركت خواهد كرد.سعيد الهي مدير رواب
معاصر درگفتگو با خبرنگار ايسنا ضمــن اعـالم ايـن مطلـب گفـت: چـهار تـن از 
هنرمندان ايراني شامل عباس كيارستمي، حسين خسروجردي، پيروزدارش و احمد 
نادعليان از سوي شوراي بين الملل موزه هنرهاي معاصر انتخاب شده و در تيرسال 
ــه ايتاليـا اعـزام خواهنـد شـد. وي  آينده براي شركت درپنجاهمين جشنواره ونيز ب
افزود: جشنواره ونيز، بزرگترين بي ينال هنري دنيا و اجتمــاع بـزرگي از هـنرمندان 
ــه هنرهـاي تجسـمي اسـت كـه هـر دو سـال يـك بـار بـرگزار مـي  فعال در زمين
ـال  شود.كيارستمي با اثري درزمينه فتوآپ، خسروجردي با اثري در زمينه هنر ديجيت

(ديجيتال آرت)، نادعليان با آثاري در زمينه هنر محيطي و دارش باآثارحجمي خـود 
در اين جشنواره شركت خواهند كرد. 

 
ارمنستان 

 
ميتينگ حزب كمونيست دركنار سفارت آمريكا در ارمنستان 

حزب كمونيست ميتينگي بر عليه جنگ عراق در كنار ساختمان سفارت آمريكا 
در جمهوري ارمنستان ترتيب داد.  

بر اساس سخنان ساناتروك ساهاكيان دبير دوم كميته حزب كمونيست، هشـت 
روز بعد از آغاز جنگ عراق ما ميتينگ ترتيب مي دهيم، زيرا بر اين نظر مي باشــيم 
كه باالخره اياالت متحده آمريكا درك خواهد كرد و به تصميم سازمان ملــل متحـد 
ــا در صورتـي كـه جنـگ عـراق  احترام مي گذارد و از عراق خارج خواهد شد. ام
ــرد  متوقف نشود ما كمونيست ها از سفيرآمريكا در ارمنستان درخواست خواهيم ك

تا ارمنستان را ترك نمايد. 
شبكه تلويزيوني پرومتوس ٨٢/٠١/٠٧ 

 
١٧٠٠- مين سالگرد تأسيس كليساي اجميادزين 

ــادزين مقـدس بـرگزار  امسال جشن ١٧٠٠-مين سالگرد تأسيس كليساي اجمي
خواهد گرديد. ارمنيان سراسر جهان دو سال پيــش يعنـي در سـال ٢٠٠١ ميـالدي 
١٧٠٠- مين سال پذيرش رسمي دين مســيحيت را جشـن گرفتنـد. شـوراي عـالي 
روحاني كليساي اجميادزين مقدس ديروز به رياســت گارگيـن دوم اسـقف اعظـم 

ارمنيان جهان تشكيل جلسه داده است.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨١/١٢/١٧ 

 
دست اندركار ارمني و اولين نيروگاه برق آبي  خصوصي 

.اولين نيروگاه برق آبي خصوصي توسط آشوت گريگوريان سرمايه دار ارمنـي 
ساكن كشور اسلواكي بوسيله يك شركت معروف در اين كشور در دست احــداث 
مي باشد. آشوت گريگوريان بعنوان نماينده جامعه كوچك ارمنيان در اين كشور به 
امور اجتماعي نيز مشغول مي باشد. وي مي گويد كه بيشتر از يكسال اسـت پيگيـر 
تصويب قتل عام سال ١٩١٥ ارمنيان از سوي مجلس كشور ياد شــده مـي باشـد و 
ــي كنـد و او اميـدوار  آقاي شوستر رئيس جمهور اسلواكي نيز از اين امر حمايت م

است كه امسال مجلس اين كشور تصميماتي را به نفع ارمنيان اتخاذ خواهد كرد. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨١/١٢/١٣ 

گوناگون 
 

پدر كامپيوتر جهان درگذشت 
ــهان و مديـر مركـز تحقيقـات شـركت  راجرنيدهام ، پدر و پيشتاز كامپيوتر ج

مايكروســـافت انگليـــس بـــه علـــت بيمـــــاري ســــرطان درگذشــــت. 
پروفسور نيدهام در سال ١٩٣٥ در انگليس متولد شد و در سال ١٩٥٦ بـه دانشـگاه 
كمبريج پيوست و دكتراي خود را در رشته كامپيوتر به پايان رساند. تز دكتراي وي 

ـــــال بــــود.  در رابطـــه بامشـــكالت طبقـــه بنـــدي كامپيوترهـــاي ديجيت
وي پس از كسب دكترا مبدل به استادي ورزيده در پــروژه هـاي امنيتـي و كليـدي 
كامپيوتر شد و خيلي زود سيستمهاي عملياتي و شبكه هاي منطقه محلي را بــه راه 
انداخت.وي در سال ١٩٦٢ به آزمايشگاه كامپيوتر دانشگاه كمبريج پيوست. در سال 
١٩٨٠ به رياست اين مجموعه برگزيده شد و تا سال ١٩٩٥ يعني زمان بازنشستگي 

ـــــــه فعــــــاليت بــــــود.  خـــــود در ايـــــن ســـــمت مشـــــغول ب
ــترده اي را بـه همـراه  بازنشستگي نيدهام براي وي برخالف ديگران فعاليتهاي گس
ــافت را در انگليـس راه  داشت. وي در سال ١٩٩٦ مركزتحقيقات مشترك مايكروس
اندازي كرد و در سال ٢٠٠١ به خاطر ارائه خدماتش در علــم كـامپيوتر موفـق بـه 

دريافت CBE شد. 
 

تازه ترين توصيه هاي پزشكان در مورد ميگرن  
دو گروه پزشكي كه بزرگترين انجمن هاي مراقبت اوليه در آمريكــا بـه شـمار 
ــگرن ارائـه  مي روند، براي نخستين بار توصيه هايي در مورد پيشگيري و درمان مي
ــالج پزشـكان داخلـي آمريكـا و فرهنگسـتان  كردند. در اين رهنمودها كه توسط ك
پزشكان خانواده آمريكا تهيه شده و در اختيار پزشكان قرار گرفته است، آسپيرين يا 

ــه عنـوان درمـان هـاي مرحلـه نخسـت ميـگرن توصيـه شـده اسـت.  ايبوپروفن ب
معموالً توصيه هاي مربوط به ميگرن توسط متخصصان اعصاب ارائه مي شود، امــا 
كالج پزشكان داخلي آمريكا در اواسط دهه ١٩٩٠ طي يك بررسي، اولويت هايي را 
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كه مردم مايل بودند در مورد آنها توصيه هايي دريافت كنند، مورد بررسي قــرار داد 
و دريــافت كــه ســردرد، در بــاالترين نقطــه ايــــن فهرســـت قـــرار دارد. 

ــون نفـر بـه سـردردهاي ادواري ميـگرن مبتـال  طبق اين تحقيق، در آمريكا ٢٨ ميلي
هستند و اين افراد، ١٨ درصد كل زنان و ٥/٦ درصد كل مردان آمريكايي را تشكيل 
ــده  مي دهند.در نيمي از اين افراد، مرض ميگرن تشخيص داده نشده و يا درمان نش
ــن قـرار  است.در هر حال، توصيه پزشكان رشته هاي مختلف در مورد ميگرن از اي
 (NSAIDS) است:در نخستين گام بايد از داروهــاي ضدالتـهاب غيراسـتروئيدي
استفاده شود كه مطمئن ترين آنها آسپيرين و ايبوپروفن اســت. ايـن داروهـا بـدون 
نسخه به فروش مي رسند.در تحقيقات انجام شده، شواهدي كه بر تأثير استامينوفن 
ــه هـاي اخـير مـي  بر رفع ميگرن داللت كند، ديده نشده است. تهيه كنندگان توصي
گويند مردم بايد بدانند كه همه مسكنها براي رفع ميگرن مفيد نيستند. اگر آسـپيرين 
ــايد بـه سـراغ داروهـاي مخصـوص  و ايبوپروفن روي بيمار تأثير نكرد، پزشكان ب
ــا اسـتفراغ باشـند بـايد  ميگرن مانند تريپتانها بروند.اگر بيماران دچار حالت تهوع ي
ــه طـور  داروهاي غيرخوراكي به كارگرفته شود. حالت تهوع و استفراغ را نيز بايد ب

ـــــــــــــــــــــرد.  مســــــــــــــــــــتقيم درمــــــــــــــــــــان ك
افرادي كه ميگرنهاي مكرر دارند بايد براي درمانهاي پيشگيرانه مورد ارزيابي قــرار 
گيرند. معموالً بيماراني كه دو مورد يا بيشتر سردرد در ماه دارند كه هر بار سه روز 
يا بيشتر به طول مي انجامد، كساني كه بيش از دوبار در هفته دارو مصرف مي كنند 
ــب  و يا حالتهاي غيرمعمول ميگرني مانند پيش عالمتهاي ديداري(اورا) دارند، مناس

تريــــــن افــــــراد بــــــراي درمانــــــهاي پيشــــــگيرانه هســــــــتند. 
افراد مبتال به ميگرن بايد فعاالنه در تهيه برنامه درماني خود شــركت داشـته باشـند. 
اين افراد بايد سردردهايشان را ثبت كنند و عواملي را كــه بـاعث تحريـك سـردرد 

ـــــــذر كننــــــد.  آنـــــان مـــــي شـــــود، شناســـــايي و از آنـــــها ح
ـــواي مــواد  در رهنمودهـاي مربـوط بـه ميـگرن، الكـل، شـكالت، غذاهـاي محت
افزودني(تيرامين يا نيتراتها…)، كمبود خواب، اضطراب و فشار روحــي وعطـر بـه 

عنوان شايعترين محركهاي ميگرن معرفي شده اند. 
 

