
  احمدرضا صدری
در باب اهمیت روزنگاشت های اسداهلل امیر قائنات، 
معروف به »امیر اسداهلل علم«، پیش تر در این صفحه 
فراوان س�خن رفته است. اینک که س�الروز صدور 
فرمان پهلوی دوم، برای نخس�ت وزیری او در سال 
1341 است، خوانش بخش هایی از این یادداشت ها، 
بهنگام به نظر می رسد، چه اینکه ما را به بخش هایی 
از افکار و اسرار علم، رهنمون می س�ازد. مطالب از 
خاطرات علم در س�الیان مختلف گزینش شده، اما 
به ترتیب تاریخی اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفی�د و مقبول آید. 

   
  ن�ه امریکایی  ها و ن�ه انگلیس ه�ا، هیچ کدام 

عالقه ای به از بین بردن اعلی حضرت ندارند!
منفعت پهلوی دوم برای امریکا و انگلیس، از مقوالتی 
است که امیراسداهلل علم در حضور شاه، بدان اذعان کرده 
اس��ت. وی در روزنگاشت چهار ش��نبه 17 دی 1348، 
چنین می نویسد: »به سالگرد س��وء قصد به جان شاه 
در دانشگاه تهران نزدیک می شویم: 15 بهمن 1327. 
هر س��ال ما یک برنامه ش��کرگزاری برگزار می کنیم. 
عالیخانی  رئیس جدید دانشگاه تهران، برنامه جدیدی 
پیشنهاد کرده است: جشنی برپا ش��ود در بزرگداشت 
بنیاد دانشگاه تهران توس��ط رضاشاه، بدون تملق های 
سنتی و با شکرگزاری به درگاه احدیت. شاه این تغییر را 
تصویب کرد اما نمی دانم خوشش هم آمد یا نه. صحبت 
سوءقصد که شد، شاه گفت دوست دختر ضارب، دختر 
سرباغبان سفارت انگلیس بوده است. عرض کردم من 
نیز این داس��تان را ش��نیده ام. در آن روزها، انگلیس  ها 
و امریکایی  ها نس��بت به شاه مش��کوک بودند ولی آیا 
سوءظن شان در حدی بود که چنین توطئه احمقانه ای 
را علیه جان اعلی حضرت ترتیب بدهند؟ آیا س��پهبد 
رزم آرا، رئیس ستاد ارتش وقت، پشت این توطئه نبود؟ او 
تنها مسئولی بود که در روز کذایی، خودش را در اتاقش 
حبس کرده بود، او و ناصر قش��قایی. شاه دنباله مطلب 
را نگرفت و مدتی به فکر فرورفت. س��پس گفت البته 

متوجه هستی که کمونیست های انگلیسی هم، چهار 
سال قبلش قصد جان مرا کرده بودند. عرض کردم که 
نه امریکایی  ها و نه انگلیس ها، هیچ کدام عالقه ای به از 
بین بردن اعلی حضرت ندارند، تنها به ضرر خودش��ان 
تمام خواهد شد. چه دلیلی دارد که تنها حکومت باثبات 
منطقه را، متزلزل کنند؟ گفت شاید حق با تو باشد و تمام 

این قضیه سوءتفاهمی بیش نیست...«
 اگر نوروز با روز عاشورا هم مصادف شود، مراسم 

سالم باید همچنان برگزار شود!
مروری بر روزنگاشت علم در روز   شنبه 20 دی 1348 
نشان می دهد که نزدیک  ترین افراد به محمدرضا پهلوی، 
چه نگرشی داشته اند و چگونه با اهانت به مقدسات دینی 
مردم، زمینه اضمحالل خویش را فراهم نموده اند:  »در 
شام ش��اهانه حضور به هم رساندم. ملکه مادر پیشنهاد 
کرد بهتر است امسال مراسم سالم نوروز لغو شود، چون 
با دهه عاشورا مصادف شده. پیش��نهاد چرتی بود ولی 
ترسیدم مبادا جدی تلقی ش��ود. معموالً در این قبیل 
مراسم سکوت اختیار می کنم ولی امشب با گستاخی 
دخالت کردم. پرسیدم منظور علیاحضرت چیست؟ ما 
که نمی توانیم سنت های ملی را، بابت مراسم بی معنی 
کنار بگذاریم؟! حتی اگر نوروز با روز عاشورا هم مصادف 
شود، مراسم س��الم باید همچنان برگزار شود! سکوتی 
برقرار شد و کسی موضوع صحبت را، عوض کرد. شاه از 

