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توفیق چگونه «توفیق» شد؟
تاریخ فکاهی معارص ایران

(توفیق، مجلس، هیأت حاکمه، علم، هویدا، شاه)



۲۱ پیش گفتار 
۲۵ توفیق چگونه توفیق شد؟ 
۳۵ روش توفیق 
۳۷ فکاهه و طنز در جامعۀ ما و در جوامع دیگر 
۴۰ توفیق و متلق 
۴۵ توفیق و سنت و مدرنیته  
۴۷ تشخیص درست و ثبات قدم توفیق 
۴۹ «کاراکرت»هایی که توفیق خلق کرد 

۵۷ بخش اول: توفیق و َعلَم ـ رام کردن صدراعظم رسکش..! 
۵۹ لو دادن وجود سانسور 
۶۵ هرنِ درنوردیدن سانسور 
۷۱ یکی از پرفروش ترین و پر رس و صدا ترین کاریکاتورهای توفیق 
۷۷ رام شدن صدراعظم رسکش!... 
۸۲ آخرین کلنگ.!. 
۸۴ مؤثرترین کلنگ را کاکاتوفیق زد!... 
۸۹ رسول پرویزی که بود؟ 
۹۳ اثر «متلک های توفیق» بر روی «صدراعظم کلنگی»! 
۹۹ رسالت هرنمند 

بخش دوم: روزنامۀ توفیق و باارزش ترین دست آورد انقالب مرشوطیت:
۱۱۵ «مجلس شورای ملی» 
۱۱۷ مجلس فاتحۀ مرشوطیت! 
۱۲۰ مجلس آزاد زنان و آزاد مردان 



۱۲۰ چگونه کاراکرت «فسنجون » خلق شد؟ 
۱۲۸ کتاب «فسنجون نامه»! 
۱۲۹ سه تفنگدار توفیقی مجلس ۲۱ 
۱۳۲ «فسنجون» و «هابی بی» و «اوس عباس» در اوج شهرت! 
۱۳۴ این انصاف نبود 
۱۳۷ نام «فسنجون» جاودانه شد! 
۱۴۰ مجلس ۲۲ 
۱۵۴ سمبول های جدیدی که توفیق برای مجلس ۲۲ درست کرد: «آمیرزا...!» 
۱۵۸ جانشین «فسنجون»: «بادمجون!» 
۱۶۰ سه تفنگدار توفیقی مجلس ۲۲! 
۱۶۴ حقوق منایندگان 
۱۶۵ سخرنانی وکال دربارۀ «حقوق برش»! 
۱۶۷ یک دیگر از شاهکارهای کاریکاتوری توفیق: آسانسورچی جهنم! 
۱۶۹ از علی آموز اخالص عمل 
۱۷۱ قدر مطبوعات طنزآمیز در جهان ... و در ایران! 
۱۷۴ ... و اما: رئیس و نایب رئیس مجلس: مشکل ادارۀ مجلس در روزهای سه شنبه! 
۱۷۶ «اونکه رژیم داردش.!..» 
۱۷۷ «مجلس» متام گشت و به آخر رسید کار ـ ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم! 

۱۸۳ بخش سوم: توفیق و مسئلۀ ایاب و ذهاب مردم 
۱۸۶ «رشکت زائد!» 
۱۸۹ «در راه خدمت به مردم»! 
۱۹۲ نفرین نامۀ مسافر تهرانی! 
۲۰۱ در ادامۀ «خدمت به مردم»! 
۲۰۶ ستایش تبه کار 
۲۰۷ مجلس و قضیۀ رشکت واحد 
۲۱۳ تشکیل مجدد «بازرسی شاهنشاهی» 
۲۲۳ حامیت از متهمین در حزب و مجلس! 
۲۲۵ گزارش خصوصی از جریان محاکمۀ متهامن رشکت زائد 
۲۳۱ اثر خرد کنندۀ انتقاد «توفیق» 
۲۳۳ متأسفانه باز پیش بینی توفیق درست از آب در آمد 
۲۳۵ یکی از تندترین داستان های توفیق 
۲۳۸ «صد رحمت به کفن دزد اولی»! 
۲۳۹ باز هم عربت نگرفتند 



