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و نیکو
ُحسن
به مناسبت روز احسان ونیکوکاری

دل ها به هم نزديک 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.
شايد بتوان با سرمايه احسان و نیکوکاري ،در اين روز ،دلي به دست
آورد و با دوستي و مهرورزي ،بوستان وجود را زينت داد و نهال عشق
و خوبي را بار ديگر آبياري 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  1369هر 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  14اسفند در همایشی عظیم که تبلور نوع دوستی،
نیکوکاری و مهرورزی آنان است دست های پر محبت و عاطفه
خویش را بر سر خانواده های نیازمند و کودکانشان می کشند.
هفته نیکوکاری (از چهاردهم تا بیست و یكم اسفندماه) به منظور
جذب كمكها و هدایای مردم به خانواده های محروم و نیازمند برگزار
می شود كه جمع آوری و توزیع آن توسط كمیته 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
اشاره کرد .نوع دوستی و کمک به همنوع از دیدگاه آیین الهی و
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.
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نگرش دین
در فرهنگ شکوهمند اسالم ،انفاق در راه خدا ،از مصاديق احسان
شمرده شده و روايات و آيات بسياري در تأکيد 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
قرآن مجید ،انفاق در راه خدا و دوری از صفت ناپسندیده بُخل و
طمع را ،از ویژگی های اخالقی رستگاران شمرده شده است .در آیه
 16سوره 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.

توشه ای برای سختی ها
انفــاق عملــی اســت محبــوب خداونــد و دارای اجــر فــراوان .انفــاق
ســبب مــی شــود ،در هنــگام مــرگ و در روز قیامــت ،تــرس و
انــدوه از مــا دور شــود .هــم چنیــن پــاداش احســان ،ویــژه افــراد
معیــن نیســت و همــه مردمــان در برابــر انفاقــی کــه مــی کننــد
بــه پــاداش عمــل خــود مــی رســند .پــس انفــاق کنیــم تــا توشــه
ای نیکــو بــرای لحظــات ســخت خــود پیــش فرســتیم.

انفاق ،تجارتی پرسود
آیــه  29ســوره فاطــر ،در بیانــی بلنــد ،احســان در راه خــدا را
تجارتــی سرشــار از ســود شــمرده شــده اســت« :کســانی کــه
کتــاب الهــی را تــاوت مــی کننــد و نمــاز بــه پــا مــی دارنــد و از
آنچــه روزی شــان داده ایــم ،پنهــان و آشــکار ،انفــاق مــی کننــد،
تجارتــی پرســود و بــی زیــان را امیــد دارنــد».
چنیــن معاملــه ای بــا خداونــد ،بــی شــک ،ســودی بــه عظمــت
رضــوان الهــی دربــردارد .از حضــرت علــی علیــه الســام هــم روایت
شــده اســت« :آن کــس کــه بــا دســتی کوتــاه ببخشــد ،از دســتی
بلنــد پــاداش مــی گیــرد» .بنابرایــن ،آنچــه در راه خیــر انفــاق مــی
کنیــم ،هرچنــد کــم باشــد ،خداونــد از فضــل خــود بــر آن مــی
افزایــد و چندیــن برابــر بــه مــا پــاداش مــی دهــد .پــس تــا مــی
توانیــم بــا کاالی نیکــوکاری بــا خــدا تجــارت کنیــم کــه ســودی
ســنگین بــه دنبــال دارد .حضــرت علــی علیــه الســام 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« ،اخــاص» اســت .یعنــی آنچــه مــی
بخشــیم ،بایــد فقــط بــرای خــدا و نیــت مــا تنهــا رضایــت او باشــد.
وقتــی انفــاق مــی کنیــم ،نبایــد از کســی توقــع مــدح داشــته
باشــیم؛ چراکــه اگــر ایــن توقــع در کار بیایــد ،انفــاق ،دیگــر در راه
خــدا نیســت و نبایــد منتظــر پــاداش و گشــایش و آمــرزش بــود.
و چنانچــه نیــت مــا بــرای خــدا خالــص باشــد ،خداونــد چنــان
اجــری بــه مــا مــی دهــد کــه در باورمــان نگنجــد و هــر چــه
اخــاص بیشــتر باشــد ،شایســتگی بــرای پــاداش هــم بیشــتر مــی
شــود.
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حضــرت علــي عليــه الســام دربــاره
بخشــش و نیکــوکاری مــي فرماينــد:
* بخشش بيش از خويشاوندي محبت مي آورد.
* آنکه پاداش الهي را باور دارد ،در بخشش سخاوتمند است.
* کســي کــه حاجــت بــرادر مؤمــن اش را بــرآورد ،ماننــد کســي
اســت کــه همــه عمــرش را بــه عبــادت گذارنــده اســت.
* خــودت وصــي مــال خــودت بــاش .امــروز بــه گونــه اي عمــل
کــن کــه دوســت داري پــس از مرگــت عمــل کننــد.
* در دنيــا جــز بــراي دو کــس خيــر نيســت؛ يکــي گناهــکاري کــه
بــا توبــه جبــران کنــد و ديگــر نيکــوکاري کــه در کارهــاي نيکــو
شــتاب ورزد.

