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نشر مهری برای گذر از سانسور و خوانش آسان و 
بی دردسر، با اجازه نویسنده، پی دی اف کتاب ها 
خوانندگان  دسترس  در  رایگان   دانلود  برای  را 

داخل ایران قرار می دهد.
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يادداشت

اين کتاب در سال  هاي پيش از انقالب بهمن فراهم شده و در آستانه انقالب 
آمادة انتشار بود که سير حوادث مانع اين کار شد و اينک کتاب هنگامي منتشر 
مي  شود که بيش از صد و ده سال از مرگ نويسندة آزاده رنجديده و روشنگر 

سرسخت آن مي گذرد.
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سرگذشت

روزنامة اختر در شمارة 22 ذيعقدة 1311 هجري قمري برابر 29 مه 1894 در 
گزارشي کوتاه اطالع داد که »ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در طهران به 
رحمت ايزدي پيوسته.«1 و سپس دربارة او در يک سطر نوشت: »مستشارالدوله 
بيش از چهل سال در خدمات عمدة دولتي که غالبًا در دايرة ديپلماسي بود به 
آبرومندي بسر برد.« در تأييد تاريخ درگذشت اين رجل اجتماعي و دولتي، 
بعد دخترش در حاشية عمده ترين و مشهورترين اثر او، رسالة »يک  خيلي 
کلمه« چاپ تبريز چنين نوشت: »به تاريخ هزار و سيصد و هشت در ماه ذيحجه 
در روز عيد اضحي وقت غروب به جهت وطن پرستي... خائنين دولتي متهم 
پنج روز مدت محبوسيش  پنجاه و  نموده و محکومش ساختند... سه سال و 
به رحمت  طول کشيد. در تاريخ هزار و سيصد و يازده در پنجم شهر شوال 

1 .  ناظم االسالم کرماني د رتاريخ بيداري ايرانيان به اشتباه مرگ او را در 1313 هـ.ق نوشته است.
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ايزدي پيوست.«1 دختر مستشارالدوله مرگ پدر را نوعي شهادت تلقي کرده 
مي  نويسد: »رسم است در عيد به ملت ايران قربان داديم.«2 در حقيقت نيز اين 
رجل دولتي، با اين که بيش از هشتاد سال بزيست به جرم اصالح طلبي و بر 
اثر زندان و شکنجه ها و نامرادي ها قرباني شد. در مورد تشييع و تدفين او نيز، 
بر خالف معمول »جمعي از دوستان او چند نفر حّمال آورده نعش آن مرحوم 
را به فضاي شرقي محوطه ي قبرستان معروف قبرآقا که در جنوب طهران واقع 
است دفن« نمودند. او خود در مرض فوت به دوستان وصيت کرده بود که هرگاه 
بپذيريد »مي خواهم پس از ارتحال من به اخف وجوه تا مدفن من مرا به روي 
خاک با ريسمان کشيده حمل دهيد زيرا به سوي کسي مي روم که کبرياي احدي 
از آفريدگان کاينات در جنب عظمت و کبريائي حضرت او عظمي ندارد. شايد 
برخاکساري بندة خود ترحم فرموده روح مرا مستغرق بحار رحمت خود فرمايد. 
هر آينه رضا به آن طور حمل جنازة من نشويد وصيت مي کنم نعش مرا به دوش 

حمال گذارده در صحن شرقي قبر آقا دفن نمائيد.«3
اين مرد که به قول روزنامة اختر »چهل سال در خدمات عمدة دولتي به 
آبرومندي به سر برد« و به گفتة دخترش قرباني ملت ايران شد و سرانجام چنين 
ايران  برجستة عصر روشنگري  از چهره  هاي  يکي  به جانب گور رفت  خوار 
»سرتيپ ميرزا يوسف خان مستشارالدولة تبريزي« و پسر بازرگاني از اين شهر به 
نام »حاجي ميرزا کاظم« بود. او به قول نويسنده کتاب »تاريخ بيداري ايرانيان« 
»در عنفوان سن... در کنسولگري انگليس به سمت منشيگري برقرار« شد. ولي 
پس از چندي »از مستخدمي انگليسي ها استعفا داده و در ادارة وزارت خارجه 
درآمد«4. خودش مي نويسد: »در سال 1270 به موجب فرمان مبارک اعليحضرت 
ولينعمت همايون... به کارپردازي حاجي ترخان، که به اصطالح فرانسه کونسلي 

1 . محمد اسماعيل رضواني، »بيست و دو رسالة تبليغاتي از دورة انقالب مشروطيت«، راهنماي کتاب، مرداد 
و شهريور 1348، ص 231. به نظر مي  آيد که دختر مستشارالدوله در ذکر »سه سال و پنجاه و پنج روز« 65 

روز اشتباه کرده است.

2 .  همانجا.

3 .  ناظم االسالم کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ـ مقدمه، )بنياد فرهنگ، تهران، 1346(

4 .  همانجا، ص203.

باشد، مأمور شدم. مدت هشت سال در آنجا اقامت کرده در تاريخ 1278... به 
ايران مراجعت کرده به زيارت خاکپاي همايون پادشاهي شرف اندوز گشتم. پس 
از هفده ماه توقف در طهران حسب االمر به حاجي ترخان معاودت کردم و بعد از 
سه ماه به عزم سياحت از حاجي ترخان به مسکو و از آنجا به پطربورغ رفتم و 
شش ماه در پطربورغ در جاي وزير مختار دولت ِعّلّيه شارژ دفر ماندم. پس از آن 
در تاريخ 1280هجري به کونسول ژنرالي تفليس سرافرازي حاصل کردم. چهار 
سال تمام در تفليس ماندم ... در اواخر سال 1283 به موجب فرمان پادشاهي 
خّلداهلل ُملکه به شارژ دفري پاريس سرافراز گشتم... در مدت سه سال اقامت 

خود در پاريس چهار بار به لندن رفتم.«1
او به ظاهر تا نيمة سال 1286 در پاريس بوده و در فاصلة اين تاريخ و 
اواسط سال 1287 مدتي در عثماني اقامت داشته است.2 در اين زمان ميرزا 
حسين خان مشيرالدوله وزير عدليه مي شود و او را براي کار در اين وزارتخانه 
به تهران احضار مي کند. در همين زمان و در خدمت وزارت عدليه بود که ميرزا 

يوسف خان لقب مستشار يا مستشارالوزاره گرفت.
اواخر  در  و  مي کند  اروپا  به  سفري  بادکوبه  راه  از  محرم 1289  اول  در 
همين سال در روزنامة ايران مي خوانيم که »ميرزا يوسف خان، مستشار ديوان 
به  اولياي دولت ظاهر ساخت  را در خدمت  کفايت خود  مزيد  عدالت چون 
و  خانه  وزارت  نيابت  به  صدراعظم  امجد  اشرف  مستطاب  جناب  انتخاب 
مباشرت مهام خارجة آذربايجان نائل و برقرار و ... روانة محل مأموريت خود 
گرديد«.3 او در سال 1290 کارگزار خراسان است ولي بعد از سالي به تهران 
احضار مي شود. در کميسيوني که براي تأسيس راه آهن ارسـ  تبريز و با شرکت 
حسنعلي خان گروسي وزير فوايد عامه و ميرزا حسين خان مشيرالدوله وزير 
امور خارجه تشکيل مي شود او نمايندة ايران در برابر پيشنهاد دهندة خارجي 
است. مستشارالدوله در رجب 1292 خلعت مي گيرد و باري ديگر براي تصدي 

1 .  يوسف مستشارالدوله، رسالة موسوم به يک کلمه، پاريس، 1287.

2 . معلوم نيست به چه سمت اقامت و با وزارت خارجه مکاتبه داشته.

3 .  روزنامة ايران، شمارة 145، 5 ذي  الحجه 1289 برابر 4 فوريه 1872.
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»کارگذاري مهام خارجة آذربايجان« يا نيابت وزارت خارجه به اين منطقه 
عزيمت مي کند. در 1296 »پس از بيست و شش سال خدمت به دولت جاويد 
آيت حسب االمر همايون از تبريز محکوم به توقف مشهد حضرت رضا عليه آالف 
التحيت والثناء شد.«1 در 1297، که مشيرالدوله حاکم خراسان و متولي آستانه 
است، او همچنان در اين شهر اقامت دارد. در صفر اين سال که انگليسي ها با 
واگذاري امور هرات به دولت ايران اظهار موافقت کرده بودند »ميرزا يوسف 
خان مستشارالدوله هم نامزد مأموريت هرات گرديد که امور سياسي آن منطقه 
را اداره کند«2 و حکم او نيز صادر مي شود ولي چون مذاکرات بي نتيجه مي ماند 

مأموريت او نيز کأن َلم َيُکن تلقي مي شود.
سال  همين  ربيع االول  در  و  است  منطقه  اين  در  همچنان  صفر 1299  تا 
دوباره به کار در وزارت  عدليه به تهران دعوت مي شود و در اينجاست که لقب 
مستشار الدوله مي گيرد. در اين زمان در عين حال از اجزاي »مجلس تحقيق« 
است. در 1301 کارپرداز اول يا سرکنسول ايران در بمبئي است و در 1303 

بار ديگر به کارگزاري مهام خارجة آذربايجان گماشته مي شود. 
پنج سال در اين مقام باقي مي ماند و در ذيحجة 1308 از کار برکنار مي گردد 
و سرانجام در رمضان 1309 به تهران مي آيد. در اين زمان، ديگر مردي فرسوده 

و بيمار و در عين حال مغضوب است و پس از آن، سالي بيش زنده نمي ماند.
يوسف مستشارالدوله البته اين مراحل و مدارج را بي  دغدغه نپيمود. بارها از 
کار برکنار شد، اموالش را غارت کردند و بارها به تبعيد و زندان رفت. او آنچنان 
وضع متزلزلي در دستگاه دولت و دربار داشت که حتي وقتي در اوايل 1287 براي 
کار در وزارت عدليه به تهران دعوت شد، آخوندزاده دربارة او به جالل الدين 
ميرزا نوشت: »به کارهاي ميرزا يوسف خان در ديوان دولت في الجمله پريشاني 
روآورده است، از اين بابت نگراني دارم« و خواهش کرد که »اگر کارهايش به 

خوبي صورت انجام يافته باشد« او را »از تشويش آزاد« سازد.3

1 .   ميرزا يوسف خان مستشارالدوله ، طبقات االرض ـ مقدمه، ص و، )تهران ، 1299(.

2 .  فريدون آدميت، انديشة ترقي و حکومت قانون )تهران، خوارزمي، 1351( ص485.

3 .  ميرزا فتحعلي آخوندزاده، الفباي جديد و مکتوبات، )فرهنگستان علوم آذربايجان شوروي، باکو، 1963( 
ص 166، از نامة آخوندزاده به جالل الدين ميرزا، مورخ ژوئن 1870= ربيع االول 1287.

درست است که اين تشويش در اين زمان فقط يک احساس بود ولي دو 
سال و نيم بيش نگذشت که ميرزا يوسف خان »در سال 1290 تبعيد به خراسان 
شد«1 و اين تبعيد يکبار ديگر نيز در سال 1296 تکرار گرديد. البته اين دوبار 
کار به خير گذشت ولي در 1299 که بار ديگر در عدلية مشيرالدوله اي ديگر ـ 
يحيي خان ـ معاون بود به اتهام نوشتن انتقاد از دستگا ه هاي دولتي در روزنامة 

اختر، به سختي کتک خورد و زنداني شد:
شاه به واسطة تفصيلي که در روزنامة اختر از وزارتخانه هاي ايران بد نوشته 
بودند متغير شده بودند. مشيرالدوله ]يحيي خان[ ... عرض کرد که کار ميرزا يوسف 
خان مستشارالدوله است. اين بيچاره که تهمت به او مي چسبد امروز ]12 ذيعقدة 
1299[ گرفتارشد. به اين تفصيل که شاه مخصوصًا اجزاي ديوانخانه را خواسته 
بود، مبادا سوءظن به جهت او فراهم بيايد فرار کند به طرف خارجه. بعد از ناهار 
حاجب الدوله را خواست، دست خطي نوشته به او داد. اجزاي ديوانخانه که از 
حضور شاه بيرون آمدند خارج از عمارت، فراشها ميرزا يوسف خان را گرفتند 
و توسري زياد به او زدند، در منزل حاجب الدوله زنجير کردند«.2 دو ماهي در 

زندان بماند تا با وساطت نايب السلطنه آزاد شد. 

اما  گرفتند«.3  او  از  کامل  »جريمة  مي نويسد  اين  بر  عالوه  ناظم االسالم 
بعد، يعني در اواخر ذيحجة 1308  غضب شاهانه باري ديگر، قريب 9 سال 
بسي سنگين تر بر او فرود آمد. در اين هنگام نايب الوزارة آذربايجان بود که 
»مواجبش را قطع نموده لقبش« را گرفتند4، »خانه اش را غارت و مواجبش را 
قطع کردند«5 و خودش را به قزوين بردند و به زنجير کشيدند. جرمش اين بود که 
ملکم نامه اي به او نوشته و امين الدوله که دوست صميمي او و رئيس پست بود 

1 .  تاريخ بيداري ايرانيان، ص204.

2 .  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه، )اميرکبير، تهران، 1345( ص217 
و 218.

3 . تاريخ بيداري ايرانيان. ص205.

4 . روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه، ص871.

5 .  تاريخ بيداري ايرانيان، ص205.
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کاغذ را به نظر شاه رسانده بود. حاج سياح که در اين تاريخ در قزوين زنداني 
بوده مي نويسد:

»جزئي اسباب او را آوردند. در حين آوردن او در اتاق ما را بسته قراول ها 
گذاشته، قدغن کردند صدائي شنيده نشود. پس، از جنب اتاق صداي زنجير و 
خليلي شنيده شد... در وقت آوردن چراغ به اسمعيل فراش گفتم چگونه و به چه 
دليل زنجير به گردن و خليلي به پاي اين پيرمرد هشتاد ساله نهادند... گفت شاه 
به موجب تلگراف چنين حکم کرده. شب آمد. غّرة ماه محرم بود... صداي نالة 
مستشارالدوله بلند شد... گفتند چون مستشارالدوله باد فتق دارد زنجير و خليلي 
شده آن مرض زور آورده به حالت بدي است و نفسش به شماره افتاده... فردا 

مستشارالدوله سخت مريض شد«.1
 او »قريب سيصد هزار تومان ارثية پدر را در راه آزادي و مقصود خود از 
دست داد«2،  سرانجام پس از هشت ماه در روزهاي اول رمضان 1309 مرخص و 
به تهران وارد شد. نوشته اند که »در سال1309 باز مأخوذ و به قزوين تبعيد شد.«3 
چند بار ديگر تبعيد و محبوس شد و چه وقت از اين تبعيدي آخري بازگشت؟ 
جايي نوشته نشده ولي آنقدر معلوم است که دو سال پس از آن عمرش به سر آمد.

آثار
و  بود  محقق  و  عالم  اصالح طلب،  سياستمداري  مستشارالدوله  يوسف  ميرزا 
در عالم اصالح طلبي، علم و تحقيق کتابها و مقاالت و لوايح فراوان نوشت. 
کتاب هايي چند به او نسبت داده اند ولي مقاالت و لوايح فراوانش اکثرًا ناشناخته 

مانده اند.4

1 .  محمدعلي سياح، خاطرات يا دوره خوف و وحشت، )ابن سينا، تهران، 1446(، ص383 تا 386.

2 .  تاريخ بيداري ايرانيان، ص 205.

3 .  همانجا.

4 . در سال 1288 که روزنامة »ايران« به شيوه اي نو و با مضاميني تازه انتشار يافت ميرزا يوسف خان در 
آن مقاله مي نوشت و به نظر مي رسد که حتي در تنظيم و ترتيب آن بي دخالت نبوده است.

فهرست کتاب هايش چنين است:

ـ . ق. تهران 1. رمز يوسفي1282 ه
. ق.  ـ  2. کتابچة بنفش1286 ه

ـ . ق. پاريس 3. رسالة يک کلمه1287 ه
. ق. روزنامة ايران ـ  4. درباب اوزان و مقادير1288 ه

. ق.  ـ  5. پروژة ناصري راه آهن قم 1291 ه
6. رسالة برآورد مخارج راه آهن از مشهد به تهران و ساير شهرهاي ايران 1297 

. ق. تهران ـ  ه
7. علم طبقات االرض)ترجمه(1299 هـ. ق. تهران

. ق. ـ  8 . گنجينة دانش1302 ه
9. تعليم اطفال؟

. ق. تهران ـ  10. رساله در وجوب اصالح خط اسالم 1303 ه
11. منهج الحساب؟ تبريز

. ق. تهران ـ  12. پيش آمد کار زمان در داخلة مملکت ايران 1325 ه

رمز يوسفي: نسخه اي که از اين کتاب در دست است فاقد نام نويسنده و 
محل و تاريخ چاپ است ولي بنا به نوشتة مشار، اين کتاب اولين بار در 1282 
هـ. ق. در تهران چاپ سنگي شده است. مشار از چاپ دوم کتاب نيز، که در 

سال 1292 درتهران صورت گرفته ياد کرده است.
رمز يوسفي به جز يک مقدمة کوتاه دربارة تلگراف و خبرتلگرافي وده »بيان« 
که در ده صفحه نوشته شده، شامل 8468 کلمه است که براي هر کدام يک معادل 
عددي تعيين شده است. تعداد صفحات آن، به استثناي مقدمه، 184صفحه به قطع 

کوچک است.
نوشته اند که »دولت ايران دستگاه رمز اختراعي سرتيپ را به عنوان بهترين 

وسيلة انتقال سريع تلگرافي پذيرفته است«.1 

1  .  ژورنال آزياتيک، شمارة نوامبر ـ دسامبر1867،ص77.
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رمز يوسفي اولين کتابي است که از ميرزا يوسف خان در دست است که 
آن را در حدود پنجاه سالگي نوشته است. او که خود نسخه هائي از اين کتاب 
را براي دوستان نزديک فرستاده از اظهار نظرهاي ملکم و مشيرالدوله دربارة 
آن در نامه اي چنين ياد مي  کند: »مشيرالدوله نوشته اند که کتاب رمز رسيد، به 
شما و به ايران تبريک مي نمايم«. و ملکم خان هم نوشته بودند: »به تلگراف 
مشرق روحي داده ايد که سال ها مداح اوصاف يوسفي خواهد وغيره وغيره.« 
و در پايان اظهار مسرت  مي کند که »زحمات دو سالة من مقبول مردمان بزرگ 

دانشمند شده است«.1

کتابچة بنفش: نوشته اند که اين کتاب را مستشارالدوله در سال 1286 و 
»دربارة تأسيس راه آهن سرتاسري ايران نوشت و به شاه عرضه داشت.«2 او 
از قرار معلوم به اهميت و تأثير راه آهن به نحوي اغراق آميز معتقد بوده و کتاب 
ديگري نيز در همين زمينه نوشته است. حتي در يک گزارش رسمي به تاريخ 
5 رمضان 1280 نوشته بود: »اين مسأله به تجربه رسيده و به هيچوجه محل 
تشکيک و ترديد نيست که ... ايجاد راه آهن در ايران عرض سه سال حالت 
ايران را بالکليه منقلب خواهد کرد، يعني جهت نظم و ترتيب مملکت مقوي ترين 
»ايجاد  او حتي  گلستان خواهد شد.«  ايران  کلمه،  بود. يک  اسبابها خواهد 
راه آهن را مقدم بر وضع قانون و مبشر قانون« مي دانست3 و هر وقت فرصتي 

مي يابد اين اعتقاد خود را همچنان تکرار مي کند.
ميرزا يوسف خان در اين زمينه به عنوان متخصص شناخته شده و در سال 
1291 که يک ژنرال بازنشسته به نام آدلف فالکن هاگن پيشنهادي براي تأسيس 
راه آهن از کنار ارس تا تبريز مي دهد او در کنار حسنعلي خان گروسي وزير 
فوايد عامه در مذاکرات شرکت دارد، تمام اصالحات و پيشنهادات متقابل را 
او مطرح مي  کند و يادداشت ها يي که به خط اوست همچنان در صورت جلسات 

1  .  الفباي جديد و مکتوبات، ص 361.

2 .  فريدون آدميت، فکر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت، )سخن، تهران، مهر1340(، ص183.

3 .  همانجا، ص84.

