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پندهای لقمان به پسرش
لقمان حکیم روزی پسر خود را گفت« :امروز به تو
سهپندمیدهم کها گر به کار بندیدر زندگی کامروا
شــوی و هیچ غمی نیابی .اول اینکه همواره ســعی
کــن در زندگی بهتریــن غذاها را بخــوری .دوم اینکه
همه تالش خــود را به کار بند تا در بهترین بســترها
بخوابی .سومین توصیهام به تو این است که برای
محل زندگی خود در بهترین سراها و خانهها جای
گیری ».پســر لقمــان در جــواب گفت« :پــدر ما یک
خانواده بســیار فقیر هســتیم ،چطور من میتوانم
این امکانــات را برای خــود فراهم کنــم .دیگر اینکه
اندرزهای شما با شیوه و راهی که تا کنون در زندگی
بهمن آموختهایدمتفاوتاست.میخواهمبدانم
دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟» لقمــان در جواب
پســرش گفــت« :من هیــچ چیــز جدیــدی نگفتم و
هیچ عمل متفاوتی از تو انتظار نداشــته و ندارم .تو
ا گر کمی دیرهنگام و کمتر غــذا بخوری ،هر غذایی
که به دهــان میبری طعم بهترین غــذای جهان را
خواهد داد .ا گر بیشــتر کار کنی و دیرتر بخوابی ،هر
جا که سرت را روی زمین بگذاری احساس میکنی
بهترین خوابگاه جهان اســت .در پایان ا گر با مردم
بشــان
دوســتی کنی و به آنها عشــق بورزی ،در قل 
جــای خواهــی گرفــت و آنــگاه بهتریــن خان ههــای
جهاناز آنتوخواهدبود».

درس بهلول به شیخ جنید
روزی بهلــول ،شــیخ جنیــد بغــدادی را گفــت:
«بگــو بدانــم طعــام چگونــه میخــوری؟» عــرض
کــرد« :نخســت بســماهلل میگویم و لقمــه کوچک
برمــیدارم و آهســته میجــوم و بــه دیگــران نظــر
نمیکنــم و در موقــع خــوردن از یــاد حــق غافــل
نمیشوم ».بهلول گفت« :حال بگو بدانم سخن
چگونــه میگویــی؟» عــرض کرد« :ســخن بــه قدر
میگویــم و بیحســاب نمیگویــم و بــه قــدر فهــم
مســتمعان میگویــم و خلــق را بــه خــدا و رســول
دعوت میکنم ».بهلول گفت« :ا کنون بگو بدانم
از آداب خوابیدن چــه میدانی؟» جنید هر آنچه
از آداب خوابیــدن کــه از حضــرت رســول (ص)
رســیده بود بیان کرد .بهلــول برخاســت و فرمود:
«تو میخواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که
هنوز نه طعام خوردن میدانی ،نه سخن گفتن و
نه خوابیدن!» خواســت برود که جنید دامنش را
گرفت و گفــت« :ای بهلول من هیــچ نمیدانم ،تو
مرا بیاموز ».بهلول فرمود« :بدان اینها که تو گفتی
همه فر ع اســت و اصل در خوردن طعام آن است
کــه لقمــه حــال بایــد .در ســخن گفتــن بایــد دل
پا ک باشــد و نیت درســت و آن گفتن برای رضای
خدای باشد .در خواب کردن نیز اصل این است
کــه در وقــت خوابیــدن در دل تــو بغــض و کینــه و
حسدمسلماناننباشد».
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برگزاری نخستین اجالس اوپک
 61ســال پیش ،برابر  15ژانویه 1961میالدی ،نخستین اجالس رسمی سازمان
کشــورهایصادر کنندهنفتبــاناماختصاریاوپــک(،)OPECباحضور  5کشــور
بنیانگذار شــامل ایران ،عربســتان ســعودی ،عراق ،كویــت و ونزوئــا در كارا كاس
پایتختونزوئالتشکیلشــد .کارتلنفتیاوپکهما کنوناز کشــورهایالجزایر،
ایران،عراق ،کویت،لیبی،نیجریه،قطر،عربستانسعودی،اماراتمتحدهعربی،
ا کوادور ،ونزوئال و آنگوال تشکیل شده است .مقر بینالمللی اوپک از بدو تاسیس
در ســال 1961میالدی در شــهر ژنو ســوییس بود و در ســال 1966به شهر وین در
کشور اتریشانتقالیافت.