نیکوکاری در سایر کشورها
در آمریــکا بخشــش تاریخــی دیرینــه دارد و بــه صــورت یــک
فرهنــگ عامیانــه مرســوم گشــته اســت .بســیاری از دانشــگاههای
کنونــی آمریــکا یــا توســط وقفهــای ارضــی و مالــی احــداث
خیــر بــه فعالیتهــای
شــدهاند ،و یــا توســط هدایــای افــراد ّ
علمــی خــود ادامــه میدهنــد.
در میــان اعمــال بخششــی کــه در تاریــخ آمریــکا (بــه غیــر از
مــوارد فــراوان موسســات آمــوزش عالــی هماننــد تاســیس دانشــگاه
هــاروارد) معــروف میباشــد ،میتــوان بــه تاســیس  ۱۰۵کتابخانــه
عمومــی توســط انــدرو کارنگــی،و اهــدای  ۲۰۰میلیــون دالری بــه
ان پــی آراشــاره کــرد .بســیاری از پارکهــای ملــی آمریــکا نیــز
(هماننــد پــارک ملــی گرانــد تیتــون) توســط ثروتمنــدان و بــرای
حفــظ طبیعــت و عمــوم خریــداری شــدند.
در ســال  ۲۰۱۰میــادی ۴۰ ،میلیــاردر آمریکایــی متعهــد
شــدند الاقــل نصــف ثــروت خــود را بــرای مقاصــد نیکــوکاری و
بشردوســتانه بــه ســازمانهای غیرانتفاعــی و ان جــی او ببخشــند.
خیــر میتــوان اســامی بیــل گیتــس ،مایــکل
در میــان ایــن افــراد ّ
بلومبــرگ ،جــورج لــوکاس ،وارن بافــت ،لــری الیســون ،پیــر
امیدیــار ،و پــل آلــن را دیــد.
امــروزه در آمریــکا ،بخشــش و اوقــاف حتــی یــک رشــته تحصیلــی
نیــز میباشــد کــه در ســطوح دکتــرا و کارشناســی ارشــد مــدارک
ارائــه میدهــد.