نوسان در درد ناشي از آرتروز در طول روز 
ــكي و درد ناشـي از بيمـاري  براساس جديدترين تحقيقات به عمل آمده، خش

آرتـــروز بـــا آهنـــــگ و ريتــــم ســــاعت بــــدن همــــاهنگ اســــت. 
پژوهشگران در تحقيق خود بــر روي بيمـاراني كـه در ناحيـه دسـتان بـه بيمـاري 
استئوآرتريت مبتال شده بودند در شش زمان خاص در طول روز، از هنگام بيــداري 
ــر چـهار سـاعت، درخصـوص مـيزان درد وخشـكي دسـت،  تا هنگام خواب و ه
ــد  سؤاالتي از بيماران به عمل آوردند.اكثر شركت كنندگان در اين تحقيق زنان بودن

و متوسط سن آنان ٦٢ سال بود. هيچيك از آنان با استروئيدها درمان نشده بودنــد. 
ــكي و درد را انـدازه گيـري مـي كردنـد از  محققان در طول ١٠ روز كه ميزان خش
ــن تحقيـق  شركت كنندگان خواستند تا آزمايش مهارت هاي يدي را انجام دهند. اي
ــد. بـراي  روشن كرد كه درد و خشكي همراه با ريتم شبانه روزي بدن تغيير مي كن
٧٥ درصد از شركت كنندگان، درد وخشـكي در صبـح و وقـت خـواب، بيشـترين 

ـــــــــط روز كمــــــــترين مــــــــيزان بــــــــود.  مقـــــــدار و در وس
دانشمندان دريافتند ميزان درد و خشكي بر آزمايش مـهارت دسـت نـيز تـأثير مـي 
گذارد به اين معنا كه در ساعت ٣ و ٤٨ دقيقه بعد از ظهر كــه كمـترين درد وجـود 

ــــــدگان در بـــــاالترين ســـــطح اســـــت.  دارد كــــارآيي شــــركت كنن
ـراه  پژوهشگران مي گويند: اين ارتباط بين آهنگ بدن و خشكي و درد آرتريت، هم
با تأثير آزمايش مهارت دستي مي تواند براي افراد مبتال به آرتريـت سـودمند واقـع 
شود. اين افراد مي توانند فعاليت هاي روزانه خود را براساس ايــن يافتـه هـا بـهتر 

ــــــــــــــــــــــد.  برنامــــــــــــــــــــه ريــــــــــــــــــــزي كنن
ــاني  به گفته محققان، اين يافته ها همچنين مي تواند براي زمان بندي بهتر دارو درم

مفيد واقع شود. 
راز سالمتي در پخت آرام مواد غذايي 

پژوهشگران مي گويند نحوه طبخ مواد غذايي و نه نوع آنها در بــروز بيمـاري 
ــــــــاير بيماريـــــــها مؤثـــــــر اســـــــت.  قلبــــــي، ديــــــابت و س

ــهاي سـرخ  تحقيق جديدي نشان مي دهد طبخ مواد غذايي در حرارت باال به روش
كردن، كباب كردن و حتي در مايكروفر باعث تشكيل تركيباتي مي شود كه در بدن 

بــــــــــا بــــــــــروز بيماريــــــــــها مرتبــــــــــط اســــــــــــت. 
ــات بيمـاريزا وقتـي  پژوهشگران آمريكايي در نيويورك دريافته اند ميزان اين تركيب
ــتر  مواد غذايي با حرارت كم مانند آب پز كردن و بخارپز كردن تهيه مي شوند، كم
ــه هـا ضمـن  است.يك متخصص ديابت و سرپرست اين مطالعه مي گويد اين يافت
آنكه از اهميت رژيم غذايي سالم كم چربي و كم شكر نمي كاهد، اين موضــوع را 
نيز توضيح مي دهد كه چرا برخي افراد با وجود رعايت دقيق اين رژيمهاي غذايـي 

بــــازهم بــــه ديــــابت و بيمــــاري قلبــــي دچــــار مــــي شــــــوند. 

ــاصي هسـتند كـه در اثـر واكنشـهاي  عامل بيماريزايي مواد غذايي فرآورده هاي خ
متقابل ميان قند، چربي و پروتئينها ساخته مي شوند و وقتي غذا درحرارت باال طبخ 

مـــــي شـــــود بـــــه ســـــرعت بـــــه وجـــــود مـــــــي آينــــــد. 
اين تركيبات به طور خودبخود در اثر واكنشهاي گلوكز در بدن تشكيل مي شــوند. 
هرچه ميزان گلوكز بيشتر باشد ميزان اين فرآورده ها نيز بيشتر خواهد بود. در بـدن 

ــــيار زيـــاد اســـت.  ديــابتي هــا مقــدار ايــن تركيبــات بســيار ســمي بس
پژوهشگران مي گويند اين تركيبات مي توانند سلولها را تحريك و آنها را وادار بــه 

توليـــــــــد پروتئيـــــــــن هـــــــــــاي التــــــــــهابي كننــــــــــد. 
افزايش مواد شيميايي التهابي در خون با پيشرفت بيماري قلبي و صدمات ناشــي از 

ديابت مانند نابينايي، آسيب عصبي و آسيب به اندامهايي مانند كليه مرتبط است. 
ـــادي بخــش بــراي ســالمتي مفيــد اســت  حتـي انتظـار يـك رويـداد ش

ــداد شـادي  دانشمندان مي گويند خنديدن بهترين دارو است و حتي انتظار يك روي
ــد دسـتگاه ايمنـي بـدن را تقويـت كنـد و از فشـار روانـي بكـاهد.  بخش مي توان

ــد مـيزان آندورفيـن و  صرف پيش بيني يك رويداد شاد و خوشحال كننده مي توان
ديگر هورمونهايي را كه باعث ايجاد لذت و آرامش مي شــوند، افزايـش دهـد و از 
ترشح هورمون هاي استرس بكاهد.سرپرست اين مطالعه نشان مي دهد انسان حتي 
اگر اطالع پيدا كند كه در روزهاي آينده يك رويداد مثبت و شــادي بخـش اتفـاق 
خواهد افتاد، در خون او ميزان هورمونهاي استرس زا كاهش و ميزان مواد شيميايي 
آرامش بخش افزايش مي يابد.پژوهشگران ١٦ مــردرا كـه بـه تماشـاي يـك فيلـم 
ويديويي خنده دار عالقه مند بودند، بررسي كردند. به نيمي از ايــن مـردان از سـه 
روز قبل گفتند كه اين فيلم در اختيارشان گذاشته خواهد شد. كساني كه از قبل مي 

ــدند.  دانستند فيلم ويديويي را مي بينند، بالفاصله دچار تغييرات زيست شناختي ش
موقع تماشاي فيلم ميزان هورمون استرس يعني كورتيزول ٣٩ درصد كاهش يافت، 
ــيزان هورمـون آندورفيـن ٢٧  ميزان اپي نفرين يا آدرنالين ٧٠ درصد كاسته شد و م
درصد و هورمون رشد ٨٧درصد افزايش يافت. وجود هورمــون هـاي رشـد بـراي 
دستگاه ايمني بدن بسيار مفيد است.پيش بيني يك رويداد شادي بخش مــي توانـد 
ــي بـدن را تحريـك كنـد. پژوهشـگران قبـالً مـي  استرس را كاهش و دستگاه ايمن
دانستند تماشاي يك فيلم خنده دار مي تواند تغييرات سالمت بخشــي را در مـيزان 
ــار خـون ايجـاد كنـد.در سـال ٢٠٠٠ گروهـي از  هورمونهاي استرس و كاهش فش
پژوهشگران دانشگاه مريلند دريافتند كه افراد شوخ طبع كمتر دچار حمله قلبي مـي 
شوند. اما اين اولين بار است كه نشان داده مي شود انتظــار يـك تفريـح، تـأثيرات 

مشابهي برجاي مي گذارد. 
 

