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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

تهیــه ی شـــاره ی چهاردهــم نشـــریه فرهنگــی نیـــز 

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن



به مناسبت روز احسان ونیکوکاری

دل ها به هم نزدیک مي شوند و شکوفه هاي مهرباني در قلب ها 
جوانه مي زند.

امروز لب ها براي لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است.
شاید بتوان با سرمایه احسان و نیکوکاري، در این روز، دلي به دست 
آورد و با دوستي و مهرورزي، بوستان وجود را زینت داد و نهال عشق 

و خوبي را بار دیگر آبیاري کرد.
انسان دوستی یا نیکوکاری )به انگلیسی: philanthropy( به اعمال یا 
اوقافی گویند که در راه اهداف بشردوستانه و برای مقاصد نیکوکاری 

انجام شده باشد.
از سال 1369 هر سال در اسفند ماه و در آستانه عید نوروز و بهار 
طبیعت ، مردم مهربان و نیکوکار کشور ما همزمان با هفته احسان 
و نیکوکاری در 14 اسفند در همایشی عظیم که تبلور نوع دوستی، 
عاطفه  و  محبت  پر  های  دست  است  آنان  مهرورزی  و  نیکوکاری 

خویش را بر سر خانواده های نیازمند و کودکانشان می کشند.
هفته نیکوکاری )از چهاردهم تا بیست و یکم اسفندماه( به منظور 
جذب کمکها و هدایای مردم به خانواده های محروم و نیازمند برگزار 
می شود که جمع آوری و توزیع آن توسط کمیته امداد صورت می 
گیرد.جشن نیکوکاری صرف نظر از هدایایی که طی آن جمع آوری 
می شود به لحاظ معنوی ، اجتماعی و فرهنگی دارای کارکرد های 
ویژه ای است که از جمله آنها می توان به گسترش و تقویت هرچه 
بیشتر فرهنگ احسان و انفاق، کمک به همنوع و انسجام اجتماعی 
الهی و  آیین  از دیدگاه  به همنوع  نوع دوستی و کمک  اشاره کرد. 
جهانی اسالم امری ذاتی و فطری است. در واقع خداوند متعال تمایل 
به کمک کردن به همنوعان را به صورت یک شناخت در قلب هر 
بشری الهام کرده است . بدین مفهوم که عمل نیکوکاری به صورت 

نور الهی در قلب و سرشت انسان وجود دارد.

نگرش دین
در فرهنگ شکوهمند اسالم، انفاق در راه خدا، از مصادیق احسان 
شمرده شده و روایات و آیات بسیاري در تأکید آن آمده است که در 

این مطلب به برخی از آنها اشاره می کنیم :

اجر و مزد انفاق
قرآن مجید اجر و مزد انفاق در راه خدا را هفتصد برابر بیشتر می 
داند. و نیز می فرماید: »اگر چیزی را در راه او انفاق کنید، خداوند 
عوض آن را می دهد و جای آن را پر می کند و او بهترین روزی 

دهندگان است.«

انفاق کنندگان رستگارانند
ناپسندیده بُخل و  از صفت  انفاق در راه خدا و دوری  قرآن مجید، 
طمع را، از ویژگی های اخالقی رستگاران شمرده شده است. در آیه 
16 سوره تغابن آمده است: »تا می توانید تقوای الهی پیشه کنید و 
گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است 
و کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند، رستگارانند.«

خداوند اعمال ما را وسیله آزمایش مان ذکر می کند و ضمن توصیه 
به انفاق، ما را از پاداش عظیم آن با خبر می نماید و حفظ وجودمان 

را از بخل سبب رستگاری مان می داند.

 ُحسن
و نیکو
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توشه ای برای سختی ها
انفــاق عملــی اســت محبــوب خداونــد و دارای اجــر فــراوان. انفــاق 
ــرس و  ــت، ت ــرگ و در روز قیام ــگام م ــود، در هن ــی ش ــبب م س
انــدوه از مــا دور شــود. هــم چنیــن پــاداش احســان، ویــژه افــراد 
ــر انفاقــی کــه مــی کننــد  معیــن نیســت و همــه مردمــان در براب
بــه پــاداش عمــل خــود مــی رســند. پــس انفــاق کنیــم تــا توشــه 