درﺧﺘـــ و
روز درخ ـتکاری یکــی از روزهــای ســال اســت کــه در آن مــردم
تشــویق بــه کاشــتن نهــال میشــوند .ایــن روز معمــوالً در روزهــای
پایانــی زمســتان یــا روزهــای نخســت بهــار اســت .در ایــران۱۵ ،
اســفندماه هــر ســال اســت .در ایــران هفتــه منابــع طبیعــی از ۵
ِ
داشــت گیاهــان تعییــن شدهاســت.
تــا  ۱۲مــارس بــرای گرامی
روز درختــکاری در کشــورهای بســیاری گرامــی داشــته میشــود.
ایــن روز بــرای نخســتین بــار توســط جولیــوس اســترلینگ
مورتــون ( )J.Sterling Mortonاز ایالــت نبراســکای آمریــکا در تاریــخ
 ۱۰آوریــل  ۱۸۷۲پایــه گذاشــته شــد.
بعدهــا ایــن روز ( )Arbor Dayدر ایــاالت متحــده آمریــکا بــه
چهارمیــن جمعــه آوریــل ،منتقــل شــد.
دربیشــتر نقــاط جهــان روز درخــتکاری توســط ســازمانهای
مردمنهــاد و گروههــای مردمــی برنامهریــزی و برگــزار میشــود.
در ایــران بزرگتریــن و مردمیتریــن پویــش درخ ـتکاری ،پویــش
«یــه عالمــه درخــت» اســت .در ایــن پویــش در دو ســال۸ ،
میلیــون نهــال کاشــته شــده اســت.
یــه عالمــه درخــت در اســفند  ۹۵بــا طــرح ایــدهٔ تــازه ،افــراد را در
فضــای مجــازی قــادر ســاخت بــا اســتفاده از یــک ربــات تلگــرام
اقــدام بــه ســاخت پوســتر شــخصی حمایــت از پویــش کننــد و
بــا انتشــار آن در فضــای اینســتاگرام  ۱۰نهــال بــه ایــن پویــش
کمــک کننــد .ایــن طــرح مــورد پذیــرش بســیار قــرار گرفتــه و
بزرگتریــن پویــش فارســیزبان و یکــی از بزرگتریــن پویشهــای
جهــان شــود.
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روز درختکاری در ایران
درختــکاری در ایــران دارای پشــتوانهای از عالیــق ملــی و ســنت
تاریخــی اســت ،تاریــخ نشــان مــیدهــد کــه ایرانیــان باســتان،
جشــن هــای خاصــی داشــتند و در ایــن جشــن هــا بــه درختــکاری
پرداختــه و بــه خــاک و زراعــت احتــرام م ـی گذاشــتند.

اهمیت درختکاری در اسالم
در ادیــان و فرهنــگ هــای مختلــف جهــان ،درخــت و درختــکاری
جایــگاه خاصــی دارد .دیــن مقــدس اســام 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 الســام در
مدینــه بــاغ هــای خرمــای فراوانــی بــه وجــود آورد و بیشــتر آنهــا
را در راه خــدا وقــف کــرد.

مومنان
امیـر
به مناسبت والدت حضرت علی(ع) و روز پدر

ده نکته کوتاه و گویا درباره حضرت
علی(ع)
 .1حضرت علی علیه السالم در هیچ جنگ و جهادی شرکت نکرد
مگر این که پیروز برگشت.
َ
ْ
َ
اس قلبا
 .2رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می گفتَ « :علی اشْ َج ُع ال ّن ِ
ترین مردم است».
 /علی ،شجاع ترین و قویدل
ِ
 .3حضرت 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».
سیف ّ
ُ
الل َعلی ا َ ْعدائ ِ ِه  /علی ،شمشیر
 .4پیامبر اسالم می گفت« :علی
خدا است که بر روی دشمنان خدا کشیده می شود».
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 .5امام علی علیه السالم بیشتر پیاده می جنگید و اگر هم سوار
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؟
 .6حضرت 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.
 .7شجاعت 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.
 .8هرگاه 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.
 .9روزی یکی از سرداران سپاهش به او گفت که اگر اسب ها آشفتند
و ما از همدیگر دور شدیم ،تو را کجا بیابیم؟ در پاسخ فرمود :در
همان جایی که از من دور شده اید .حاکی از این که در همین جایی
که هستم خواهم بود.
محمد حنفیه داد،
 .10وقتی که در جنگ جمل پرچم را به پسرش ّ
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
همتی چشم بپوش؛ و بدان که پیروزی بی گمان پیش
نظری و دون ّ
خداون ِد سبحان است».