فضولی من راضی بود...«. 
  می ترس�م ی�ک روز به�ای این مس�امحه را 

بپردازیم!
یکی از محورهای مهم یادداشت های علم، تردیدهای او 
درباره شیوه زمامداری محمدرضا پهلوی و تصمیمات 
نسنجیده اوس��ت. او در روزنگاش��ت های جمعه 2 تا 
چهار شنبه 7 اسفند 1348، جلوه ای از این فکر خویش 
را نش��ان داده اس��ت: »من در مورد ع��دم هماهنگی 
تصمیم گیری ها، در ای��ن مملکت احس��اس نگرانی 
می کنم. تاکن��ون قدرت های خارجی، م��ا را به حال 
خودمان ر ه��ا کرده اند ام��ا اوضاع داخلی اص��اًل رو به 
راه نیس��ت. من ذات��اً آدم صبوری هس��تم ولی وقایع 

اخیر، حس��ابی بدن مرا به لرزه درآورده است. هر یک 
از وزرا، جداگان��ه به ش��اه گزارش می دهد و ش��اه نیز 
در نهایت دس��تورهایش را، بدون کمترین مشورت با 
نخس��ت وزیر بیچاره صادر می کند. چه بس��ا رمز دوام 
نخست وزیری اش در شش س��ال گذشته هم، همین 
بوده اس��ت. با همه ای��ن حرف ها، ش��اه فرصت تفکر 
برای تصمیم گیری هایش ندارد و اش��تباهاتی صورت 
می گیرد. ش��اه با 28 س��ال تجربه و هوش خداداد، تا 
حدودی عاقل است اما در دنیای امروز، حکومت کردن 
مسئله پیچیده و ظریفی شده است. من بار ها گفته ام 
ما باید مشاوران مخصوصی داش��ته باشیم تا در مورد 
هر مشکل مس��تقاًل مطالعه کنند و گزارش هایشان را 
به شاه بدهند، مثل سایر کشورها. خود او دیده است که 
مشاوران خصوصی رئیس جمهور امریکا، حساب شان 
به کلی از هیئت دولت امریکا جداس��ت ولی او زیر بار 
نمی رود و همیشه می گوید اصاًل مایل نیست دولت در 
دولت درست کند و معتقد است اطالعاتی که از ساواک 
و ارتش به او می رسد، وافی به مقصود است. می ترسم 

یک روز بهای این مسامحه را بپردازیم«. 
  ندیدی وقتی با اردشیر دست می دهم،  چطور 

جلوی من زانو می زند؟
ش��اه از تملق اطرافیان خ��ود، به وجد می آم��د و آن را 
به حساب پایبندی آنان به س��نن ملی و دیرین کشور 
می گذاش��ت! علم یکی از مصادیق این تفکر وی را، در 
روزنگاشت چهارشنبه 12 فروردین 1349، چنین آورده 
است: »علیا حضرت را از بیمارستان همراهی کردم. بعد از 
ناهار،  شرفیاب شدم و از جمله مسائل،  از ایشان پرسیدم 
اعلی حضرت اجازه می فرمایند نخست وزیر و وزیر خارجه 
را رس��ماً توبیخ کنم؟ چون در محض��ر اعلی حضرت، 
به هیچ وجه ادب و احترام الزم را به جا نمی آورند! پاسخ 
داد از تربیت امریکایی ش��ان چه انتظار دیگری داری، 
مع هذا،  بهتر است به آنها یادآوری کنی، که وظیفه شان 
چیست؟ جواب دادم  ای کاش من هم مثل اعلی حضرت، 
می توانس��تم گناه را به گردن تربیت آنها بگذارم! بنده 
تردید ندارم که آنها می خواهند به دیگران ثابت کنند، 

اس�داهلل علم در روزنگاشت 4 تیر 1352: 
»خبرن�گار دیلی تلگراف پرس�ید چرا ما 
آن قدر س�عی در س�رکوب آزادی بیان و 
ابراز عقای�د داریم؟ پاس�خ دادم حاال که 
انقالب سفید به مردم امکان داده به کلیه 
اهداف ش�ان دس�ت یابند، دیگر چیزی 
برای گفت�ن یا اب�راز عقی�ده ندارند! این 
پاس�خ ش�رم آوری بود، که تماماً یادآور 
شعارهای رژیم های کمونیستی است. اما 
آخر چه چیز دیگری می توانستم بگویم؟«

نظری بر افکار و اسراری که به ذهن امیر اسداهلل علم خطور می کرد

حکومت پادشاهان
با عقل و منطق جور درنمی آید!