به قدرت رسیدن ژنرال در لیبی
 52سالپیش،برابر  15ژانویه 1970میالدی،سرهنگقذافی،بانام کاملمعمر
محمد عبدالسالم ابومنیار قذافی ،در لیبی به قدرت رسید و با نپذیرفتن عنوان
نخستوزیر،خودرارئیسشورایفرماندهیانقالبلیبیخواند.اوبرایدر دست
گرفتنقدرتنخستینوآخرینپادشاهلیبییعنیمحمدادریسسنوسیرا کهاز
زماناســتقالللیبیاز ایتالیایعنیسال 1951بر تختنشستهبودبایک کودتای
نظامی ســرنگون کرد و سنوســی که در زمان وقوع کودتــا برای درمــان در ترکیه به
ســر میبردعازمقاهرهشــدو تا آخر عمر همانجاماند.قذافیاز  1969تاسرنگونی
در نتیجــهجنگداخلــیدر ســال 2011میالدی،یکــیاز طوالنیتریــندورههای
زمامداریدر طولتاریخرابهنامخودرقمزد.

سد اسوان ،هشتمین شگفتی جهان
 51ســال پیش ،برابر  15ژانویه 1971میالدی ،ســد َاســوان ،ششــمین سد بزرگ
جهان (به لحاظ ظرفیت آبگیری) توسط دولت مصر افتتاح شد .آبگیری اسوان
یکسالبعداز مرگجمالعبدالناصر کلیدخوردوبههمیندلیلدریاچهپشت
سد «ناصر» نام گرفت .برنامهریزی برای ساخت این ســد در آلمان انجام شد اما
مصریها آنرابا کمکاتحادجماهیر شورویساختند و نیکیتاخروشچفرهبر
این کشور اسوانراهشتمینشگفتیجهانلقبداد.اینسدبخشعمدهایاز
برق کارخانههاومنازلمسکونیشهرهای گونا گون کشور مصر راتأمینمیکند.

آغاز به کار دانشنامه ویکی پدیا
 21ســال پیــش ،برابــر  15ژانویــه 2001میــادی ،دانشــنامه اینترنتــی ویکیپدیا
( )Wikipediaآغــاز بــه کار کــرد .ویکیپدیــا یــک دانشــنامه اینترنتی چنــد زبانه با
محتویاتآزاداست کهباهمکاریافرادداوطلبنوشتهمیشودوهر کسی کهبه
اینترنتدسترسیداشتهباشدمیتواندمقاالتآنراویرایش کند.نامویکیپدیا
واژهای ترکیبــی اســت کــه از واژ ههــای ویکــی (وبگاه مشــارکتی) و انســیکلوپدیا
(دانشنامهیادائرةالمعارف) گرفتهشــدهاست.ویکیپدیاهدفخودرا آفرینشو
انتشار جهانییکدانشنامهآزادبهتمامیزبانهایزندهدنیامعرفیمیکند.
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سخنرانیمارتینلوترکینگ،مقابلبناییادبودلینکلندر واشنگتن1963-
93سالپیش،برابر 15ژانویه1929میالدی،مارتینلوترکینگجونیور،رهبر سیاهپوستجنبشحقوقمدنیآمریکا،در شهر آتالنتا
بهدنیاآمد.لوترکینگسال1955جنبشضدتبعیضعلیهسیاهپوستانرابهراهانداختوبرایمدت13سالیعنیتالحظهترورش
بهدســتیکنژادپرستدر سال ،1968آنرارهبری کرد.او همچنینیکیاز مشهورترینسخنرانیهایتاریخمعاصر باعنوان«من
رویاییدارم»رامقابلبناییادبودلینکلندر شهر واشنگتنوبرایجمعزیادیاز آمریکاییهاایراد کرد.لوترکینگدر اینسخنرانیاز
آرزویخود گفتوابراز امیدواری کردروزیدر ایاالتمتحدهتحققمساواتوبرابریانسانهارابهچشمببیند.