دهخدا
علی اکبـر
علیاکبر دهخدا (زاده  ۱۲۵۷تهران – درگذشته  ۷اسفند ۱۳۳۴
تهران) ،ادیب ،لغتشناس ،سیاستمدار و شاعر ایرانی بود .او مؤلف
و بنیانگذار لغتنامه دهخدا نیز بودهاست.

دوره یکم (تا نیمهراه مشروطیت)
علیاکبر دهخدا در سال  ۱۲۵۷خورشیدی 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
در بروجرد فوت کرد .در آن زمان غالمحسین بروجردی که از
دوستان خانوادگی آنها 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
در سال  ۱۲۷۸شمسی ،دهخدا در آزمون ورودی مدرسه شرکت
کرد و در آن جا مشغول تحصیل شد و چهار سال بعد جزء اولین
فارغالتحصیالن مدرسه سیاسی بود .طی این دوره با مبانی علوم
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جدید و زبان فرانسوی آشنا شد .معلم ادبیات فارسی آن مدرسه
محمدحسین فروغی بود و گاه تدریس ادبیات کالس را به عهده
دهخدا میگذاشت .چون منزل پدری دهخدا در جوار منزل حاج
شیخ هادی نجمآبادی بود ،دهخدا از این موقعیت استفاده میکرد و
از محضر او بهره میگرفت.
پس از اتمام دوره مدرسه علوم سیاسی ،دهخدا که اکنون میرزا
علیاکبر خان قزوینی نامیده میشد ،به خدمت وزارت امور خارجه
درآمد و در سال  ۱۲۸۱هنگامی که معاونالدوله غفاری بهعنوان
سفیر ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود ،دهخدا بهعنوان
منشی سفیر با او همراه شد .اقامت آنها در اروپا بیش از دو سال
در شهر وین بود .دهخدا از این دوره برای آشنایی بیشتر با زبان
فرانسوی و دانشهای جدید استفاده کرد .او در سال  ۱۲۸۴به ایران
بازگشت.
بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت بود .ابتدا به
مدت شش ماه در اداره شوسه خراسان که در مقاطعه حسینآقا
امینالضرب بود ،بهعنوان معاون و مترجم مسیو دوبروک مهندس
بلژیکی استخدام شد.
دهخدا از دست پروردگان شیخ هادی نجمآبادی محسوب میشود
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» خواندهاست.
در همین هنگام (شمسی  ۱۳۲۵ ۱۲۸۵قمری) ،میرزا جهانگیرخان
شیرازی و میرزا قاسمخان تبریزی برای آغاز انتشار روزنامه
صوراسرافیل که خود بنیانگذار آن بودند از او دعوت به همکاری
کردند .دهخدا از ابتدا نویسنده اصلی در صوراسرافیل بود.