ــرای لحظــات ســخت خــود پیــش فرســتیم. ای نیکــو ب

انفاق، تجارتی پرسود
ــدا را  ــان در راه خ ــد، احس ــی بلن ــر، در بیان ــوره فاط ــه 29 س آی
ــه  ــانی ک ــت: »کس ــده اس ــمرده ش ــود ش ــار از س ــی سرش تجارت
کتــاب الهــی را تــالوت مــی کننــد و نمــاز بــه پــا مــی دارنــد و از 
آنچــه روزی شــان داده ایــم، پنهــان و آشــکار، انفــاق مــی کننــد، 

ــد.« ــد دارن ــان را امی ــی زی ــود و ب ــی پرس تجارت
ــه عظمــت  ــی شــک، ســودی ب ــد، ب ــا خداون ــه ای ب ــن معامل چنی
رضــوان الهــی دربــردارد. از حضــرت علــی علیــه الســالم هــم روایت 
شــده اســت: »آن کــس کــه بــا دســتی کوتــاه ببخشــد، از دســتی 
بلنــد پــاداش مــی گیــرد«. بنابرایــن، آنچــه در راه خیــر انفــاق مــی 
ــی  ــر آن م ــد از فضــل خــود ب ــم باشــد، خداون ــد ک ــم، هرچن کنی
افزایــد و چندیــن برابــر بــه مــا پــاداش مــی دهــد. پــس تــا مــی 
ــا خــدا تجــارت کنیــم کــه ســودی  ــا کاالی نیکــوکاری ب توانیــم ب
ســنگین بــه دنبــال دارد. حضــرت علــی علیــه الســالم در ایــن بــاره 
نیــز فرمودنــد: »هــر گاه تهــی دســت شــدید، بــا صدقــه دادن، بــا 
خــدا تجــارت کنیــد«. و »روزی را بــا صدقــه دادن فــرود آوریــد.«

اخالص در انفاق
از مهمتریــن شــرایط انفــاق، »اخــالص« اســت. یعنــی آنچــه مــی 
بخشــیم، بایــد فقــط بــرای خــدا و نیــت مــا تنهــا رضایــت او باشــد. 
ــته  ــدح داش ــع م ــی توق ــد از کس ــم، نبای ــی کنی ــاق م ــی انف وقت
باشــیم؛ چراکــه اگــر ایــن توقــع در کار بیایــد، انفــاق، دیگــر در راه 
خــدا نیســت و نبایــد منتظــر پــاداش و گشــایش و آمــرزش بــود. 
ــان  ــد چن ــد، خداون ــص باش ــدا خال ــرای خ ــا ب ــت م ــه نی و چنانچ
ــه  ــر چ ــد و ه ــان نگنج ــه در باورم ــد ک ــی ده ــا م ــه م ــری ب اج
اخــالص بیشــتر باشــد، شایســتگی بــرای پــاداش هــم بیشــتر مــی 

شــود.

ــاره  حضــرت علــي علیــه الســالم درب
ــد: ــي فرماین ــوکاری م ــش و نیک بخش

* بخشش بیش از خویشاوندي محبت مي آورد.
* آنکه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است.

ــرآورد، ماننــد کســي  ــرادر مؤمــن اش را ب * کســي کــه حاجــت ب
اســت کــه همــه عمــرش را بــه عبــادت گذارنــده اســت.

ــه اي عمــل  ــه گون ــاش. امــروز ب * خــودت وصــي مــال خــودت ب
کــن کــه دوســت داري پــس از مرگــت عمــل کننــد.

* در دنیــا جــز بــراي دو کــس خیــر نیســت؛ یکــي گناهــکاري کــه 
ــا توبــه جبــران کنــد و دیگــر نیکــوکاري کــه در کارهــاي نیکــو  ب

شــتاب ورزد.

نیکوکاری در سایر کشورها
ــک  ــورت ی ــه ص ــه دارد و ب ــی دیرین ــش تاریخ ــکا بخش در آمری
فرهنــگ عامیانــه مرســوم گشــته  اســت. بســیاری از دانشــگاه های 
ــداث  ــی اح ــی و مال ــای ارض ــط وقف ه ــا توس ــکا ی ــی آمری کنون
شــده اند، و یــا توســط هدایــای افــراد خّیــر بــه فعالیت هــای 