عالمه دهخدا 
آزادهي سخنور و داناست دهخدا فرزانه اي بزرگ و تواناست دهخدا 

غواص بحر ژرف و ?ران ناپديد علم استاد شعر فاخر و گيراست دهخدا 
در نثر عاميانه و در طنز دلنشين بنيان گذار شيوه شيواست دهخدا 

آثار و كارنامه او مي دهد صال ?ازاده اي سخنور و داناست دهخدا 
حسن احمدي  

 
يكـي از شـخصيت هـــاي 
ــي و  برجسـته و سرشـناس علم
ـــاخر  فرهنـگي ايـران كـه از مف
ــمار مـيرود علـي  كشور ما به ش
ــه  اكبر دهخدا معروف به ( عالم
ــر  دهخدا ) مي باشد كه تاليف پ
ارزش او ( فرهنــگ دهخـــدا ) 
ــار فرهنـگي  يكي از مهمترين آث
ـــي اســت كــه  در زبـان فارس
خوشبختانه تمام مجلدات آن بـه 
چـاپ رسـيده و مـورد اســتفاده 
ـــــمندان و  محققيــــن و دانش
ــرار  فرهنگيان و دانش پژوهان ق

دارد.   
عالمه دهخدا تنها يك شخصيت 

فرهنگي نبود بلكه از شروع مشروطيت در فعاليتهاي سياسي شركت داشت، چــه از 
طريق نوشتن مقاالتي با امضاي ( دخو ) يــا بـا امضـاي صريـح خـود دوشـادوش 
مشروطه خواهان قرار داشت و با محمد عليشاه آن چنان جنگيــد كـه نزديـك بـود 
نظير همكارش ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل اعدام گردد. ولي بــا تقـي زاده در 
سفارت انگليس پناهنده گرديد و سپس به اروپا فرستاده شد كه به تكميل معلومات 
خود پرداخت و با انتشار روزنامه در خــارج از كشـور بـا روش اسـتبدادي محمـد 
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عليشاه مبارزه كرد. پس از مراجعت به ايــران در كنـار تقـي زاده قـرار داشـت و از 
كرمان به نمايندگي مجلس انتخاب گرديد.   

ساليان دراز گرد سياست نگشت و به كار مطالعاتي و فرهنگي اشتغال داشت تا 
ــي شـاه از  اينكه در دولت دكتر مصدق به ياري او شتافت. در جريان ٢٥ مرداد وقت
ــم سـلطنتي ايـران بـا تشـكيل  كشور خارج گرديد و دكتر مصدق مي خواست رژي
ــوت  شوراي سلطنت حفظ شود، عالمه دهخدا را براي رياست شوراي سلطنتي دع

نمود، ولي چون اوضاع تغيير كرد اين كار صورت نگرفت.  
عالمه دهخدا بعد از ٢٨ مرداد ٣٢ مورد تعقيب قرار گرفت. او از جواني عشق 
به كارهاي سياسي داشت. پدر دهخدا ر( خانباباخــان ) نـام داشـت كـه از مـالكين 
ــد يـافت. او از شـاگردان  قزوين بود و دهخدا در سال ١٢٥٨ شمسي در قزوين تول
غالمحسين بروجردي بود كه علوم ديني و زبان عربي را نزد او فرا گرفــت. هنـگام 
افتتاح مدرسه علوم سياسي در آنجا به تحصيل پرداخت و پدر فروغي معلم ادبيات 
ــان  او بود و در آنجا به زبان فرانسه آشنا شد و دو سال هم در اروپا به فراگرفتن زب

فرانسه اشتغال يافت.   
ــاليف  پس از كناره گيري از سياست به چهارمحال بختياري رفت و شروع به ت
لغت نامه فارسي نمود و تا آخر عمر به تدوين اين گنجينه گرانبها اشــتغال داشـت. 
مدتي هم رياست مدرسه حقوق و علوم سياسي به او سپرده شده بود. تا كنون ٢٠٤ 
ــان حيـات  جلد از لغت نامه دهخدا با ٢١٤٠٠ صفحه چاپ شده كه ٢٢ جلد در زم
ــه  خودش و ١٠٢ جلد در زمان دكتر محمد معين و ٨٠ جلد توسط جعفر شهيدي ب
زير چاپ رفت و در سالهاي اخير نيز تجديــد چـاپ شـد. از نزديكـترين يـاران و 
ــدت ٣٦ سـال در اروپـا بسـر  دوستان و همكاران او عالمه محمد قزويني بود كه م
برده و به كار تحقيق و نويسندگي پرداخت. دهخدا هميشه مي گفت ( هرگز كسـي 
ــق چـون  را در امانت داري و حفظ حرمت ادباء و محققين و وسواس در كار تحقي
عالمه قزويني نديدم ). عالمه قزويني بيشتر كارهاي تحقيقي خود را با تقي زاده در 
ــي دانسـت. دوسـتان نزديـك ايـن دو  ميان ميگذاشت و مشاوره با او را ضروري م
محقق عاليمقام ايراني : دكتر قاسم غني - ذكاءالملك فروغي - اســتاد پـور داود - 
محمد علي جمال زاده - دكتر فروزانفر - حبيب يغمائي - اسـتاد جـالل همـايي و 
اقبال آشتياني بودند و كساني نظير احمد كسروي - سعيد نفيســي - دكـتر معيـن و 
ــه شـاگردي ايـن دو  مجتبي مينوي كه خود از محققين و دانشمندان معاصر بودند ب

عالمه افتخار مي كردند.  
وقتي دكتر مصدق از دادگاه الهه بازگشت و بــا انتشـار اوراق قرضـه از مـردم 
ــراي مصـارف  كمك خواست، عالمه دهخدا براي او نوشت ( مبلغ ده هزار تومان ب
ملي بالعوض تقديم داشتم. اين آخرين چيزيست كه از مال دنيا دارم و از كوچكي 
آن شرمسارم ). مي توان گفت در ميان انديشمندان معاصر ايران عالمه دهخدا جلوه 
ــران خوانـد. او سرشـار از  فروزنده اي داشت و بايد او را بزرگمرد فرهنگ نوين اي
ــي داشـت كـه آثـار  عشق به فرهنگ وطن بود و نامي بلند در ميان دانشمندان ايران

ابدي و جاويدان از خود به يادگار گذاشته است.   
دهخدا به امور مالي بي اعتنا بود. وقتي ?تاب امثال و ح?م او انتشــار يـافت و 
پر فروش گرديد، در آمد آن را وقف چاپ كتب مفيد كــرده بـود كـه بـه تصويـب 
ــوده  كمسيون فرهنگ برسد. زندگي دهخدا همواره با انتشار روزنامه و كتاب توًام ب
است. روزنامه سروش را در باكو و تفليس و اســتانبول و فرانسـه و سـويس حتـي 
براي چند شماره منتشر مي ساخت. سازمان يونســكو يكصدميـن سـال تولـد او را 
ــه  جشن گرفت و همين امر نشان مي دهد كه مقامات علمي و فرهنگي جهان تا چ

حد خدمات او را ارج مي نهند.   
هنگامي كه دهخدا در جواني به اروپا تبعيــد گرديـد وضـع زنـدگي او چنـان 
سخت شده بود كه قصد انتحار داشت و اين نامه از او انتشار يافته است : ســه مـاه 
ــه ايـن گوشـه دنيـا پنـاه بـرده ام، االن  است از تهران و ايران اخراجم كرده اند و ب
بستگان من در تهران در دست حوادث .... روزگارشان در خــوف، جـا و نـان هـم 
ــه خـبري داشـته باشـم ... قصـد  ندارند و خبري هم ازشان ندارم و نمي خواهم ك
خودكشي در اين يك ماه اخير مرا واداشت كه كم كم ُحب همه چيز و همه كس را 
ــك هفتـه اي  از خاطر دور كنم براي اينكه حاضر تر به مرگ باشم ... در هر حال ي
است كه به اين فكر افتاده ام كه با آخرين كوششهاي خود بلكه بتوانم قدري مـدت 
زندگي خود را طول داده و باز بار گران مادر و خواهرم را تخفيــف بدهـم. بعـد از 
ــه اسـتانبول  اينكه همه دينا را با پاي خيال به هم زده ام خيالم بر اين قوت گرفته ك
بروم و در آنجا به روزنامه نگاري يا به شاگردي يــك تجارتخانـه يـا حمـالي و يـا 
ــر بـار  عملگي، دنباله حيات خود را امتداد بدهم و ننگ خودكشي و گريختن از زي
تكليف و مسئوليت طبيعي را قبول نكنم. علت اينكه به استانبول مي روم براي ايــن 
ــته از ايـن، كـار همـه قسـم زيـاد و  است كه آنجا تجار ايراني خيلي است و گذش
ــدگي مـهيا و مسـتعد شـده ام. امـا  زندگي ارزان، و خاصه كه من براي هر قسم زن
اجراي اين خيال هم بسته به تحصيل يك مقدار وجوهي است كه قرض خود را در 
اينجا بپردازم و به قدر مسافرت تا آنجا هم داشته باشم. امروز در تمام دنيا يك نفـر 

ــتم  را كه بتوانم به او اظهار فقر خود را بكنم ندارم و اگر هم اظهار كنم مطمئن نيس
كه همراهي كند.  