کميسيوني که در اين باره تشکيل شده محفوظ است.1

رسالة  مستشارالدوله  کتاب  معروف ترين  و  عمده ترين  کلمه:  يک  رسالة 
ـ . ق. در پاريس به  موسوم به يک کلمه است. اين کتاب اولين بار در 1287 ه
صورت چاپ سنگي انتشار يافت و پس از آن نيز به علت استقبال ترقي خواهان 

و اصالح طلبان بارها چاپ و منتشر شد.

در باب اوزان و مقادير: اين رساله از تاريخ 17 محرم تا 28 ربيع االول 
1288 به صورت سلسله مقاالت در پنج شمارة روزنامة ايران )شماره  هاي3، 6، 
9، 12، 19( انتشار يافت. در هر مقاله عنوان رساله با اندکي تغيير به صورتي 
ديگر آمده است.2 نويسنده در رسالة خود از چندگونگي اوزان و مقادير که در 
ذرع و سکه و سنگ شهرهاي مختلف ايران رايج است انتقاد مي کند و زيانهايي 
براي آن ذکر مي کند. او پيشنهاد مي کند که اين اوزان و مقادير بر اساس ذرع 
و وزن و مسکوکات فرانسه ـ که به داليلي بر مقياسها و مکيالهاي ساير دول 
و  اقتصادي  فوايد  پيشنهاد خويش  اين  براي  و  يکسان شوند  ـ  دارد  ترجيح 

اجتماعي و سياسي فراواني برمي شمارد.

پروژة ناصري راه آهن قم: فريدون آدميت مي نويسد: »اليحة آن را در 24 
رمضان 1291 نوشت«. در مقدمة همين پروژه است که راه آهن را تسهيل کنندة 
امر معيشت«، دعوت کنندة هر قسم اسباب و کارخانجات زراعت و فالحت و 
صناعت و »باالخره خالص کنندة نوع بشر از قحط و غال« مي خواند که در عين 
حال »به واسطة سهولت زيارت امکنة مقدسه اسباب تحصيل ُاخروي« را نيز 
فراهم مي سازد. به موجب اين پروژه به دولت پيشنهاد مي شود که راه آهني از 
تهران به حضرت عبدالعظيم و از آنجا به قم بکشد و با محاسبات بسيار دقيق 

1 .  رجوع شود به فريدون آدميت: انديشة ترقي، صفحات 370 تا 376.

2 .  چون عنوان باال به نظر مناسب تر از ساير عناوين آمد براي اين رساله انتخاب شد.
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سودمند بودن آن را اثبات مي کند.1 

رسالة برآورد مخارج راه آهن از مشهد به تهران و ساير شهرهاي ايران: 
اين کتاب براي اولين بار ـ و شايد هم آخرين بار ـ در 1297 در تهران چاپ 
مي شود. چنانکه از عنوانش پيداست، طرحي است دربارة اتصال مشهد به تهران 
به وسيلة راه آهن و در عين حال امتداد آن از شاهرود و بندر گز به قصد پيوستن 
به دريا. از جمله منافعي که براي اين طرح مي شمارد »افزايش ثروت«، »ازدياد 
تجارت و زراعت«، »ازدياد صنايع در ِحَرف متنوعه«، »صاحب بضاعت شدن 
رعايا و تحصيل اسباب کشت و زرع از خارجه«، به وجود آمدن کار براي 
يک قسمت بزرگ از اهالي و باالخره »ازدياد قدرت و قوت دولت در قطعة 
خراسان« است. عالوه بر اينها مي توان از درآمد آن، راه آهن تهران به خانقين 
را نيز به وجود آورد.2 مستشارالدوله براي استحکام نظر خود فتواي عده اي از 

مجتهدان را نيز به دست مي آورد و ضميمة طرح خود مي  کند.

علم طبقات  االرض: کتاب ترجمه از ترکي بود و در 1299 هجري قمري در 
تهران »به اجازة وزارت جليلة مطبوعات ِسَمت انطباع پذيرفت«. چنانکه از 
اسم کتاب پيدا است بحثي است دربارة زمين شناسي با دو »تقريض« )کذا( يکي 
به قلم »محمد عارف بيگ افندي« يا »محمد عارف  االرضرومي« و ديگري به 
»علي بخش قاجار« و پس از اينها مقدمة مترجم يعني »مستشار الوزارة يوسف 

تبريزي« آغاز مي شود.
تقريظ نويس اول پس از اشاره به اينکه عده اي غافل زمين شناسي را جزو 
الشيخ الرئيس ابن سينا را که  علم  نمي دانند مي نويسد: »حتي خيلي متعصبان، 
واضع و موجد علم طبقات االرض است تلحيد و تکفير و بي  انصافي خودشان را 

اعالن و تشهير کرده اند«. او سپس در توصيف ترجمة فارسي کتاب مي افزايد:
 »تا حال نام اين علم جميل به گوش نورسيدگان که کافل امنيت دولت و 

1 .  رجوع شود به فريدون آدميت، انديشة ترقي صفحه 327.

2 . رجوع به همان کتاب صفحه 328.

ملت ايران مينونشانند نخورده بود که از بندگان معتمدان آستان جمشيد پاسبان... 
يوسف خان  ميرزا  آقاي  الخاقان  مقرب  مؤتمن السلطان  تبار  عالي  سرکار 
مستشار الوزاره دام مجده در منفاي خود اين کتاب را از زبان ترکي به زبان 
شکرستان پارسي چنان ترجمه فرموده اند که »افکار و اقوال مؤلف و مترجمين 
را در مرکز واحد جمع نموده و با اين خدمِت موجبِِ الممدوحيت، اوالد وطن را 

در حق خود به شکرگزاري و امدار ... کرده اند.«
و اما تقريظ نويس دوم که درحق خود مي نويسد »کتب بسيار در هر علمي از 
لسان فرانسه به فارسي ترجمه نموده ام و کتب زيادي که سايرين ترجمه  کرده اند 
خوانده و ديده ام« اعتراف مي کند که »کمتر به آراستگي اين کتاب مستطاب 
ديده بودم«. »الحق بسيار خوب ترجمه شده، به عبارت مسهله مطالب عاليه و 
مشکله را به طوري بيان فرموده اند که هر کس اندک سوادي داشته باشد مطلب 
را دريافت مي کند«. او در حق مترجم مي نويسد: »حقيقتًا چنين اشخاص سزاوار 
هر گونه امتياز هستند که عمر عزيز خود را محض وطن پرستي در نشر علوم و 
ترقي ملت و دولت صرف مي نمايند نه آناني که به تن پروري و عياشي مشغولند«.

گنجينة دانش: خانبابا مشار از سه چاپ اين کتاب، يکي در 1302، ديگري 
در 1314 و سومي در 1318 هـ. ق. ياد مي کند؛ وديگر هيچ.

 گنجينة تعليم االطفال: ناظم االسالم کرماني اين عنوان را بي هيچ توضيحي 
در رديف آثار مستشار  الدوله مي آورد ولي نه او و نه هيچ محقق ديگري پس از 

او نشاني از اين کتاب به دست نمي دهد.

رساله در وجوب اصالح خط اسالم: مشار اين کتاب را که در 1303 هجري 
قمري در تهران چاپ شده جزو آثار مستشارالدوله مي داند. آدميت نيز تصريح 
کرده است که »مستشارالدوله از اصالح خط سخن راند و فتواي چند تن از 

مجتهدان ايران را در تأييد آن به چاپ رسانيد«.1

1 .  فريدون آدميت، انديشة ترقي، ص409.
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به چه صورت و در کجا؟ و آيا منظور همين رساله است؟ معلوم نيست. اما 
مشکوک به نظر مي رسد که مستشارالدوله چيزي در اين معني نوشته باشد. او 
در جريان نظرات و فعاليت هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده و ميرزا ملکم خان در 
زمينة تغيير خط بوده و حتي يک بار به آخوندزاده خبر مي دهد که در روزنامة 
ترقي چاپ اسالمبول و همچنين روزنامة ترک زبان ُحّريت چاپ لندن از الفباي 
در  شما  اسم  تذکار  »سبب  که  مي نويسد  و  کرده اند  ياد  تغيير خط  فکر  و  او 
روزنامجات، مخلص بوده است«.1 ولي در هيچ يک از مکاتبات و يا نوشته هاي 
او اشاره اي نشده که او خود نيز در اين مورد صاحب نظر و صاحب رساله بوده 

است. بايد ديد که اين رساله به واقع از کيست.

منهج  الحساب: مشار در کنار نام اين کتاب فقط نوشته است »تبريز« و در 
هيچ جاي ديگر نيز نامي و نشاني از آن به دست نيامد. مي دانيم که مستشارالدوله 
در زمينة حساب کار مي کرده است. خود او در سوم ماه صفر 1285 در نامه اي 
که  را  حسابي  کتاب  که  مي شود  يادآور  نوشته  آخوندزاده  به  پاريس  از  که 
شيخ االسالم قفقاز خواسته بوده به دست آورده و مي افزايد که »در اينجا نکات 
آن را از يک منجم ماهر تحقيق کرده و ترجمه به فارسي نمودم و االن حاضر 
است و عنقريب به خدمت ايشان خواهم فرستاد«،2 نکند که همين ترجمه را 

بعدها به نام »منهج  الحساب« چاپ کرده باشد!

پيش آمد کار زمان در داخلة مملکت ايران: در يکي از شماره هاي روزنامة 
حبل المتين اعالني به مضمون زير چاپ شده است: »کتابچة اطالعات مرحوم 
ميرزا يوسف خان مستشارالدوله راجع به پيش آمد کار زمان در داخلة مملکت 
ايران تازه به طبع رسيده و داراي مطالب عاليه است... قيمت پنجشاهي«.3 هيچ 

اطالع ديگري از اين کتابچه در دست نيست.

1 .  الفباي جديد و مکتوبات، ص371، از نامة 29 جمادي الثاني 1286 از پاريس.

2 .  همان کتاب، ص369.

3 .  حبل المتين يوميه، 20 جمادي اآلخر 1325=31 ژوئيه 1907.

محقق است که کار يوسف مستشار محدود به اين کتابها و رساالت نيست 
و بعيد به نظر نمي آمد که او رساله هاي ديگري نيز نوشته باشد اما آنچه مسلم 
است اين است که او مقاالت فراواني در روزنامه ها چاپ کرده و در جريان 
مأموريت هاي خويش نامه هاي مفصلي حاوي نظرات و پيشنهادات اجتماعي و 
سياسي و اقتصادي براي مقامات مختلف حکومتي فرستاده که هريک مي توانند 

مقاله يا طرحي کامل را تشکيل دهند.

اصالح طلب صديق
درست است که يوسف مستشار شخصيتي سياسي و دولتي بود اما آنچه سيماي 
او را در تاريخ قرن 19 ميهن ما برجسته مي کند شخصيت اجتماعي اوست که به 

عنوان اصالح طلبي صديق و خستگي ناپذير شناخته شده است. 
انتقادي در  يکبار ناصرالدين شاه، وقتي که او را به جرم نوشتن مقاالت 
روزنامة اختر به زندان انداخت، از او شديدًا بد گفت و »از رشوه هايي که در 
ديوانخانه گرفته بود« سخن به ميان آورد1، اما دوستان و آشنايانش از او به 

صورتي کاماًل ديگرگونه ياد کرده  اند.
نوشت مردي است »درستکار،  او  ميرزا حسين خان مشيرالدوله در حق 
درست حساب، ملت خواه، طالب ترقي،... بقدر ذره اي از ايشان خالف آشنائي و 
انسانيت نديده ام«.2 آخوندزاده مي گفت: »اين شخص در نظر من از جمله مؤبدان 
اين  اعتقاد من در  به  بي عديل جهان است.  فيلسوف منشان  بلکه  فرزانگان  و 
روزگار پادشاهان ايران چاکري بدين فهم و فراست و بدين اخالص و ارادت و 
بدين نيت دولت خواهي و ملت پرستي و وطن دوستي که ميرزا يوسف خان راست 
ندارد... رساله هايي که او براي منفعت سلطنت ايران و ترقي ملت اسالم نوشته 
است«3 بايد ديد و خواند؛ و در جايي ديگر او را »شخص نجيب الُخلق و فرزانه 

1 .  روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، ص218.

2  .  انديشة ترقي، ص173.

3  .  الفباي جديد و مکتوبات، ص175.
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و دوست و وفادار و مستوجب محبت و تعظيم« مي خواند.1 او زماني در غياب 
ميرزا حسين خان مشيرالدوله کفالت وزارت عدليه را برعهده داشت و دربارة 
کار او در اين مقام نوشته اند »در کارهاي مردم با کمال حقانيت و بي  غرضي و 
بي طمعي رفتار کرده و مي کند.«2 براستي هم او مردي با اعتقاد و بي کلک بود و 
در آنچه در راه اصالح و اعتالي جامعة ايران مي گفت و مي کرد ذره اي شائبه و 
ريا نداشت. او به دنبال معتقدات خويش عاشقانه به پيشواز خطر مي رفت و تا 
دم واپسين نه به اعتقادش خللي وارد آمد، نه صداقتش خدشه دار شد و نه از 

تالش در راه عقايدش بازماند.
و  پرجوش  اصالح طلب  يک  عنوان  به  مستشار الدوله  يوسف خان  ميرزا 
در  و  داشت  تماس  ترقي طلب  محافل  و  اشخاص  تمام  با  و صديق  خروش 
زمينه هاي مختلف مطالعه و فعاليت مي کرد. در سال هايي که در قلمرو روسيه 
مأموريت داشت، و به خصوص هنگاميکه در تفليس به ژنرال کنسولي رسيد، با 
ميرزا فتحعلي آخوندزاده، انديشمند مادي و ترقي طلب انقالبي دوستي نزديک 

يافت؛ در واقع با او همراز شد و اين همرازي تا پايان ادامه يافت.
آخوندوف  فتحعلي  ميرزا  »مايور  که  است  آمده  آخوندزاده  در سرگذشت 
کتابي موسوم به نسخة کمال الدوله در زبان ترکي مخلوط با اشعار فارسيه و 
بعض آيات و احاديث و امثال عربيه تصنيف کرده به معاونت مقرب الخاقان ميرزا 
يوسف خان سرتيپ دوم و خود مصنف آن نسخه به زبان فارسي ترجمه يافته 
بود«3و اين همان کتاب مکتوبات است که در آن مذهب اسالم با ديد انتقادي 
مورد بررسي قرار گرفته بود و تنها تني چند از »اهل ِسّر« از نام نويسندة واقعي 
آن خبر داشتند. او حتي طي يک قرارداد يا »شرط نامه« تمام حقوق خود را در 

مورد اين کتاب به ميرزا يوسف خان واگذار کرد.
در 6 صفر 1287 ميرزا حسين خان مشيرالدوله به برادرش نوشته بود که 
ميرزا يوسف خان »محرم جميع اسرار من بوده است و هيچ خيال خود را از 

1  .  همان کتاب، ص141.

2  .  به نقل از انديشة ترقي، ص174.

3 .  الفباي جديد و مکتوبات، ص197، مربوط به اوايل سال 1283 هجري قمري است.

من مکتوم نداشته است«. مي دانيم که بعدها نيز در وزارت و صدارت و سفارت 
مشيرالدوله هميشه مشير و مشار و محرم و کاردار او بوده است.

نوشته اند که در سال 1281 هجري قمري با حسنعلي خان گروسي وزير 
مختار ايران در پاريس و محمود خان ناصرالملک وزير مختار ايران در لندن در 
تفليس گرد هم مي آيند و پيمان اتحادي به اين مضمون امضا مي کنند: »چون اين 
معني مشهود... شده است که هيچ امر عمده و اهّمي بدون اتحاد و موافقت دوستان 
صديق صورت اتمام نمي پذيرد عليهذا از راه کمال دولت خواهي شاهنشاه ... و 
ُحب وطن بر ذمة خود الزم و متحتم شمردند که مادام الحيات در اجراي راه آهن 
و ساير امور خير که ... موجب ترقي ملت و وطن عزيز باشد با رأي متحد و عزم 

قوي و نيت خالص با همديگر متفق شوند.«1
مستشارالدوله با ميرزا ملکم خان، اصالح طلب معروف آن عصر نيز نزديک 
و محرم بود. در تمام سه سالي که به عنوان وزير مختار ايران در پاريس اقامت 
داشت بارها براي ديدن ملکم به لندن رفت و بارها ملکم به ديدن او به پاريس 
او را  نوشته هاي  نظر او مي رساند و  به  نوشته هاي خود را  از  بسياري  آمد.2 
متقاباًل مي ديد. هميشه با ملکم مکاتبه داشت و به جرم همين مکاتبه بود که يک 

بار در 1308 در انبار قزوين زنداني شد.
او همچنين با جالل الدين  ميرزا و بسياري ديگر از روشنفکران اصالح طلب 
و ترقيخواه زمان خود مأنوس و دمساز بود. از يادداشت هاي اعتمادالسلطنه 
با امين الدوله و مهندس الممالک خصوصيت  با او نزديک بوده و  برمي آيد که 

داشته است. 
دوستان  ميان  در  نبود.  محدود  ايرانيان  به  يوسف خان  ميرزا  ارتباط  ولي 
خارجي او نام شيخ االسالم قفقاز و »مسيو برژه« را باز مي بينيم که با آنها کتاب 

1 .  انديشة ترقي، ص249. آدميت مي نويسد نسخة اين اتحادنامه به خط مستشارالدوله و به امضاي هر سه 
نفر به تاريخ 23 شعبان 1281 موجود است.

به آخوندزاده  پاريس  نامة 18 رجب 1284از  الفباي جديد و مکتوبات، ص386. در  به  2 .  رجوع شود 
مي نويسد: »روح القدس ]يعني ملکم[ اينجا بود.«
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و دست خط مبادله مي کرده و مکاتبه داشته است.1با دانشمندان و ترقيخواهان 
عثماني مربوط بوده و نمونة آن »محمد عارف افندي ارضرومي« است که به زبان 
فارسي بر ترجمة طبقات االرض او تقريظ نوشته است. زماني که در پاريس 
بود در »انجمن آسيايي« عضويت يافت و نسخه اي از رمز يوسفي را به اين 
انجمن اهداء کرد.2 در همين زمان بود که نيکاٰل، ايرانشناس معروف فرانسوي، 
ترجمة فرانسة بوستان سعدي را به نام او کرد.3 چنانکه پيداست در ميان سلسلة 
دوستان و همرازان مستشارالدوله از سياستمداران گرفته تا اديب و فيلسوف و 
فقيه و محقق و مصلح اجتماعي همه گونه ديده مي شد و او با همة اينان سلوک 
مي کرد زيرا از همة اينها چيزي در خود داشت. او سياستمداري انديشمند، و 
چنانکه از فهرست آثارش پيداست عالمي محقق و تجدد طلب بود اما بيش 
از همه يک متفکر اجتماعي و در عين حال مرد عمل بود. رسالة يک کلمه از 
دانش اجتماعي و ديني، و تحقيقاتش در مورد راه آهن از دقت علمي و عملي 
او حکايت مي کند. او در مسائل اجتماعي نيز صاحب نظر و در زمينة حکومت 

سازماند ه بود.
تا آنجا که دانسته شده ميرزا يوسف خان زبان ترکي و عربي و فرانسه را 
مي دانست و طبعًا براي گسترش دانش خويش از اين منابع بهرة فراوان مي برد. 
اما از قرار معلوم، او به مطالعة شخصي اکتفا نمي کرده و براي ترجمه از منابع 
خارجي و بهره بردن از آنها دوستان را نيز به کار مي کشيده است. نامه اي از او 
به ميرزا فتحعلي در دست است که در آن مي نويسد: »دو نسخه خدمت شريف 
فرستادم، يکي تقريري است مشتمل بر رعاياي آزاد شده و ديگري دست خط 
مفصل امپراطور ناپوليون به وزير خارجة خود. خواهشمند هستم لطفًا زحمت به 
خود قبول کرده هر دو را ترجمه نمائيد«، به خصوص »آن تقرير که مبني بر عمل 

به او خبر مي دهد که   1292 نوامبر 1875 مطابق شوال  نامة 8  1 .  همان کتاب ، ص333. آخوندزاده در 
نسخه هاي يک کلمه را از پستخانه گرفته، يک جلد را به شيخ االسالم داده و جلد ديگر را به »برژه صاحب« 
سپرده و اضافه مي کند که »برژه صاحب خودش بعد از رسيدن کاغذ دوم به شما در خصوص حاجي ميرزا 
آغاسي و تصوير سامسام خان روسي به شما کاغذ خواهد نوشت«. مستشارالدوله خود در نامه اي مسيو برژه 

را »دوست با قدر من« خوانده است.)ص369 همانجا(.

2 .  رجوع شود به مجله ژورنال آزياتيک، شمارة نوامبر ـ دسامبر 1867، ص477.