وی با نگارش مقالههای بند در روزنامه صوراسرافیل ،در زمره
مشروطه خواهان قرار گرفت .به همین سبب بود که او نیز مورد
غضب محمدعلی شاه واقع شد و اگر کمک سفارت انگلستان در
امان گرفتن برای او نبود ،سرنوشتی چون همکارانش ،مییافت.
نخستین شماره این روزنامه هفتگی پنجشنبه هفدهم ربیعاآلخر
 ۱۳۲۵قمری برابر هشتم خرداد  ۱۲۸۶و  ۳۰مه  ۱۹۰۷در هشت
صفحه در تهران منتشر شد .صوراسرافیل طی چهارده ماه بعدی با
تعطیلیها و توقیفهایی که دید جمعاً سی و دو شماره منتشر شد
که تاریخ آخرین شماره بیستم جمادیاالولی  ۱۳۲۶بود .دهخدا در
آغاز هر شماره روزنامه مقالهای در زمینه مسائل سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی و در پایان مقالهای با عنوان چرند و پرند با نام مستعار
مینوشت .سبک نگارش این مقاالت در ادبیات فارسی بیسابقه
بود و مکتب جدیدی را در روزنامهنگاری ایران و نثر فارسی معاصر
پدیدآورد.
مهمترین نام مستعار میرزا علیاکبر خان قزوینی در چرند و پرندش
دخو بود .دخو مخفف کلمه دهخدا است ،خطابی برای مردم سادهدل
در قزوین ،زادگاه پدر و اجداد نویسنده .البته دهخدا در اصل به
معنی ‹کدخدا و خداوند و بزرگ ده› است.
برخی نوشتههای دهخدا موجب اعتراضهای شدید س ّنتگرایان
متعصب و طرفداران استبداد شد تا جایی که حتی حکم به تکفیر
او دادند.
مجلس چند بار راجع به نوشتههای او به بحث و گفتگو پرداخت .در
جلسه بیستم شعبان  ۱۳۲۵اسداهلل میرزا به شکایت انجمن اتحادیه
طالب اشاره کرد .آقا سید محمد جعفر نمایندهای دیگر تصریح کرد
که در شمارههای  ۱۲و  ۱۴صور اسرافیل نوشتهای که به تکفیر
انجامیده باشد ،دیده نمیشود اما در مورد مطالب سیاسی باید وزارت
علوم و معارف نظر دهد
 .پس از یکی دو گفتار دیگر روزنامه بهطور موقت توقیف شد .در این
میان دهخدا نیز به مجلس احضار شد و توانست با منطق و استدالل
و حاضرجوابی مخالفان را مجاب کند .البته دهخدا را از در پشتی
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  ،۱۲۸۷دهخدا همراه با عدهای از
آزادیخواهان 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 ناظماالسالم 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 آنها
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 میبرد (سید حسن تقیزاده ،میرزا محمد نجات ،وحیدالملک،
دهخدا ،حسین پرویز) که «آزادیخواهان و تجار کمک کرده اعانه
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دادند» ،و آنها «بهعلت ناسازگاری محیط از راه تفلیس به پاریس
رفتند».
در فروردین  ۱۲۸۸گروه ایوردن به استانبول رفتند و به انجمن
سعادت ایرانیان پیوستند .این انجمن را گروهی از ایرانیان
مشروطهخواه همچون یحیی دولتآبادی ،محمدعلی تربیت و حسین
دانش اصفهانی با استفاده از محیط آزادتری که با تحوالت جدید
در عثمانی فراهم شده بود تشکیل داده بودند .مهمترین فعالیت
سیاسی دهخدا در استانبول نشر چهارده یا پانزده شماره از روزنامه
سروش در فاصله تیر تا آبانماه  ۱۲۸۸بود .مؤسس و مدیر این
روزنامه فارسیزبان ،سیدمحمد توفیق و سردبیر آن علیاکبر دهخدا
و نویسندگان آن معاضدالسلطنه ،میرزا یحیی دولتآبادی و میرزا
حسین دانش اصفهانی بودند.
در همان دوره اقامت دهخدا در اروپا دوره دوم روزنامه روحالقدس
با گرایش رادیکال سوسیالیستی احتماالً در پاریس ،منتشر میشد
که دبیر و نگارنده آن میرزا علیاکبرخان دهخدا معرفی شدهاست.