چه افراد مهمی هس��تند! ش��اه خندید و گفت نه 
موافق نیستم،  ندیدی چطور وقتی با اردشیر دست 
می دهم،  جلوی من زانو می زند؟ عرض کردم این نوع 
ادای احترام همان اندازه بد است، که زیاده روی در 
جهت مخالفش. آخرین باری که در پاریس بودیم، 
اردش��یر همین کاری را که فرمودی��د، کرد و یکی 
از خبرنگاران فرانس��وی از من پرسید شاه ایران به 
عنوان رهبری اصالح طلب و دموکرات ش��ناخته 
شده، آن وقت چگونه می تواند تحمل کند که یکی 
از وزرایش، در مقابل او این چنین زانو بزند و به خاک 
بیفتد. شاه اصالً  از این حرف خوشش نیامد و گفت 
حق بود به او می گفتی که اردشیر رعایت سّنت های 
ملی مملکت را می کند! باورنکردنی است که تا چه 
حد تملق و چاپلوسی، می تواند حتی باهوش  ترین 

آدم  ها را هم کور کند...«.
حکومت ه��ای س��لطنتی، به خص��وص از ن��وع 
موروث��ی اش، در ح��ال افول اس��ت! نمون��ه ای از 
تردیدهای علم، در باب کارآمدی سیس��تمی که 
در آن مشغول به کار شده، در روزنگاشت روز   شنبه 
14 اردیبهشت 1349، بازتاب یافته است. او از خود 
می پرسد چرا یک نفر باید از این بابت که فرزند ارشد 
پدر خویش است، حکومت را به دست بگیرد: »من 
سال هاس��ت به این نتیجه رسیده ام که سلطنت با 
سنت های ملی ما هماهنگ است و سرنوشت این 
مملکت، تا قرن  ها به وس��یله آن رقم خواهد خورد، 
مع هذا باید واقعیت  ها را نی��ز بپذیریم. در هر جای 
دیگر دنیا، حکومت های س��لطنتی از هر نوعش، 
به خصوص از نوع موروثی اش، در حال افول است. 
به عبارت دیگر حکومت پادشاهان با عقل و منطق 
جور درنمی آید، به چه دلیل پسر بزرگ یک پادشاه 
فقط به دلیل زمان تولدش،  باید سرنوشت یک ملت 
را در دست بگیرد؟ اگر به منظور آیین و تشریفات و 
قانون اساسی باشد، حرفی است اما وقتی که پادشاه 
تمام اداره امور کش��ور را در دست می گیرد، حرف 
دیگری اس��ت. اما در ایران، م��ا راه و چاره دیگری 
نداریم. پادش��اهی که بپذیرد فق��ط نقش نمادین 
اجرا کند،   حکم مرگ خودش را امضا کرده اس��ت! 
نمونه اش سرنوشت احمدشاه و سلسله قاجار است، 
تازه یکی از چند مثال. تردیدی نیست که ملت ما 
هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده، که گناهی هم ندارد، 