3 .  جزوة اول اين کتاب در 48 صفحه در سال 1869 در پاريس منتشر شد.

رعاياي زرخريد است قدري زودتر که الزم است«.1
عالوه بر کتابها، مقاالت و گزارش هاي او نيز نشان دهندة دانش وسيع و بينش 
صائب او در زمينة مسائل اجتماعي و سياسي و تنظيمات حکومتي بود و در 
اين زمينه ها سخن فراوان دارد: نخستين طرح قانوني که بايد »من بعد بناي امور 
دولت« بر آن نهاده شود به دستور ناصرالدين شاه و مبتني بر ده اصل در 1288 
و در زمان صدارت مشيرالدوله به دست او نوشته شد.2 »مقاالت بسيار مهمي 
در شرح عدلية جديد در روزنامه منتشر کرد«.3 مطلبي با عنوان »قانون دولتي« 
نوشت که متن آن »در روزنامة علية دولت علية ايران شمارة اول ربيع الثاني 

1287 به چاپ رسيد«.4
در مقاله اي که به بهانة انتقاد از عدلية مشيرالدوله نوشت از مژدة آزادي طبع 
و انتشار اخبار غيررسمي در روزنامة ايران اظهار خوشحالي کرد و يادآور شد 
که »در ضمن اين آزادي ما مي توانيم حاالت ناپسندي که مغاير تربيت و ترقي 

مملکت مشاهده مي  کنيم... گوشزد جمهور کنيم«.5
ميرزا يوسف خان براي رهايي ملت از جهل، بناي مدارس را براي دختر و 
پسر تجويز مي کند. به نشر علم، ايماني راسخ دارد و چند تا از کتابهاي او در 

همين زمينه نوشته و يا ترجمه شده اند.
وجود القاب و عناوين، نحوة اهداء، عالقة مردمان به اين عناوين و بي فايده 
بودنشان را به سختي انتقاد مي کند و از تعارف و تکلف، چه در رفتار اشخاص 
و چه در سياق و شيوة نامه نگاري آنها، به شدت بد مي گويد. ناصرالدين شاه 
مي تواند  عناوين خداوند  از  که  را،  »ولينعمت«  اصطالح  که  بود  داده  دستور 

1  . الفباي جديد و مکتوبات، ص306، نامة 21 صفر 1284.

2  . رجوع به انديشة ترقي، ص176 و 197.

3  . همان کتاب، ص174.

4  . همان کتاب، ص448.

5 .  اين مقاله در روزنامة ايران شمارة 4 مورخ 20 محرم 1288 »بدون مهر و امضا« چاپ شده و در آن ضمن 
تمجيد از مشيرالدوله و عدليه اش با استفاده از »آزادي«، از نقايص و معايب عدليه با طنز تندي انتقاد شده 
است. اين مقاله و مطالب ديگري که به آنها اشاره شد، و يا پس از اين اشاره خواهد شد همگي در روزنامة 
ايران بدون امضا و يا بدون اشاره به نام نويسندگان آنها چاپ شده ولي آدميت همة آنها را به مستشارالدوله 

نسبت مي دهد. حداقل اين است که در تمام اين موارد دست او در کار بوده است.
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باشد، در خطاب به او بکار نبرند. در شمارة 14 غرة ربيع االول 1288روزنامة 
ايران مقاله اي در تحسين اين تصميم نوشته مي شود که مدير روزنامه نويسنده 
را يکي از »ارباب هنر« معرفي مي کند و در همين جاست که نويسنده از نحوة 

نامه نگاري اين عصر انتقاد مي کند.1
از محاسن رشته هاي مختلف صنعت و امتياز مغربيان به اين مناسبت و اينکه 
چگونه آنها با اقتصاد جديد خويش اسالميان را نيازمند خود ساخته اند سخن 
مي گويد: ترويج علم و معرفت و فنون فرنگي را براي ترقي کشور اصل ضروري 
مي شمارد. بايد محصالن را به فرنگ فرستاد و مستشاران را از آن جا به کار 
دعوت کرد. بايد معادن را از دل خاک بيرون آورد و صنايع رشته هاي مختلف 

را در کشور ايجاد کرد.
اينکه  بر  از اشتغاالت خاطر اوست. عالوه  بانک، راه و راه آهن  تأسيس 
در اين زمينه طرح مي دهد به اقدامات عملي نيز دست مي زند. في المثل براي 
تأسيس راه جلفا و راه آستارا از بازرگانان و اعيان و مجتهدان و اهالي نيز يک 

شرکت سهامي به وجود مي آورد.
در گزارشهاي سياسي خويش مي نويسد بايد با ايجاد تأسيسات دولتي و 
تنظيم قوانين در جامعه نظم و آئين برقرار ساخت و »اطمينان و امنيت جان و 
مال و ناموس اهالي و آزادي معارف« را از اين طريق تضمين کرد2 و به ويژه 

در اين زمينه است که کتاب اساسي خود يک کلمه را نوشت.
مستشارالدوله با اين انديشه هاي اصالح طلبانه و ترقيخواهانه چهل سال به 
دولت و سلطان وقت خدمت کرد. او اميدوار بود که با کمک ياران همفکرش از 

اين طريق مي تواند به ملتش نيز خدمت کند.
در سفارت، در معاونت وزارت، در خدمت ايالت و حتي در تبعيد بي آرام و 
قرار به طرح نقشه ها و اجراي آنها مي انديشيد. يکي از دوران هاي پراميد حيات 
او سالهاي 1287 و 1288 بود، يعني روزگاري که در دولت ميرزاحسين خان 

1 .  مطالبي که در اين نامه آمده تقريبًا تکرار مطالبي است که ميرزا فتحعلي آخوندزاده در اين زمينه نوشته 
بود. آدميت مثل موارد باال معتقد است که اين »ارباب هنر« کسي جز مستشارالدوله نيست.

2 .  رجوع به فکر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت، ص185 و 186.

مشيرالدوله در کار وزارت عدليه بود. قرار بود وزير عدليه شود ولي حتي وقتي 
مشيرالدوله به »وزارت عسکريه« رفت و پس از آن در مقام صدارت نشست 
اين وزارتخانه را به ظهيرالدوله سپردند و او همچنان در مقام معاون باقي ماند.

ميرزا يوسف  مستشار در اين زمان به آخوندزاده نوشته بود که ميرزا حسين 
خان در پاية صدارت خود همان معامله را با ايران خواهد کرد که پطر کبير 
با روسيه کرد1؛ در عين حال به کار خويش در وزارت عدليه نيز به سختي دل 
بسته بود و مدام در کار و کوشش بود. او در اين زمان چنان سرگرم کار است 
چند جمله  در  فقط  تأخير  ماه  چند  از  پس  و  آخوندزاده  نامة  در جواب  که 
مي نويسد: »مراسالت مفصل محترم شما همه رسيده است. به حق خدا، به عهد 
مودت، فرصت تفصيل نگاري ندارم، حتي از اينکه مسوده مي کنم بدهم بنويسند 
فرصت ندارم. هزار حرفها دارم، نمي دانم کي به شما خواهم نوشتز«؛ و در پايان 
بازهم »از اختصار مراسله هزار بار معذرت« مي خواهد.2 او به راستي هم وقت 
نامه  نگاري ندارد. روزنامة ايران در شمارة 29 محرم 1288 خبر مي دهد که در 
مدت سه چهار ماهي که وزارت عدليه برقرار شده به 1273 فقره دعوا رسيدگي 
کرده و گزارش تمام اين فقرات را نيز ميرزا يوسف خان مستشارالدوله همراه با 

کتابچه هاي مخصوص تقديم حضور شاه کرده است.3
اما آخوندزاده که گاه اقدامات وزارت عدلية ميرزا حسين خان را مي ستود 
از حکومت و محدود کردن  امر شرع  انتزاع  قوانين،  براي وضع  و گاه حتي 
کوه ساواالن  آبگرم در  ايجاد حمام هاي  يا  دنيوي،  امور  نفوذ شرع در  دامنة 
به  پيشنهادهايي   ميرزا يوسف خان  فعل آوردن خياالت  به  قوه  از  باالخره  و 
او مي داد کارهاي اين دولت را در مجموع بي  اساس مي  خواند. به صدراعظم 
حمله مي کرد و رفيق شفيق خود ميرزا يوسف خان را با طنز گزنده مي آزرد. او 
در همين زمان ضمن اشاره به وزارت مشيرالدوله به ملکم نوشت: »مي گويند 
که پسر ميرزا نبي خان در تهران بناي وضع قوانين گذاشته است، ديوانه است. 

1 . رجوع به الفباي جديد و مکتوبات، ص370.

2 . همانجا ص 398، نامة غرة جمادي الثاني 1288.

3 . رجوع به روزنامة ايران، شماره 6 سال 1288 هجري قمري.
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اين قوانين را که خواهد خواند؟«1 آخوندزاده مي گفت: »بي ثمري سعي و تالش 
طوايف اسالميه مطلقًا ناشي از آن است که فيمابين ايشان ... ترقي علمي که 
به اصطالح فرنگيان ترقي théorie است به ترقي عملي يعني pratique سبقت 
نکرده است. به خالف همين قاعده امروز پسر بيسواد ميرزا نبي خان در تهران 
حرکت مي کند. مآلش را خواهيم ديد.«2در جواب مستشارالدوله نيز مي نوشت 
که »پطرکبير به جهت تخلص ملت خود از نکبت بي تربيتي الفباء قديم روس ها را 
متروک و الفباء جديد موضوع نموده«. او »وضع قوانين« را در ايران به کشيده 
عراده اي با »چهار حيوان مختلف السير« تشبيه مي کرد و ميرزا يوسف خان تذکر 
مي داد که چنين عراده اي »هرگز کشيده نخواهد شد«. شما ارباب خيال طالبان 
سير عراده ايد و ليبراالن در ايران شبيه اسبند که پيروان خيال شمايند... بايد 
همة اهل ايران اسب شود، بايد همة ايشان ليبرال گردد، در آن وقت عراده براه 
خواهد رفت«.3 ميرزا فتحعلي اقدامات دولت ميرزا حسين خان را بدون تکيه بر 
مردم به صورت »بنايي بر صحراي ريگسار« مي ديد که مي گفت: »جناب صدر 
اعظم شما... بايد وسيله اي بجوييد که ملت را شريک خياالت خود بکند و آماده 
به تقويت بناهاي خود نمايد«.4 »جميع تنظيمات و تجديدات خوبست ولي ... 
بيداوم است... بايد علوم و معارف فيما بين کل اصناف ملت از اعلي و ادني، از 
وضيع و شريف بال استثنا عموميت پذيرد، شبان و کشتکار و تاجر و عطار نيز آن 
استعداد را داشته باشد که وزرا دارند و جميع ملت در جميع تدابير اولياي دولت 
شرکت داشته باشند«. او ميرزا يوسف خان را بر حذر مي داشت که »با پاره اي 

بازيچه ها« دل خوش کند.5
هنوز يکسال نگذشته که ميرزا يوسف خان خود نيز متوجه ناکامي خويش 
مي شود: »به ميان کاري افتاده ام که نه مي توانم در بروم و نه خياالت عالية خود 
را بروز بدهم... دنيا تمام شد و ما نتوانستيم بقدر ذره اي خدمت به ملت و وطن 

1 .  الفباي جديد و مکتوبات، ص197.

2 .  همانجا، ص279.

3 .  همانجا، ص267.

4 .  همانجا، ص270.

5 .  همانجا، ص210.

بکنيم... حواس من مکدر و خياالت خوب من زنگ آلود شده است... نمي دانيد 
چه هنگامه اي است. در بحر حيرت غوطه ور هستم«.1

ولي پادشاه مستبد قاجار نمي گذارد  ميرزا يوسف خان و يارانش زياد در 
»بحر حيرت غوطه ور« بمانند؛ کابينه را جواب مي گويد، بر در عدليه قفل مي زند 
و همه را مرخص مي کند ولي ميرزا يوسف خان، به رغم همة رنجها و ناکامي ها، 
تبعيدها و حبس ها هيچگاه از تالش باز نمي ايستاد و به قول خودش »در ترقي 

ابناي وطن مثل شهداء في سبيل اهلل مادام العمر جهاد مي کرد«.2
او در مسائل نظري نيز همين خوشباوري ها را دارد و از کتاب »يک کلمه« 
خود معجزه هايي را منتظر است که هيچ وقت در زمان او و به شيوة مورد نظر او 

تحقق پيدا نمي کنند.

رسالة يک کلمه 
ميرزا يوسف خان مستشار نوشتن يک کلمه را از همان روزهاي اول سال 1285 
هجري قمري آغاز کرد. خود او در نامه اي به تاريخ 3 صفر همين سال )28 
مه 1868( مي نويسد: »به کاِر بزرگي که منافع دولتي و ملتي آن زيادتر از وضع 
الفباست مشغول هستم. اگر سعادت ياري کرد و اهتمامات من و همکاران من که 
با من يک رأي هستند مؤثر افتاد بهترين نعمات قسمت ما و هموطنان ما خواهد 
شد«3 و اين » کاِر بزرگ« نوشتن همان رسالة يک کلمه است که در جايي ديگر 
آن را »روح االسالم« مي خواند و در توضيح آن مي گويد که »به جميع اسباب 
ترقي و سيويليزاسيون از قرآن مجيد و احاديث صحيح آيات و براهين پيدا 
کرده ام که ديگر نگويند فالن چيز مخالف آئين اسالم يا آئين اسالم مانع ترقي و 

سيويليزاسيون است«.4
کتاب سرانجام در »بيستم شهر ذيعقدة الحرام 1287 در پاريس« به پايان 

1 .  الفباي جديد و  مکتوبات، ص399.

2  . از نامة ميرزا يوسف خان مستشارالدوله به مظفرالدين ميرزا وليعهد در سال 1306.

3 .  الفباي جديد و مکتوبات، ص386.

4 .  همانجا، ص 372
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مي رسد و به رغم انتقاداتي که بر آن وارد آمد مورد استقبال آزاديخواهان و 
ترقي طلبان قرار گرفت و بارها چاپ شد. اين کتاب، تا آنجا که اطالع در دست 
است عالوه بر چاپ پاريس، دو بار ديگر نيز، »يک بار در سال 1323 هجري 
قمري با چاپ سنگي در تبريز و يک بار در ربيع االول 1325 با چاپ حروفي 
در مطبعة شاهنشاهي در تهران«، به چاپ مي رسد.1 ناظم االسالم  مي نويسد که 
»انجمن مخفي« در جلسة 7 محرم 1323 تصميم مي گيرد که »هرگاه ممکن شود 
کتاب »يک کلمة« مستشارالدوله را ثانيًا طبع کرده در بين مردم منتشر« سازد.2 
معلوم نيست که آيا اين تصميم تحقق يافته؟ و چه زمان تحقق يافته است؟ عالوه 
بر اينها در فهرست مشار از چاپ »يک کلمه« در 1305 هـ.ق در تهران نيز ياد 

شده است.
اين کتابي که يوسف مستشار اينهمه در تهية آن زحمت کشيده و اينهمه به آن 
دلبسته بود و اينهمه مورد استقبال آزاديخواهان و ترقي طلبان قرار گرفت چيزي 
نبود جز تفسيري بر»اعالمية حقوق بشر و اتباع کشور« که در 26 اوت 1789، 
درگرما گرم انقالب کبير فرانسه به تصويب مجلس مؤسسان رسيد و نويسندة 
کتاب، به قول آخوندزاده، »جميع آيات و احاديث را نيز به تقويت مدعاي خود« 
بر آن بيفزود. مستشارالدوله خود در اين باره مي نويسد: »چندي اوقات خود را 
به تحقيق اصول قوانين فرانسه صرف کرده بعد از تعمق همة آنها را به مصداق 
والرطب واليابس اال في کتاب مبين، با قرآن مجيد مطابق يافتم«. پس از ذکر 
اين نکته که به علت قابل تغيير بودن فروع قوانين »تجسس و تخصص در اجراي 
کودهاي فرانسه ... اطناب بي منتها و کار بيهوده و بي اصل است به تشريح، روح 
دائمي کودهاي مزبوره و جان جميل قوانين فرانسه )که( مشتمل بر نوزده فقره 
است« مي پردازد. خودش مي  گويد که اين اصول »در ابتداي کود چاپ شده 
بود« و در واقع همان »اصول کبيره« ايست »که در سال 1789 اعالن شده بود.« 

1 .  اسمعيل رضواني، راهنماي کتاب، شمارة 5 و6، سال 12، ص230.

2 .  تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص27.

اعالميه حقوق بشر و اعضاي جامعه
 آن »اصول کبيره« که چکيدة مبارزات و انقالب خونين بورژوازي انقالبي و 
توده هاي مردم زحمتکش بود و زير عنوان »اعالمية حقوق بشر و اتباع کشور« 

تاکنون همچنان در مقدمة تمام قوانين اساسي فرانسه برجا مانده چنين است:
»نمايندگان مردم فرانسه، که در مجلس ملي گرد آمده اند با توجه  به اينکه 
غافل ماندن، فراموش کردن يا پايمال ساخت حقوق انساني تنها علت تيره بختي 
ملتها و تباهي حکومتهاست، بر آن شدند که در اعالميه اي رسمي حقوق طبيعي، 
انتقال ناپذير و مقدس بشري را عرضه بدارند تا اين اعالميه پيوسته در برابر همة 
اعضاي هيئت اجتماع قرار گيرد و حقوق و تکاليف آنان را بي وقفه بخاطرشان 
بياورد؛ تا اعمال قوة قانونگزاري و افعال قوة اجرائي را بتوان در مقايسة مستمر 
با هدف تمام بنيادهاي سياسي محترم شمرد؛ تا اعتراضات و مطالبات اتباع 
کشور، که از اين پس بر اصول ساده و بي چون و چرا نهاده شده، همواره در 

جهت نگاهداري مشروطيت و سعادت همگان مطرح گردد.
در نتيجه، مجلس ملي در برابر و تحت عنايات باري تعالي رسميت حقوق 

بشر و اتباع کشور را به شرح زير اعالم مي دارد:

اصل اول: انسانها آزاد و با حقوق برابر زاده مي شوند و آزاد و برابر باقي 
مي مانند. امتياز اجتماعي جز بر منافع همگاني نمي تواند نهاده شود.

اصل دوم: هدف از هر اجتماع سياسي حفظ حقوق طبيعي و تصرف ناپذير 
بشري است. اين حقوق عبارتند از آزادي، مالکيت، امنيت و ايستادگي در برابر 

ستم.
اصل سوم: اصل هر حاکميتي از ملت ناشي مي شود. هيچ هيئتي، هيچ فردي 

نمي تواند قدرتي اعمال کند که آشکارا از ملت نشأت نگرفته باشد.
اصل چهارم: آزادي توانايي در انجام هر آن کاري است که به ديگري زيان 
نرساند؛ بکار بردن حقوق طبيعي براي هر انسان هيچ مرزي ندارد جز مرزي که 
تمتع اعضاي ديگر جامعه را از همان حقوق تضمين مي کند، اين مرزها را تنها 

به ياري قانون مي توان معين کرد.
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اصل پنجم: قانون تنها کارهايي را حق دارد ممنوع کند که به جامعه زيان 
برساند. هر آنچه را که قانون منع نکرده نمي تواند ممنوع باشد، و هيچ کس را به 

انجام هيچ کاري که قانون امر نکرده ملزم نمي توان کرد.
دارند  کشور حق  اتباع  همة  است.  همگان  ارادة  بيان  قانون  اصل ششم: 
براي  قانون  تنظيم آن مشارکت ورزند.  نمايندگانشان در  به وسيلة  يا  شخصًا 
همگان بايد يکي باشد خواه حمايت کند و خواه کيفر دهد. از آنجا که همة 
مرم در ديدة قانون برابرند مي توانند بدن هيچ امتيازي، بجز امتياز فضيلت ها و 
استعدادها، و براساس قابليتشان بر هر شرف، مقام و شغل اجتماعي دست يابند. 
اصل هفتم: هيچ انساني را نمي توان متهم، توقيف و يا دستگير ساخت جز 
قانون مقرر داشته  به صورت هائي که  قانون معين کرده و جز  در مواردي که 
است. آنان که احکام خودسرانه صادر و اجرا مي کنند يا سبب اجراي احکام 
خودسرانه مي شوند و يا به آن توسل مي جويند بايد کيفر ببينند؛ اما هر يک از 
اتباع کشور که به نام قانون احضار و يا توقيف شود بايد بي درنگ به آن تن دهد. 