معاون الدوله غفاري، دهخدا را با خود به اروپا برد و بيش از دو سال در اروپا 
ــايتخت اتريـش اقـامت داشـت. در ايـن مـدت زبـان فرانسـه و  و بيشتر در وين پ
ــه قزوينـي معاشـر بـود.  معلومات جديد را ت?ميل كرد. دهخدا در پاريس با عالم
سپس به سويس رفت و در " ايوردن " سويس نيز ســه شـماره از صوراسـرافيل را 
ــان ?ه در  منتشر ساخت و از آنجا به استانبول رفت و با مساعدت تني چند از ايراني
تركيه بودند روزنامه اي به نام " سروش " به زبان فارسي انتشار داد ?ه حــدود ر١٥ 
ــع  شماره منتشر شد. پس از آنكه مجاهدان تهران را فتح كردند و محمد عليشاه خل
ــد و بـا  گرديد، دهخدا از تهران و كرمان به نمايندگي مجلس شورايملي انتخاب ش
ــروطيت از عثمـاني بـه ايـران بـاز آمـد و بـه مجلـس  استدعاي احرار و سران مش
شورايملي رفت. در دوران جنگ بين الملل اول دهخــدا در ي?ي از قـراء " چـهار 
محال بختياري " منزوي شد و پس از جنگ به تهران بازگشت و از كارهاي سياسي 
كناره گرفت و به خدمات علمي و فرهنگي مشغول شد. روز ١٥ بهمن ســال ١٣١٣ 
كه نخستين سنگ بناي دانشگاه تهران نصب شد و فعاليت دانشگاهي توسعه يــافت 
ــوق  اولين روساي دانشگاه چنين انتخاب شدند : عالمه دهخدا رئيس دانشكده حق
و دكتر عبدالحميد زنگنه معاون، دكتر محمد حسين لقمان ادهــم ( لقمـان الدولـه ) 

ـــاون، حــاج ســيد   رئيـس دانشـكده پزشـكي و دكـتر محمـد حسـين اديـب مع
ــاون،  نصراهللا تقوي رئيس دانشكده معقول و منقول و دكتر بديع الزمان فروزانفر مع
دكتر محمود حسابي رئيس دانشكده فني و دكتر عيســي صديـق رئيـس دانشـكده 

ادبيات و علوم و دانشسرايعالي . 
دكتر محمد جعفر محجوب چنين مي نويسد : عالمه استاد علي اكبر دهخدا در 
ــه تـهران  سال ١٢٥٨ شمسي چشم به جهان گشود، پدرش پيش از والدت دهخدا ب
آمده و در اين شهر اقامت گزيده بود. دهخدا از تربيت و سرپرستي پدر بهره مندي 
نداشت. ده ساله بود كه پدر را از دست داد و تحت نظارت مادر به تحصيــل ادامـه 
داد. نخستين مربي و معلــم او يكـي از فضـالي عصـر بـه نـام شـيخ غالمحسـين 
ــره داشـت و مقدمـات عربـي و  بروجردي بود كه در مدرسه حاج شيخ هادي حج
ــود كـه هـر چـه دارد اثـر  دانش هاي ديني را تدريس مي كرد. دهخدا بارها گفته ب
تربيت و تعليم آن بزرگ مرد است. در هنگام نوجواني وي به مدرسه سياسي كه به 
مديريت حسن پيرنيا ( مشير الدوله ) اداره مي شد رفت و مدتي كوتاه در سال آخر 
ــي (  مدرسـه تحصيـل كـرد. معلـم ادبيـات فارسـي مدرسـه محمـد حسـين فروغ
ذكاءالملك ) بود و چون دهخدا را در زبان و ادب فارسي داراي دستي قوي يــافت 
گاه تدريس آن را بر عهده وي مي نهاد. با آن كه دهخدا در آن عصــر هنـوز بسـيار 
ــن  جوان بود به واسطه همسايگي با حاج شيخ هادي نجم آبادي، روحاني روشن بي
ــابقه دار از محضـر از  و بسيار دانشمند عصر بديدار وي مي رفت و مانند طالب س

محضر او بهره مند مي شد.   
حاج شيخ هادي نجم آبادي مردي بسيار مستعد بود. زباني ســخنگو و حافظـه 
ــته هـاي مختلـف علـوم دينـي  اي قوي داشت تا به آن حد كه معروف بود در رش
ــه  هيچكس توانايي مباحثه با او را نداشت و در برابر وي تاب نمي آورد. گويند ك
وي سراسر شرايع االسالم محقق حلي را كه ( قرآن الفقه ) خوانده مــي شـد از بـر 
داشت و آن را تقرير و تدريس مي كرد. در همين هنگام به تحصيــل زبـان فرانسـه 
پرداخت و هنگامي كه معاون الدوله غفاري به سفارت ايران در كشــورهاي بالكـان 
ــات  منصوب شد، دهخدا را با خود به اروپا برد. استاد در آنجا زبان فرانسه و معلوم
جديد خويش را ت?ميل كرد. دوران شگفتگي دهخدا و فعاليتهاي روزنامه نگاري، 
ــود. در آن هنـگام مـيرزا  ادبي و سياسي بي نظير وي پس از بازگشت از اين سفر ب
ــيرزا جـهانگير  قاسم خان تبريزي كه بعد به صوراسرافيل معروف شد با همكاري م
خان شيرازي آهنگ انتشار روزنامه اي داشتند. دهخدا با اين روزنامه همكاري خود 
ــه  را آغاز نهاد و در حقيقت مغز متفكر و مركز اصلي و نويسنده مهم اين روزنامه ب
شمار آمد. فعاليت هاي سياسي دهخدا او را در رديــف دوتـن ديـگر قـرار داد كـه 
محمد عليشاه آن سه تن را از هر كس ديگر در ايران دشمن تر مي داشت و دو تن 
ايشان ( ميرزا جهانگير خان و ملك المتكلمين ) كشته شدند و دهخدا از اين معركه 
جان سالم بدر برد و به اروپا تبعيد گرديد و در آنجا نـيز بـاكمك معـاضد السـلطنه 
ــوردون " سـويس انتشـار  پيرنيا دو سه شماره ديگر از صوراسرافيل را در قصبًه " اي

داد.  
مدتي كوتاه پس از برچيده شدن بساط استبداد صغير و بــازگشـت دهخـدا از 
ــود را صـرف  تبعيد، وي از فعاليت سياسي كناره گرفت و باقي زندگي پر بركت خ
خدمتهاي فرهنگي كرد. حاصل اين فعاليت شبانه روزي وي كه تـا آرميـدن وي در 
ــه هـر دو از آثـار جـاودان  بستر مرگ ادامه يافت لغت نامه و امثال و حكم است ك
زبان فارسي است. دربارًه لغت نامه كه فقط كار تنظيم و چــاپ آن بيـش از سـي و 
پنج سال متوالي و بي وقفه بطول انجاميد كافي است گفته شود كه آن را در عظمت 
ــهاده انـد. شـهادت عالمـه محمـد  و ارزش فرهنگي با شاهنامه استاد طوس برابر ن
ــت. قزوينـي  قزويني دربارًه لغت نامه در اين باره گواهي راستين و حجتي قاطع اس
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شماره ٧٤-٧٣  فروردين ١٣٨٢ 