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــی خ علم

ــر از  ــه غی ــکا )ب ــخ آمری ــه در تاری ــی ک ــال بخشش ــان اعم در می
مــوارد فــراوان موسســات آمــوزش عالــی هماننــد تاســیس دانشــگاه 
هــاروارد( معــروف می باشــد، می تــوان بــه تاســیس 1۰۵ کتابخانــه 
عمومــی توســط انــدرو کارنگــی،و اهــدای 2۰۰ میلیــون دالری بــه 
ــز  ــکا نی ــی آمری ــای مل ــرد. بســیاری از پارک ه ــاره ک ــی آراش ان پ
)هماننــد پــارک ملــی گرانــد تیتــون( توســط ثروتمنــدان و بــرای 

حفــظ طبیعــت و عمــوم خریــداری شــدند.
متعهــد  آمریکایــی  میلیــاردر   4۰ میــالدی،   2۰1۰ ســال  در 
ــوکاری و  ــرای مقاصــد نیک ــروت خــود را ب ــل نصــف ث شــدند الاق
بشردوســتانه بــه ســازمان های غیرانتفاعــی و ان جــی او ببخشــند. 
در میــان ایــن افــراد خّیــر می تــوان اســامی بیــل گیتــس، مایــکل 
بلومبــرگ، جــورج لــوکاس، وارن بافــت، لــری الیســون، پیــر 

ــد. ــن را دی ــل آل ــار، و پ امیدی
امــروزه در آمریــکا، بخشــش و اوقــاف حتــی یــک رشــته تحصیلــی 
نیــز می باشــد کــه در ســطوح دکتــرا و کارشناســی ارشــد مــدارک 

ــد. ــه می ده ارائ



روز درخــت کاری یکــی از روزهــای ســال اســت کــه در آن مــردم 
تشــویق بــه کاشــتن نهــال می شــوند. ایــن روز معمــوالً در روزهــای 
ــا روزهــای نخســت بهــار اســت. در ایــران، 1۵  پایانــی زمســتان ی
ــع طبیعــی از ۵  اســفندماه هــر ســال اســت. در ایــران هفتــه مناب
ــت.  ــن شده اس ــان تعیی ــِت گیاه ــرای گرامی داش ــارس ب ــا 12 م ت
روز درختــکاری در کشــورهای بســیاری گرامــی داشــته می شــود.

ایــن روز بــرای نخســتین بــار توســط جولیــوس اســترلینگ 
مورتــون )J.Sterling Morton( از ایالــت نبراســکای آمریــکا در تاریــخ 

ــد. ــته ش ــه گذاش ــل 1872 پای 1۰ آوری
بعدهــا ایــن روز )Arbor Day( در ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 

ــد. ــل ش ــل، منتق ــه آوری ــن جمع چهارمی
ــازمان های  ــط س ــت کاری توس ــان روز درخ ــاط جه ــتر نق دربیش
ــود.  ــزار می ش ــزی و برگ ــی برنامه ری ــای مردم ــاد و گروه ه مردم نه
در ایــران بزرگتریــن و مردمی تریــن پویــش درخــت کاری، پویــش 
»یــه عالمــه درخــت« اســت. در ایــن پویــش در دو ســال، 8 

میلیــون نهــال کاشــته شــده اســت.
 یــه عالمــه درخــت در اســفند 9۵ بــا طــرح ایــدهٔ تــازه، افــراد را در 
ــات تلگــرام  ــا اســتفاده از یــک رب فضــای مجــازی قــادر ســاخت ب
ــد و  ــش کنن ــت از پوی ــخصی حمای ــتر ش ــاخت پوس ــه س ــدام ب اق
ــش  ــن پوی ــه ای ــال ب ــا انتشــار آن در فضــای اینســتاگرام 1۰ نه ب
ــه و  ــرار گرفت ــرش بســیار ق ــورد پذی ــن طــرح م ــد. ای کمــک کنن
ــای  ــن پویش ه ــی از بزرگتری ــش فارســی زبان و یک ــن پوی بزرگتری

جهــان شــود.

 روز درختکاری در ایران
درختــکاری در ایــران دارای پشــتوانه  ای از عالیــق ملــی و ســنت 
ــتان،  ــان باس ــه ایرانی ــد ک ــی  ده ــخ نشــان م تاریخــی اســت، تاری
جشــن هــای خاصــی داشــتند و در ایــن جشــن هــا بــه درختــکاری 

پرداختــه و بــه خــاک و زراعــت احتــرام مــی  گذاشــتند.