مقاومت در برابر قانون جرم است.
اصل هشتم: قانون نبايد کيفري مقرر بدارد که مستقيمًا و آشکارا ضروري 
از  پيش  که  قانوني  موجب  به  مگر  داد  کيفر  نمي توان  را  هيچکس  و  نيست، 

ارتکاب جرم رسمًا اعالم و قانونًا اجرا شده باشد.
اصل نهم: از آنجا که هر انساني، تا آن زمان که محکوم اعالم نشده بيگناه 
است، اگر دستگيريش ضروري شناخته شود قانون بايد جدًا اعمال هر خشونتي 

را که براي اطمينان از شخص او ضروري نيست منع کند.
اصل دهم: هيچکس نبايد به خاطر عقايدش، حتي عقايد مذهبيش، نگران 
باشد به شرط آنکه تظاهر اين عقايد نظم عمومي را که قانون برقرار ساخته بر 

هم نزند.
اصل يازدهم: آزادي مبادلة انديشه و معتقدات يکي از گرانبهاترين حقوق 
انساني است؛ هر يک از اعضاي جامعه مي تواند آزادانه بگويد، بنويسد وچاپ 
کند و تنها در موردي که قانون معين کرده است نبايد به تجاوز از اين آزادي 

تن داد.

اصل دوازدهم: تضمين حقوق بشر و اتباع کشور مستلزم وجود يک نيروي 
عمومي است؛ از اين رو اين نيرو به خاطر سود همگان تأسيس شده نه براي 

استفادة شخصي آنان که اين نيرو به دستشان سپرده مي شود.
نيروي عمومي و مخارج اداري يک  اين  نگاهداري  براي  اصل سيزدهم: 
پاية  بر  و  مساوي  گونة  به  بايد  ماليات  اين  است.  همگاني ضروري  ماليات 

توانايي اتباع کشورميان آنان تقسيم شود.
اصل چهاردهم: همة اعضاي جامعه حق دارند شخصًا يا به وسيلة نمايندگانشان 
از لزوم اين ماليات عمومي آگاه شوند، آزادانه به آن رضايت دهند، در مصرف آن 

نظارت کنند و نسبت، اساس، دريافت و مهلت آن را معين دارند.
سازمان  از  عمومي  کارگزار  هر  دربارة  دارد  حق  جامعه  پانزدهم:  اصل 

مربوطه اش حساب بخواهد.
اصل شانزدهم: هر جامعه که در آن حفظ حقوق افراد تضمين و تفکيک قوا 

مقرر نشده مطلقًا فاقد مشروعيت است.
اصل هفدهم: از آنجا که مالکيت مصون از تعرض و مقدس است هيچکس را 
نمي توان از اين حق محروم ساخت وهنگامي نيز که ضرورت عمومي محروميت 
از اين حق را ايجاب مي کند بايد قانون آن را مجاز دارد و با يک غرامت 

مناسب و پرداخت شده همراه باشد«.1

اگر چه قلمرو اين اصول اندکي بعد در سال 1791 از طريق قانون اساسي و 
به وسيلة سرمايه داري مسلط فرانسه با وضع مقررات خاص و به ويژه مقررات 
مالي بسيار محدود شد، يعني قريب هفت ميليون تن از زنان بالغ اين کشور را 
ناديده گرفت و بيش از سه ميليون مرد صاحب رأي را از شمول آن خارج 
ساخت، با اينهمه در اجتماعات ديگر انساني، و از آن جمله در ميهن ما، استقرار 
اين اصول هميشه بزرگترين رؤيا و آرزوي ترقي خواهان و اصالح طلبان و بشر 
دوستان بوده و چه بسا جانها که بر سر تحقق آنها فدا شده است؛ و يکي از 

1. Encyclopedie Franceaise. Tome X.Ĺ Etat, pp. 239 40ـ, Société nouvelle de L’ encyclopedia 
francais, Paris, 1964 
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اين جانهاي حسرت زده همين نويسندة رسالة يک کلمه بود که با همه ناکاميها و 
نامراديها کار او اثر خويش را بر اذهان مشروطه خواهان به جا نهاد و اصولي 
که اعالم کرد در قانون اساسي و به خصوص متمم قانون اساسي ايران انعکاس 

يافت.

محتواي رساله 
محتواي رسالة موسوم به يک کلمه در واقع همان اعالمنامة انقالب بورژوايي 
فئودالي وجود  نظام  در  که  مي دانيم  است.  فئودالي  قرون وسطايي  نظام  عليه 
امتيازات اشرافي موروثي بر نظام جامعه و مناسبات افراد و طبقات حاکميت 
باشد  خبري  نمي تواند  مطلقًا  طبقات  ميان  مساوات  از  ترتيب  اين  به  داردو 
وگذشته از آن غير از افراد طبقة فئودال و درباري هيچکس در فعاليت هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود از آزادي برخوردار نيست و طبقات ديگر 
همه محکوم اين طبقه اند. بدينسان نظام موجود مسألة مساوات و آزادي را در 
برابر توده هاي مردم اعم از بورژوا و زحمتکش قرار مي دهد و اين دو اصل را 
به صورت مضمون عمدة هر انقالب بورژوايي و قانون اساسي آن در مي آورد. 
اما يک قانون اساسي براي اينکه بتواند به اين هدفها برسد بايد قبل از همه در 

منشأ قدرت حاکم موجود ترديد کند و قيام به ضد آن را مجاز بشناسد. 
»اعالميه حقوق بشر و اعضاي جامعه« در اصل سوم خود آشکارا در مقابل 
تمام قدرت هاي موجه موجود قد برمي افرازد و برخالف گذشته، ملت را منشأ 
تمام قدرت ها معرفي مي کند. ميرزا يوسف خان نيز همين مطلب را منتها با لحني 
محافظه کارانه در فقرة هشتم کتاب خويش چنين ذکر مي کند: »اختيار و قبول 
عامه اساس همه تدابير حکومت است« و در توضيح مختصري آن را تا حّد 
»استشاره« که در عين حال »از جوامع الکلم« است پائين مي آورد. اما با ذکر 
اصل »مدافعة ظلم هر کس را حق است« حق »ايستادگي در برابر ستم« را 
که قيام به ضد نظام موجود را قانوني مي شناسد با صراحت و به تفصيل مطرح 

مي سازد و آن را »علت اصلي عدل و انصاف« مي خواند.

اما مساوات که رافع هر گونه امتياز طبقاتي و در واقع امتياز فئودالي است 
وجوه مختلفي دارد که عبارت از مساوات در برابر قانون، دادگاهها، مشاغل 

عمومي يا دولتي و پرداخت ماليات است.
مستشارالدوله اظهار عقيده مي کند که بايد »اجرا شدن احکامي که در قانون 
طريق  به  ضعيف  و  قوي  شريف،  و  وضيع  ادني،  و  اعلي  حق  در  شده  نوشته 
مساوات باشد و به هيچ وجه امتياز نداشته باشد؛ اگر چه مدعي و مدعي عليه 

ذات امپراطور باشد حکم قانون چون ديگران بر او نافذ است«.
او سپس مي نويسد: »منصب و رتبة دولت براي هيچ کس ممنوع نيست«، 
در »قائل شدن به منصب و رتبة دولت« همگان مساويند و هيچ کس را با کس 
ديگر امتيازي نيست مگر به فضل و علم. اما توضيح مي دهد که »فضل و  علم 
نه اينست که يک نفر سرتيپ يا يک نفر حاکم در علوم انشاء و ادبيات، ماهر و 
فاضل باشد« بلکه سردار بايد از »بدو طفوليت علوم متعلقه به نظام و لشکرکشي 
را تحصيل« کند و از سربازي به منصب سپهساالري باال برود، و »يکنفر حاکم 
بايد از بدو، درس اداره و علم حقوق را تحصيل بکند و از کدخدايي به تدريج 
ترقي کرده و به فرمانروائي برسد«. در ماهيت اين علم نيز هشدار مي دهد که 
منظورش »فضل و ادبي ]است[ که مقتضي حالت اين عصر است« يعني همين 
»علوم و صنايع حاضرة حاليه ... که به واسطة آن ملل بي تربيت فرنگستان در 
صد سال به آن چنان درجة اوج وترقي عروج نموده و کل مشرق زمين را محتاج 

به خود کرده اند«.
ثروت  حسب  بر  باج  و  ماليات  »تعيين  اصل  مساوات  مادة  در  سرانجام 
بالامتياز« را مطرح مي سازد. »اين امر نه به فرمان مجرد امپراطوري است و نه 
با ميزان احتياج هيئت دولت، بلکه از روي مداخل و منفعت ساليانة هر کس« 
تعيين مي شود و »از روي مساواتست نه از روي امتياز، به اين معني که هر 
کس از اعلي وادني مقدار معين از منافعش يا مداخلش را بايد به دولت بدهد 

واحدي مستثنا نيست«.
اصل ديگر که مهمترين اصل واولين حق طبيعي انسان است آزادي است 
که مهمترين وجوه آن »حريت شخصيه« و »حريت خيال« است. نويسندة يک 
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کلمه مي گويد: »هر کس حّر و آزاده است و کسي را مجال تعرض نيست«. براي 
اين حريت صور مختلف ذکر مي کند: يکي »آزادي بدن« است که به موجب آن 
»احدي را قدرت نيست سيلي و مشت به کسي بزند يا دشنام و فحش بدهد«. 
صورت هاي ديگرش اينست که »هيچ کسي را به گناه ديگري عقوبت نمي توان 
کرد« يا »کسي را با ظن مجرد نمي توان گرفت و حبس نمود« و يا »احدي را 
بدون حکم قانون جريمه و تنبيه و سياست نمي توان کرد«؛ و باالخره احترام 
مسکن را نيز يکي از وجوه »آزادي شخصي« مي خواند و مي نويسد »احدي را 

درون خانة کسي حق دخول و تجسس نيست«.
اما در مورد آزادي انديشه مي گويد که »هر کس آزاد و مختار است در 
نگارش و طبع خيال خود« و در جزء آن »حريت مطابع« را ضروري مي شناسند 
و در اهميت آن توضيح مي دهد که »حريت مطابع در ممالک متحدة آمريکا و 
انگليس و فرانسه و سويس و بلژيک و يونان به مرتبة کمال است و امروز در 
شهر پاريس صد چاپخانه و ششصد کتابفروش هست«. اما »آزادي مطبعه ها« 
و آزادي و اختيار در »نگارش و طبع خيال« يا به »تعلم علوم و معارف« بر 
مي گردد که خود »از الزام امور و اقدم وظايف است« و منظور از آن بخصوص 
»علوم صنايع و معاش اهل فرنگستان« است؛ و يا داخل امر معروف و نهي از 
منکر است« که »پاره اي از احکام آن به حق مدافعة مظالم راجع است«. در 
توضيح ايستادگي در برابر ستم مي نويسد: »از نتايج حسنة اين قانون اختيار و 

آزادي زبان وقلم شايع شده« است.
بدينسان نويسندة يک کلمه ميان »آزادي زبان و قلم« و مقاومت در برابر 
ستم رابطه اي کاماًل مستقيم و بالواسطه مي بيند و اساسًا آن يک نتيجة مستقيم 
اين يک مي داند. در واقع زبان و قلم را تنها براي آن آزاد مي خواند که به ضد 
ستم رقم زند. »هر کس از اعلي و ادني هر چيزي که در خير و صالح و رفاه 
مملکت و ملت به خيالش برسد با کمال آزادي مي نويسد و منتشر مي کند. اگر 
خيال و تصورات او مقبول امت باشد تحسين و در صورت عکس منع و تقبيح 
خواهند کرد«. به اين ترتيب آزادي قلم هيچ  حد و مرزي نمي شناسد و مي  توان 
هر انديشه اي را بر کاغذ آورد و منتشر ساخت مگر آنکه »مطلب چاپ شده 

ضرر... به دين و يا به اخالق عامه« بزند و يا با قانون اساسي مخالف باشد که 
در اينصورت البته »ازالة آن ضرر واجب« خواهد بود.

از صور ديگر آزادي »حريت سياسيه« است »يعني اهالي حق دارند در 
انتخاب و کال و نواب براي ديوان کورلژيسيالتيف1  يعني ديوان قانونگذار که در 
مقابل دولت است«. »و به اين سبب اهالي را در بحث و تدقيق افعال حکومت 
مداخلة عظيم هست«. مستشارالدوله با اين بيان در واقع مجلس نمايندگان ملت 
را دستگاهي در برابر دستگاه دولت وناظر بر آن تلقي مي کند که ملت از طريق 
آن »در بحث و تدقيق افعال حکومت« »مداخلة عظيم« مي کند. بنابراين در هر 
کاري که دولت بايد بکند پيش از آن ملت و نمايندگانش بايد در آن شور و 
مشورت کنند، و مشورت خود »اصلي  است از اصول دين، و سنت خداوند است 

بر عالميان و آن حقي است بر عامة خلق اهلل.«
اما براي اينکه »حريت سياسيه« و از آن جمله آزادي انتخاب نمايندگان و 
آزادي در شور و مشورت به دست آيد بايد »حريت عقد مجامع« تأمين شود، 
يعني جماعت در اجتماع کردن آزاد و مختار باشد و اين آزادي تنها در آنجا 

محدود مي شود که »مخالف و مضر« قانون اساسي باشد. 
»حريت صنايع و کسب« نيز يکي ديگر از صور »حريت مطلق« است. در 
نظام فئودالي قرون وسطايي و نظام صنفي همه کس مجبور است حرفة آباء و 
اجدادي خويش را دنبال کند يا هيچ استعدادي حق ندارد پوستة صنف خود را 
بشکافد و از آن بيرون جهد و حال آن که »در فرنگستان باعث عمده و اعظم در 
ترقي صنايع و کسب، آزادگي آنهاست« و همين آزاي انتخاب حرفه و کار است 
که سبب مي شود تا »هر کس در اختراعات جديده صرف افکار کنند« و »به اين 

وسيله حرف و صنايع ترقي و انتشار« يابد.
اما جز از مساوات و آزادي، مردمان بايد از حيث »نفس و ِعرض و مال« 
مصونيت و »امنيت تامه« داشته باشند. مستشارالدوله براي اثبات حقانيت اين 
اصل آيات فراواني از قرآن در منع قتل و دزدي و زنا و ضرورت و حدود کيفر 
اين جرمها گواه مي آورد، با اين تفصيل که قاتل را بايد کشت و زناکار را بايد 

   1.Corps lėgislatif 
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صد تازيانه زد و دست دزد را بايد بريد. او از اينها نتيجه مي گيرد که »مصونيت 
نفس و عرض و مال« »نيز مطابق است با احکام خداوندي و قانون اسالم« و 
مي گويد بر اثر مراعات همين اصل بود که »در مدت چهل سال سي کرور نفوس 

فرانسه به هشتاد کرور رسيد«!
با سلطة  تنها  ولي حقيقت اينست که مصونيت جان ومال و حيثيت افراد 
قانون و نظارت قوة قضا بر اين قانون مي تواند تأمين شود و به همين دليل است 
که ميرزا يوسف خان از مجازات هاي من درآوردي و دلخواهي که حکام در 
حق مردمان اجرا مي کنند شکايت سر مي دهد. با اشاره به قانون اساسي فرانسه 
مي گويد از آنجا که » هر گناهي را در کتاب قانون جزاي مخصوص و معين 
موجود است تعذيب جاني براي اقرار گرفتن و به بهانه هاي ديگر غير ممکن 
است ... و احدي از حکام و امراء و سران لشگر جرئت و قدرت ندارند که ... به 
جهت اقرار گرفتن يا سبب هاي ديگر ... چوبي بزنند يا شکنجه بکنن يا فحشي 
بگويند«. در غير اينصورت »اگر حکام طريق تجسس و شکنجه را پيش بگيرند 

بسي جانها را بايد اعدام و بسي پرده هاي ناموس را بايد هتک کنند«.
مصونيت جان و مال و حيثيت اعضاي جامعه به خصوص وقتي کاماًل تأمين 
مي شود که »در حين تحقيق جنايات« هيئت منصفه يا به قول مستشارالدوله 
»ُژري«1 حضور داشته باشد زيرا حضور يک هيئت  مشاوره »مجال استيال« 
را از قاضي، که منصبش ابدي است، سلب خواهد کرد و بدينسان عرض و مال 
و جان اعضاي جامعه از هر جهت از تعرض تمايالت شخصي مقامات قدرت 

مصون خواهد ماند.
براي تأمين آزادي، مساوات و مصونيت جان و مال و حيثيت انسانها، اعالمية 
حقوق بشر اصل تفکيک قوا، استقالل قضات و مسئوليت حکام و مأموران دولتي 
در  تفصيل  به  که  است  اصول  وهمين  است  دانسته  معتبر  وسيله اي  را ظاهرًا 

»رسالة موسوم به يک کلمه« توضيح داده مي شود:
»قدرت تشريع و قدرت تنفيذ بالفعل منقسم بايد بشود و در يد واحد نباشد، 
يعني مجلس وضع قانون جدا و مجلس اجراي قانون جدا باشد« »چنانکه آن 

 1. Jury 

مجلس هم هيچگونه بيم واميدي از اين مجلس نداشته باشد تا که هر يک از دو 
مجلس وديعة خود را با استقالل و آزادي تمام حفظ توانند کرد«. مستشارالدوله 
در محسنات اين اصل توضيح مي دهد که اگر »االن هر گونه ترقي و قدرت و 
قوت و ثروت و معموريت و تجارت در دول فرنگستان ديده مي شود از نتايج 
جدايي اين دو اختيار است« و در زيان فقدان اين اصل مي افزايد که »هر قسم 
بي نظمي و بي پولي و عدم قدرت و نکث در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق 
زمين مشاهده مي شود از اختالط و امتزاج اين دو اختيار است«، و باالخره 
نتيجه مي گيرد »در دولتي که دو اختيار مخلوط هم استعمال بشود ممکن نيست 

که باعث ضعف و خرابي و بلکه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد«.
در  مورد استقالل قضات که يکي ديگر از وجوه تفکيک قوا، يعني تفکيک 
قوة قضائيه از دو قوة مقننه و مجريه است، ميرزا يوسف  خان »عدم عزل اعضا 
از مجالس حکم يعني از محکمه هاي عدالت« و »ابدي بودن منصب قضا« را 

مطرح مي سازد و اينها را تضميني براي تأمين اين اصل مي داند.
اما دولت در برابر قدرتي که ملت به او تفويض کرده تکاليفي دارد:

اول آنکه »هر مأمور مکلف به متابعت احکام قانون« و»هر وزيري و امير 
و حاکم در مأموريت خود مسئول«  است و بايد شخصًا حساب پس بدهد. به 
اين معني هيچ قدرت دولتي نمي تواند از حدود قانوني خود خارج شود و يا در 

ِاعمال قدرت قانوني خويش نمي تواند از بار مسئوليت شانه خالي کند.
دوم »روزنامه جات رسميه« براي اطالع همگي اعضاي جامعه بايد هر خبر 
و حادثه اي، از جمله »هر گونه تقريرات در مجلس مبعوثان ملت«،»مفاوضات 
سياسيه«، »هر منصب و رتبه و شغل به هر کس دادند و هر قسم تنبيه و سياست 

در حق مجرمين روا دانستند« همه را منتشر کنند.
فقرا«  اطفال  تربيت  براي  معلم خانه ها  و  »مکتب خانه ها  بايد  دولت  سوم 
تأسيس کند و البته در اين مدرسه ها و مکتب خانه ها نه »علم معاد« بلکه »علم 
معاش« بايد تعليم داده شود زيرا علم معاد که در مدارس ايران رايج است »در 
جنب تحصيل علوم صنايع و معاش اهل فرنگستان مثل چراغ است در مقابل 

آفتاب و مانند قطره است در جنب دريا«.
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بطوريکه معلوم است ميرزا يوسف در »مالحظات« خود بر»اساس کودهاي 
فرانسه«، که در حقيقت همان »اعالمية حقوق بشر و اعضاي هيئت جامعه« بود، 
با گواه گرفتن آيات و احاديث فراوان خواسته است ثابت کند که اين اصول 
همگي در شريعت اسالم پيش بيني شده است. او در خاتمة کتاب حتي از اين 
هم پيش تر مي رود:» حقوق نوزده گانه اگرچه حقوق عامة فرانسه نام دارد ولي 
در معني حقوق عامة مسلمانان بل کل جماعت متمدنه است، و چون جميع آنها 