ــافظ اثـر دكـتر غنـي نوشـته اسـت : دوسـت  در اين باب در مقدمه تاريخ عصر ح
دانشمند ما دهخدا كه قريب سي سال است بدون فتور مشــغول جمـع آوري مـواد 
ــواهد كثـيره بسـيار مفصـل و متنـوع  فرهنگ جامعي هستند براي زبان فارسي با ش
مبسوطي براي هر يك از معاني حقيقي يا مجازي هر كلمه، و تــا كنـون متجـاوز از 
ــاءاهللا اسـباب  يك ميليون ورقًه يادداشت در اين خصوص جمع كرده اند و اگر انش
ــده بـه پـاك نويـس  مساعدت نمايد و اين مسودات خارج از حد احصاء مرتب ش
مبدل گردد، بزرگترين و جامع ترين و نفيس ترين فرهنگي از آن عمل خواهد آمـد 
كه بعد از اسالم تا كنون براي زبان فارسي فراهم آورده شده است و گويــا متجـاوز 
ــراي ايـن  از صد هزار بيت شعر ... از اغلب دواوين شعراي مشهور و غير مشهور ب
فرهنگ عجيب جمع كرده اند. اما كار دهخدا در جمع آوري مواد ايــن فرهنـگ تـا 
ــاه ١٣٣٤ ادامـه يـافت و از آن پـس بـه دسـت  روز درگذشت او در هفتم اسفند م
ــتر  همكاران وي، نخست دكتر محمد معين و پس از درگذشت غم انگيز وي به دك
سيد محمد جعفر شهيدي سپرده شد و واپسين صفحات لغت نامه از چـاپ بـيرون 

آمد.   
روزنامه كيهان چاپ لندن درباره دهخدا چنين نوشت: دهخدا پس از سالها كار 
ــده  پيگير، يكي از غني ترين لغت نامه ها را به وجود آورد. ضرب المثل هاي پراكن
فارسي را با دقت و ممارست تمام گرد آورد و در چهار جلد زير عنــوان " امثـال و 
حكم " انتشار داد. فرهنگ فرانسه به فارسي را نوشت، ديوان شــاعران برجسـته اي 
چون ناصر خسرو، مسعود سعد، منوچهري، سوزني و ابن يمين را تصحيح و تنقيح 
كرد. در انديشه هاي ابوريحان بيروني به پژوهش پرداخت و حاصلش را در كتــابي 
منتشر ساخت. و نيز آثاري از نويسندگان انديشمند اروپايي به فارسي بر گردانيـد و 
از اين دست كارهاي بسيار ديگر ... ولي مهمتر از همه آن چه گفتيم، دهخدا با همه 
مشغوليتهاي خالص فرهنگي لحظه اي از مبارزه با استبداد و همــزادش واپسـگرايي 
ــرزه بـر  باز نايستاد. مقاالت ?وبنده و آتشين دهخدا در هفته نامه " صوراسرافيل " ل
ـاد و  اندام خود كامگان و ياران آنان مي انداخت و واپسگرايان از سوي ديگر به فري
فغان و تهديد و تكفير واميداشت. روزنامه براي او از جان عزيزتر بود. روزنامه بود 
ــاز مـي تابـانيد.  كه فرياد او را از نابساماني ها ،خشك انديشي ها و يكه تازي ها، ب
ــت، لحظـه اي از  هنگامي كه پس از بمباران مجلس، به پاريس و بعد به سويس رف
ــار  انديشـًه " قلـم و روزنامـه " رهـايي نيـافت و در تنـهايي و فقـر و غربـت انتش
ــت. بـه قـول "ايـرج افشـار" " در كشـورهاي بيگانـه از  صوراسرافيل را از سر گرف
گرسنگي نهراسيد و از ناماليمات نشكوهيد و از تالش و كوشش تــن نـزد ... و بـا 
ــا ( آن  ياري عالمه محمد قزويني و كمك هاي مادي و معنوي معاضدالسلطنه پيرني
را ) با همان قطع و سبك و روش ... به چاپ رسانيد ر... " با انتشار شماره سوم در 
ــد.  غربت دشواري هاي مالي، دهخدا را از پاي در آورد و صوراسرافيل خاموش ش
ولي مگر عشق او به قلم و روزنامه پايان مي گرفت؟ به استانبول كه رفت، روزنامه 
ــيز بيـش از ١٥ شـماره نپـاييد. پـس از  ديگري را به نام سروش بر پا كرد، كه آن ن
ــردم شـايد خـالص  فروپاشي استبداد صغير، دهخدا، به ايران بازگشت و از سوي م
ـيز  ترين مجلس مردمي به نمايندگي رفت. دهخدا در تمامي مقاالت جدي و طنز آم
خود گرفتاري ها و دردها و نابساماني هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه را 
ــادات، خرافـه هـا،  پيش مي كشد و آنها را زير ذره بين مي برد. جهل و ناداني اعتي
ــه  زور و ستم خان ها و مالكان، خيانت هاي بزرگان. ولي لبًه تيز حملًه او هميشه ب
سوي دو سر چشمه اصلي همه بدبختي هــاي جامعـه بـر ميـگردد : خودكـامگي و 
واپسگرايي، كه هر يك پشتيبان آن ديگري نيز هست. چرا كــه اگر آن يـك نباشـد، 
ــهادن در ايـن  اين يك نيز از ميان بر مي خيزد. دهخدا و يارانش البته پيش از پاي ن
راه پر خطر، تكليف خود و دشــمنان را روشـن سـاخته بودنـد. عالمـه دهخـدا در 
بيوگرافي خود چنين مي نويسد : پدر من خانباباخان پسر آقا خان كه او هــم پسـر 
مهر علي خان اســت، كـه سـپاهي بـوده و سـمت سـر رشـته داري داشـته و از او 
ــيراهني كـه دو بـار تمـام  شمشيرها و چند عدد نيزه و خنجر با دسته هاي عاج و پ
آيات قرآني در پشت و روي آن نوشته شده بر جاي مانده است. پدر من از زن اول 
ــن و برادرانـم يحيـي  فرزندي نداشت. در سن كهولت مادر مرا به زني گرفت كه م
ــي باشـيم. پـدرم دو ده خـود را در  خان و ابراهيم خان و خواهرم از اين ازدواج م
ــدرم  قزوين فروخت و به تهران آمد و در سنگلج اقامت گزيد و در ٩ سالگي من پ
ــف علـوم  درگذشت و مادرم مرا در كنف تربيت خود گرفت. در حجره هاي مختل
قديم را فرا گرفتم. معلمين من شيخ غالمحسين بروجردي و شيخ هادي نجم آبادي 

بودند.   
وصيت نامه عالمه دهخدا : به ورثه خود وصيت مي كنم كه تمام فيــش هـاي 
چاپ نشده لغت نامه را كه ظاهرًا بيش از يك ميليون است و از الف تا يــاء نوشـته 
شده و يقيناً يك كلمه ديگر بر آن نمي توان افزود به عزيزترين دوســت مـن آقـاي 
دكتر محمد معين بدهند كه مثل سابق به چاپ برسد و اين زحمتي است جانكاه كه 

اقال معادل نصف تاليف است.  
 ٤ آبان ١٣٣٤ - علي اكبر دهخدا 

 

امثال و حكم 
ــأليف زنـده يـاد   مطالب اين خبش از كتاب " ريشه هاي تارخيي امثال و حكم " ت

مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  
مقدمه مؤلف  
ــت. كتـب و   كتاب حاضر نتيجه بيست و پنج سال اهتمام و مجاهده اس

دواوين زيادي را مطالعه كرده ام. از هر كسي كــه گمـان مـي رفـت علـم و 
ــه تـاريخي و منـابع و مـآخذ آن را  اطالع از امثال و حكم داشته باشد، ريش
پرسش كرده ام. خالصه به هر دري زدم و از هر ندايي بهره برده ام تا اين " 

ران ملخ " بدست آمد.  
ــه امثـال و حكـم كتـب متعـددي نوشـته شـده و پژوهشـگران  راجع ب
دانشمندي چون عالمه فقيد علي اكبر دهخدا، محمدعلي جمالزاده، شادروان 
ــر يـك در  صادق هدايت، زنده ياد اميرقلي اميني و .... رنج فراوان برده و ه
پيرامون امثله سائره حقاً بحثي مفيد و مستوفي كرده اند كه در خور ســتايش 
ــه فـرق و اختالفـي كـه بيـن ايـن كتـاب و آثـار  و تحسين مي باشد. النهاي
ــتر  دانشمندان نامبرده وجود دارد اينست كه در كتب مدون موجود آنان، بيش
ــه كتـاب  به مورد اصطالح و به كار بردن آن پرداخته شده است. در حالي ك
حاضر شامل امثال و حكمي اســت كـه ريشـه تـاريخي دارنـد و صحـت و 
ــت بـه درايـت رسـيده  واقعيت علل تسميه و شأن نزول آنها از مرحله رواي
است. در واقع منظور نگارنده اين كتاب جمع آوري امثال و حكم مســتند و 

ريشه هاي تاريخي آنها بوده است؛ الغير. 
 