اهمیت درختکاری در اسالم
در ادیــان و فرهنــگ هــای مختلــف جهــان، درخــت و درختــکاری 
جایــگاه خاصــی دارد. دیــن مقــدس اســالم نیــز بشــر را بــه کاشــت 
درخــت تشــویق و ترغیــب کــرده اســت و بعضــی از بــزرگان دیــن 
بــه ایــن امــر اشــتغال داشــته انــد. حضــرت علــی علیــه الســالم در 
مدینــه بــاغ هــای خرمــای فراوانــی بــه وجــود آورد و بیشــتر آنهــا 

را در راه خــدا وقــف کــرد.

درختـــ و
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حضرت  درباره  گویا  و  کوتاه  نکته  ده 
علی)ع(

1. حضرت علی علیه السالم در هیچ جنگ و جهادی شرکت نکرد 
مگر این که پیروز برگشت.

2. رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می گفت: »َعلی اَْشَجُع الّناِس َقلْبا 
/ علی، شجاع ترین و قویدل تریِن مردم است.«

3. حضرت علی علیه السالم حریف را فقط با یک بار زدن می کشت 
و در حدیث است که: »کانت ضرباتة وترا / ضربت شمشیر او همیشه 

تک ضرب بود.«
4. پیامبر اسالم می گفت: »علی سیُف اهلّل َعلی اَْعدائِِه / علی، شمشیر 

خدا است که بر روی دشمنان خدا کشیده می شود.«

سوار  هم  اگر  و  می جنگید  پیاده  بیشتر  السالم  علیه  علی  امام   .۵
اسبی می شد، چندان برایش مهم نبود. به حضرتش گفته شد که 
چرا سوار اسب نمی شود؟ پاسخ داد: اسب یا برای تعقیب حریفی 
است که از میدان بگریزد و یا برای این است که کسی بخواهد خود 
بگریزد و من نه کسی هستم که پشت به دشمن کنم و بگریزم و نه 
کسی هستم که اگر کسی گریخت تعقیبش کنم. پس اسب را برای 

چه می خواهم؟
6. حضرت زرهش تنها سینه اش را می پوشاند و هرگز پشت نداشت. 
از او پرسیدند که چرا زرهش پشت ندارد؛ آیا نمی ترسد که کسی از 
پشت به او ضربتی بزند؟ در پاسخ گفت: من هرگز به دشمن پشت 
نمی کنم و از میدان نمی گریزم و خدا هرگز آن روز را نخواهد آورد.

7. شجاعت و استواری حضرت علی علیه السالم در جنگ ها چنان 
بود که هرگاه مشرکان و کافران او را در جنگ می دیدند به همدیگر 

وصیت می کردند مثل این که مرگ را با چشم خود دیده باشند.
8. هرگاه که دو صف برای جنگ مقابل هم صف می کشیدند، مردم 
به یکدیگر می گفتند: ملک الموت در همان صفی باید باشد که علی 
با آن صف است و صف مقابل خواهی نخواهی باید خود را برای مرگ 

آماده کنند.
9. روزی یکی از سرداران سپاهش به او گفت که اگر اسب ها آشفتند 
پاسخ فرمود: در  بیابیم؟ در  را کجا  تو  از همدیگر دور شدیم،  ما  و 
همان جایی که از من دور شده اید. حاکی از این که در همین جایی 

که هستم خواهم بود.
1۰. وقتی که در جنگ جمل پرچم را به پسرش محّمد حنفیه داد، 
به او چنین گفت: »کوه ها هم از هم بپاشند، تو از خود مپاش؛ دندان 
هایت را به هم بفشار؛ کاسه سرت را به خدا بسپار؛ پاهایت را چون 
میخ به زمین بکوب؛ به انتهای سپاهیان دشمن چشم بدوز؛ و از تنگ 
نظری و دون هّمتی چشم بپوش؛ و بدان که پیروزی بی گمان پیش 

خداونِد سبحان است.«

امیـر
مومنان

به مناسبت والدت حضرت علی)ع( و روز پدر
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 1334 اسفند   7 درگذشته   – تهران   12۵7 )زاده  دهخدا  علی اکبر 
تهران(، ادیب، لغت شناس، سیاست مدار و شاعر ایرانی بود. او مؤلف 

و بنیان گذار لغت نامه دهخدا نیز بوده است.

دوره یکم )تا نیمه راه مشروطیت(
علی اکبر دهخدا در سال 12۵7 خورشیدی در تهران دیده به جهان 
گشود. اگرچه اصلیت او قزوینی بود، اما پدرش خان باباخان که از 
مالکان متوسط قزوین بود، پیش از زاده شدن وی از قزوین خارج 
شده، در تهران اقامت گزیده بود. هنگامی که او نه ساله بود پدرش 
از  که  بروجردی  غالمحسین  زمان  آن  در  کرد.  فوت  بروجرد  در 
دوستان خانوادگی آن ها بود کار تدریس دهخدا را آغاز کرد و دهخدا 

تحصیالت قدیمی را نزد او آموخت.