با احکام و آيات قرآنيه مؤيد آمده پس احکام الهي است«.
اما با اينهمه در کار قانونگذاري جدا کردن امور دين يا آخرت را از مصالح 
دنيايي ضرور مي شمارد. ميان »کود« فرانسه با کتاب شرعي مسلمانان فرقهاي 
فراوان مي بيند و از قول دوستي که »از تواريخ و احاديث اسالم اطالع کامل« 
دارد مي نويسد که »کود فقط مصالح دنيويه را شامل است چنانکه به حالت هر 
کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و امور دينيه را کتاب مخصوص 
ديگر هست. اما در کتاب شرعي مسلمانان مصالح دنيا با امور اخرويه، چون 
اين رو »براي سياست  از  صلوة و صوم و حج، مخلوط و ممزوج است« و 
عامه ضرر دارد چرا که ملل غيرمسلمه از ساکنان ممالک اسالم به خواندن 
کتاب قانون شما رغبت نمي کنند«. به اين ترتيب محدود کردن قانون و شرايط 
و انتظامات آن به »امور دنيويه« سبب مي شود که »هيچ فردي ... به هواي نفس 
خود عمل« نتواند کرد و»شاه و گدا و رعيت و لشکري در بند آن مقيد هستند 
و احدي قدرت مخالفت به کتاب قانون ندارد«. سرانجام به اين نتيجه مي رسد 
که تمام بي نظمي هاي کشور ناشي از فقدان يک قانون منظم و مدون است: »در 
رفتار  قانوني  احکام«  موافق  اسالم  مملکت  عدالت  محکمه هاي  از  کداميک 
مي شود و »کداميک از حکام عرف را در دست خود کتاب قانون هست که از 

روي آن با رعايا که امانت محترمة خداوند است رفتار کند«؟
نويسندة يک کلمه در کيفيت کتاب قانوني که بايد جاي کتاب شرعي مسلمان 
را بگيرد بارديگر از قول دوست خود مي گويد »اگر چه کودها]ي فرانسه[ جامع 
حق است و سرمشق چندين دول متمدنه معهذا من نگفتم که کود فرانسه يا ساير 
دول را براي خودتان استنساخ کرده معمول بداريد، مراد من کتابي است که 

جامع قوانين الزمه و سهل العباره و سريع الفهم و مقبول ملت باشد«.
و بدينسان يوسف مستشار به پايان حرف خويش مي رسد: براي اينکه ملتي 
از تباهي در امان بماند و گذشته از آن به مدارج تمدن و تعالي برسد، براي آنکه 
افراد اين ملت آزاد و برابر باشند و جان و مال و آبروشان در معرض تجاوز 

قرار نگيرد تنها وجود يک کلمه کفايت مي کند: قانون.
ياد  آنها  از  تفصيل  به  که  بر »اصول مشروطه«،  کلمه عالوه  نويسندة يک 
مي کند، در فصل آخر رسالة خود زير عنوان »عالوه بر خاتمة کتاب« به مسائل 
فرعي نيز مي پردازد: بناي مريضخانه ها، پاکي و زينت راه ها و شهرها و دهات، 
درستي اوزان و مقياسها و مسکوکات، بکار انداختن معادن، تأسيس ديوان ثبت 
اسناد، دقت و مراقبت در تهيه و ترتيب امور عسکري از جمله مسائلي است 
که از آنها سخن مي گويد و حتي وعده مي دهد که »اگر خداوند توفيق عنايت 
فرمايد« در اين بابها رساله اي ديگر، و البته بازهم با تکيه بر احکام و آيات 

صريحة قرآن، خواهد نوشت.
او در پايان رسالة خود بي اعتنايي به دنيا و تکيه بر آخرت را به شهادت 
اخبار و گفتار حضرت علي و آيات قرآن نظريه اي مردود مي شناسد و آن را »از 
سهوهاي اهالي مشرق زمين« مي خواند »که به آن جهت از عالم ترقي دورتر 
مانده اند«. البته جدي گرفتن کار اين دنيا طبعًا به ضرورت »مراوده و معاشرت« 
مسلمانان »با اهالي فرنگستان« منجر مي گردد: »اين امر بديهي است که فيمابين 
ملل مختلفه تا مراوده و معاشرت نباشد معرفت به احوال و اوضاع همديگر 
نمي توانند حاصل کرد و مادامي که معرفت حاصل نگشته از ِحَرف و صنايع و 
امتعة همديگر منفعت نمي توانند برداشت. جاي هيچ شبهه نيست که اگر از اکابر 
قوم و از صاحب بصيرت اسالم چند نفر ... به فرنگستان بروند و وضع مدنيت 
آنها را برأي العين مشاهده نمايند بعد از مراجعت به ايران بالترديد اسباب هزار 

قسم ترقي را فراهم خواهند آورد«.
آن جمله سخت تر  از  و  آمده  وارد  فراوان  ايرادها  اين رسالة کوچک  بر 
از همه ايرادهايي است که ميرزا فتحعلي آخوندزاده بر آن گرفته است. ميرزا 
فتحعلي، که خود، آگاهي تودة مردم را اساس هر تغيير مي دانست و مي انديشيد 
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بينش  همه  از  پيش  باشد،  داشته  پيشي  بايد  مادي  تحول  بر  ذهني  تحول  که 
خوشباورانة ميرزا يوسف خان را مورد انتقاد قرار مي دهد که گمان مي کند کافي 
البته رسالة ميرزا  انديشه اي را از جايي گرفت و آن را اجرا کرد. او  است 
يوسف خان را »کتاب بي نظير«، »يادگار خوب« و »نصيحت مفيد« مي داند اما با 
اينهمه به او مي نويسد: »رساله اي که شما از يوروپا آورده بوديد و جميع آيات 
و احاديث را نيز به تقويت مدعاي خود در آن رساله دليل شمرده بوديد نتيجة 
خياالت يوروپائيان است. زعم شما چنان بود که اتخاذ آن براي تحصيل مراد 
کافي است اما غافل بوديد از اينکه ترقي معنوي و خيالي به اين ترقي صوري و 
فعلي سبقت و تقدم نجسته است... مگر کافة مردم آيات و احاديث را مي فهمد؟ 

مگر چارة اين کار آيات و احاديث است؟«1
او بعالوه در نقد مستقلي که بر يک کلمه مي نويسد از جهات مختلف بر آن 
ايراد مي گيرد: اواًل تغيير کاري نيست که از باال صورت گيرد؛ ثانيًا با طرح چند 
اصل در يک کتاب نمي توان جامعه اي را تغيير داد، ثالثًا و باالخره شريعت قابل 

تلفيق با قانون مشروطه نيست.

و  ذمي  به  شريعت  کرده،  حجاب  در  را  زن  شريعت  کنيم:  شروع  ثالثًا  از 
مسلمانان يکسان نمي نگرد و شهادت ذمي را نمي پذيرد، شريعت خريد و فروش 
برده را مجاز داشته است، شريعت ارتباط بين زن و مرد آزاد را زنا و معصيت 
مي شمارد و رضاي طرفين را براي اين ارتباط کافي نمي داند، شريعت خمس و 
حج را که از آنها نفعي عايد ملت نمي شود واجب مي شمارد، شريعت بريدن دست 
را که »نوعي از تهليک نفس است« جايز مي داند، شريعت به قتل مشرک امر 
مي کند، شريعت براي عدم انجام اعمال مذهبي حد و تعزير معين کرده است؛ و 
اينها همه با قانون مشروطه، يعني اصول آزادي، مساوات و مصونيت جان و مال 
و حيثيت، مخالفت دارد. بعالوه احکام شرعيه براي جلوگيري از ظلم و استبداد 
به هيچوجه کفايت نمي کند. ظلم و استبداد در زمان بني اميه و بني عباس که به 
شريعت نيز نزديک بودند پايه و قوت گرفت. »احکام شرعيه چرا اينان را از 

1  . الفباي جديد و مکتوبات، ص 268 از نامة 3 مارس 1872.

ديسپوتي باز نداشت؟ و از آن تاريخ تا امروز ظلم فيمابين ملت اسالم با وجود 
احکام شرعيه برقرار است«.

ثانيًا نصحيت و اندرز، آن هم به حکام ستمگر و مستبد و چشم اميد به آنها 
دوختن امري بي نتيجه است. »در ايران مگر کسي به نصيحت گوش مي دهد؟ در 
يوروپا نيز سابقًا چنان خيال مي کردند که به ظالم بايد نصيحت گفت که تارک 
ظلم شود« ولي »بعد ديدند که نصيحت در مزاج ظالم اصاًل مؤثر نيست« و هيچ 
کتابي نيز به خودي خود نخواهد توانست بساط ظلم را برچيند و بساط عدل 

بگسترد.
و اما مطلب آخر: اصالح و تغيير تنها به دست مردم امکان پذير است، مردمي 
که بدانند چه مي خواهند و راه و رسم برانداختن دستگاه ستم را نيز بدانند. 
»اجراي عدالت و رفع ظلم در صورتي امکان پذير است که ... ملت ... خودش 
صاحب بصيرت و صاحب علم شود و وسايل اتفاق و يکدلي را کسب کند. بعد 
از آن به ظالم رجوع کرده بگويد از بساط سلطنت و حکومت گم شو. بعد از 
آن خودش مطابق اوضاع زمانه قانون وضع نمايد و کونستتسيون بنويسد و بر 
آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگي تازه خواهد يافت و مشرق زمين نظير 

بهشت برين خواهد شد«.

و سخن آخر اينکه ترجمة جمالت عربي پانويسها از بهاءالدين خرمشاهي 
است، که بايد از او صميمانه سپاسگزار بود چرا که او خود نيز در کار خويش 

به راستي صميمي است.

م. ب. مؤمني
1356/5/14 هجري شمسي
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رسالة موسوم به يک کلمه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

بندة کمترين يوسف ،  خلف مرحمت پناه حاجي ميرزا کاظم تبريزي، در سال هزار 
و دويست و هفتاد به موجب فرمان مبارک اعليحضرت ولينعمت همايون شاهنشاه 
ايران ناصرالدين شاه خّلداهلل ملکه و سلطانه به کارپردازي هاي حاجي ترخان، 
که به اصطالح فرانسه کونسلي باشد، مأمور شدم. مدت هشت سال در آنجا اقامت 
کرده در تاريخ هزار و دويست و هفتاد و هشت حسب االجازة اولياي دولت عليه 
به ايران مراجعت کرده وبه زيارت خاکپاي همايون پادشاهي شرف اندوز گشتم. 
پس از هفده ماه توقف درتهران حسب االمر به حاجي ترخان معاودت کردم و 
بعد از سه ماه به عزم سياحت از حاجي ترخان به مسکو واز آنجا به پطرزبورغ 
رفتم و شش ماه در پطرزبورغ در جاي وزير مختار دولت ِعّليه شارژدفر ماندم. 
پس از آن در تاريخ هزار و دويست و هشتاد هجري به کونسول ژنرالي تفليس 
سرافرازي حاصل کردم. چهار سال تمام در تفليس ماندم. در مدت اقامت خود 
در مملکت مزبوره که انتظام و اقتدار لشکر و آسايش و آبادي کشور را مي ديدم 
همواره آرزو مي کردم چه مي شد که در مملکت ايران نيز اين نظم و اقتدار و اين 
آسايش و آبادي حاصل مي گرديد. در اواخر سال هزار و دويست و هشتاد و سه 
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به موجب فرمان پادشاهي خلداهلل ملکه به شارژ دفري پاريس سرافراز گشتم. 
ازراه اسالمبول و نمسستان1 عازم مقصد گرديده وقتي که داخل شهر پاريس شدم 
اقسپوزيسيون2 يعني بساط عمومي هزار و هشتصد و شصت و هفت3 مسيحيه 
را مشاهده کردم و در مدت سه سال اقامت خود در پاريس چهار دفعه به عزم 
سياحت به لندن رفتم. در اين مدت مي ديدم که در فرانسه و انگليس انتظام لشکر 
و آبادي کشور و ثروت اهالي و کثرت هنر و معارف و آسايش و آزادي عامه 
صد آنقدر است که در مملکت سابق الذکر ديده بودم و اگر اغراق نشمارند توانم 
گفت که آنچه در مملکت سابق الذکر مشاهده کرده بودم نمونه اي بوده است از آنکه 
بعد در فرنگستان مي ديدم. اگر چه سبب اين نظم و اين ترقيات و اين آسايش و 
آبادي را از عدل مي دانستم، به سبب آنکه اين سلطنت و اين ثروت و اين آبادي 
و عمارت به غير عدالت ميسر نشود چنانکه در اثر آمده السلطان اال بمال والمال 
اال بعماره وال عماره اال بعدل4، و هر چند بر وجه يقين مي دانستم که اين عمارت 
از عدالت است واين ثروت و راحت از حسن سياست ليکن پيش خود خيال 
کرده و به خود مي گفتم با اينکه بنيان دين اسالم مبني بر عدل و انصافست و با 
اينکه در چندين جاي قرآن مجيد خداي تعالي عدل را ستوده و سالطين و حکام 
اسالم نيز هيچوقت منکر عدل نبوده اند پس چرا چنين عقب  مانده و چرا  اينطور 

از عالم ترقي خود را دورتر داشته ايم.
چون روزي در اين فکرت شدم از شدت تفکر خوابم ربود. پنداشتم هاتف 
بين زمين و آسمان،  به سوي ممالک اسالم متوجه  غيبي از سمت مغرب، ما 
شده به آواز بلند مي گفت: اي سالکان سبيل شريعت سيد انام و اي پيشوايان با 
غيرت اهل اسالم، اين انتم من النصره والسلطنه، اين انتم من الثروة والمعرفة5؟ 
چرا اينطور غافل و معطل نشسته ايد و چرا از حالت ترقي ساير ملل انديشه 
و  کرده  مدنيت  دايرة  داخل  را  کوهستانات  وحشيان  شما  همساية  نمي کنيد؟ 

1. اتريش.

2 2. اکسپوزيسيون

3 3. در متن به اشتباه نوشته شد 1267.

4 4. سلطنت بي مال و مال بي آباداني و آباداني بي عدل نمي شود.

5 1. چرا اينهمه از پيروزي و پيشتازي و ثروت و معرفت دور مانده ايد؟

هنوز شما منکر ترقيات فرنگستان هستيد. در کوچکترين بلدهاي مجاور شما 
مريضخانه ها و معلم خانه هاي منتظم براي ذکور و اناث بنا کرده اند و هنوز در 
معظم ترين شهر شما يک مريضخانه و يک معلم خانه نيست. کوچه هاي دهات 
همجوار شما تنظيم و توسيع و تطهير يافته ولي در شهرهاي بزرگ شما به سبب 
عبور  کوچه هاست  در  که  بي نهايت  و سوراخهاي  کثافت  و  اعوجاج  و  تنگي 
نامقدور گرديده. در همجواري شما راه آهن مي سازند و شما هنوز براه عراده 
نپرداخته ايد. در همسايگي شما جميع کارها و امورات اهالي در محکمه هاي 
منتظمه از روي قانون بر وفق حقانيت فيصل مي يابد در ديوان خانه هاي شما 
هنوز يک کتاب قانون نيست که حکام عرف تکليف خود را از روي آن بدانند. 
در همسايگي شما هر کس بدهي خود را بي محصل آورده به ديوان مي دهد در 

ملک شما حکومت را مجبور به گماشتن تحصيلداران مي کنند. فالن و فالن ...
اين غفلت و اين بي اعتنايي مآلش براي شما و اخالف شما موجب خسارت 
و ندامت عظيم خواهد گشت و در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده 
خواهيد شد. از خواب غفلت بيدار بشويد، بر خود و اخالف خود ترحم کرده به 
معاونت و ارشاد دولت و به اتفاق و اتحاد علماي دين راه ترقي خود را بيابيد.

چون هاتف غيبي از ايراد اين مقاالت فارغ گشت بنده از خواب بيدار شدم 
در حالتي که بدنم از صولت تقريرات هاتف به شدت تمام مي لرزيد. پس از آن که 
آرام حاصلم شد عزم اين را کردم با يکي از دوستان که از تواريخ و احاديث اسالم 
اطالع کامل داشت مالقات کرده سّر اين معني را بفهمم که چرا ساير ملل به چنان 
ترقيات عظيمه رسيده اند و ما در چنين حالت کسالت و بي نظمي باقي مانده ايم. به 
آن دوست رسيده اين مطلب را با او به ميان آورده سّر اين معني را پرسيدم. جوابم 
چنين داد که بنيان و اصول نظم فرنگستان يک کلمه است و هر گونه ترقيات و 
خوبيها در آنجا ديده مي شود نتيجة همان يک کلمه است. گفت اهل مملکت شما از 
اصل مطلب دور افتاده اند. پرسيدم چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضي از 
شما نظم و ترقي فرنگستان را از فروعات غير برقرار مي دانيد و برخي از علوم و 
صنايع تصور مي نماييد مانند تلغراف و کشتيها و عراده هاي بخار و آالت حربيه، که 
اينها نتايج است نه مقدمات و فقط به نظريات ساده قصر نظر مي کنيد و از عمليات 
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عمده صرف نظر مي نماييد، و اگر مي خواهيد در ايران اسباب ترقي و مدنيت راه 
بيندازيد در بدو کارها از تعيين کلمة واحده غفلت مي نمائيد، و هر گاه کسي از 
دانشمندان اسالم محض خدمت وطن تأليفي در اين مواد مي نويسد از تاريخ و 
صنايع فرنگستان تعريف مي کند و از بنيان و اصول عمل ادارة آنها اشاره نمي نمايد. 
اين است که کرده هاي کارگذاران دول اسالم بي ثمر و نوشته هاي مؤلفين اين مطلب 
متروک و بي اثر مانده. گفتم چگونه يک کلمه؟ مگر با يک کلمه اينهمه ترقيات 
مي تواند حاصل بشود؟ و آن يک کلمه چيست؟ معني آن را به من بيان کنيد. گفت 

معني يک کلمه را من مي گويم و شما در رسالة خود درج نمائيد.

مقدمه در شرح يک کلمه 
آن دوست چنين گفت: يک کلمه اي که جميع انتظامات فرنگستان در آن مندرج 
است کتاب قانون است که جميع شرايط و انتظامات معمول بها که به امور دنيويه 
تعلق دارد در آن محرر و مسطور است و دولت و امت معًا کفيل بقاي آنست 
چنانکه هيچ فردي از سکنة فرانسه يا انگليس يا نمسه يا پروس مطلق التصرف 
نيست يعني در هيچ کاري که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سياست و امثال 
آن باشد به هواي نفس خود عمل نمي تواند کرد. شاه و گدا و رعيت و لشکري 
در بند آن مقيد هستند و احدي قدرت مخالفت به کتاب قانون ندارد. بايد بدانيد 
که قانون را به لسان فرانسه »لووا«1 مي گويند و مشتمل بر چند کتابست که هر 
يک از آنها را »کود«2 مي نامند و آن کودها در نزد اهالي فرانسه به منزلة کتاب 

شرحيست در نزد مسلمانان. اما در ميان اين دو فرق زياد هست:
فرق اول: »کود« به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رأي واحد. 