به ياد اديب و محقق مازندراني پرتوي آملي 
ــوي آملـي، فرزنـد برومنـد آمـل، چشـم و چـراغ  معلم فقيد مهدي پرت
فرهنگ مازندران - ريشه ياب حكم و امثال زبان شيرين فارسي، گردآورنده 
فرهنگ عوام آمل و گزيده هاي تاريخ، معلمي دانادل و دلسوز كــه از آغـاز 
ــالن و تـهران در كـار  جواني تا آستانه بازنشستگي در ساري، بابل، آمل، گي
تعليم و تربيت و تا واپسين دم حيات در كار تحرير و تأليف بود. چند سال 
ــي، عـراق در  هم با سمت رايزن فرهنگي و معاونت سرپرست مدارس ايران
بغداد و نجف اشرف و ديگر شهرها و عتبات عاليات با همــت بلنـد و ذوق 
سرشار هموطنان خود را در آن ديار نيز از بركات دانش و حكمت بهره مند 
ــوار  مي ساخت. در آخرين روزهاي خرداد امسال (١٣٦٨ خورشيدي) در ج

رحمت حق آرميد و چراغ عمر پر فروغ او خاموش شد.  
حاصل عمر پر ثمر او تربيت هزاران نفر پزشك، مهندس، دبير و قاضي 
ــه در مـازندارن و تـهران و سـاير نقـاط  و افراد تحصيل كرده ديگر است ك

كشور در خدمت جامعه قرار دارند.  
تأليفات پر بار او نيز هديه اين مرد اديب و فرزانه است به گنجينه غنــي 

و گرانقدر فرهنگ و ادب ايران. 
 

ستون به ستون فرج است 
بشر به اميد زنده است و در سايه آن هر ناماليمي را تحمل مي كند. نـو 
اميد و خوشبيني در همه جا ميدرخشد و آواي دل انگيز آن در تمام گوشــها 

طنين انداز است: «مأيوس نشويد و به زندگي اميدوار باشيد.» 
مفهوم اين جمله را عوام الناس و اكثريت افراد كشـور در تلـو عبـاراتي 

ديگر زمزمه مي كنند: «مگر دنيا را چه ديدي؟ ستون به ستون فرج است.» 
ــاال مـي  اكنون به ريشه داستاني و همچنين ريشه تاريخي ضرب المثل ب

پردازيم. 
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ــاال اقـوال مختلـف وجـود  در مورد ريشه و علت تسميه ضرب المثل ب
ــات موجـود،  دارد كه از مجموعه تمام آن گفته ها در كتب امثله و اصطالح

اين حكايت يا داستان في الجمله استنتاج مي شود:  
ــوم شـده بـود  مي گويند در ازمنه گذشته، جوان بيگناهي به اعدام محك
زيرا تمام امارات و قراين ظاهري بر ارتكاب جرم و جنايت او حكايت مــي 

كرد.  
ــم اعـدام را اجـرا  جوان را به سياستگاه بردند و به ستوني بستند تا حك
كنند. حسب المعمول به او پيشنهاد كردند كه در اين واپســين دقـايق عمـر 

خود اگر تقاضايي داشته باشد در حدود امكان برآورده خواهد شد. 
محكوم بي گناه كه از همه طرف راه خالصي را مسدود ديد، نگاهي بـه 
ــه آن  اطراف و جوانب كرد و گفت: "اگر براي شما مانعي نداشته باشد مرا ب
ــد و گفتنـد: "آيـا تقاضـاي  ستون مقابل ببنديد.» درخواستش را اجابت كردن
ــي سـكوت و تـأمل جـواب داد:  ديگري نداري". جوان بي گناه پس از لخت
"ميدانم كه زحمت شما زياد مي شود ولي ميل دارم مــرا از ايـن سـتون بـاز 
كنيد و به ستون ديگر ببنديد." عمله سياست كه تاكنون مســئول و تقاضـايي 
به اين شكل و صورت نديده و نشنيده بودند، از طــرز و نحـوه درخواسـت 
ــگر  جوان محكوم دچار حيرت شده، پرسيدند: "انتقال از ستوني به ستون دي
جز آنكه اجراي حكم را چند دقيقه به تأخير اندازد چه نفعــي بـه حـال تـو 
دارد؟" محكوم بي گناه كه هنوز بارقه اميد در چشمانش ميدرخشيد، سربلند 

كرد و گفت: "دنيا را چه ديدي؟ ستون به ستون فرج است." 
ــدند  مجددًا عمله سياست براي انجام آخرين درخواستش دست بكار ش
كه بر حسب اتفاق يا تصادف و يا هر طور ديگر كه محاسبه كنيم، در خالل 
همان چند دقيقه از دور فريادي بــه گوش رسـيد كـه : "دسـت نگهداريـد، 
ــرگ  دست نگهداريد، قاتل دستگير شد." و به اين ترتيب جوان بي گناه از م

حتمي نجات يافت. 
ــم نـهاده  اما چون بناي اين كتاب بر ريشه تاريخي و مستند امثال و حك
شده و امثله و اصطالحات غير مستند در كتب قصــص و داسـتانهاي امثـال 
ــع و بررسـي كتـب  مبسوطاً آمده است، لذا به تحقيق و تفحص از افراد مطل
ــدارد  تاريخي پرداختم تا چنانچه ضرب المثل باال في الواقع ريشه تاريخي ن
ــم مـي شـود از ذكـر آن خـودداري  و صرفاً به هيم داستان مشروحه باال خت

كنيم. 
خوشبختانه اخيرًا با دوست و همشهري دانشمندم آقــاي حسـن حسـن 
زاده آملي كه در مقاالت برج زهرمار و دروغ شاخدار و چند جاي ديگر در 
ــاق مالقـات افتـاده،  همين كتاب از محامد و فضايلش اجماالً بحثي شد، اتف
ــاريخي دارد و بـا قبـول زحمـت  بشارت دادند كه اين عبارت مثلي ريشه ت
ــاريخ يعقوبـي  عين مطلب را در تلو عبارات سليس و روان از كتاب عربي ت

ترجمه فرموده و براي نگارنده ارسال داشتند. 
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ 
آرتساخ 

(بخش ٦ ) 
ا.گرمانيك 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
 

ارمنيان آرتساخ به تدريج به اين عقيده و نتيجه ميرسند كه نبايد ساده لوح بود 
ــه ١٩١٩، مانـاس  و قولهاي انگليسيان را باور كرد و اميد به آنها بست. در اول فوري
پاتاشيان اهل روستاي هوراتاغ جرابرد به شوراي ملي ارمني آرتساخ مينويســد كـه 
ــهبود  پس از ورود نمايندگان متفقين به جوانشير به نظر ميرسيد كه اوضاع محلي ب
خواهد يافت و صلح برقرار ميشود، ليكن رويدادهاي چند روز اخير نشان داد كــه 
ــذر نفـاق مـيپاشـد و از رويدادهـاي خونيـن  "يك دست شيطاني" "بين دو ملت ب
ــاول و تعقيـب و  جلوگيري به عمل نميآورد" و پس از ورود انگليسيان، قتل و چپ

اذيت در جوانشير از سر گرفته شده است.١ 
گام ضد ارمني بعدي انگليسيان، انتصاب خسرو بيــگ سـلطانف عضـو 
ــوان  حزب مساوات و سازمانده كليه حمالت وحشيانه اراذل بر عليه آرتساخ، به عن
ــگزور، جوانشـير و جـبرائيل يعنـي نواحـي ارمنـي  فرماندار كل مناطق شوشي، زان
ــون بـه تـاريخ ١٥ ژانويـه  جنوب شرقي استان اليزابت پل قبلي، توسط ژنرال تامس
ــدف اصلـي او غلبـه بـر نـيروي  ١٩١٩ بود. او روز دهم فوريه وارد شوشي شد. ه
ــا چنـگ و دنـدان از  مقاومت آرتساخ به كمك قهر و زور بود. نمايندگي انگليس ب
اقدامات استاندار نو رسيده حمايت ميكرد و به هر نحــو بـه او كمـك ميرسـاند. 
فرماندهي انگليس اعالميهاي منتشر كرد كه در آن آمده بود، همه فرمانهاي صــادر 
شده از سوي استاندار كل بايد بدون بروبرگرد اجرا گردنــد و هـر گونـه "مقـاومت 
اهالي قاطعانه در هم شكسته خواهد شد"٢. دو ماه بعد، در سوم ماه آوريل در نامــه 
رسمي فرماندهي انگليس كه به امضاء سرهنگ د. شاتلورث فرمانده ارتش انگليـس 
در باكو كه جانشين ژنرال تامسون شده بود، رسيد، آشكارا گفتــه ميشـد كـه همـه 
ــتاندار انتصـابي خـود از سـوي فرمـاندهي انگليـس مـورد  فرمانها و مقررات اس