تجربه دموکراسی را هم نداشته...«. 
  شهبانو جرئت ندارد گالیه از خواهران شاه 

را، با او در میان بگذارد!
بخش��ی از یادداشت های علم، نش��انگر مناسبات 
دربار و حتی نوع رابطه ش��اه با فرح دیباست. او در 
روزنگاش��ت   شنبه 14 اردیبهش��ت 1349، اذعان 
دارد که ملکه، جرئت طرح گالیه هایش از خواهران 
ش��اه را، با او ندارد:  »در پروازمان به تهران، شهبانو 
خواس��ت مرا تنها ببیند و مدت یک ساعت با هم 
حرف زدیم. از رفتار خواهرهای شاه و فعالیت های 
خانواده او که به نظرش نسبت به ولیعهد تعصب آمیز 
است، گله داشت. منتها ش��خصاً جرئت نمی کند 
مس��ئله را با ش��اه مطرح کند و از من خواست در 
این م��ورد، به او تذکر بدهم. بیش��تر چیز هایی که 
می گوید حقیقت دارد ولی فرام��وش می کند که 
یکی از اقوام خود او، با استفاده از نام خانوادگی آنها، 
دست به چه دالل بازی  هایی زده است. سعی کردم 
با ظرافت، به این مطلب اشاره کنم و یادآوری کردم 
طرفداری از قوم و خویش ها، هر نوعش بد اس��ت و 
باید از آن اجتناب کرد. شهبانو حرف مرا از صمیم 
قلب پذیرفت، مع هذا از من خواس��ت موضوع را با 
شاه مطرح کنم... استعداد غریبی دارد، که همیشه 

انگشتش را بر نقاط حساس کار بگذارد...«. 
  اردشیر را فراخواندم، تا قدری شعور در مغز 

پوکش فروکنم!
شاه پس از 28 مرداد 1332، دست خواهر دوقلوی 
خوی��ش اش��رف را، در فعالیت ه��ای اجتماعی و 
اقتصادی باز گذاشت، تا چندان در عرصه سیاست، 
مزاحم او نباش��د و کمتر اس��باب آبروریزی شود! 
اسداهلل علم در روزنگاشت چهار شنبه 25 شهریور 
1349، جلوه ای از این رویکرد را، به تاریخ سپرده 
اس��ت: »قرار اس��ت واالحضرت اش��رف در مقام 
رئیس هیئت نمایندگی امس��ال ایران در مجمع 
عمومی سازمان ملل ش��رکت کند، هرچند وزیر 
خارجه بس��یار از این قضیه عصبانی است. نسبت 
به واالحضرت کینه دارد، چون او را باعث جدایی 
شهناز از خودش می داند. به شاه هشدار دادم که 
متعادل نگاه داشتن رابطه این دو فرد، از عهده من 
یکی برنمی آید! یا واالحضرت اشرف را وادار کنید از 
نمایندگی کنار بکشد، یا به اردشیر زاهدی بگویید 
خفه شود. شاه پاس��خ داد به اردشیر بگو دست از 
این مزخرفات بردارد و هر کمکی الزم اس��ت، به 
واالحضرت بکند. بع��داً اردش��یر را فراخواندم، تا 
قدری شعور در مغز پوکش فروکنم! هیچ خوشش 

نیامد!«
 دیدید که چطور دش�منان مان را، در زمان 

نخست وزیری من، از میدان به در کردیم!
اسداهلل علم گویی در مقام تصدی دربار، قصد دارد 
تا هر از چندی، خدمات خویش به پهلوی دوم را، 
به رخ او بکشد و از او تأییدیه ای به نفع خویش به 
کف آورد! او در روزنگاشت خود در دوشنبه  2 بهمن 
1351، یکی از به اصطالح خدمات خود را، این گونه 
به رخ شاه کشیده است: »شرفیابی. یادآوری کردم 
که چطور آخوند ها و سایر دشمنان مان را، در زمان 
نخست وزیری خود من از میدان به در کردیم! چه 
کسی غیر از اعلی حضرت، شجاعت این را داشت 
که از من حمایت کند؟ او اعتراف کرد که هیچ کس! 
وقایع 1342 را، که به ناآرامی های خشونت آمیز 15 
خرداد، در پی دستگیری ]آیت اهلل خمینی[ منجر 
شده بود و شاه به من تلفن کرده بود تا بپرسد قصد 
دارم چه اقدامی بکنم، یک بار دیگر یادآوری کردم. 
گفتم به خاطر دارید که به اعلی حضرت عرض کردم 
که به نقطه حساس شان خواهم زد و وقتی گفتم 

دمار از روزگارشان درخواهم آورد، شما خندیدید! 
چاره دیگری نبود. اگر ما عقب نشینی کرده بودیم، 
ناآرامی به چهار گوش��ه ایران س��رایت می کرد و 
رژیم ما با تسلیم ننگ آوری، س��قوط می کرد. در 
آن موقع، حتی این را به شما عرض کردم که اگر 
خود من هم از مس��ند قدرت به زیر کشانده شوم، 
شما همیش��ه می توانید با محکوم کردن و اعدام 
من، به عنوان مسبب آنچه واقع شده، خود را نجات 
دهید! از س��وی دیگر اگر من موفق شوم، ما برای 
همیشه از دس��ت جنگولک بازی های روحانیون 
و دخالت های خارجی، خالص می ش��ویم. ش��اه 
گفت بله، خوب به یاد دارم، هرگز خدمات شما را 