۲۴۳ بخش چهارم: توفیق ... و شاه 
۲۴۴ شاه... و شوخی 
۲۵۱ تأثیرات احتاملی انتقادهای توفیق در سطوح باال 
۲۵۲ خرابی آسفالت خیابان ها .... و شاه 
۲۶۵ احزاب بله قربان گو .... و شاه 
۲۶۷ به حساب نیاوردن مردم ... و شاه، شهبانو و علم 
۲۶۹ رضرهای مضاعف 
۲۷۲ عدم آگاهی از افکار عمومی 
۲۷۳ اطالعاتی فراوان ولی: نه چندان معترب ... نه چندان به درد بخور 
۲۷۴ َعلَم: «مرکز سنجش افکار عمومی شاه»! 
۲۷۶ «دفرت نارضایتی های مردم» 
۲۷۸ در مهامنی ناهار رئیس «ایفوپ» فرانسه 
۲۸۱ تاوان سنگین عدم آگاهی از افکار عمومی 

۲۸۳ بخش پنجم: «قربان از همون منفی بافی های همیشگی شون!» 
۲۸۴ آیا «توفیق» منفی بافی می کرد؟ 
۲۸۴ درمورد گرانی 
۲۹۰ دربارۀ نبود آزادی و دموکراسی 
۲۹۰ این، گفته های خود مقامات رژیم است 
۲۹۳ بیله دیگ، بیله چغندر! 
۲۹۵ حامیت از باال بردن درآمد ایران از نفت و «اوپک» 
۳۱۲ حامیت از اصالحات ارضی 
۳۱۶ حامیت از داشنت صنایع سنگین، تولیدات داخلی، ذوب آهن، تراکتورسازی و غیره 
۳۱۸ توفیق فقط منتقد دولت نبود، از بسیاری از خلقیات بد مردم هم انتقاد می کرد 
۳۱۸ همکاری و همیاری اجتامعی نداشنِت مردم 
۳۱۹ غرب زدگی 
۳۲۷ ایامن های قالبی 
۳۲۷ مبارزه علیه بیامری های اجتامعی 
۳۲۸ حزب خران 
۳۳۶ نخستین حواریون! 
۳۴۱ حمله به «حزب خران» در «مجلس شورای ملی».!.. 
۳۴۲ انتقاد از اصناف مختلف مردم 
۳۴۶ رد اعتقادات غلط مردم 
۳۴۷ توفیق از اخالق و رفتار سیاسی مردم هم انتقاد می کرد 
۳۴۸ ملت خفته!.. 
۳۴۹ فروش رسنوشت خود!! 



۳۵۱ بی غیرت!.. 
۳۵۳ انتقاد: هم از ظامل ـ و هم از مظلوم 
۳۵۴ آدم محتاط...! 
۳۵۷ اعقاب رستم.!. 
۳۵۸ ملِت «روغن نباتی خور»!... 
۳۶۵ تعریف «علمی ـ طنزآمیز» جامعۀ ایران 
۳۶۶ انتقاد از نقص درک سیاسی و اجتامعی مردم 
۳۶۶ حقیقت باالتر از هرچیز 
۳۶۷ ملِت «کناِر گود نشین»! 

۳۶۹ بخش ششم: توفیق در اوج محبوبیت و موفقیت 
۳۶۹ توفیق در اوج محبوبیت 
۳۷۵ توفیق در اوج موفقیت 
۳۷۵ انتشار «ماهنامۀ توفیق» 
۳۷۵ انتشار «سالنامۀ توفیق» 
۳۷۵ انتشار «کتاب توفیق» 
۳۷۵ بنیاد «مؤسسۀ توفیق» 
۳۷۶ انتشار «کارت تربیک توفیق» 
۳۷۶ انتشار «آلبوم توفیق» 
۳۷۶ چاپ «توفیق هوایی» 
۳۷۶ تأسیس «کالس کاریکاتور توفیق» 
۳۷۷ تأسیس «کالس روزنامه نگاری فکاهی و طنزآمیز» 
۳۷۷ توفیق با یک صد نفر شاعر و نویسنده و کاریکاتوریست 
۳۷۷ توفیق در سه ساختامن 
۳۷۷ «سالنامۀ سیاسی توفیق» و «توفیق به زبان انگلیسی» 
۳۷۷ ساخنت «مجسمۀ کاکاتوفیق» 
۳۷۸ پیشنهاد ساخنت و نصب مجسمۀ  بزرگان طنز ایران 
۳۷۸ چاپ «مترب توفیق» 
۳۷۸ تهیۀ «پرچم توفیق» 
۳۷۸ کتاب «توفیق و مردم» 
۳۷۸ کلۀ «کاکاتوفیق» به صورت سنجاق سینه 
۳۷۹ «کارناوال توفیق» 
۳۷۹ پیشنهاد «روِز خنده» 
۳۷۹ درست کردن «موزۀ توفیق» 
۳۷۹ «باشگاه خوانندگان توفیق» 
۳۷۹ روابط توفیق با مطبوعات طنزآمیز جهان 