حمايت قرار خواهد گرفت٣.  
ــان آرتسـاخ  ورود سلطانف به شوشي با برگزاري چهارمين كنگره ارمني
كه در روزهاي ٢١-١٢ فوريه ١٩١٩ برگزار شد، مصادف گرديد. اين كنگره قاطعانه 
ــاخ را جزئـي از قلمـرو خـود  به دولت آذربايجان اعتراض نمود كه هنوز هم آرتس

ميداند. اين كنگره به انتصاب سلطانف به عنوان استاندار كل نيز اعتراض كرد٤. 
پس از برگزاري اين كنگره جو سياسي ارمنيان آرتســاخ بسـيار متشـنج 
شد. فرماندهي انگليس مصرا" از سلطانف ميخواست در اسرع وقت آرتساخ را بـه 
ــت نـيز وي نيروهـاي بيشـتري دريـافت  تابعيت آذريايجان در آورد و به همين عل
ــه بـه  ميكرد و حلقه محاصره آرتساخ را تنگ تر ميساخت. سلطانف در نامهاي ك
تاريخ ٢٥ فوريه ١٩١٩ براي دولت خود ارسا ل كرد طــرح مطيـع سـاختن ارمنيـان 
آرتساخ را تشريح نمود و اجراي آن را منوط به "تاثير و نفوذ انگليسيان" ميدانست. 
او اطمينان ميداد كه قادر است بــه اميـد كمكهـاي انگليـس "ارمنيـان را وادار بـه 
شناسايي حكومت آذربايجان نمايد و رهبران ارمني را دســتگير و تبعيـد كنـد"٥. در 
نامه ديگري كه به تاريخ ١٤ مارس از طرف استانداري براي سرگرد مونك مــيزون 
رئيس نمايندگي انگليس در شوشي ارسال شــده بـود دربـاره عقـب نشـيني و دور 
ــه، انحـالل سـريع شـوراي ملـي  كردن آندرانيك از مرزهاي آرتساخ ظرف دو هفت
ارمني و تبعيد روشنفكران تراز اول از آرتساخ صحبت ميشــد٦. رئيـس نمـايندگي 
انگليس خطاب به شوراي ملي آرتساخ، از آنان درخواست ميكــرد تحـت تـابعيت 
حكومت آذربايجان قرار گيرند٧. او تهديد ميكرد در غير اينصورت با توسل به زور 

مقاومت ارمنيان "قاطعانه در هم شكسته خواهد شد"٨. 
ــيان، پاسـخ  شوراي ملي ارمني آرتساخ پس از بررسي تهديدات انگليس
داد كه قراباغ نميتواند انتصــاب نمـاينده حكومـت مسـاواتها را بپذيـرد و "قرابـاغ 
ارمني... به سراسر جهان اطالع داده اســت كـه حضـور حكومـت آذربايجـان را در 

                                                           
١: آرشيو دولتي مركزي اسناد سازمانهاي سياسي و اجتماعي جمهوري ارمنستان، (از اين 

پس آرشيو سازمانها). ٤٠٣٣، ٥، ٤٢٥، شماره ١. 
٢ - آرشيو دولتي، قايل ٢٠٠، ليست ١ دفتر ٢٤٣، سند شماره ١٠١، نيز "مشاك"، ١٠ مارس 

 .١٩١٩
٣ - همانجا ٢٤٤، شماره ٤. 

٤ - همانجا، ٢٤٣، شماره ٢٨، سند ٥. 
٥ - آرشيو سازمانها، ٤٠٠٣، ٥، ٤٢٩، شماره ٤-٢. 

٦ - همانجا، ٤٢٢، شماره ٩-٨. 
٧ - آرشيو دولتي، ٢٥٢، ١، ١، شماره ٥-٤. 

٨ - همانجا، ٢٠١، ١، ٤١، ١٢. 
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قلمرو خود نميپذيرد و نخواهد پذيرفت، ايـن تصميـم را كنـگره ارمنيـان سراسـر 
قراباغ كه اخيرا" برگزار شده است اتخاذ كرده است"٩. شوراي ملي، بر اساس يكــي 
ــت و اراده سـاكنان  از اسناد موجود، معتقد بود كه كنفرانس صلح پاريس" به خواس
ــي را مجـددا" بـه ارمنسـتان منضـم  ارمني سراسر قراباغ پاسخ گفته اين منطقه ارمن
ــي در خواسـت خـروج نيروهـاي نظـامي آذربايجـان از  خواهد كرد"١٠. شوراي مل
مرزهاي آرتساخ را مطرح ميساخت با اين حال حكومت آذربايجان ايــن تقاضـاي 
ــه ورميـا" چـاپ بـاكو در  ارمنيان آرتساخ را قاطعانه رد ميكرد. نشريه مستقل "ناش
ــئله قرابـاغ "آذربايجـان از كمكهـاي فرمـاندهي  همان روزها مينوشت كه در مس
بريتانيا برخوردار است". سپس ادامه ميدهد كه اين سياست چنان شرايط پيچيدهاي 
ــان سـرباز ميزدنـد.  پديد آورده بود كه مردم قاطعانه از شناسايي حكومت آذربايج
"فرماندهي انگليس از هيچ كوششــي بـراي تحكيـم حكومـت آذربايجـان مضايقـه 
نميكند" و "به انحاء مختلف بر سر راه شناسايي حكومت شوراي ملي ايجاد اخالل 
مينمايد". در ادامه اين نشــريه ميافزايـد، مشـكل ميتـوان گفـت كـه "فرمـاندهي 
انگليس با تحميل يك حكومت دشمن و بيگانــه بـر يـك جمعيـت روسـتايي چـه 
مقاصدي را دنبال ميكند". آنگاه نتيجه گيري ميكند كه سياست انگليــس مملـو از 
ــد حكومـت  معضالت خونين است زيرا "مردم قراباغ با اتكاء به اراده خود نميتوان

فئودالها و بيگهاي آذربايجاني را بپذيرد". 
ژنرال آندرانيك كه در گوريس بود، دورادور رويدادهاي آرتساخ را زير 
نظر داشت و پيگيري ميكرد و به فرماندهان نظامي و شوراي ملي ارمني قراباغ طي 
نامههاي خود توصيههاي الزم را ارائه ميداد. ژنرال در نامه خود به فرماندهي كــل 
نيروهاي متفق در باكو درخواست ميكرد خواستهاي به حق اهــالي آرتسـاخ جامـه 
ــود كـه "ارمنيـان قرابـاغ و منطقـه  عمل بپوشند. او وظيفه خود ميدانست متذكر ش
ــش از ٤٠٠ هـزار  پهناور زانگزور و مناطق آن قاپان، سيسيان و مغري با جمعيت بي

نفر تحت هيچ شرايطي نميتوانند سلطه آذربايجان را بر قلمرو خود بپذيرند"١١. 
ارمنيان قراباغ، آندرانيك را حامي خود ميدانســتند. در نامـهاي كـه بـه 
تاريخ ٢٠ ژانويه ١٩١٩ از آرتساخ براي او ارســال شـده بـود آمـده اسـت: "امـروز 
قراباغ... چشمان خود را به سوي شما خيره كرده با تمام وجود خواستار ديدار شما 
ــا  است و اين كه شما را در راس كليه امور ببيند. تنها شما ميتوانيد به اين اوضاع ن

بسامان پايان دهيد...."١٢.  
زحمتكشان سيونيك با گرد آمدن نزد ژنرال آندرانيك مــانع از اجـراي 
ــط تركـان و تاتارهـا*  برنامه وحشتناك و شيطاني كشتارهاي زانگزور و قراباغ توس
ــه آندرانيـك بـه  شدند. دژخيمان ترك و تاتار تمام امكانات تبليغاتي خود را بر علي
كار گرفتند. روزنامه "آذربايجان" ارگان رسمي حزب مساوات دسيسههاي جديــدي 
ــان، اسـتعمارگران آلمـاني- تـرك  بر عليه آندرانيك تدارك ميديد زيرا در اين فرم
ـها  سياست وحشيانه خود را تقريبا" در سراسر ماوراء قفقاز به اجرا در ميآوردند. تن
ــلطه بيگانـه مـبرا  زانگزور و قراباغ به همت جنگهاي قهرمانانه سپاه آندرانيك از س