فرق دويم آنست که کود فرانسه همة قوانين معمول بهارا جامع است و از 
اقوال غيرمعموله و آراي ضعيفه و مختلف فيها عاري و منقح است. اما کتب فقيهة 
اسالم اقوال ضعيفه را نيز حاوي است و هر قولي اختالف کثير دارد به نحوي که 

 1.Loi  

 2. Code

تميز دادن صحيح از ضعيف دشوار است اگر چه مجتهد و مفتي باشد مگر اعلم 
از علماي عظام. بهتر مي بود که به مفاد فرمان جليل »واعتصموا بحبل اهلل جميعًا 
والتفّرقوا«1. علما متفق شده قوانين شريعت را معين فرموده بنويسند و همه مهر 
کنند و اولياي دولت و وکالي ملت نيز مهر کرده و در خزانه ضبط نموده و از 
روي آن نسخ متعدده طبع کرده تمام حکام و صاحبان ديوان از اعلي و ادني 
حتي کد خدايان شهرها بدانند که بناي عمل عامة مردم بر شريعت مي باشد و 

قادر به اجراي حکم خالف قانون شريعت نخواهند بود. 
فرق سيم آنست که کود  فرانسه به زبان عامه نوشته شده است، معاني و مقاصدش 
 به سهولت مفهوم مي شود و شرح و حاشيه را احتياج ندارد. معني البالغ المبين 
 در قرآن متين اين است. پس کتاب قانون بدون اغالق،  به زبان معمول اين زمان، 

که هر کس از خواندن آن بهره مند شده تکليف خود را بدانند، بايد نوشته شود. 
فرق چهارم که عمده و اهم است آنست که کود فقط مصالح دنيويه را شامل 
است چنانکه به حالت هر کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد، و امور 
دينيه را کتاب مخصوص ديگر هست. اما در کتاب شرعي مسلمانان مصالح دنيا 
با امور اخرويه، چون صلوه و صوم و حج، مخلوط و ممزوج است. فلهذا براي 
سياست عامه ضرر عظيم دارد چرا که ملل غير مسلمه از ساکنان ممالک اسالم به 
خواندن کتاب قانون شما رغبت نمي کنند به سبب اينکه احکامي که از قبيل صوم 
و صلوه و حج و خمس و زکوه و امثال اينهاست با مذهب ملل غير مسلمه موافق 
نيست و به هيچوجه به احکام مزبوره عمل نخواهند کرد. اما در ساير احکام که به 
امور دنيا تعلق دارد تکليف رعايايي که از مذاهب مختلفه در تحت اختيار دولت 
واحده هستند علي السويه است. پس هر گاه مانند علماي متقدمين قوانين اسالم را 
کتابهاي علمي بنويسند، مثاًل کتاب عبادات و معاد عليحده و کتاب سياست و معاش 
را عليحده، ضرري به شريعت نخواهد داشت،  و در حديث شريف انتم اعلم بامر 

دنياکم2 فرموده شده تنظيم امور دنيا را به اعتبار مکلفان سفارش نموده.
فرق پنجم کود قوانين عرفيه و عاديه را نيز جامع است ولي در نزد مسلمانان 

1 . همگي به رشتة پيوند خداوندي چنگ زنيد و پراکنده نشويد )آل عمران، 103(

2 . شما در امور دنيوي تان داناتر از منيد.
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مسائل بسيار که به عرف و عادت تعلق دارد در سينه هاست نه در کتاب و مادام 
که قوانين عرفيه در کتاب محدود نيست وقوع مظالم بيشمار به اسم عرف و 
عادت آسان است با وجودي که اصول متخذة مسلمانان به شريعت پيغمبر)ص( 
اسالم موافق نيست زيرا که در اثر آمده: المعروف عرفًا کالمشروط شرعًا1. پس 

قيد و تسجيل قوانين عرفيه نيز واجب است.
بالجمله هر وقت که ذات امپراطور يا پادشاه وضع قانوني را اراده نمايد 
اگر به ماليات و خراج متعلق نباشد اول به ديوان سنا يعني مشورتخانة اعظم 
ارسال مي کنند بعد به ديوان وکالي ملت، واال بالعکس يعني اگر متعلق به خراج 
باشد اول به ديوان وکالي ملت مي فرستد بعد به سنا و اين قاعده به آية کريمة 
»وامرهم شوري بينهم«2 موافق است و قضية امتحان و تدقيق و مباحثه وکالي 
ملت به فرمان عالي فاعتبروا يا اولي االبصار مطابقت تمام دارد و حسن اين 

ترتيب در عقول سليمه محل انکار نمي تواند شد.
چون اهالي فرانسه و ساير دول متمدنه به واسطة وکالي خود از حق و ناحق 
مباحثه و گفتگو کنند هر تکليفي را که قبول نمايند ظهور اختالف و عدم مطاوعت 
محال مي باشد چونکه خود بر خود حکم کرده اند، و ذات امپراطور و پادشاه نيز 
ايمن باشد زيرا که از غدر ارباب نفوذ و از فتنة اهل فساد به اين طريق فارغ البال 
مي شود و هر چه فرمايد با مخالفتي تصادف نکنند و امرا و ارکان دولت نيز آسوده 
و فارغند به سبب آنکه امور و مصالحي را که در اکثر احوال موجب شکايتها تواند 
شد بعد از آنکه به ديوان وکالي ملت اعالم و آراي عامه را استحصال کردند ديگر 
بر دولت و امت چه غايله و هايله خواهد ماند. گذشته از قانون غالب امور ديواني 

نيز در فرنگستان به قبول ملت و دولت اجرا مي يابد.
هر که اين تفاوت هاي پنج گانه را به خلوص خاطر و تأمل تمام بخواند الجرم 
خواهد دانست که در فرنگستان شخصي مطلق التصرف نيست، يعني خود رأي و 
خودسر در امور مالي نمي تواند مداخله و حکم بکند مگر موافق آنچه در قانون 
نوشته شده. خالصه همه سربسته اند به رشتة قانون و در اين معني در قرآن کريم 

1 . پسند عرف مثل قانون شرع است.

2 . و در هر کار به مشورت مي گرايند )شوري، 38.(

مي فرمايد: »ايحسب االنسان يترک بسدي؟«1 چون در مملکتي که انسان سربسته 
است و سدي نيست، يعني مثل شتر کاليي نيست، هر کس به قانون معين وظيفة خود 
داند و به کار و شغل خود پردازد المحاله ستم نکند و ستم نبيند زيرا هر چيزي را 
که خارج از قانون است داند و مدافعه کند و قانون حسب االصول المذکوره در زير 

کفالت دولت و امت است و بقاي او عين بقاي جان و مال جماعتست.
اکنون مي توانم گفت که يک کلمة سابق الذکر عبارت از قانون است ولي به 
شرط آنکه مقاصد تفاوتهاي پنج گانه را موافق باشد. همه عمارت و انصاف در 
اين است.عمارت و ثروت و راحت همه از عدالت مي زايد و وصي پيغمبر)ص( 

علي)ع( فرموده اند العدل اساس العمران2.
سؤال کردم که کودها از چگونه مبادي اجتهاد کرده شده است؟ جامع حق 
است يا باطل؟ در جوابم گفت اگر چه کودها جامع حق است و سرمشق چندين 
براي خودتان  را  دول  يا ساير  فرانسه  کود  که  نگفتم  من  معهذا  متمدنه،  دول 
الزمه  قوانين  جامع  که  است  کتابي  من  مراد  بداريد،  معمول  کرده  استنساخ 
با شروطي  کتابي  باشد. تدوين چنين  مقبول ملت  وسهل العباره وسريع الفهم و 
که در شرح تفاوتهاي پنج گانه بيان کردم ممکن است، خصوصًا در ديواني که 
اجزاي آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سياست باشند همة 
کتب معتبرة اسالم را حاضر و جمله کودهاي دول متمدنه را جمع کنند، در مدت 
قليل کتابي جامع نويسند. چون کتابي چنين مقبول عقالي ملت نوشته شود و به 
دستخط همايون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهدة مجلس مخصوص مستقل 
سپرده شود المحاله وظيفة دولت و ملت اطاعت بر قانون مي باشد. يک کلمه که 
من گفتم اين است و تدوين چنين کتابي به طريق مزبور، يعني بر وجه مذاکره 
و مشاوره در نزد اسالم نامسبوق نيست. در کتب اخبار ثبت است که در اوايل 
اسالم اصحاب پيغمبر)ص( قوانين تجنيد لشکر و تدوين ديوانها را از قانون 
فرس قديم اقتباس کردند و عالميان را معلوم است که شاه عالمگير از سالطين 

هند به جمع علما و کبراء فتاوي مشهور و منقحه را به وجود آورد.

1 . آيا انسان گمان مي برد بيهوده رها خواهد شد؟ )قيامت، 36(

2 . عدل پاية آباداني است.
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پس از آنکه دوست مزبور شروح مسطوره را از روي اطالع کامل و بصيرت 
تمام به بنده تقرير نمود ختم کالم به اينطور کرد:

حال اگر به مشتمالت کودهاي فرانسه و ساير دول متمدنه عطف نظر کنيد 
خواهيد ديد که تداول افکار امم و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شريعت اسالم 
اتفاق افتاده و خواهيد فهميد که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا 
به واسطة عمل کردن به آنها خود را به اعلي درجة ترقي رسانيده اند پيغمبر شما 
هزار و دويست و هشتاد سال قبل از اين براي ملت اسالم معين و برقرار فرموده.

پس از اتمام صحبت با دوست مزبور چندي اوقات خود را به تحقيق اصول 
قوانين فرانسه صرف کرده بعد از تدقيق و تعمق همة آنها را به مصداق الرطب 
و ال يابس اال في کتاب مبين، با قرآن مجيد مطابق يافتم. زهي شرع مبين که بعد 
از تجربه هاي هزار و دويست و هشتاد سال بيهوده نگشته و زهي حبل متين که 

پس از ترقي علوم و تقدم فنون فرسوده نه. 
بهتر آنست که بيان تفصيل اين نکته را از ماقبلش فصل نموده و به جهت 

اطالع وطن تاشان خود به ايراد اصول قوانين فرانسه بپردازم.

فصل در حقوق عامة فرانسه
اگر ما تجسس و تفتيش در اجزاي کودهاي فرانسه بکنيم اطناب بي منتها و کار 
بيهوده و بي حاصل است زيرا که همة قوانين دنيويه براي زمان و مکان و حال است 
و فروع آن غير برقرار است يعني فروع آنها قابل التغيير است. ولي اجمااًل عرض 
مي کنم که روح دائمي کودهاي مزبوره و جان جمله قوانين فرانسه مشتمل بر نوزده 
فقره است، چنانکه در ابتداي کود چاپ شده. در فقرة اول از نظامنامة حکومت که 

کونستيتسيون1 نام دارد عبارتي مسطور شده که ترجمه اش اين است:
اين کونستيتسيون شناخت و تصديق و تکفل کرد آن اصول کبيره را که در 
سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه اعالن شده بود، آن اصولي که اساس حقوق 

عامة فرانسه است.

 1. Constitution 

بنده آن اصول کبيره و اساسيه را تفحص کردم، بر وجه اشارات سابقه و ارقام 
آتيه در نوزده فقره مندرج يافتم. پس ترجمة آن فقرات را به عبارت فارسي در اين 

رساله ثبت نمودم.

اصول کبيرة اساسية فرانسه اينهاست:
1. مساوات در محاکمات در اجراي قانون؛

2. منصب و رتبة دولت براي هيچ کس ممنوع نيست اگر اهل باشد؛
3. حريت شخصيه، يعني هر کس حر و آزاده است و کسي را مجال تعرض 

نيست مگر به حقوقي که در کود مذکور است؛
4. امنيت تاّمه بر نفس و ِعرض و مال مردم؛

5. مدافعة ظلم هر کس را حق است؛
6. حريت مطابع، يعني هر کس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خيال 
خود به شرط آنکه مخالف و مضر احکام کود نباشد. اگر مخالف و مضر باشد 

منع و ازالة ضرر واجبست؛
اگر  يعني جماعت حر و مختار است در اجتماع  7. حريت عقد مجامع، 

مذاکرات ايشان به کود مخالف و مضر نباشد؛
8. اختيار و قبول عاّمه اساس همة تدابير حکومت است؛

9. حريت سياسيه يعني اهالي حق دارند در انتخاب وکال و نواب براي ديوان 
کورليژيسالتيف1 يعني ديوان قانونگذار که در مقابل ديوان دولت است تعيين 

ماليات و باج بر حسب ثروت بالامتياز
10.  تحرير اصول دخل و خرج دولت؛

11.  هر مأمور و حاکم در تصرفش مسئول است؛
12.  قدرت تشريع و قدرت تنفيذ بالفعل منقسم بايد بشود و در يد واحد 
نباشد، يعني مجلِس وضع قانون جدا و مجلِس اجراي قانون جدا باشد و به هم 

مخلوط نباشد؛
13.  عدم عزل اعضا از محکمه ها؛

 1. Corps legislatif
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14.  حضور ُژري ها در حين تحقيق جنايات؛
15.  تشهير مفاوضات سياسيه و حوادث جنائيه در روزنامة رسميه، يعني 
در حق  و سياست  تنبيه  قسم  و  دادند  هر کس  به  و شغل  رتبه  و  منصب  هر 
مجرمين روا دانستند و هر گونه تقريرات در مجلس مبعوثان ملت ايراد کردند در 

روزنامه جات رسمية آن روزي حقيقت وقايع اعالن و انتشار يابد؛
16.  عدم شکنجه و تعذيب؛
17.  حريت صنايع و کسب؛

18.  بناي مکتب خانه ها براي اطفال فقرا؛

فرانسه ها  کودهاي  اساس  بر  را  خود  مالحظات  بعضي  مي خواهم  اکنون 
معروض خدمت هموطنان خود بدارم:

فقرة اول که عبارت است از مساوات در محاکمات و مرافعات، در اجراي 
قانون، يعني اجرا شدن احکامي که در قانون نوشته شده در حق اعلي و ادني، 
وضيع و شريف، قوي و ضعيف به طريق مساوات باشد و به هيچ وجه امتياز 
نداشته باشد، اگر چه مدعي و مدعي عليه ذات امپراطور باشد حکم قانون چون 
ديگران بر او نافذ است. مالحظه بايد کرد اين قضيه را که بر اقامت عدل و 

انصاف چه قدر مدخليت دارد، و در دين مقدس اسالم اساس همين است.
طلب قصاص عکاشه و ابوسعيد الخدري از حضرت رسالت پناه صلي اهلل 
عليه و آله و مرافعة جناب واليت مآب علي عليه السالم با خصم خود در نزد 
ابويوسف  تواريخ آمده که  ثبت کتب احاديث است. و در کتب  شريح قاضي 
قاضي خليفة عصر هارون الرشيد را به جهت ادعاي يهودي به محکمة شرع برده 
و مرافعه کرد و خداي تعالي در قرآن مجيد در سورة نساء امر به اين معني نموده 
مي فرمايد: »واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل«1 يعني زماني که حکم 
مي کنيد ميان مردمان حکم کنيد به مساوات زيرا که عدل در لسان عرب به معني 

تسويه است چنانکه اعتدل الميزان گويند. در سورة نحل ايضًا فرموده:
الفحشاء  عن  وينهي  القربي  ذي  وايتاء  واالحسان  بالعدل  يامر  اهلل  »ان 

1 .  و چون ميان مردم حکم کرديد به عدالت حکم کنيد)نساء 58(.

بينهم  والمنکر«1 و ايضًا در سورة مائده امر مي فرمايد: »وان حکمت فاحکم 
بالقسط« يعني اگر حکم کني تو پس حکم کن ميان ايشان به عدل و مساوات. 
ايضًا در سورة مزبوره مي فرمايد: »فال تخشوا الناس واخشوني« يعني اي حکم 
کنندگان مترسيد از مردمان در اجراي احکام حق و بترسيد از من که خداوند 
هستم. و باز در سورة انعام مي فرمايد: »واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربي« يعني 
زماني که حکم کنيد پس طريق عدل و مساوات را مرعي داريد اگر چه محکوم 
عليه خويش نزديک شما باشد. و باز در سورة ص خطاب به حضرت داوود 
عليه السالم مي فرمايد: »يا داود اّنا جعلناک خليفه في االرض فاحکم بين الناس 
تتبع الهوي«  يعني به درستي که اي داوود گردانيدم ترا خليفه در  بالحق وال 
روي زمين، پس حکم کن ميان مردمان به راستي و مساوات، چنانکه محقق در 

شرايع االسالم در کتاب قضا فرموده: »تجب  التسويه بين  الخصوم2«.
حال ما بايد بدون اغماض از راه حقانيت و انصاف بگوييم که در  کداميک 
و  مي شود  رفتار  مزبوره  احکام  موافق  اسالم  مملکت  عدالت  محکمه هاي  از 
کداميک از حکام عرف را در دست خود کتاب قانون هست که از روي آن با 

رعايا که امانت محترمة خداوند است رفتار کند؟3
ثانويه از فقرات نوزده گانه کونستي تسيون فرانسه عبارت از امتياز  فقرة 

1 . خدا به عدالت و نيکي کردن و بخشش به خويشاوندان فرمان مي دهد و از کار بد و ناروا منع مي کند. )نحل90(

2 . قاضي بايد اصحاب دعوي را به يک چشم بنگرد.

3 .  هر ذي شعوري بدون دليل معلوم است که ظلم قبيح و مخرب مملکت و سبب غضب خدا و موجب انواع 
ذلت ها است. حکام حالية اسالم مقصري را که بالفرض شرب يا خالف ديگر کرده به معرض عتاب مي آورند. 
در آن بين اگر حاکم به سببهاي ديگر متغير است امر به کشتن يا قطع يد او مي نمايد واگر تغيير خارجي ندارد 
حکم مي کند او را به چوب مي بندند، دراين بين رقعه به دست  حاکم مي دهند، اندازة چوب خوردن مقصر 
موقوف به مطلب آن رقعه است: آنقدر چوب بايد بخورد تا رقعه تمام بشود، اگر مختصر است کمتر چوب 
خواهد خورد. اغلب اوقات اندازة چوب خوردن مقصر موقوف به تشفي قلب حاکم است: اگر قسي القلب 
است مقصر در زير چوب مي ميرد واال ناخنهايش مي ريزد. هر عقل و هر قانون و هر انصاف تصديق مي کند 
که تنبيه هر گونه جرايم قبل از وقت بايد معين شده باشد که حکام را از آن اندازه نه قدرت زيادتر باشد نه 
کمتر. با اينکه در شرع مقدس پيغمبر آخرالزمان)ص( در حدود نهايت تأکيد شده مع هذا چيزي که اصالً  محل 
اعتنا نيست اين مسئله است و تأديب بندگان خدا محول به ميل حکام شده؛ مثاًل چند نفر مقصر که درجة جرم 
آنها همه به يک قرار باشد بعضي را حاکم مي کشد بعضي را سياست مي کند برخي را چوب مي زند بعضي را 
خلعت مي دهد: ]اگر[ در همين فقره اندک تأمل بشود معلوم مي گردد چقدر ظلم فاحش و خارج از طريق 
عقل و انصاف است. و همچون مملکت ممکن نيست از خرابي و بال و غضب و استيالي بيگانه ايمن باشد، 

از مضرت و قباحت آن اگر کتابها شرح داده شود کافي نخواهد بود.
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فضلي است، يعني نائل شدن به منصب و رتبة دولت از روي فضل و علم. مقصود 
از فضل و علم نه اين است که يک نفر سرتيپ يا يک نفر حاکم در علوم انشاء 
و ادبيات ماهر و فاضل باشد بلکه مقصود اين است که يک نفر سردار در بدو 
طفوليت علوم متعلقه به نظام و لشکرکشي را تحصيل کرده و در مدرسة نظاميه 
عمل آن را نيز ببيند و بعد داخل خدمت عسکريه شده و مراتب را به تدريج طي 
کرده و در وقت و موقع خود به رتبة سردار يا سپه ساالري برسد. همچنين يک 
نفر حاکم بايد از بدو درس اداره و علم حقوق را تحصيل بکند و از کدخدايي 
با  به فرمانفرمايي برسد و طرز سلوک و رفتار خود را  به تدريج ترقي کرده 
زيردستان خود بداند و با آنها از روي نصفت و عدالت رفتار کند. در اين باب 
نيز خداي مهربان ما را از ارشاد و هدايت محروم نفرموده،  چنانکه در سورة 
حجرات مي فرمايد: »آن اکرمکم عنداهلل اتقيکم« يعني عزيز و مکرم ترين شما نزد 
خداوند پرهيزگارتر شماست و باز در سورة هود مي فرمايد: »ويؤت کل ذي فضل 
فضله« يعني بدهد خداي هر صاحب فضلي را جزاي فضل او. باز در سورة آل 
عمران مي فرمايد: »الاضيع عمل عامل منکم« يعني ضايع نگردانم عمل عاملي 
را از شما. باز در سورة النجم مي فرمايد: »ليجزي الذين اسآؤا بما عملوا ويجزي 
الذين احسنوا بالحسني« يعني سزا دهد آنان را که بد کردند و جزا دهد آنان 
را که نيکويي کردند به مثوبت نيکو. و در سورة بقره فرموده: »والتنسوا الفضل 
بينکم« يعني فراموش نکنيد تفضيل را در ميان يکديگر. ايضاً  در سورة نور آية 30 
مي فرمايد: »ليجزيهم اهلل احسن ما عملوا الخ« و کالم معجز نظام حضرت واليت 
پناه علي عليه السالم که فرمود: »الشرف بالفضل واالدب ال باالصل والنسب«1 

مصدق اين معني است و نيز فرموده: 

ايها الفاخر جهاًل بالنسبانمــا النــاس ألم وألب
 هل تربيه خلقوا من فضهام حديد ام  نحاس ام ذهب

1 . بزرگواري به دانش و ادب است نه به اصل و نسب. 