فراموش نمی کنم...«. 
  مردم چیزی ب�رای گفتن یا اب�راز عقیده 

ندارند!
امیر اسداهلل علم در بسیاری از برگ های خاطرات 
خویش، اذعان دارد که گاه مطالبی می گوید که خود 
به آنها اعتقادی ندارد و الجرم باید به آنها تظاهر کند! 
او در روزنگاشت دوشنبه  4 تیر 1352، می نویسد: »با 
خبرنگاران ]روزنامه های[ دیلی تلگراف و گاردین، 
مصاحبه کردم. مصاحبه سه ساعت طول کشید و 
خیلی خسته ام کرد. خبرنگار دیلی تلگراف پرسید 
چرا ما آن قدر سعی در س��رکوب آزادی بیان و ابراز 
عقاید داریم؟ پاس��خ دادم حاال که انقالب سفید به 
مردم امکان داده به کلیه اهداف شان دست یابند، 
دیگر چیزی برای گفتن یا اب��راز عقیده ندارند! این 
پاس��خ ش��رم آوری بود، که تماماً یادآور شعارهای 
رژیم های کمونیستی است. اما آخر چه چیز دیگری 

می توانستم بگویم؟«
  صادقان�ه اعت�راف کنیم ک�ه حکومت ما 

نواقصی هم دارد!
گویا نظر انتقادی علم به ش��یوه حکمرانی شاه، از 
جمله دغدغه هایی است که او را آسوده نمی گذارده 
اس��ت، هرچند که در نهایت رفتارهای او را، با خود 
توجیه و حل و فصل می کرده است. او در روزنگاشت 
جمعه 17 اس��فند 1352، می نویسد: »شرفیابی. 
درباره ناآرامی در دانش��گاه  ها صحبت کردیم. شاه 
اظهار داشت اصالً نمی فهمم! بیشتر مشکالت مان را 
پشت سر گذاشته ایم و سربازان ما، نشان داده اند که 
می توانند مثل شیر بجنگند اما هنوز هم جنجالی که 
توسط اقلیت کوچکی از دانشجویان برپا شده، دست 
از سرمان برنمی دارد! من گفتم بعضی از آنها دلشان 
می خواهد شهید شوند و دیگران هم مقایسه های 
نابجایی، بین نظام سیاس��ی ما و دموکراسی های 
اروپایی می کنند. شاه به تندی گفت اما دموکراسی 
برای اروپا چه کرده است؟ و اضافه کرد بسیاری از این 
خرابکاران، حقوق بگیر قدرت های خارجی هستند! 
من اش��اره کردم که اگر ما معتقد باشیم که با این 
همه پیشرفت مادی، مردم دیگر حق ابراز هیچ گونه 
شکایتی ندارند، فرمایش ایشان صحیح است، اما  از 
سوی دیگر اگر صادقانه اعتراف کنیم که حکومت ما 
نواقصی هم دارد، آن وقت یاد می گیریم که به این 

به اصطالح خرابکاران به دیده دیگری بنگریم!«. 
  من اماله خواهم شد و اعلی حضرت نفعش 