دوره سوم
پس از پایان جنگ جهانی یکم ،دهخدا از فعالیتهای سیاسی کناره
گرفت ،و طی سلطنت رضاشاه به کارهای علمی ،ادبی و فرهنگی
پراخت .مدتی ریاست دفتر (کابینه) وزارت معارف (وزارت فرهنگ
بعدی) و سپس ریاست تفتیش وزارت عدلیه (وزارت دادگستری
بعدی) را به عهده داشت .در سال  ۱۳۰۶مدرسهٔ سیاسی به مدرسهٔ
عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر نام یافت و ریاست آن را علیاکبر
دهخدا به عهده گرفت .در سال  ۱۳۱۴به عضویت فرهنگستان ایران
انتخاب شد .از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال  ۱۳۱۳ریاست
دانشکده حقوق و علوم سیاسی را تا سال  ۱۳۲۰به عهده داشت .در
این سال از خدمات دولتی بازنشسته شد و یکسره به کار لغتنامه
پرداخت .در همین دوران بود که در جواب استفسار دوستان که
چرا شعر و نثری به سبک آنچه در صوراسرافیل منتشر میکرد
نمیسراید و نمینویسد ،میگفت« :در این زمانه بسیارند کسانی
که حاضرند وقت و نیروی خود را صرف شعر گفتن و مقاله نوشتن
و طبع و نشر آنها در روزنامهها و مجالت کنند ،ولی شاید کمتر
کسی باشد که بخواهد و بتواند با تألیف آثاری مانند امثال و حکم
و لغتنامه وظیفهای دشوار و خستهکننده و طاقتسوز ولی واجب
را تحمل نماید ».به سردبیر مجله آینده ،دکتر محمود افشار یزدی
که از او مقاله میخواست (پس از شهریور  )۱۳۲۰با بیمیلی و اکراه
نوشت که «اگر میسر شد و گرفتاریها اجازه داد مقاالتی میفرستم،
با شرط عدم تحریف»؛ اما کمتر برای مطبوعات دست به قلم میبرد.
در نخستین کنگره نویسندگان ایران در تیر ماه  ۱۳۲۵دهخدا در
زمره هیئت رئیسه شرکت داشت .در اسفند  ۱۳۲۹در تأسیس
جمعیت مبارزه با بیسوادی شرکت کرد .در همان سال از جمله
نویسندگان و اهل فرهنگی بود که بیانیه صلح استکهلم را امضاء
کرد.

آثار و نوشته های دهخدا
از آثار دهخدا میتوان 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 معادلهای دقیق آنها 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
دیوانهای شعرای نامی ایران بود.
دهخدا اشعار خود را با مضامین وطنپرستی ،دادخواهی ،رسوا
کردن ظالمان و حاکمان ناالیق و مبارزه با ریاکاری و دورویی،
در قالبهای معهود مثنوی ،غزل ،مسمط ،قطعه ،دوبیتی و رباعی
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سروده .ایشان جزو معدود شاعران دوره مشروطیت بوده که جهان
بینی و جهان نگری روشنی داشته و به عقیده بسیاری هرگز دچار
احساسات نمیشده و شعار نمیداده .یکی از ویژگیهای شعر دهخدا
طنز تلخ و گزنده اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه میشود.
او با نثر ویژهای که در نوشتن مقاالت انتقادی صوراسرافیل (چرند
و پرند به کار برد ،نمونهای از نثر طنز و انتقادی فارسی را ابداع
کرد .وی هر حادثهای را دستاویز قرار میداد تا به استبداد بتازد.
دهخدا در ادبیات عهد انقالب مشروطه مقامی ارجمند دارد؛ او را
باهوشترین و دقیقترین طنزنویس این عهد میدانند.
نکته مهم در طنزهای دهخدا عشق و عالقه و دلسوزی به حال مردم
خردهپاست .دهخدا با نمایاندن جهات تاریک زندگانی ،جهت روشن
و امیدبخش آن را هرگز فراموش نمیکرد .او به بطالت و تنبلی و
بیشعوری میتاخت.
در سال  ۱۳۳۲رادیوی صدای آمریکا برنامهای را به زبان فارسی برای
معرفی علیاکبر دهخدا ترتیب داده بود که در پاسخ به دعوت آنها،
دهخدا اینگونه نوشت:
«شرح حال من و امثال مرا در جراید ایران و رادیوهای ایران و
بعضی از دول خارجه ،مکرر گفتهاند .اگر به انگلیسی این کار میشد،
تا حدی مفید بود؛ برای اینکه ممالک متحده آمریکا ،مردم ایران را
بشناسند؛ ولی به فارسی ،تکرار مکررات خواهد بود ،و به عقیده من
نتیجه ندارد اینهاست که شما میتوانید به ملت خودتان اطالعات
بدهید ،تا آنها بدانند در اینجا بهطوریکه انگلیسیها ایران را معرفی
کردهاند ،یک مشت آدمخوار زندگی نمیکنند».