انما الفخر لعـــقل ثابت وحياء وعفـــاف وادب1

و ايضًا مي فرمايد: »الفضل اال الهل العلم انهم علي الهدي لمن استهدي ادالء«2
در اين باب عالمة حلي  رحمه اهلل در اواخر کتاب صالح نوشته است: »يجب  
ترجيح الفاضل علي المفضول عقال لقبح تقديم المفضول علي الفاضل من الحکيم 

الخبير وسمعًا«3.
در سورة يونس)ع(: »افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع ام من اليهدي ااّل ان 

يهدي فالکم کيف تحکمون«4
فضل و ادبي که مقتضي حالت اين عصر است هر عاقل با بصيرت مي داند 
که علوم و صنايع حاضرة حاليه است که به واسطة آن ملل بي تربيت فرنگستان 
در صد سال به آن چنان درجة اوج و ترقي عروج نموده و کل مشرق زمين را 

محتاج به خود کرده اند.
فقرة سيم حريت شخصيه است يعني بدن هر کس آزاد است و احدي را قدرت 
نيست سيلي و مشت به کسي بزند يا دشنام و فحش بدهد. صورت اين مسئله متعدد 
و کثير است من جمله احدي را درون خانة کسي حق دخول و تجسس نيست؛ و 
هيچ کسي را به گناه ديگري عقوبت نمي توان کرد؛ و کسي را با ظن مجرد نمي توان 
گرفت و حبس نمود؛ و احدي را بدون حکم قانون جريمه و تنبيه و سياست 
نمي توان کرد. اين نيز کانه قانون اسالم است چنانکه خداوند در سورة حجرات 
مي فرمايد: »يا ايها الذين آمنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قومًا بجهاله 
فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين« يعني اي آن کسانيکه ايمان آورده ايد اگر فاسقي 
به شما خبري بياورد پس تفحص کامل در صدق و کذب آن بکنيد به جهت اينکه 

1 . اي که جاهالنه به نسب خود فخر مي کني / بدان که همة مردم زادة يک پدرو مادرند / آيا به گمان تو بعضي 
از نقره آفريده اند /بعضي از آهن، بعضي از مس و بعضي از زر ]اشتباه مي کني[ فخر و فضيلت در کمال عقل و 

آزرم و عفاف و ادب است.

2 . اگر فضيلتي هست براي اهل علم است که هم خود در راه هدايت و هم راهنماي جويندگان هدايت اند.

3 .  عقاًل و نقالً  بايستي اهل فضليت و دانشها را بر ديگران رجحان نهاد،  چرا که خداوند حکيم خبير ترجيح 
نهادن ديگران را بر آنها ناروا شمرده است.

4 .  آيا کسي که به سوي حق هدايت مي کند شايسته ترست که پيرويش کنند يا کسي که خود به هدايت محتاج 
است؟ شما را چه شده، چگونه قضاوت مي کنيد. )يونس35(.
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مبادا از راه عدم علم و ناداني به حقيقت کار در حق قومي فعل مکروهي برسانيد، 
پس از آنچه کرده باشيد پشيمان و نادم  شويد. ايضًا در همان سوره مأثور است: 
»يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيرًا من الظن ان بعض الظن اثٌم والتجسسوا«  يعني 
اي آن کساني که صاحب ايمان هستيد اجتناب کنيد از گمان بد در حق مردم به 
درستي که بعض گمان بد گناه است؛ و تجسس مکنيد چيزي را که بر شما مخفي 
باشد. باز در سورة نور مي فرمايد: »يا ايهاالذين آمنوا التدخلوا بيوتًا غير بيوتکم 
حتي تستانسوا« يعني اي آن کساني که ايمان آورده ايد داخل مشويد به خانه هاي 
غير تا وقتي که انسيت حاصل بشود. باز در آية ديگر بعد از اين مي فرمايد: »فان 
لم تجدوا فيها احدًا فالتدخلوها حتي يؤذن لکم وان قيل لکم ارجعوا فارجعوا هو 
ازکي لکم«  پس اگر کسي را در خانه نيابيد داخل نشويد تا وقتي که صاحب خانه 
اذن به شما بدهد. هر گاه به شماه بگويند که بازگرديد پس بي توقف بازگرديد و 
اصرار در مالقات نکنيد که آن بازگرديدن براي شما پاکيزه تر است. ايضًا در سورة 
بقره مي فرمايد: »وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها« يعني نيکويي نيست در 

آن که در آييد به خانه ها از پشت بامها.
فقرة چهارم امنيت جان و ِعرض و مال است. اين نيز از اصول اسالم است، 
چنانکه خداي تعالي در قرآن مجيد مي فرمايد: »من قتل نفسًا بغير نفس او فساد 
في االرض فکانما قتل الناس جميعًا«. يعني اگر کسي بکشد کسي را بي  آن که 
نفسي را کشته باشد و يا فسادي کرده باشد، مانند دزدي و زنا، همچنان است 
که همة مردمان را کشته است. ايضًا در سورتين انعام و بني اسرائيل فرموده، 
»و التقتلوا النفس التي حّرم اهلل اال بالحق« يعني مکشيد نفسي را که حرام کرد 
خداي کشتن او را مگر به حق. ايضاً در سورة بني اسرائيل مي فرمايد: »من ُقتل 
مظلوماً  فقذ جعلنا لوليه سلطانًا«. يعني مقرر کرديم مروارث مقتول را تسلط و 
قوت قصاص. و باز در سورة بقره مي فرمايد: »يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم 
القصاص في القتلي« يعني اي مؤمنان واجب شد بر شما قصاص نمودن در کشتن 
قاتالن. باز در همان سوره مي فرمايد: »ولکم في القصاص حيوه يا اولي االلباب«. 
يعني زندگي و بقا براي شما در قصاص است اي صاحبان عقول. ايضًا در سورة 

نساء آية 33 و در سورة فرقان آية 68 در همين معني.

و اما در امنيت ِعرض و ناموس در سورة نور مي فرمايد: »الزانيه و الزاني 
فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده« يعني به مرد و زن زناکار را بزنيد صد 
تازيانه. ايضاً  در سورة 14 آيه 4 و 6 و در سورة فرقان: »وال يقتلون النفس التي 
حّرم  اهلل اال بالحق واليزنون«1 بعالوة آيات مذکوره، حکم رجم در زناي محصنه 

از احکام استوار در امنيت عرض و ناموس است.
اما امنيت مال، خداي تعالي در سورة مائده مي فرمايد: »والسارق والسارقه 

فاقطعوا ايديهما« يعني ببريد دستهاي دزد را خواه مرد باشد خواه زن.
اين آيات باهره در امنيت جان و عرض و مال قانون متين و محکم است. 
پس معلوم شد که اين قانون از اصول قوانين نوزده  گانة فرانسه نيز مطابق است 
با احکام خداي و قانون اسالم. آنها اين قوانين شريفه را رعايت کرده اند، در 
مدت چهل سال سي کرور نفوس فرانسه به هشتاد کرور رسيده اما در مملکت ما 
از چندين سالها به اين طرف نفوس ايران را نشنيده ايم که زياده بر هيجده کرور 

برآورد کرده باشند.
فقرة پنجم از فقرات نوزده گانة »کود«: مدافعة ظلم هر کس را واجب است. 
هر که به نظر بصيرت بنگرد اغلب خوبيها و آسايش و آبادي و امنيت فرنگستان 
از وجود اين قانون است و چون امر مزبور علت اصلي عدل و انصاف است اين 
است که خداي تعالي در چندين محل قرآن مجيد امر و ترغيب به آن مي نمايد؛ 
لتکن منکم امه يدعون الي الخير  من جمله در سورة آل عمران مي فرمايد: »و 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر واولئک هم المفلحون« يعني بايد بعضي از 
شما باشد که آنها دعوت بکنند مردم را به کارهاي نيک، و امر و ترغيب نمايند 
به امور پسنديده، و منع نمايند از امور ناشايسته که باعث خرابي مملکت و عدم 
امنيت است و آنهايي که اين کار را مي کنند ايشانند رستگاران. ايضًا در سورة 
هود مي فرمايد: »والترکنوا الي  الذين ظلموا« يعني ميل مکنيد به سوي آنان که 
ستم کردند. ايضاً  در سورة آل عمران آية 106 مي فرمايد: »کنتم خيرامه اخرجت 
للناس«2. و در سورة توبه آية 133 و در سورة حج آية 42 و در سورة نحل آية 

1 1. و انساني را که خدا کشتنش را جز بحق حرام دانسته نکشند و زنا نکنند.)فرقان 68(.

2 1. شما بهترين امتي بوده ايد که اين زمانه به خود ديده است. )آل عمران 110(
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92 و در سورة لقمان آية 16 در اين معني احکام اکيده و آيات صريحه است.
از نتايج حسنة اين قانون اختيار و آزادي زبان و قلم شايع شده. هر کس 
از اعلي، ادني هر چيزي که در خير و صالح و رفاه مملکت و ملت به خيالش 
برسد با کمال آزادي مي نويسد و منتشر مي کند. اگر خيال و تصورات او مقبول 
امت باشد تحسين و در صورت عکس منع و تقبيح خواهند کرد. پس اين قانون 
شريف نيز طبق قانون اسالم است، و در اين باب شيخ طوسي عليه الرحمه در 
کتاب نهايه االحکام گفته است: »االمر بالمعروف والنهي عن المنکر فرضان من 
االخالل  او  ترکهما  احدًا  اليسع  االعيان  علي  فرضان  وهما  االسالم  فرايض 
بهما واالمر بالمعروف والنهي عن المنکر يجبان بالقلب واللسان واليد اذا تمکن 

المکلف من ذلک الخ«.1
فقرة ششم آزادي مطبعه هاست. بعضي از احکام اين آزادي داخل حکم و 
معارف است اگر آن چيز چاپ شده متعلق به علوم و معارف باشد. پس در شرف 
آنها آيات و احاديث بسيار است که بعضي از آنها را خواهم نوشت. و برخي از 
احکام آزادي مزبور داخل امر به معروف و نهي از منکر است. اگر چيزي چاپ 
شده متعلق بر اينها باشد پاره اي از احکام آن به حق مدافعة مظالم راجعست. 
بالجمله مطبوعات از قبيل کتب و رساله و روزنامه هر چه باشد الجرم بحثش 
به يکي از احکام مزبوره راجع مي شود. پس آن راجع البته حکم مرجعش را 
دارد و اگر مطلب چاپ شده ضرري به دين و يا به اخالق عامه و يا مخالفت 
به احکام »کود« دارد ازالة آن ضرر واجب است، و در حديث شريف الضرر 
يزال2 وارد است، و اين حديث در نزد کافة اسالم اصلي از اصول فقه شده است.

بايد دانست که ُحريت مطابع در ممالک متحدة آمريکا و انگليس و فرانسه 
و سوئيس و بلژيک و يونان به مرتبة کمال است. و امروز در شهر پاريس صد 

چاپخانه و ششصد کتاب فروش هست.
فقرة هفتم آزادي مجامع است. هر فرقه و هر جماعت هر وقت اراده کنند 

1. امر به معروف و نهي از منکر، از فرايض و دستورهاي واجب اسالم است و کسي را نرسد که آن دو را 
ترک يا در امر آنها اخالل کند. بر هر مکلفي که توانايي داشته باشد امر به معروف و نهي از منکر،  چه در نيت 

و نظر و چه در اقدام و عمل، واجب است.

2 . ازالة ضرر واجب است.

در مجمعي مخصوص جمع شده در مسئله اي از مسائل علوم يا سياست و افعال 
حکومت و يا در امر معاش خود بدون موانع گفتگو و مباحثه مي کنند؛ و هر 
صنفي از اصناف اهالي را از قبيل اصل زادگان و ارباب صنعت و اهل لشکر 
و زارعين مجمع هاي مخصوص هست، و همة مجمع ها اگر چه در افکار طرق 
مختلفه دارد ولي در دوام و ترقي دولت همه به مقصد واحد متوجه است. و عقد 
جماعات )ولي به مقصد واحد( در زمان پيغمبر صلي اهلل عليه و آله مختار و 
آزاد بود چنانکه اصحاب کرام هر روز در مسجد نبوي )ص( فرقه فرقه اجتماع 
کردندي و از آن حضرت چندين مسائل خفيه استفسار و استيضاح نمودندي. 
حضرت پيغمبر)ص( به منبر صعود فرموده و در مجمع عام به حل مشکالت و 
ايضاح مسائل مبادرت فرمودندي. وقتي که آن حضرت اسامه را به سرداري 
پيغمبر)ص(  اصحاب  از  جماعتي  کرد  مأمور  جهاد  به  و  فرموده  نصب  لشکر 
اعتراض از جواني اسامه ميان آوردند و در اهليت وي شبهه نمودند. با اينکه 
اسامه با لشکر از مدينه بيرون رفته بود معهذا او را در راه نگاه داشتند تا آنکه 
پيغمبر)ص( از خانة سعادت بيرون آمده و به منبر صعود فرمودند، اهليت اسامه 
را با آثار اثبات و اصحاب را قانع و ساکت کردند با وجودي که تن مبارکش 

خسته و ضعيف بود هيچ اظهار رنجش خاطر نفرمود.
فقرة هشتم اختيار و قبول ملت اساس همة تدابير حکومت است و اين کلمه 
از جوامع الکلم است و در نزد صاحبان عقول مرتبة صحتش را حاجت تعريف 
نيست و در نقل و شرع اسالم نيز چنين است و آية کريمه در آل عمران »ولو 
کنت فظًا غليظ القلب إلنفضوا من حولک«، يعني اگر بودي تو درشت خوي و 
سخت گوي هر آينه پراکنده شدندي اصحاب تو از گرداگرد تو؛ و آية شريفة 
مقاصد  از  باب  اين  و  است  عظيم  باب  امر  اين  در  بينهم«   شوري  »وامرهم 

استشاره است.
فقرة نهم از اصول نوزده گانة »کود« فرانسه حق انتخاب وکالست مر اهالي 
افعال  تدقيق  و  بحث  در  را  اهالي  سبب  اين  به  و  دولت  ديوان  مقابل  در  را 
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حکومت مداخلة عظيم هست؛ و وکالي مزبوره، که به اصطالح فرانسه دپت1 
مي گويند با شروط معلومه و معينه در کتاب قانون از جانب اهالي منتخب و در 
مجلس کورلژيسالتيف يعني مجلس قانونگذار مجتمع مي شوند. و اين قاعده در 
شريعت مطهرة اسالميه به باب مشورت راجع است. و مشورت از قوانين اعظم 
اسالم است چنانکه خداي تعالي در قرآن مجيد به رسول خود امر مي فرمايد در 
سورة آل  عمران »وشاورهم في االمر« يعني مشاورت کن در کارها با اصحاب 
خود. و جناب پيغمبر)ص( با اکابر مهاجر و انصار در باب اذان براي اخبار 
نماز جماعت شوري فرمودند. ايضًا آن حضرت در جنگ ُاُحد، با اينکه رأي 
مبارکشان متحصن شدن در مدينه بود اما چون رأي جماعت و اصحاب مايل به 
خروج از مدينه شد، پيغمبر خدا بعد از شوري رأي جماعت را بر رأي مبارک 
خود ترجيح دادند. ايضًا حديث صحيح وارد است وقتي که حضرت رسول اهلل 
صلي اهلل عليه وآله از مدينه به قصد حج و عمره به مکه تشريف مي بردند در 
يکي از منازل با اصحاب خود مجلس مشورت منعقد فرمودند. و نيز از حضرت 
رسالت پناه صلي اهلل عليه وآله مروي است بدبخت نشود بنده اي که به مشورت 
در امري شروع نمايد. و کالم معجز بيان حضرت واليت مآب علي عليه السالم 
»ال صواب مع ترک المشوره«2 مؤيد اين قول است و همچنين در اثر مشهور 
»المشاوره اصل في الدين وسنه  اهلل في  العالمين وهي حق  علي عامه الخليفه 

من الرسول الي اقل الخلق«. 
يعني مشورت اصلي است از اصول دين، و سنت خداوند است بر عالميان، و 
آن حقي است بر عامة خلق اهلل از رسول  صلي اهلل عليه و آله گرفته تا ادني خلق. 
خالصه جناب رسول)ص( محض به جهت وضع سنت مشورت در ميان امت در 

هر کار با اصحاب خود شور مي فرمود.
فقرة دهم تعيين ماليات و باج است بر حسب ثروت بالامتياز، و اين امر نه 
به فرمان مجرد امپراطوري است و نه با ميزان احتياج هئيت دولت بلکه از روي 
مداخل و منفعت ساليانة هر کس است و تعيين اين کار به رضا و قبول ديوان 

 1. Deputé.
2 . بدون مشورت به راه صواب نمي توان رفت.

وکال است که در حقيقت قبول عامه است. فلهذا بدهي که اهالي متحمل اداي 
آن شده است در سر وعدة معينه به پاي خود بدون محصل به محل معين برده 

مي دهد.
زهي عدالت که هر کسي از روي تعيين قرض خود داند و به صفاي دل دهد و 
اين امر از روي مساواتست نه از روي امتياز، به اين معني که هر کس از اعلي 
و ادني مقدار معين از منافعش يا مداخلش بايد به دولت بدهد و احدي مستثنا 
نيست. و اين قرار به شريعت اسالميه مطابقت کليه دارد چنانکه در قرآن مجيد 
و احاديث شريفه مقدار و زمان زکات و صدقات معين و معلوم است و فردي از 

اين تکليف معاف و مستثنا نيست.
و بايد دانست که قاعدة ايشان در اين خصوص بر اين است که اول مکنت 
و قدرت واستطاعت اهالي را مشخص و بده ساليانة آن را معين کرده و بعد به 
مقام مطالبه و اخذ بر مي آيند. و اين قاعده بعينها مطابق شرع اسالم است زيرا 
که قرآن و احاديث ايمان را قبل از عمل تکليف کرده و عمل را پس از ايمان 
چنانکه تکليف اول به وجوبيت زکات و صدقات ايمان آوردن است. آنان که 

ايمان ندارند زکاتشان عنداهلل مقبول نيست.
فقرة يازدهم تحرير اصول دخل و خرج دولت و نشر آن است. بده اهالي را 
قدر معيني الزم است و اين قدر معين را در مقابل خرج دولت مقياس و ميزاني 
است ضرور. اگر مخارج يک دولت محرز و معلوم نباشد تعيين ماليات بر وجه 
عدالت ميسر نشود و مقدار احتياج اداره ها، چون ادارة لشکر و ادارة داخله 
و ادارة خارجه و غيره، بدين طريق معلوم مي شود. يعني قبل از وقت مشخص 
مي کنند که براي وزارت جنگ فالن مقدار و براي وزارت داخله فالن مقدار 
و براي وزارت خارجه فالن مقدار مخارج خواهد شد و با اين طرز، خالصي 
از اسراف در خرج دولت و رفع تعدي نسبت به رعايا آسان مي گردد. و از آن 
طرف هم چون اهالي مي دانند که مخارج الزمة دولت فالن مقدار است در اداي 
آن تعلل نمي ورزند. پس اين قاعده نيز در شريعت مطهرة اسالميه به باب تبليغ 

و تفهيم مطابق است. 
حديث »فليبلغ الشاهد منکم الغائب« )يعني شما که در اين مجلس حاضريد 
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تبليغ بکنيد غائبان را( در اين باب برهان واضح است. و حضرت رسالت پناه 
صلي اهلل عليه و آله در اکثر خطبه ها در پي هر جمله هل بلغت1 فرمودي اگر 
مستعمان نعم گفتندي و خواهش توضيح و تکرار ننمودندي حضرت به جملة 

آخر گذشتندي.
بايد دانست احسن سياست آن است که بر اخالق حسنه مؤسس باشد. اين 
کالم ارسطاطاليس است و به عقل و نقل مطابق. پس واجب است که تدابير 
دولت به تغيير اخالق تبعه و اهاليش سبب نباشد بلکه به تهذيب و تزيين اخالق 

آنها اسباب عمده شود.
بنابراين اکثر تدابير سياستية فرنگستان در تهذيب و تحسين اخالق اهالي 
مدخليت عظيم دارد و قضية تعيين ماليات و تحرير خرج که شرح داده شد از 

اين تدابير است.
امروز در ممالک اسالم چون محصالن ماليات به سر اهالي گماشته شوند 
و اهالي که از مخارج دولت خبر ندارند چنين پندارند که بدهي آنها به هوا و 
هوس حکمداران صرف مي شود لهذا اکثر آنها براي تخليص گريبان از تکاليف 
دولت به خيال پيدا کردن راههاي حيله و خدعه و دروغ و حبس مال و کتم 
ثروت خود مي افتند؛ و بدين جهت اخالق صادقة اسالمية آنها تغيير پذيرد. و از 
آن طرف نيز محصالن ماليات راههاي حيله و دروغ آنها را کشف کنند و آنها را 
به محبس برند و چوب زنند. الجرم اهالي را خوف و مسکنت و هتک ناموس 

و فرار عارض گردد و اخالق شجاعت و بسالت و علو همت آنها مرده شود.
در دولت انگليس سابقًا براي تعيين ماليات نسبت به واردات اهالي قاعدة 
تفحص گذاشته بودند، امروز آن قاعده را ترک کرده و به قول خود هر کس 
اعتماد مي کنند يعني از مداخل هايي که صالح دولت و رعيت است و موافق 
قانون در بدو کار معين کرده اند از خود شخص مي پرسند و او هر چه بگويد باور 

مي نمايند و ماليات را از روي مداخل او از قرار گفتة خودش اخذ مي کنند.
مالحظه بايد کرد که به اهالي به چه درجه اعتماد کرده اند و به جهت همين 
اعتماد چقدر اخالق آنها را به اصالح آورده و به صدق و راستي معتاد شده اند. 