را خواهند برد!
شاه در واپسین سالیان س��لطنت، به بیماری های 
گوناگون��ی دچار بود. یک��ی از وظایف عل��م در آن 
دوره، این بود ک��ه موضوع را به گون��ه ای با وی در 
میان نهد، که خاطر ملوکانه مکدر نشود. نمونه ای 
از انجام این وظیفه، در روزنگاش��ت یک شنبه  14 
مهر 1353، منعکس ش��ده اس��ت: »ش��رف یابی. 
مجدداً مسئله طحالش را مورد بحث قرار دادیم. به 
او اطمینان دادم که پزشکان، به من گفته بودند که 
جای نگرانی نیست. گفتم شما که بچه نیستید که 
من بخواهم حقیقت را از شما پنهان کنم، واقعاً اگر 
موضوع جدی ای در کار بود، حتماً به شما می گفتم. 
قرار است گزارش پزشکان و داروهای تجویز شده، 
به عنوان من اینجا فرستاده ش��ود. بعد واقعه ای را 
تعریف کردم، که به قول��ی در زمان کریم خان زند 
اتفاق افتاده بود. یک روز پزشک دربار به او گفت که 
احتیاج به اماله دارد. کریم خان خیلی عصبانی شد و 
گفت شرم آور است،  چطور جرأت کرده است چنین 
توهینی را در حق فرمانروایش روا دارد؟ به پزشک 
گفت پیش از اینکه جواب دهی،  خوب فکر کن و بعد 
به من بگو چه کسی احتیاج به اماله دارد؟ پزشک 
فلک زده، فقط یک راه داشت. پاسخ داد: البته من،  
قربان. من اماله خواهم شد و اعلی حضرت نفعش را 
خواهند برد. شاه خیلی از این داستان خوشش آمد. 
ضمناً  پیام را هم گرفت. اگر من به طور جدی نگران 
سالمتی او بودم،  هرگز موضوع را به شوخی برگزار 

نمی کردم...«. 
  هوی�دا خواج�ه ای اس�ت ک�ه اس�تاد 

دسیسه بازی است!
اسداهلل علم در مواردی چند، اوصاف نخست وزیران 
و مس��ئوالن وقت را، از ش��اه ش��نیده و آنها را در 
یادداش��ت های خود، به تاریخ س��پرده است. او در 
روزنگاشت یک شنبه 30 آبان 1355، از زبان پهلوی 
دوم و درباره امیرعباس هویدا، نکته جالبی را بیان 
کرده است: »شاه ادامه داد: راستی چرا هویدا، این قدر 
با شخصیت های قوی خصومت دارد؟ فقط حمایت 
من موجب شده، که کسانی چون منصور روحانی 
و هوش��نگ انصاری، مقام خ��ود را در دولت حفظ 
کنند. اگر هویدا توانسته بود، از مدت  ها پیش آنها 
را از کار برکنار کرده بود! پاس��خ دادم نخست وزیر 
آدمی ضعیف النفس و قلدرمآب است. از آن گذشته 
چنان که هر دوی ما می دانیم، خواجه هم هست. با 
این وجود خواجه ای اس��ت که استاد دسیسه بازی 
است. شاه در پاسخ گفت احتماالً حق با شماست. 
ابداً مطمئن نیس��تم منظورش از طرح این مسئله 
چه بود، یا اینکه چرا اصالً این موضوع را مطرح کرده 
بود... ش��اه به قدری پنهان کار است، که هیچ کس 
نمی تواند اس��تدالل او را حالجی کن��د. آیا در فکر 

تغییری در دولت است؟«

اس�داهلل عل�م در روزنگاش�ت 14 
اردیبهشت 1349: »در هر جای دیگر 
دنیا، حکومت های سلطنتی به خصوص 
از نوع موروثی اش، در حال افول است. 
به عبارت دیگر حکومت پادشاهان، با 
عقل و منطق ج�ور درنمی آید! به چه 
دلیل پسر بزرگ یک پادشاه، فقط به 
دلیل زم�ان تولدش،  باید سرنوش�ت 
یک ملت را در دس�ت بگی�رد؟ اگر به 
منظ�ور آیی�ن و تش�ریفات و قانون 
اساسی باشد، حرفی اس�ت اما وقتی 
که پادشاه تمام اداره امور کشور را در 
دست می گیرد، حرف دیگری است«
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مجمعی از مطایبات حکیمانه عالمان دین

اشاراتی برای 
»آگاهی« و »سرور«

  محمدرضا کائینی
متتب��ع  عال��م 
زنده ی��اد اس��تاد 
علی ابوالحسنی 
از  )من��ذر(، 
و  حکیم��ان 
مورخان نکته دان 
عص��ر حاض��ر به 
ش��مار می رفت. 
یافته ه��ای  او 
خوی��ش را، ب��ه 
دقت می سنجید 
و به هنگام و در قالبی زیبا، عرض��ه می کرد. »ذوق 
لطیف ایرانی« یکی از واپس��ین آثار اوست، که در 
س��ه دفتر به عالقه مندان عرضه ش��ده است. او در 
این مجلدات، گزیده گویی ه��ای حکیمانه عالمان 
و دانش��وران کش��ورمان را، با سندس��نجی مرتب 
کرده و ذیل موضوع��ات و میان تیتر هایی درخور، 
به مخاطب ارائه نموده است. زنده یاد ابوالحسنی در 
دیباچه مجلد دوم از این سه گانه- که به لبخند علما 
اختصاص دارد- در مورد موضوع این اثر و محتوای 