در زمان گشایش مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه 
شرکت  مدرسه  ورودی  آزمون  در  دهخدا  سال 1278 شمسی،  در 
کرد و در آن جا مشغول تحصیل شد و چهار سال بعد جزء اولین 
علوم  مبانی  با  دوره  این  طی  بود.  سیاسی  مدرسه  فارغ التحصیالن 

مدرسه  آن  فارسی  ادبیات  معلم  شد.  آشنا  فرانسوی  زبان  و  جدید 
عهده  به  را  کالس  ادبیات  تدریس  گاه  و  بود  فروغی  محمدحسین 
حاج  منزل  جوار  در  دهخدا  پدری  منزل  می گذاشت. چون  دهخدا 
شیخ هادی نجم آبادی بود، دهخدا از این موقعیت استفاده می کرد و 

از محضر او بهره می گرفت.
میرزا  اکنون  که  دهخدا  سیاسی،  علوم  مدرسه  دوره  اتمام  از  پس 
علی اکبر خان قزوینی نامیده می شد، به خدمت وزارت امور خارجه 
به عنوان  غفاری  معاون الدوله  که  هنگامی   1281 سال  در  و  درآمد 
سفیر ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود، دهخدا به عنوان 
منشی سفیر با او همراه شد. اقامت آن ها در اروپا بیش از دو سال 
زبان  با  بیشتر  آشنایی  برای  دوره  این  از  بود. دهخدا  وین  در شهر 
فرانسوی و دانش های جدید استفاده کرد. او در سال 1284 به ایران 

بازگشت.
به  ابتدا  بود.  مشروطیت  آغاز  با  هم زمان  ایران  به  دهخدا  بازگشت 
مقاطعه حسین آقا  در  که  خراسان  شوسه  اداره  در  ماه  مدت شش 
و مترجم مسیو دوبروک مهندس  معاون  به عنوان  بود،  امین الضرب 

بلژیکی استخدام شد.
دهخدا از دست پروردگان شیخ هادی نجم آبادی محسوب می شود 
که در جنبش مشروطه نقشی مهم ایفا کرد. دهخدا در بیان خاطرات 
خود، »تربیت عقل« خویش را به شیخ هادی »طائب ثراة« نسبت داده 
و او را همراه دو مربی دیگر خود، »وجودی استثنایی« خوانده است.

در همین هنگام )شمسی 128۵  132۵ قمری(، میرزا جهانگیرخان 
روزنامه  انتشار  آغاز  برای  تبریزی  قاسم خان  میرزا  و  شیرازی 
به همکاری  او دعوت  از  بودند  بنیان گذار آن  صوراسرافیل که خود 

کردند. دهخدا از ابتدا نویسنده اصلی در صوراسرافیل بود.

علی اکبـر
دهخدا



زمره  در  صوراسرافیل،  روزنامه  در  بند  مقاله های  نگارش  با  وی 
مورد  نیز  او  که  بود  همین سبب  به  گرفت.  قرار  خواهان  مشروطه 
در  انگلستان  سفارت  کمک  اگر  و  شد  واقع  شاه  محمدعلی  غضب 
می یافت.  همکارانش،  چون  سرنوشتی  نبود،  او  برای  گرفتن  امان 
ربیع اآلخر  هفدهم  پنج شنبه  هفتگی  روزنامه  این  شماره  نخستین 
132۵ قمری برابر هشتم خرداد 1286 و 3۰ مه 19۰7 در هشت 
صفحه در تهران منتشر شد. صوراسرافیل طی چهارده ماه بعدی با 
تعطیلی ها و توقیف هایی که دید جمعاً سی و دو شماره منتشر شد 
که تاریخ آخرین شماره بیستم جمادی االولی 1326 بود. دهخدا در 
آغاز هر شماره روزنامه مقاله ای در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی و در پایان مقاله ای با عنوان چرند و پرند با نام مستعار 
بی سابقه  فارسی  ادبیات  در  مقاالت  این  نگارش  سبک  می نوشت. 
بود و مکتب جدیدی را در روزنامه نگاری ایران و نثر فارسی معاصر 