تصویب چاپ «لغتنامه دهخدا» با همت دکتر مصدق

سقراط و مرد سخنچین
روزی فیلســوف بزرگــی به ســقراط حکیم گفت:
«میدانــی راجــع بــه یکــی از شــا گردانت چــه
شــنیدهام؟» ســقراط پاســخ داد« :لحظهای صبر
کن .بگــذار آنچه کــه قصــد گفتنــش را داری با هم
مــرور کنیم ».مــرد بــا تعجب پیشــنهاد ســقراط را
پذیرفت .ســقراط گفت« :این کار را با سه پرسش
انجــام میدهیــم .نخســتین پرســش حقیقــت
اســت .کامال مطمئنــی آنچــه را کــه میخواهی به
مــن بگویــی حقیقــت دارد؟» مــرد جــواب داد:
«نه ،فقط در موردش شــنیدهام ».ســقراط گفت:
«بســیار خوب .حاال برویم سر پرســش دوم .آنچه
را کــه در مورد شــا گردم میخواهی بــه من بگویی
خبــر خوبــی اســت؟» مــرد پاســخ داد« :نــه .خبــر
مطمئنــا تــو از شــنیدن آن
بســیار بــدی اســت و
ً
برافروخته خواهی شد ».سقراط ادامه داد« :پس
میخواهــی خبری بــد در مورد شــا گردم که حتی
در مــورد آن مطمئــن هــم نیســتی بگویــی؟» مرد
شــانههایش را بــاال انداخت .ســقراط گفــت« :اما
پرسش ســوم در خصوص ســودمند بودن است.
آنچــه را کــه میخواهــی در مــورد شــا گردم به من
بگویــی برایم ســودمند اســت؟» مــرد پاســخ داد:
«نه .دانستن یا ندانستنش هیچ سودی به حال
تو یا شخص دیگری ندارد ».سقراط نتیجه گرفت:
«ا گــر میخواهــی بــه مــن چیــزی را بگویی کــه نه
حقیقت دارد ،نه خوب است و نه حتی سودمند،
پس اصال چرا میخواهی آن را به من بگویی؟»
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 76سال پیش ،برابر  25دی 1324خورشیدی،
مجلــس شــورای ملــی طــرح چــاپ «فرهنــگ
دهخدا»راتصویب کرد.اینطرحباقیددو فوریت
از ســوی  25نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای
ملی تقدیم شــد كــه در آن ضمن اشــاره به تحمل
زحمــات فوقالعاده و صــرف عمــر گرانمایه عالمه
علیا کبر دهخدا،ادیب،لغتشناس،سیاستمدار
و شاعر شهیر در تالیف این دایرةالمعارف فارسی،
از هیأت رئیسه خواســته شــده بود اقدام الزم را به
عمل آورد تا چاپخانه مجلس ،به سرعت اقدام به
چــاپ دایرةالمعارف فــوق كنــد .بیــش از  4دهه از
عمر دهخداصرفتدوینسترگترینومهمترین
اثر او یعنــی «لغتنامــه» شــد .دهخدا ســالیانی از
شبــرداری اختصــاص داده و
حیات خــود را به فی 
صدهاهزار فیشازواژگانفارســی آمــاده کردهبود
بســازی و انتشــار
تنها بــه این امیــد که فرصت مرت 

آنهارابیابد.تااینکهمقدماتتألیفوسپسانتشار
لغتنامــه از اواخــر دهــه  1300خورشــیدی فراهــم
شــد و نخســتین قراردادها بــرای این منظور ســال
 1314بیــنوزارتمعارفو علیا کبر دهخدامنعقد
شد.نخستینجلدلغتنامهدر سال 1318منتشر
شــد ،اما بهدلیــل کنــدی کار چاپخانــه بانک ملی،
آغاز جنگبینالمللدومو حجموسیع کار،چاپ
ادامــه آن متوقــفشــد.جلدنخســتلغتنامهدر
برابر دریای بیکــران واژههای زبان فارســی قطرهای
به حســاب نمیآمد،اما هرکه آن را دست میگرفت
و ورقمیزدمتوجهمیشد کهپدیدآورندهزحمتی
بسعظیمو دقتیبیماننددر راهتدوین آنصرف
کرده اســت .دهخدا دقتی بینظیر بــرای بینقص
شدنجلدنخســتلغتنامهاز خودبهخرجداده
بــود و همیــن موضــوع افزایــشهزین ههــا را در پــی
داشت .در واقع مشــخص بود که ادامه کار با توجه