۳۸۰ کاریکاتورهای توفیق در اوج 
۳۸۲ قدرت قلم توفیق: یک بانک تازه تأسیس گمنام در اوج شهرت ... 
۳۸۳ کاریکاتورهای توفیق و کاریکاتورهای جهان 
۳۸۴ «توفیق» و مجلۀ «َمد» 
۳۸۵ برندگان جوایز جهانی کاریکاتور 
۳۸۶ «توفیق» و روزنامۀ «بیلد» آملان 
۳۸۸ «توفیق» و روزنامۀ «لوموند» فرانسه 
۳۹۰ «توفیق» و روزنامه های لبنان 
۳۹۳ «توفیق» و پر تیراژترین روزنامۀ آمریکا 
۳۹۵ «توفیق» و مجلۀ «نیویورکر» آمریکا 
۴۰۳ سابقۀ روابط توفیق با مطبوعات طنزآمیز جهان 
۴۰۹ پایه گذاری نخستین روزنامۀ فکاهی و طنزآمیز در افغانستان 
۴۲۳ «تالش دیگر» این بار در سوئد 
۴۲۶ تالش برای تشکیل «اتحادیۀ مطبوعات طنزآمیز جهان» 
۴۲۸ دنیای نیشخند: معرفی مجلۀ «َمد» آمریکا 
۴۳۲ خوانندگان ما توقع شان از ما زیاد است!.. معرفی مجله «کروکودیل» روسیه 
۴۳۶ معرفی کوچک ترین روزنامۀ طنزآمیز جهان: «ترجامن» 
۴۳۶ معرفی قدرمتندترین روزنامۀ طنزآمیز جهان «لو کانار آن شنه» 
۴۴۲ پیشنهاد تأسیس «اتحادیۀ مطبوعات طنزآمیز جهان» 
۴۴۳ برنامه های «جشن نیم قرن انتشار توفیق» 

۴۴۷ بخش هفتم: مندرجات آخرین شامره های توفیق 
۴۴۸ تزلزل دولت ها: همزاد سانسور 
۴۴۹ انتخابات دورۀ بیست و سوم مجلس 
۴۷۱ دومین کنگرۀ حزب ایران نوین 
۴۷۶ سانسور احمقانه! 
۴۷۷ ایامن اعضای حزب پرافتخار!.. 
۴۷۹ توقیف ماقبل آخر توفیق 
۴۸۲ آخرین شامرۀ منترش شدۀ توفیق 

۴۹۱ بخش هشتم: چه روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟... 
۴۹۲ آنچه در زمان انتشار توفیق درباره اش نوشتند 
۴۹۲ هامن مقام شامخ عبید ـ محمد قاضی 
۴۹۲ با ظرافت و خطر یک بندباز ـ جهانگیر بهروز 
۴۹۲ تو «عبید» زمانۀ مایی ـ ابراهیم ناعم 
۴۹۳ منی شود خریدش، بزرگرتین افتخار است ـ آیت الله صدر بالغی 