پدیدآورد.
مهم ترین نام مستعار میرزا علی اکبر خان قزوینی در چرند و پرندش 
دخو بود. دخو مخفف کلمه دهخدا است، خطابی برای مردم ساده دل 
به  اصل  در  دهخدا  البته  نویسنده.  اجداد  و  پدر  زادگاه  قزوین،  در 

معنی ›کدخدا و خداوند و بزرگ ده‹ است.
سّنت گرایان  شدید  اعتراض های  موجب  دهخدا  نوشته های  برخی 
متعصب و طرفداران استبداد شد تا جایی که حتی حکم به تکفیر 

او دادند.
 مجلس چند بار راجع به نوشته های او به بحث و گفتگو پرداخت. در 
جلسه بیستم شعبان 132۵ اسداهلل میرزا به شکایت انجمن اتحادیه 
طالب اشاره کرد. آقا سید محمد جعفر نماینده ای دیگر تصریح کرد 
تکفیر  به  که  نوشته ای  اسرافیل  صور   14 و   12 شماره های  در  که 
انجامیده باشد، دیده نمی شود اما در مورد مطالب سیاسی باید وزارت 

علوم و معارف نظر دهد
. پس از یکی دو گفتار دیگر روزنامه به طور موقت توقیف شد. در این 
میان دهخدا نیز به مجلس احضار شد و توانست با منطق و استدالل 
البته دهخدا را از در پشتی  و حاضرجوابی مخالفان را مجاب کند. 
مجلس خارج کردند زیرا برخی متعصبان مسلح با سالح گرم، آماده 

حمله به او بودند.

دوره دوم )تبعید و مهاجرت(
بعد از کودتای محمدعلی شاه در 1287، دهخدا همراه با عده ای از 
آزادی خواهان در سفارت انگلیس تحصن کردند. محمدعلی شاه که 
از این موضوع خشمگین بود با تبعید ایشان به کشورهای همجوار و 
اروپا موافقت کرد. به روایت ناظم االسالم کرمانی بنا شد که شش نفر 
از کسانی که در »سفارتخانه انگلیس بودند نفی و تبعید شوند که هر 
یک را از قرار ماهی صد و پنجاه تومان بدهند و غالم سفارت آن ها 
را ببرد به سرحد برساند و رسید گرفته مراجعت کند، تا یک سال 
در خارجه باشند. پس از یک سال مختارند به هر جا بخواهند بروند 
یا مراجعت کنند به ایران«. راوی دیگر در باکو، چند تن از ایشان 
را نام می برد )سید حسن تقی زاده، میرزا محمد نجات، وحیدالملک، 
دهخدا، حسین پرویز( که »آزادی خواهان و تجار کمک کرده اعانه 

دادند«، و آن ها »به علت ناسازگاری محیط از راه تفلیس به پاریس 
رفتند«.

انجمن  به  و  رفتند  استانبول  به  ایوردن  گروه   1288 فروردین  در 
ایرانیان  از  گروهی  را  انجمن  این  پیوستند.  ایرانیان  سعادت 
مشروطه خواه همچون یحیی دولت آبادی، محمدعلی تربیت و حسین 
تحوالت جدید  با  آزادتری که  از محیط  استفاده  با  اصفهانی  دانش 
فعالیت  مهم ترین  بودند.  داده  تشکیل  بود  شده  فراهم  عثمانی  در 
سیاسی دهخدا در استانبول نشر چهارده یا پانزده شماره از روزنامه 
این  مدیر  و  مؤسس  بود.   1288 آبان ماه  تا  تیر  فاصله  در  سروش 
روزنامه فارسی زبان، سیدمحمد توفیق و سردبیر آن علی اکبر دهخدا 
میرزا  و  دولت آبادی  یحیی  میرزا  معاضدالسلطنه،  آن  نویسندگان  و 

حسین دانش اصفهانی بودند.
در همان دوره اقامت دهخدا در اروپا دوره دوم روزنامه روح القدس 
با گرایش رادیکال سوسیالیستی احتماالً در پاریس، منتشر می شد 