به حجم نامتناهی آن ،کار یک شــخص و یک نهاد
نبــودو ارادهایملیرابرایبهثمر رســیدنشطلب
یکــرد .پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،مقارن
م
سال1325خورشیدیباطرحپیشنهادیعدهای
از نمایندگانمجلسشــورایملی کهدر رأسشان
دکتــر محمــدمصدق قــرار داشــت،و بــهدنبــال آن
تصویب ماده واحدهای در مجلس ،وزارت فرهنگ
مکلــف بــه تأمیــن کارمنــدان و امکانــات الزم بــرای
تدویــن لغتنامه شــد .بــه ایــن ترتیــب «لغتنامه
دهخــدا» از یــک تصمیــم شــخصی و فیشهایــی
که توســط یک عاشــق زبان فارســی برداشــته شده
بود ،فراتر رفت و عاقبت سالها بعدیعنی در 1359
خورشــیدی ،آنهنــگام کــهربــعقــرناز خاموشــی
دهخــدا(وفاتدر  7اســفند)1334میگذشــت،با
چــاپتمامــیمجلدهاتوســطچاپخانهدانشــگاه
تهرانبهنتیجهرسید.
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شرح بینهایت

خانه هستی

باغم عشق تو میسازیم ما/با تو پنهان عشق میبازیم ما
در هوای وصل جان افروز تو/پای بند درگه نازیم ما
مردمی کن برقع از رخ برفکن/تا دل و دین هر دو در بازیم ما
یک زمان از سر بنه گردنکشی/تا به گردون سر برافرازیم ما
گر نخواهی گشت با ما مهربان/خانه هستی براندازیم ما
بعد از این با کس نه پیوندیم دل/بعد از این با خود نپردازیم ما
چون ز خسرو درد دل بشنید ،گفت/غم مخور روزیت بنوازیم ما

امیرخسرو دهلوی

خزان جدایی

چو نی نالدم استخوان از جدایی/فغان از جدایی فغان از جدایی
قفس به بود بلبلی را که نالد/شب و روز در آشیان از جدایی
دهد یاد از نیک بینی به گلشن/بهار از وصال و خزان از جدایی
چسان من ننالم ز هجران که نالد/زمین از فراق ،آسمان از جدایی
به هر شاخ این باغ مرغی سراید/به لحنی دگر داستان از جدایی
چو شمعام به جان آتش افتد به بزمی/که آید سخن در میان از جدایی
کشد آنچه خاشا ک از برق سوزان/کشیده است هاتف همان از جدایی

هاتف اصفهانی

وزیر مختار لجوج روس
 227ســال پیــش ،برابــر  15ژانویــه  1795میــادی ،الکســاندر ســرگییویچ
گریبایدوف ،ادیب ،آهنگســاز و سیاســتمدار اهل امپراتوری روســیه در مســکو
بــهدنیا آمد.او کــهبرایمــاایرانیهاچهرهای آشناســت،اواخر زمســتان1828
میــادی،بهعنــواننمایندهدربــار تزار و بــاعنــوان«وزیر مختار»بــراینظارت
بر حســناجرایمفادعهدنامهترکمانچــایبهایران آمد.جالباســتبدانید
گریبایدوف همان اندازه که برای ما ایرانیها به عنوان یک سیاستمدار مطرح
یشــود.معروفتریننمایشنامهاو با
اســتدر نزدروسهاادیبیتواناقلمدادم 
عنوان «مصیبت عقل» جزو برترین متنهای تاریخ نمایش این کشور است و
نگاهی انتقادی به جامعه روســیه اوایل قرن نوزده میــادی دارد .گریبایدوف
هنگام اجــرای یکــی از بندهای عهدنامــه ترکمانچای یعنی «اســترداد اســرا»،
بــالجاجتبــر بازگرداندنزنان گرجی کها کثرشــانتغییــر دیــندادهو بهنکاح
مردان ایرانــی درآمده بودنــد اصرار کــرد .این میــان زندانی کــردن دو زن گرجی
متأهل در ساختمان سفارت روســیه را شاید بتوان بزرگترین اشــتباه او در این
قضیه برشــمرد ،زیرا همین اقدام باعث شــد 30ژانویه 1829مردم خشــمگین
راهی ســفارت روســیه شــده ،گریبایــدوف را در  34ســالگی به قتل برســاندند.