۴۹۳ زبان مردان آزاده و زنان رشافتمند ـ سبحانی 
۴۹۳ آئینۀ متام منا ـ شهاب فردوس 
۴۹۳ توفیق بخت ــ کامل اجتامعی 
۴۹۴ بهرتین نرشیۀ موجود ـ دکرت چهرازی 
۴۹۴ این منتهای استادی و هرنمندی است ـ دکرت اصالن رضابی 
۴۹۴ نرشیاتی در سطح جهانی ـ دکرت عباسقلی خواجه نوری 
۴۹۵ این معجزه گِر غم زدا ـ دکرت رحمت اللّه ارشاقی 
۴۹۵ از بدو طفولیت ـ دکرت مرتضی مشایخی 
۴۹۵ توفیق: «کانار آن شنه»ی ایران ـ دکرت علی اقبالی 
۴۹۵ در دنیا: از بهرتین ها ـ عاکفه اَمان پور 
۴۹۶ نیم قرن گفنت و جز از مردم نگفنت ـ دکرت علی رشیعتی 
۴۹۷ با نهایت شهامت ـ دکرت ضیاءالدین ابوالضیا 
۴۹۷ روزنامه ای بسیار ارزنده ـ دکرت منوچهر طراز 
۴۹۷ هر هفته منتظر روز انتشار ـ محمد وهاب زاده 
۴۹۷ هم کدخدا، هم پدربزرگ و هم ریش سفید محله ـ نوری 
۴۹۸ نیم قرن مبارزه، در چنین محیط پررش و شور ـ استاد باغچه بان 
۴۹۸ توفیق، زبان حق گوی مردم ایران ـ استاد جاملزاده 
۴۹۹ توفیق بیش از امکانات زمانی و مکانی ـ استاد پژمان بختیاری 
۴۹۹ توفیق توفیق یافته است ـ استاد گل گالب 
۵۰۰ کاکاتوفیق خیر محض است ـ استاد حبیب یغامئی 
۵۰۰ در نوع خود بی نظیر ـ استاد جالل الدین هامئی 
۵۰۰ «پیکارنامۀ توفیق» ـ حسین شاه زیدی 
۵۰۰ «در محرض استاد» ـ استاد ضیاءالدین سجادی 
۵۰۱ خدمت گران قدر به فولکور ما ـ استاد محمد پروین گنابادی 
۵۰۱ یک تنه در میدان مبارزه ـ استاد محمدجعفر محجوب 
۵۰۲ پیکار توفیق را هرگز فراموش نخواهند کرد ـ استاد عبدالحسین زرین کوب 
۵۰۲ مسعود فرزاد  اعتباری برابر با «پانچ» انگلستان ـ استاد
۵۰۲ یادآور مهم ترین مطبوعات طنزآمیز جهان ـ استاد دکرت غالمحسین یوسفی 
۵۰۳ «مجلۀ فکاهی مردم ایران» ـ حمید مصدق 
۵۰۴ گزارشگر راستین ـ دکرت غالمحسین صدیقی 
۵۰۴ روزنامه ای ملی و محبوب و متعلق به مردم ـ جهان پهلوان غالمرضا تختی 
۵۰۴ از مردم، با مردم و در میان مردم ـ سید ضیاءالدین طباطبایی 
۵۰۴ هفته نامۀ هزل آمیز اما بسیار جدی عرص ما ـ دکرت عبدالحسین زرین کوب 
۵۰۴ «ُمنقدی صالح» و «راهنامیی صدیق» ـ امیرعباس هویدا؛ نخست وزیر 
۵۰۴ نظر توقیف کنندۀ توفیق - نخست وزیر؛ امیرعباس هویدا 
۵۰۵ طنز برتر روزنامۀ توفیق ـ پروفسور بومون 



