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  حقوقدان- اميرفيض  -بازی بی بی سی - حثی در باره بزرگترين چھره ايران زمينب                       ٢ برگ ٠١/ ٠۴/ ٢٠١٢ 

چند قرن پيش  وزی ويانميفھمم چطور ممکن است يک انسان امر ،وزن ھم ازاسباب اشتراک قياس شناخته شده است و
   .وعده ای ھم قبول کنند که داوراين قياس مع الفارغ بشوند !!زرتشت مقايسه کرد يا و باکوروش کبير را

 ميتوان از ، شعرای ايران راقای محمد مصدق راميتوان باھريک ازنخست وزيران دوران مشروطيت ايران مقايسه کردآ
 چرا ؛ايران دردوران مشروطيت راميتوان بايکديگر مقايسه کردپادشاھان  ،ھنرشعری که مشترک ھستند مقايسه کرد نظر
وھمانطورکه نميتوان  است وھمچين پادشاھان قبل ازمشروطيت راباھم نھاآ امرمقايسه اشتراک دراختيارات قانونی که

نشان داد  نان راآصدراعظم ھای قبل از مشروطيت مقايسه کرد وچھره برتری با دوران مشروطيت را نخست وزيران
   .اشاھان قبل ازمشروطيت مقايسه کردپپادشاھان دوران مشروطيت راھم نميشود 

دراين بازی شرکت کرده وبه اين قياس مع الفارغ تن داده اند نوشته اند که خانم گوگوش بزرگترين چھره  که ديدم کساني
   .ی راھم ميطلبدبچنين جوابی سی  ی بین سوال ناموجه وفارغ ازمعناآ ،ايرانزمين است

ازنظرھنری وبازی روی  شخانم گوگو ،يک وجه اشتراکی برای مقايسه وعنوان برتری دادن به اشخاص الزم است رخآ
کورش کبير ويا فردوسی کدام است که بی بی سی وايادی  ست که اول است ولی وجه مشترک ايشان باصحنه معلوم ا

   ١ .نوکرصفت او به اين مقوله تن داده اند

   

 

                                               
، ھمان اعضای وابسته اشخاصی ھمانند پروين اعتصامی، موالنا جالل الدين مولوی، سعدی، باربد، روزبه در اين قياس مع الفارق - ١

ميرزا علی اصغر خان اتابک، احمد کسروی،  اميرکبير،ميرزا تقی خان بابک، حسين حالج،  پارسی (ابن مقفع)، ابو مسلم خراسانی،
ن نيست مصدق که به ادعای ايفروغی، شجاع الدين شفا، را می گذارند و محمد مصدق را بزرگتر از ھرکس وانمود ميکنند. معلوم 

. چرا کسان چرا انگلستان ھمه اش اصرار دارد بزرگتر از آنچه بوده جلوه کند» دشمن شماره يک انگلستان بوده«اعضای وابسته 
 »تاننوکر انگلس«ديگری که مدعی ھستند طرفدار انگلستان بوده اند را بزرگ نمی کنند و در اين ادعای موھوم ھمانھا که مدعی اند 
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