شدند. 
ــك را از  مساواتيها به هر نحو سعي ميكردند به كمك تامسون آندراني
ــاخ ارمنـي و سراسـر زانـگزور را بـه چنـگ آورنـد.  سيونيك بيرون برانند و آرتس
ــس مبنـي بـر تسـليم زانـگزور بـه حكومـت  آندرانيك درخواست فرماندهي انگلي
ــيرايت نمـايندگان تامسـون،  مساوات را قاطعانه رد كرد. سرگرد كيپون و سروان س
عبداهللا بيگ حسن بيگف از طــرف دولـت مسـاوات بـاكو و چيلينگاريـان نمـاينده 
ــيدند كـه  شوراي ملي ارمني باكو پس از ورود به گوريس با آندرانيك به توافق رس
شخص اخير تا ماه مه ١٩١٩ در زانگزور باقي بماند. ليكن جلسه فرماندهان نظـامي 
ــر  كه بنا به دعوت آندرانيك در ٢٣ دسامبر ١٩١٨ تشكيل شده بود ترجيح داد زودت
از موعد از سيونيك خارج شوند زيرا نه مواد غذايي موجود بود و نه محل مناسـب 
براي اقامت زمستاني در اختيار داشتند. غير از آن، سربازان مايل بودند به خانــههاي 
خود باز گردند و كارهاي كشاورزي خــود را بـه موقـع انجـام دهنـد. در تـاريخ ٤ 
مارس ١٩١٩، سرگرد كيپون بار ديگر به گوريس مـيرود و بـه آندرانيـك پيشـنهاد 
ميكند از طريق محور شوشي- يوالغ- تفليس از زانــگزور راهـي ايـروان شـود و 
اطمينان ميداد كه جادهها داراي امنيت كافي بوده از طرفــي ٢٥٠ سـرباز انگليسـي 
ــك  سپاه او را همراهي كنند. از ديگر سو ساكنان قراباغ درخواست كردند تا آندراني
زانگزور را ترك نكند و در صورتي كه اين امر امكان پذير نيست و تصميم ژنــرال 
ــالع داشـتند كـه  قطعي است، از محور پيشنهادي انگليسيان حركت نكند١٣. آنها اط
ــامخور بـود تـا بتوانـد نيروهـاي  دولت مساواتيها در تدارك كشتار جديدي در ش
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ــان را رد كـرد. سـپاه او روز دوم  ژنرال را كال" نابود سازد. آندرانيك نيز پيشنهاد آن
آوريل از روستائيان افتخار آفرين آنگغاكوت خداحــافظي كـرده راهـي اچميـادزين 

گرديد. در واقع هم زانگزور و هم آرتساخ بدون آندرانيك يتيم شدند.١٤ 
عزيمت آندرانيك از سيونيك، آرتساخ را در وضعيت وخيمي قــرار داد 
اما اهالي آرتساخ اميد خود را از دست نميدادند و مقاومت جسورانه خود را به نام 

آزادي و تنازع بقاء خود در برابر اشغالگران انگليسي- مساوات ادامه ميدادند. 
آذربايجان مساواتي و كارگزار آن سلطانف از سياســت خـود مبنـي بـر 
ــد. سـلطانف بـا حمـايت و كمكـهاي مسـتقيم  اشغال آرتساخ صرف نظر نميكردن
ــرك وامپرياليسـتهاي انگليسـي در تـدارك "حمـام خـون" در سـرزمين  دژخيمان ت
ــن بـاره  آرتساخ بود. واهان اسقف قراباغ و بهادريان عضو شوراي ملي ارمني در اي
ــي از  تامسون را آگاه ميسازند و بنا به درخواست تامسون در تاريخ ٢٦ مارس هيئت
آرتساخ راهي باكو ميشود و با سرهنگ شاتلورث مالقات ميكنــد. بـد نيسـت بـه 
ــالن شـاهنازاريان رئيـس شـوراي ملـي آرتسـاخ و  يادداشتهاي مذاكرات بين آس
گراسيم مليك شاهنازاريان شهردار شوشي با شاتلورث بپردازيم. رئيس شوراي ملي 
در پاسخ به اين پرسش سرهنگ انگليسي كه قصد ارمنيان قراباغ چيســت صريحـا" 
چنين اظهار ميدارد: "قصد و مقصد نهايي ارمنستان است زيرا كــه وجـوه مشـترك 
ــي بـر  كامل وجود دارد". گراسيم شاهنازاريان شهردار در برابر اصرار شاتلورث مبن
ــم را در  تبعيت از آذربايجان پاسخ ميدهد كه دولت آذربايجان حتي قادر نيست نظ
ــد از  خانه خود برقرار كند چه رسد به برقراري نظم در قراباغ. سرهنگ سعي ميكن
ــا آذربايجـان و اسـتاندار كـل آن  موضع قدرت سخن بگويد: "مقاومت و ضديت ب
ــاعت  ضديت با انگليس است. ما آنقدر نيرومنديم كه ميتوانيم شما را مجبور به اط
ــته  كنيم". شهردار قاطعانه پاسخ ميدهد كه دروازههاي قراباغ به روي آذربايجان بس

خواهند بود و حكومت مزبور هرگز پذيرفته نميشود"١٥. 
پس از مدتي در نيمه دوم آوريل، شاتلورث وارد آرتساخ ميشــود و از 
ــان  شوراي ملي ارمني درخواست ميكند با حضور او مسئله پذيرش سلطه آذربايج
مساواتي حل و فصل گردد. كنگره جديد پنجم ارمنيان قراباغ در روزهــاي ٢٩-٢٣ 
ــراري تشـكيل مـيگردد. شـاتلورث و سـلطانف در يكـي از  ماه آوريل بطور اضط
جلسات شركت ميكنند و شاتلورث چه در سخنراني خود در جلسه مذكور و چــه 
در نامهاي كه به تامسون مينويسد تالش ميكند نقطه نظرات استعماري انگليس را 
مطرح سازد. به هر حال، نمايندگان ارمني آرتساخ به ايــن امـر تشـويق نميشـوند. 
ــاخ بـا موقعيـت  نمايندگان طي سخنرانيهاي غضبناك خود تاكيد ميكنند كه آرتس
جغراقيايي خود از نقطه نظر قومي و ملــي بطـور تـاريخي بخـش جدايـي نـاپذيـر 
ارمنستان است و نميتوان درباره تابعيت از آذربايجان سخن گفت. كنگره "پذيرش 
ــگره بـراي  هرگونه ارتباط اداري و حكومتي با آذربايجان را غير ممكن ميداند". كن
بار دوم به درخواست شاتلوزث پاسخ منفي ميدهد و به نظر خود مبنــي بـر عـدم 
ــهاي  خيانت به "اراده تزلزل ناپذير ارمنيان سراسر قراباغ" اصرار ميورزد. در قطعنام
كه به امضاء ٤٨ تن از نمايندگان كنگره رسيده بود آمده است كه درخواست مطرح 
شده با "خواستها و منافع حياتي مردم ارمني قراباغ كه نمايندگان خود را به كنگره 

گسيل داشتهاند مطابقت ندارد". 
ــت و حقيقـت تـاريخي اسـت. در حـالي كـه برخـي از  اين يك واقعي
ــي قلـي اف  نويسندگان همه اين مطالب را وارونه جلوه ميدهند. جمال بهادر اوغل
ــاريخ تشـكيل ناحيـه خـود مختـار قرابـاغ  در مقاله خود تحت عنوان "شمهاي از ت
ــان خطـاب بـه كميتـه  كوهستاني" با استناد به سطرهايي از گزارش آناستاس ميكوي
مركزي حزب كمونيســت روسـيه در تـاريخ ٢٢ مـه ١٩١٩ كـه در آن آمـده اسـت 
ــود تصميـم گرفتـه اسـت تـا حكومـت  "روستائيان ارمني قراباغ در كنگره پنجم خ
آذربايجان شوروي را به رسميت بشناسد و به آن ملحق گردد" (جالب است كـه در 
سال ١٩١٩ در مورد كدام آذربايجان شوروي ميتوانســتند سـخن بگوينـد)، نتيجـه 
ــان قرابـاغ كوهسـتاني بـه نفـع "پيوسـتن سـرزمين خـود بـه  ميگيرد كه زحمتكش
آذربايجان" راي دادهاند. گ. قلي اف رئيس شعبه آذربايجاني انيستيتوي ماركسيسـم-

لنينيسم بطور تحت اللفظي و بدون بررسي واقعيت امر اين مطلب را در مقاله خـود 
ــاريخ تشـكيل ناحيـه خـود مختـار  تحت عنوان "از مواضع انترناسيوناليزم. درباره ت
ــد. مـا  قراباغ كوهستاني در جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان" تكرار ميكن
بعدا" به اكاذيب مطرح شده خواهيم پرداخت. تا كنون براي ما مشخص نشده است 
ــتخراج كـرده اسـت ليكـن فكـر  كه آ.ميكويان اين اطالعات نادرست را از كجا اس
ميكنيم پيدا كردن و خواندن قطعنامه فوق الذكر كنگره پنجم ارمنيان قرابــاغ بـراي 

قلي افهاي تاريخدان كار دشواري نبود١٦. 
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