۵۰۵ روزنامۀ توفیق و حاجی بابا روی کرسی دکرت مصدق! ـ حسن زارع 
۵۰۵ از مجلۀ توفیق که یکی از بهرتین مجالت است ... ـ دکرت محمدمصدق 
۵۰۸ چهل سال پس از توقیف: «آتشی که منیرد» 
۵۰۹ توفیق: وجدان بیدار دورۀ جوانی جامعۀ ما ـ میرصالح الدین امیر هوشنگ اردالن 
۵۰۹ مدرسه ای به نام توفیق ـ دکرت محمد عاصمی 
۵۰۹ به راستی جایش خالی است ـ دکرت جلیل دوستخواه 
۵۱۰ نام توفیق هم چنان زبانزد مردم ـ دکرت کاظم علمداری 
۵۱۰ «ریاضت کشان توفیق» ـ دکرت محمدابراهیم باستانی پاریزی 
۵۱۱ دانشگاه توفیق ـ حسین جعفری 
۵۱۱ کالس تعلیم کاریکاتور و طنزنویسی ـ دکرت نارص طهامسبی 
۵۱۱ توفیق، مجلۀ بسیار محبوب ـ عمران صالحی 
۵۱۲ این روزنامه طنز را به مردم ایران شناساند ـ مرتضی احمدی 
۵۱۲ روزنامۀ مورد عالقۀ مردم ـ سیمین بهبهانی 
۵۱۲ «توفیق» بوی وطن می داد ـ نوری 
۵۱۲ توفیق: همیشه زنده ـ دکرت نارص انقطاع 
۵۱۳ طنز شکربار ـ مهندس منوچهر برومند 
۵۱۳ عبید زاکانی روزنامۀ توفیق را می نوشت!... ـ محمدابراهیم جعفری 
۵۱۴ طنزی اثرگذار ـ دکرت بیژن جهانگیری 
۵۱۴ طنزی لطیف و شیرین ـ عزت اللّه انتظامی 
۵۱۴ نقش توفیق در حیات اجتامعی و سیاسی ایران ـ دکرت علیرضا زرین 
۵۱۴ حق توفیق بر گردن طنز سیاسی ایران ـ دکرت صدرالدین الهی 
۵۱۵ روزنامۀ فکاهی توفیق: تنها روزنامۀ جدی ایران! ـ دکرت حسین فاضل 
۵۱۵ بهانۀ توقیف! ـ هوشمند عقیلی 
۵۱۶ مردم رس «توفیق» می نازیدند ـ نوری 
۵۱۶ جادویی وصف ناپذیر در سخنش، رشافت و صداقتی در ذاتش ـ دکرت عباس میالنی 
۵۱۶ عاشقانی «به جان عاشق» ـ دکرت محمد عاصمی 
۵۱۷ سه نسل، همزمان: خوانندۀ «توفیق» ـ دکرت علیرضا زرین 
۵۱۷ پناهگاه، پشتوانه، مدرسه و مشوق بسیار خوب نویسندگانش ـ دکرت علیرضا زرین 
۵۱۷ مثل هلو ـ دکرت حسن خواجه نوری 
۵۱۷ در انتظار اتوبوسی که از تهران «توفیق» را می آورد ـ دکرت حسن شهپری 
۵۱۸ نفوذ «طنز توفیقی» ـ دکرت محمدابراهیم باستانی پاریزی 
۵۱۸ روش در توفیق ـ بیژن اسدی پور 
۵۱۸ دورۀ سوم توفیق: پرآوازه ترین دوران آن ـ منوچهر احرتامی 
۵۱۹ توفیق در ماندگاری است که توفیق می شود ـ بابک مفیدی 
۵۲۰ یکی از محبوب ترین نرشیات ـ دکرت عباس میالنی 
۵۲۰ با وجود متام محدودیت ها و سانسور ـ دکرت عبداملجید مجیدی 



۵۲۰ توفیق در موقعیتی استثنایی ـ پرویز راجی 
۵۲۰ یادش به خیر!... ـ غالمحسین بیک زاده 
۵۲۰ به قول روزنامۀ توفیق.!. ـ گزارش محرمانۀ ساواک 
۵۲۱ لقب جناب ارشف! ـ محمدعلی سفری 
۵۲۱ طنزسیاسی / اجتامعِی به غایت پُردرایت ـ دکرت عباس میالنی 
۵۲۱ نخستین مطلب غیردرسی ـ دکرت احمد مصباح 
۵۲۱ دلیری سخن گفنت ـ دکرت نارص انقطاع 
۵۲۱ جانشینان توفیق! ـ دکرت علی  بهزادی 
۵۲۲ هرن وقتی رشف انسان را پاسدار نباشد... ـ محمد نوری 
۵۲۲ «توفیق» منونۀ بارز توانایی طنز ـ دکرت محمدعلی اسالمی ندوشن 
۵۲۲ نظمی که خنده را برنتابد شایستۀ بقا و دوام نیست ـ دکرت نارص پاکدامن 
۵۲۴ هرگز منیرد! 
۵۲۴ توفیق تو «قیف» ـ روزنامۀ جامعه 
۵۲۴ تاوان شکسنت را خودش باید بدهد! ـ فصلنامۀ ره آورد 
۵۲۴ موضوع کاریکاتور توفیق در خطبۀ مناز جمعه ـ دکرت محمود عنایت 
۵۲۵ شعر توفیق: شعار برنامۀ «نقد خنده» تلویزیون جمهوری اسالمی 
۵۲۵ استناد «روزنامۀ سالم» به «روزنامۀ توفیق» 
۵۲۵ در انتقاد از سیاست امریکا: استناد به روزنامۀ توفیق ـ روزنامۀ همشهری 
۵۲۵ کاریکاتور ۷۱ سال پیش توفیق ـ روزنامۀ مشارکت 
۵۲۷ شعر «توفیق» شعار برنامۀ «صبح جمعۀ» رادیوی جمهوری اسالمی 

۵۲۹ بخش نهم: با دیگران چه می کنند؟... و با «توفیق» چه کردند! 
۵۲۹ طنزپردازان در جهان رسمایه داری 
۵۳۵ مطبوعات طنزآمیز در دنیای کمونیستی 
۵۳۶ ...و اما در «جهان سوم» 
۵۴۳ ورشکستگان خندان.!. 
۵۴۴ وضع اسف انگیز مطبوعات، پس از «توفیق» 
۵۴۹ چند نکتۀ دیگر 
۵۵۰ رأی دیوان عالی کشور به نفع توفیق 
۵۵۴ شاه گفت: «توقیف توفیق اشتباه بود!» 