که دبیر و نگارنده آن میرزا علی اکبرخان دهخدا معرفی شده است.
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دوره سوم
پس از پایان جنگ جهانی یکم، دهخدا از فعالیت های سیاسی کناره 
گرفت، و طی سلطنت رضاشاه به کارهای علمی، ادبی و فرهنگی 
پراخت. مدتی ریاست دفتر )کابینه( وزارت معارف )وزارت فرهنگ 
دادگستری  )وزارت  عدلیه  وزارت  تفتیش  ریاست  و سپس  بعدی( 
بعدی( را به عهده داشت. در سال 13۰6 مدرسهٔ سیاسی به مدرسهٔ 
عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر نام یافت و ریاست آن را علی اکبر 
دهخدا به عهده گرفت. در سال 1314 به عضویت فرهنگستان ایران 
انتخاب شد. از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ریاست 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی را تا سال 132۰ به عهده داشت. در 
این سال از خدمات دولتی بازنشسته شد و یکسره به کار لغت نامه 
استفسار دوستان که  بود که در جواب  پرداخت. در همین دوران 
می کرد  منتشر  صوراسرافیل  در  آنچه  سبک  به  نثری  و  شعر  چرا 
کسانی  بسیارند  زمانه  این  »در  می گفت:  نمی نویسد،  و  نمی سراید 
که حاضرند وقت و نیروی خود را صرف شعر گفتن و مقاله نوشتن 
و طبع و نشر آن ها در روزنامه ها و مجالت کنند، ولی شاید کمتر 
کسی باشد که بخواهد و بتواند با تألیف آثاری مانند امثال و حکم 
و لغت نامه وظیفه ای دشوار و خسته کننده و طاقت سوز ولی واجب 
را تحمل نماید.« به سردبیر مجله آینده، دکتر محمود افشار یزدی 
که از او مقاله می خواست )پس از شهریور 132۰( با بی میلی و اکراه 
نوشت که »اگر میسر شد و گرفتاری ها اجازه داد مقاالتی می فرستم، 
با شرط عدم تحریف«؛ اما کمتر برای مطبوعات دست به قلم می برد.

در نخستین کنگره نویسندگان ایران در تیر ماه 132۵ دهخدا در 
تأسیس  در   1329 اسفند  در  داشت.  شرکت  رئیسه  هیئت  زمره 
از جمله  با بی سوادی شرکت کرد. در همان سال  مبارزه  جمعیت 
امضاء  را  استکهلم  بیانیه صلح  بود که  اهل فرهنگی  و  نویسندگان 

کرد.

آثار و نوشته های دهخدا
از آثار دهخدا می توان به »امثال و حکم« در چهار جلد اشاره کرد؛ 
و نیز به دو ترجمه از تألیفات مونتسکیو که تاکنون به چاپ نرسیده. 
او همچنین فرهنگ فرانسه به فارسی را نوشت؛ شامل لغات علمی، 
تاریخی، ادبی، جغرافیایی و طبی که معادل های دقیق آن ها را به 
دست آورد و این کتاب همچون ترجمه تألیفات مونتسکیو، تاکنون 

به طبع نرسیده.

از دیگر مکتوبات وی »شرح حال ابوریحان بیرونی« و تصحیحاتی بر 
دیوان های شعرای نامی ایران بود.

رسوا  دادخواهی،  وطن پرستی،  مضامین  با  را  خود  اشعار  دهخدا 
دورویی،  و  ریاکاری  با  مبارزه  و  ناالیق  حاکمان  و  ظالمان  کردن 
در قالب های معهود مثنوی، غزل، مسمط، قطعه، دوبیتی و رباعی 

سروده. ایشان جزو معدود شاعران دوره مشروطیت بوده که جهان 
بینی و جهان نگری روشنی داشته و به عقیده بسیاری هرگز دچار 
احساسات نمی شده و شعار نمی داده. یکی از ویژگی های شعر دهخدا 
طنز تلخ و گزنده اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه می شود.

او با نثر ویژه ای که در نوشتن مقاالت انتقادی صوراسرافیل )چرند 
ابداع  را  فارسی  انتقادی  و  طنز  نثر  از  نمونه ای  برد،  کار  به  پرند  و 
بتازد.  استبداد  به  تا  قرار می داد  را دستاویز  کرد. وی هر حادثه ای 
را  او  دارد؛  ارجمند  انقالب مشروطه مقامی  ادبیات عهد  دهخدا در 

باهوش ترین و دقیق ترین طنزنویس این عهد می دانند.

نکته مهم در طنزهای دهخدا عشق و عالقه و دلسوزی به حال مردم 
خرده پاست. دهخدا با نمایاندن جهات تاریک زندگانی، جهت روشن 
او به بطالت و تنبلی و  و امیدبخش آن را هرگز فراموش نمی کرد. 