لغت نامه دهخدا
مقدمــات تألیــف و ســپس انتشــار لغتنامــه دهخــدا از اواخــر
دهــه  ۱۳۰۰هجــری خورشــیدی بــا مســاعدت دولــت فراهــم شــد
و اولیــن قراردادهــا بــرای ایــن منظــور ســالهای  ۱۳۱۳و ۱۳۱۴
بیــن وزارت معــارف و علیاکبــر دهخــدا منعقــد شــد .اولیــن مجلــد
لغتنامــه در ســال  ۱۳۱۸منتشــر شــد ،امــا بهدلیــل کنــدی کار
چاپخانــه بانــک ملــی ،آغــاز جنــگ جهانــی دوم و حجــم وســیع
کار ،چــاپ لغتنامــه متوقــف شــد .پــس از پایــان جنــگ ،اندیشــه
چــاپ و نشــر تألیــف دهخــدا بــه یــک ایــده ملــی تبدیــل شــد.
ســرانجام در  ۲۵دی  ۱۳۲۴بــا پیشــنهادی حــدود بیســت تــن
از نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی بــا تصویــب مــاده واحــدهای
چــاپ فرهنــگ دهخــدا را برعهــده گرفــت.
 ۲۵هــزار تومــان هزینــه چــاپ ایــن فرهنــگ از محــل صرفــه
جویــی بودجــه ســال  ۱۳۲۴مجلــس تأمیــن شــد .مجلــس
همچنیــن دولــت را مکلــف کــرد تــا خانــه دهخــدا را از او بخــرد تــا
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بتوانــد  ۲۲۰هــزار تومــان بدهــی را کــه بابــت هزینههــای تدویــن
لغتنامــه بــه او تحمیــل شــده اســت بپــردازد و اجرائیــهای کــه
بانــک بــرای فــروش خانــه او و پرداخــت بدهــی بــه طلبــکاران
صــادر کــرده اســت ،متوقــف شــود .بــه ایــن ترتیــب ،لغتنامــه از
یادداش ـتهایی کــه دهخــدا گــردآورده بــود ،بســیار فراتــر رفــت
و ســازمان لغتنامــه از آغــاز تــا پایــان نشــر کتــاب ،از همــکاری
تعــدادی از لغتشناســان برخــوردار شــد کــه نامهــای آنهــا در
مقدمــه ویرایــش جدیــد (ســال  )۱۳۷۷بهعنــوان عضــو هیئــت
مؤلفــان لغتنامــه آمدهاســت.
معاونــت اداره لغتنامــه بــا دکتــر محمــد معیــن بــود تــا در ســال
 ۱۳۳۴مجلــس شــورای ملــی اداره لغتنامــه را از منــزل دهخــدا
بــه مجلــس منتقــل ســاخت و دهخــدا دکتــر معیــن را بــه ریاســت
اداره معرفــی کــرد و طــی دو وصیتنامــه او را مســئول کلیــه
فیشهــا و ادامــه کار تألیــف و چــاپ لغتنامــه قــرار داد .پــس
از درگذشــت دهخــدا در اســفند  ۱۳۳۴محــل لغتنامــه تــا ســال
 ۱۳۳۷همچنــان در مجلــس شــورای ملــی بــود و از آن پــس بــه
دانشــگاه تهــران منتقــل شــد.