۵۵۷ منابع و مآخذ 



- -

۱) موالنا ــ مثنوی معنوی



۱) حافظ
۲) «با دل خونین، لب خندان بیاور همچو جام»،  حافظ

۳)  هامن
۴) موالنا  ــ  دیوان شمس

۵)  سعدی



(Addison, L'Humor, 38) ۱. ژوزف ادیسون



این نخستین رس کلیشه روزنامه توفیق در ۹۵ سال پیش 
است. عدد ۱۳۴۱ تاریخ قمری نخستین سال انتشار توفیق  

(برابر۱۳۰۲ شمسی) است.
ـ  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷. (منت کامل  ۱)  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۲ـ 
خالصه  وقت  ضیق  به علت  که  سخرنانی  شدۀ  بازنویسی 

شده بود.)
۲) ۱۳۳۷  ــ  ۱۳۸۷ 





«رفیق الشعرا»:  تفکری،  محمدصادق  پرچانه»:  «تفکری   (۱
الری»:  «خروس  زارع،  حسن  «زارع الشعرا»:  رفقا،  قاسم 
ابوالقاسم حالت، «ک. ف. ارادمتند»: کریم فکور، «شبکور»: 

اسدالله شهریاری.



–

۱)  ۱۳۱۷ سالی که توفیق دوباره فکاهی شد.
۲)  ۱۳۳۷ رشوع دورۀ سوم توفیق.

۳)  از ۱۳۲۰ که قلم آزاد شد.



سی  می کرد،  اخته  سگ  می گرفت  صنار  مالنرصالدین   (۱
صنار می داد می رفت حموم.!

بین  ما   روزنامۀ  توزیع  بابت  که  مناند  ناگفته   (۲
توزیع  «مرکز  به  نیز  مبلغی  هفته  هر  روزنامه فروش ها، 

جراید» می دادیم.





۱)  اصل شعر از حافظ است به این صورت: 
«بر زبان بود تو را آنچه مرا در دل بود.»

۲)  سعدی، گلستان، باب آداب صحبت، البته سعدی می گوید: 
ٌم بُکم  «زبان بریدۀ به کنجی نشستۀ صُّ

 به از کسی که زبانش نباشد اندر حکم».





۱ ) هوشنگ محمود، گفتگو با عباس معروفی، کیهان لندن، 
۱۸ اوت ۱۹۹۵

۲) ر.ک.: چرا توفیق را توقیف کردند (کتاب دیگر نگارنده)، 
بخش اول، دورۀ سوم توفیق، مسئولیت نویسنده در قانون 

اساسی، در مطبوعات آن زمان، و در توفیق.
۳) استاد دکرت عبدالحسین زرین کوب، کتاب حارض، بخش 

هشتم، چه روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟
۴) استاد دکرت محمد جعفر محجوب، نقل به مضمون، کتاب 
تعطیل  و  توقیف  را  روزنامه ای  چه  هشتم،  بخش  حارض، 

کردند؟
۵) هامن.

چه  هشتم،  بخش  حارض،  کتاب  فرزاد،  مسعود  استاد   (۶
روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟

۷) میر صالح  الدین امیرهوشنگ اردالن، کتاب حارض، بخش 
هشتم، چه روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟

۸) این اصطالح از حافظ است.
چه  هشتم،  بخش  حارض،  کتاب  بالغی،  صدر  آیت الله   (۹

روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟
۱۰) استاد پژمان بختیاری، کتاب حارض، بخش هشتم، چه 

روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟



چه  هشتم،  بخش  حارض،  کتاب  رشیعتی،  علی  دکرت   (۱
روزنامه ای را توقیف و تعطیل کردند؟

۲) سعدی، نقل به مضمون.
۳) او دکرت حقوق و شاگرد اول دانشکدۀ حقوق دانشگاه 

معروف «یو. اس. سی» آمریکا بود.



۱  هرن و زندگی اجتامعی، ص۳۳. 
۲) سیاست شعر، سیاست هرن، ص۱.

۳)  توفیق، سال اول، ش۱، ص۱، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۲.
۴)  اصل شعر چنین است: «خشت اول گر نهد معامر کج 

_تا ثریا می رود دیوار کج».
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