بی شعوری می تاخت.
در سال 1332 رادیوی صدای آمریکا برنامه ای را به زبان فارسی برای 
معرفی علی اکبر دهخدا ترتیب داده بود که در پاسخ به دعوت آنها، 

دهخدا این گونه نوشت:

و  ایران  رادیوهای  و  ایران  جراید  در  مرا  امثال  و  من  حال  »شرح 
بعضی از دول خارجه، مکرر گفته اند. اگر به انگلیسی این کار می شد، 
تا حدی مفید بود؛ برای اینکه ممالک متحده آمریکا، مردم ایران را 
بشناسند؛ ولی به فارسی، تکرار مکررات خواهد بود، و به عقیده من 
به ملت خودتان اطالعات  اینهاست که شما می توانید  ندارد  نتیجه 
بدهید، تا آن ها بدانند در اینجا به طوری که انگلیسی ها ایران را معرفی 

کرده اند، یک مشت آدمخوار زندگی نمی کنند.«
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لغت نامه دهخدا
ــر  ــدا از اواخ ــه دهخ ــار لغت نام ــپس انتش ــف و س ــات تألی مقدم
دهــه 13۰۰ هجــری خورشــیدی بــا مســاعدت دولــت فراهــم شــد 
ــن منظــور ســال های 1313 و 1314  ــرای ای ــا ب ــن قرارداده و اولی
بیــن وزارت معــارف و علی اکبــر دهخــدا منعقــد شــد. اولیــن مجلــد 
ــدی کار  ــل کن ــا به دلی ــد، ام ــال 1318 منتشــر ش ــه در س لغت نام
ــی دوم و حجــم وســیع  ــگ جهان ــاز جن ــی، آغ ــک مل ــه بان چاپخان
کار، چــاپ لغت نامــه متوقــف شــد. پــس از پایــان جنــگ، اندیشــه 
ــل شــد.  ــی تبدی ــده مل ــک ای ــه ی ــف دهخــدا ب چــاپ و نشــر تألی
ــن  ــت ت ــدود بیس ــنهادی ح ــا پیش ــرانجام در 2۵ دی 1324 ب س
ــا تصویــب مــاده واحــده ای  از نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی ب

چــاپ فرهنــگ دهخــدا را برعهــده گرفــت.
ــه  ــل صرف ــگ از مح ــن فرهن ــاپ ای ــه چ ــان هزین ــزار توم 2۵ ه
جویــی بودجــه ســال 1324 مجلــس تأمیــن شــد. مجلــس 
همچنیــن دولــت را مکلــف کــرد تــا خانــه دهخــدا را از او بخــرد تــا 

بتوانــد 22۰ هــزار تومــان بدهــی را کــه بابــت هزینه هــای تدویــن 
ــه  ــه ای ک ــردازد و اجرائی ــده اســت بپ ــل ش ــه او تحمی ــه ب لغت نام
ــکاران  ــه طلب ــی ب ــت بده ــه او و پرداخ ــروش خان ــرای ف ــک ب بان
صــادر کــرده اســت، متوقــف شــود. بــه ایــن ترتیــب، لغت نامــه از 
ــت  ــر رف ــود، بســیار فرات ــردآورده ب ــه دهخــدا گ یادداشــت هایی ک
ــاب، از همــکاری  ــان نشــر کت ــا پای ــاز ت ــه از آغ و ســازمان لغت نام
ــا در  ــای آن ه ــه نام ه ــد ک ــوردار ش ــان برخ ــدادی از لغت شناس تع
ــت  ــو هیئ ــوان عض ــال 1377( به عن ــد )س ــش جدی ــه ویرای مقدم

مؤلفــان لغت نامــه آمده اســت.
معاونــت اداره لغت نامــه بــا دکتــر محمــد معیــن بــود تــا در ســال 
ــزل دهخــدا  ــه را از من ــی اداره لغت نام ــس شــورای مل 1334 مجل
بــه مجلــس منتقــل ســاخت و دهخــدا دکتــر معیــن را بــه ریاســت 
اداره معرفــی کــرد و طــی دو وصیت نامــه او را مســئول کلیــه 
ــس  ــرار داد. پ ــه ق ــاپ لغت نام ــف و چ ــه کار تألی ــا و ادام فیش ه
از درگذشــت دهخــدا در اســفند 1334 محــل لغت نامــه تــا ســال 
ــه  ــود و از آن پــس ب 1337 همچنــان در مجلــس شــورای ملــی ب

دانشــگاه تهــران منتقــل شــد.