آن، چنین آورده است: 
»عالمان و حکیم��ان- و در ی��ک کالم- نوعاً همه 
چیزشان عالمانه و حکمت آمیز است، حتی شوخی  ها 
و پرخاش هایشان. آن عالم فرزانه که »حکمت « در 
عمق جانش نفوذ دارد، زمانی که ش��ادی و نشاط، 
تمام وج��ودش را پر س��اخته و با دوس��تان یکدل 
خوی��ش، »گل می گوی��د و گل می ش��نود« و نیز 
زمانی که از ش��دت خش��م، چونان دریای طوفانی 
ش��ده و حریف را به باد اعتراض می گیرد، سخن و 
عملش از حکمت و معرفت تهی نیس��ت. واژه  ها و 
مفاهیمی که در هنگام بحران- از ش��دت ش��ادی 
گرفته تا کثرت اندوه- از ذهن و زبانش می تراود، در 
کل، حکیمانه یعنی بجا و استوار است؛ چندان که 
می توان از آنها نیز درس  ها آموخت و پند  ها اندوخت. 
در کارنامه زندگی عالمان فرزان��ه، فراوان مواردی 
می یابیم که آنان- در عرصه فتوا و قضاوت، یا تدبیر 

و سیاست، یا بحث و چالش علمی با حریف - نکته ای 
آورده اند، مضمون��ی پرورده اند، ش��گردی زده اند، 
طنزی پرداخته اند و مزاحی گفته اند و... که شنیدنی 
و آموختنی است. علما و روحانیون، شئون و مقامات 
گوناگونی داش��ته و در عرصه های متعددی از علم 
و عم��ل، انجام وظیف��ه می کنند و بر این اس��اس، 
ذوق ورزی و لطیفه پردازی و هنرمندی آنان نیز در 
عرصه های مختلفی ظهور و ب��روز دارد که از جمله 

آنها می توان به عرصه  ها و موارد زیر اشاره کرد:
الف- دقت ورزی ها، نکته یابی  ها و خرده گیری  ها و 
اشکال گرفتن های ظریف علمی در سر درس استاد 

یا جا های دیگر.
ب- هنرنمایی  ه��ا و حاضرجوابی ه��ای حکیمانه و 
استادانه در مناظره  ها و چالش های علمی با حریف.

ج- اس��تفاده بهن��گام و مدبران��ه از فرصت  ه��ا و 
موقعیت های اجتماعی، سیاسی و... برای رساندن 
پیام و القای نظریه  ها و پیش��برد اهداف اصالحی و 

اسالمی خویش.
د- طنز و شوخی با ارباب قدرت و مکنت.

ه�- مهارت و هنرمندی در حل مشکالت و اختالفات 
مردم.

و- وعظ و خطاب��ه و هنرمندی در بی��ان مطالب و 
ذکر تمثیل  ه��ا و نیز گریز زدن های حساب ش��ده 
و س��وزانگیز در پای��ان منبر به مصائ��ب اهل بیت 

علیهم السالم.
ز- امر به  معروف و نهی  از منکر و تمهیدات مدبرانه 

برای حسن انجام و تأثیر آنها بر روی افراد.
ح- اتخاذ تدابیر پخته در هنگام قضاوت بین افراد به 

منظور تشخیص مجرم. 
در این دفتر بر آنیم شما را با نمونه های جالبی از 
شوخی ها، طنزها، لطیفه گویی ها، نکته گیری ها، 
مضمون تراشی ها، حاضرجوابی  ها و شگرد های 
حکیمان��ه عالم��ان و طالب��ان عل��وم دینی در 
عرصه های گوناگون علم و عمل آش��نا کنیم و 
البته در خالل مطالب، به اقتضای بحث و توضیح 
مطلب، نکات مفید و ارزشمند فراوانی نیز آمده 

است که خواهید خواند«. 
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