1 . آيا منظور خود را رسانيدم.

و از وقتي که اين تدبير را به کار برده اند ماليات دولت روز به روز زياد شده و به 
تجربه ديده اند که سابقًا اگر از صد نفر ده نفر بدهي خود را ناراست گفتي امروز 

به پنج نفر هم نمي رسد.
فقرة دوازدهم از فقرات نوزده گانه هر وزير و امير و حاکم در مأموريت خود 
مسئول بودن است. سبب مسئول بودن اين است که هر مأمور مکلف است به 
متابعت احکام قانون چون ساير مکلفان. و اين قاعده نيز از شريعت اسالم است 
زيرا که در قرآن عظيم هر تکليفي به صيغة جمع آمده، »اطيعوا واتوا« فرموده 
و خطاب عام کرده. حتي ذات پيغمبر صلي اهلل عليه و آله را از تکليف استثنا 
ننموده. مسلمانان که بر مکلف بودن انبياء و اولياء معتقدند هيچ حاکم و اميري را 
از تکليف آزاد نمي توانند شمرد. حديث »کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيه«1 

مؤيد اين قول است.
فقرة سيزدهم تفريق قدرت تشريع از قدرتنفيذ. مقصود از اين سخن آن است 
که وضع و تنظيم قوانين در اختيار مجلسي باشد و تنفيذ و اجراي آن در دست 
مجلس ديگر چنانکه آن مجلس هيچ گونه بيم و اميدي از اين مجلس نداشته 
باشد تا که هر يک از  دو مجلس وديعة خود را با استقالل و آزادي تمام حفظ 
توانند کرد. اگر در فوايد و محسنات تفريق دو اختيار مذکور صد جلد کتاب 
نوشته شود باز هزار يک فوايد آن را شرح نمي توان داد. االن هر گونه ترقي 
و قدرت و قوت و ثروت و معموريت وتجارت در دول فرنگستان ديده مي شود 
از نتايج جدايي دو اختيار است و هر قسم بي نظمي و بي پولي و عدم قدرت و 
مکنت در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق زمين مشاهده مي شود از اختالط 
و امتزاج دو اختيار است. عقالي روي زمين از روي تحقيق و تجربه گفته اند در 
دولتي که دو اختيار مخلوط هم استعمال بشود ممکن نيست که باعث ضعف و 

خرابي و بلکه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد. 
بالجمله اين قانون مستحسنة فرنگستان نيز از قوانين قديمة اسالميه است، 
چنانکه در ايام پيشين مجتهد و مفتي در وظيفة خود و واليان و محتسبان در 
وظيفه اجرا و تنفيذ مستقل بودند. اگر چه تنظيم قانون و تنفيذش در حقيقت به 

1 . شما ]حاکمان[ همه نگهبان و مسئول رعيت ]امت يا ملت[ هستيد.
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مرجع واحد يعني به وحدت امامت مربوط است ولي در ترتيب، تفرق واجب 
است چنانکه شيخ علي کرکي در شرح شرايع  االسالم در کتاب امر به معروف 
مي گويد: »و يفرق بين  الحکم والفتوي بان الحکم انشآء قول في حکم شرعي 
يتعلق بواقعه شخصيه کالحکم علي عمرو بثبوت دين زيد في ذمته واما الفتوي 
فانها بيان حکم شرعي اليتعلق بماده شخصيه وانما هو علي وجه کلي فهو في 

الحقيقه بيان مسئله شرعيه.«1
فقرة چهاردهم عدم عزل اعضا از مجالس حکم يعني از محکمه هاي عدالت 
و از ديوانخانة  سنا که مشورت خانة کبري باشد. منصب قضا و منصب سناتري 

يعني اعضاي ديوانخانة سنا بودن ابدي است.
فوايد اين قانون بسيار است:

اول اينکه در اعمال مشکله تجربه و بصيرت حاصل کرده اند؛ 
دويم اينکه در کار دولت و ملت بي غرض هستند؛

سيم چون به دوام و بقاي در منصب مطمئن هستند محتاج نمي شوند که از 
کسي حمايت بخواهند و در مقابل آن به قبول توسط مجبور شوند.

به شريعت اسالميه مطابقت دارد زيرا که عزل مأموري از  نيز  قانون  اين 
منصبش، بي جنحه و بي ثبوت تهمت، ظلم و جفا است و ظلم و جفا در شريعت 

اسالم ممنوع است. 
فقرة پانزدهم حضور ُژري ها2 درحين تحقيق جنايات. ژري اشخاصي هستند 
که اهالي مملکت آنها را از مردمان آبرومند و درستکار و امين انتخاب مي کنند و 
اقل آنها دوازده نفر مي باشند و  هميشه هنگام تحقيق جنايات و جرايم کبيره در 
محکمه هاي عدالت حضور به هم مي رسانند. و چون قاضي احتجاج و گفتگوي 
مدعي و مدعي عليه را استماع نمايد پس آن کار را محول به تميز و تحقيق 
ژري ها مي کند و از ايشان رأي مي طلبد. ژري ها به محل مخصوص و خلوت 

1 . تفاوت »حکم« و  »فتوي« در اين است که حکم قولي است انشائي در مورد قضيه اي شرعي و شخصي 
مانند اينکه حکم کنيم که به فالن داليل »عمرو« به »زيد« بدهکار است. ولي فتوا، بيان حکم شرعي است 

بدون آنکه ناظر به مورد خاص باشد.

Jury . 2  هئيت منصفه.

داخل شده بعد از مذاکره و تحقيقات فيمابين خود هر چه اتفاق و با اکثريت 
آراء قرار گرفت آن را به قاضي افاده مي کنند و ژري ها را حق حکم و يا تعيين 

مقدار عقوبت نيست بلکه فقط نظر ايشان به بيان رأي و اشارت مقصور است.
فلهذا اين قاعده نيز در شريعت اسالم به باب مشورت راجع است. بنابراين 
آنها را مشاور ناميدن سزاوار است ودر اين باب شيخ طوسي در کتاب قضا گفته 
است: »يبنغي ان يکون في مجلس الحکم للقاضي اهل العلم من اهل الحق وعند 
المخالف من اهل کل مذهب واحد ان حدثت حادثه يفتقر فيها الي ان يسئلهم 
عنها ليتذکر جوابه فيها ودليلهم عليها فان کانوا بالقرب ذاکرهم وأن کانوا بالعبد 
استدعاهم واذا حکم بحکم فان وافق الحق لم يکن الحد ان يعارضه وان اخطاء 

وجب عليهم ان ينبهوا عليه الخ«1.
لفظ ژوري در اصطالح فرانسه به معني آن کسي است که سوگند خورده 
باشد، چون ژوري ها حين انتخاب شدن بر وفق قانون معينه سوگند ياد مي کنند 
که هميشه بر جادة حق و راستي بوده و بدون هر گونه منظور آراي خود را بر 
مسموعات و مخاصمات، در حق هر کسي بوده باشد، بر وجه راستي و خلوص 

بيان نمايند. پس ژري در وظيفة خود مشاور سوگند خور است.
مخفي نماند که قاعدة انتخاب ژري در محکمه هاي مخصوص فرنگستان به 
جهت مؤّبد بودن منصب قضا واجب آمده است. چون منصب قضاوت در قانون 
نشان ابدي است و قضات متمکنه و مؤّبده را مجال استيال باقيست پس براي سد 
مجال تعيين ژري و مشاور واجب افتاده ژري هايي که در يک امر اظهار رأي 

کردند در امر ديگر ژري  هاي عالحده انتخاب مي کنند.
و  جنائيه  حوادث  و  سياستيه  مفاوضات  اعالن  و  تشهير  شانزدهم  فقرة 

مخاطبات رسمية وکالي ملت در روزنامه جات دولتيه.
اين قانون مطابقت تامه دارد به قاعدة تبليغ شرعي که در فقرة يازدهم شرح 

کرديم و به وجوه مذکوره راجع است به قانون حريت مطابع. 

1 . شايسته است که در دادگاه گروهي از اهل علم از هر مذهبي حضور داشته باشند تا اگر مسأله اي پيش  
آمد بتوانند جوابش را از او بپرسند و الزم است آنان را از دور و نزديک به دادگاه فرا خوانند. و سپس 
وقتي که قاضي خواست حکمي صادر کند، اگر آن حکم بر حق بود کسي بر او خرده نخواهد گرفت و اگر بر 

خطا بود بر آنان است که از اشتباه بيرونش آورند.



        71       رسالة موسوم به یک کلمهیک کلمه         70     

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

فقره هفدهم عدم شکنجه و تعذيب. مادام که هر گناهي را در کتاب قانون 
به  جزاي مخصوص و معين موجود است تغذيب جاني براي اقرار گرفتن و 
بهانه هاي ديگر غير ممکن است و جزاي هر تقصير قبل از وقت در کتاب قانون 
معين است. واحدي از حکام و امرا و سران لشکر جرأت و قدرت ندارند که 
نسبت به زير دستان خود  بدون حکم قانون به هواي نفس، به جهت اقرار گرفتن 
يا سببهاي ديگر  که محض ظن باشد، چوبي بزنند يا شکنجه بکنند يا فحشي 
بگويند. حتي در قانون ايشان چوب و تازيانه زدن ممنوع است و در لسان ايشان 
فحش و دشنام نيست. و اين قسم تنبيهات را که خالف شأن انسانيت است در 

حق اسب و استر و ساير حيوانات بارکشي هم روا نمي دانند.
اين قانون شريف نيز طبق قانون اسالم است چنانکه خداي تعالي در قرآن 
مجيد مي فرمايد: »ومن جاء بالسيئه فال يجزي اال مثلها«1. ايضًا در سورة  نحل 
فرموده: »وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم«.2 ايضًا  در سورة آل عمران آية 24 

و در سورة زمر آية 7.
بالجمله نکتة شريعت اسالميه را، که در باب سياست، امروز اهل اسالم ترک 
و فراموش و اهل فرنگستان اخذ و تدارک کرده اند، واجب آمد که در اينجا به 
سمت تحرير آورم. در شرع پيغمبر)ص( اصلي است از اصول که قضات و حکام 
مهما امکن در حدود کنند يعني در تخفيف جزاي جاني سعي نمايند. جماعت 
متمدنه که از اهل شهوت و غفلت مرکب هستند الجرم افرادش از ارتکاب جرم 
و جنايت و استحقاق حدود خالي نمي باشد. اگر حکام طريق تجسس و شکنجه 
را پيش بگيرند بسي جانها را بايد اعدام و بسي پرده هاي  ناموس را بايد هتک 
کنند. با اينکه طبيعت اصول اجتماع در اين عالم مدنيت حفظ جانها و ستر 
ناموسها را اقتضا کرده پس الزم است که حفظ جانها و ستر و حرمت ناموسها 
را بر اعدام و هتک ترجيح دهند و به قدر امکان از عيب ها اغماض نمايند. و 
اين ترجيح و اغماض بجز ترک تجسس و شکنجه ميسر نمي تواند شد و در اين 
نکته از جناب پيغمبر صلي اهلل عليه و آله حديث »ادروا  الحدود ما استطعتم« 

1 . و هر کس مرتکب بدي اي شود جز به اندازه و برابر آن جزايش ندهند.)انعام، 161(. 

2 . اگر عقوبت مي کنيد به همان اندازه که عقوبت ديده ايد عقوبت کنيد.)نحل، 126(

وارد شده، يعني تخفيف بدهيد در اجراي حدود هر چه ممکن باشد.
در فرنگستان به جهت تکميل اين قانون، سالطين را حق عفو و بخشش 
هست. مثاًل هيچ پادشاهي قادر نيست در حق ادني ترين ناس حکم زدن يک 
چوب و تازيانه بدهد اما هر پادشاه حق اين را دارد مقصري که ديوان عدالت 
حکم بر قتلش کرده باشد پادشاه قتل را تبديل به حبس مؤّبد بکند، در صورتي 

که اولياي مقتول راضي بشوند.
ملتفت بايد شد که اين معني به چه درجه باعث محبت و  اخالص قلبي 
اهالي نسبت به پادشاه مي باشد. در حقيقت سالطين را منبع عفو و رحمت قرار 
داده اند. عجب تر اين است که اين قضيه در مشرق زمين بتمامه برعکس است. 

ببين تفاوت کار از کجاست تا به کجا.
فقرة هجدهم؛ حريت صنايع و کسب: مقالة شرعيه در اين نوع حريت همان 
آثار است که در حريت مطلق وارد شده. بايد دانست که در فرنگستان باعث 
عمده و اعظم در ترقي صنايع و کسب آزادگي آنهاست، چنانکه هر کس به هر 
گونه کسب و به هر قسم صنعتي که بخواهد اقدام کند مانع و مالمتي از کسي 
نخواهد ديد معهذا آن نيز در تحت قانون است به اين معني کسي که صنعتي و 
عملي اختراع کرد امتياز آن را چه از دولت متبوعة خود و چه از ساير دول 
متمدنه، تا مدت معينه با شروط قانونيه، براي خود تحصيل کرده از منافع آن 
بهره مند مي شود. و اين باعث مي گردد که هر کس در اختراعات جديده صرف 

افکار کنند، و به اين وسيله حرف و صنايع ترقي و انتشار مي يابد.
فقرة نوزدهم از فقرات نوزده گانة حقوق عامه بناي مکتب خانه ها معلم خانه  ها 

براي تربيت اطفال فقرا:
چون تعلم علوم و معارف در فرنگستان مطلقًا از الزم امور و اقدم وظايف 
است لهذا تعليم اطفال فقرا و مساکين، حتي نابينايان را از حقوق عامه شمرده اند.

بنابراين بعضي آثار شرعيه از آيات قرآن و احاديث نبوي در شرف علم در 
اينجا مناسب افتاد. من جمله خداي تعالي در قرآن مجيد مي فرمايد: 

»يرفع اهلل الذين امنوا منکم والذين اوتوا العلم درجات«، يعني خداي تعالي 
اهل علم و دانش را درجات عاليه وعده فرموده. ايضًا در سوره زمر »هل يستوي 
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الذين يعلمون والذين اليعلمون« تقديم عالمان و تأخير جاهالن را اشاره فرموده. 
و ايضًا در سورة بقره آية 272 و ايضاً  در سورة طه آيه 113 و در سورة علق 
آية 3 و 4 و در سورة عنکبوت آيه 42 و در سورة نحل آية 45 و بني اسرائيل 
آية 13 در شرف و فضيلت علم تأکيدات بليغه فرموده. و حديث معاذبن جبل 
تعلم در کتاب جامع ابن عبدالبرا مسطور است که جناب  در فضيلت علم و 
رسالت پناه صلي اهلل عليه وآله فرموده: »تعلموا العلم فان تعلمه هلل حسنه وطلبه 
عباده ومذاکرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن اليعلمه صدقه وبذله الهله 
قربه  النه معالم الحالل والحرام ومنه رسبل اهل الجنه وهو اال ينس في الوحشه 
والصاحب في الغربه والمحدث في الخلق والدليل علي السرآء والضرآء والسالح 
علي االعداء والزين عند االخالء يرفع اهلل به اقواماً  فيجعلهم في الخير کان وائمه 
تقتص اثارهم ويقتدي بفعالهم يرمق اعمالهم وتقبس اثارهم وترغب المالئکه في 
خلقهم وباجنحتها تمسحهم يستغفر لهم کل رطب ويابس وحيتان  البحر وهوامه 
وسباع البر وانعامه الن العلم حيوه القلوب من الجهل ومصابيح  االبصار من العمي 
يبلغ العبد بالعلم منازل االخيار والدرجات العلي في الدنيا واالخره التفکر فيه 
يعدل الصيام ومدارسه تعدل الصيام به توصل االرحام وبه يعرف الحالل والحرام 
وهو امام العقل والعقل تابعه ويلهمه السعداء ويحرمه االشقياء.« و قال ايضًا 
اليقبض العلم انتزاعًا من  الناس ولکنه يقبض العلماء«1 يعني علم قبض نمي شود 
و نمي ميرد لکن علماء قبض مي شوند. و قال ايضًا »اطلبوا العلم من  المهد الي 
اللحد«. و مضمون کالم معجز نظام جناب واليت مآب علي عليه السالم العلم 
وعقل المعاد،  المعاش  عقل  عقالن،  والعقل  االديان  وعلم  االبدان  علم  علمان، 

1 . علم بياموزيد چه اگر براي خدا بياموزيدش کاري است نيک و آموختنش عبادت است و به ياد داشتنش 
در حکم نيايش و گفت وگو در باب آن به منزلة جهاد است. و آموختن علم به کساني که نمي دانند نوعي 
صدقه است و رساندنش به کساني که اهليت دارند ماية پيوند قلبي است چرا که علم  شناسانندة حالل وحرام 
و روشنگر راه اهل بهشت و همدم تنهايي و همراه در غربت و راهنما در هنگام خوشبختي و سختي و سالح 
در مبارزه با دشمنان و زينت در چشم دوستان است. خدا بسا ملتها را که به برکت علم برکشيده است و 
پيشتاز راه خير قرارشان داده که آثار و کردارشان مقتدا و سرمشق ديگران است. و فرشتگان به دوستيشان 
ميل مي کنند و بال و پر بر آنها مي گسترند و بر همه چيز و همه کس از ماهي دريا و وحوش صحرا بر ايشان 
آمرزش مي طلبند زيرا دل انسان به علم زنده مي شود و چشم به نور علم روشن مي گردد و به مدد علم مي توان 
به مقام نيکان رسيد و در دنيا و آخرت سربلند شد. انديشيدن به علم برابر با روزه داشتن است. علم دلها را به 
يکديگر نزديک مي کند و به مدد آن حالل از حرام شناخته مي شود. علم پيشواي عقل و عقل پيرو علم است. 

پاک نهادان از علم برخوردار و بد نهادان از آن محروم اند.

ملتفت بايد شد که علم ابدان را بر علم اديان مقدم داشته.
اگر چه در ايران مدارس بسيار هست و تحصيل علوم مي کنند اما از براي 
معاد نه از براي معاش، با اينکه پيغمبر فرموده »من ال معاش له ال معاد له«.1 
و آن قسم تحصيل در جنب تحصيل علوم صنايع و معاش اهل فرنگستان مثل 

چراغ است در مقابل آفتاب و مانند قطره است در جنب دريا.
از اشعة علوم فرنگيها ذره اي به ايران تابيده، صنعت طباعت و آبله کوبي و 
تلغراف و عکس تصوير ايجاد شده که منافع و محسناتش مستغني از بيان است.

خاتمه
مشتمل بر دو بيان است: 

بيان اول، خالصه را بايد شناخت که مدعا و نتيجه همان است و اصول 
سياست فرنگستان داخل در اوست، و آن اين است که در دنيا فردي از آفريدگان 
از شاه وگدا و رعيت و لشکري هيچ کس حق حکم ندارد، يعني حاکم نيست 
بلکه محکوم و مکلف است. آنان را که حاکم مي نامند برسبيل مجاز است نه 

حقيقت.
اما آنکه حاکم کيست، يعني مبدأ حکم در کيست شريعت اسالم و نظريات 
علماي اروپا در اين باب متفق است که حاکم حضرت يزدان است. اليس اهلل با 
حکم الحاکمين2 مصداق اين معني است. هر اصل و قاعده که حضرت يزدان به 
طبايع و عقول ما توديع و به وسايط انبيا تسليم کرده ظهور آن سعادت ماست 
چون که حکم يزدان است. حديث »السنه الخلق اقالم الحق وکلما حکم به 
العقل حکم به الشرع و بالعکس«3 به اين نکته اشارت عظيم و حديث »ما رآه 

المؤمنون حسنًا فهو عنداهلل حسن«4 در اين بحث ايضاح جميل دارد.

1 .  آن را که معاش نيست معاد نيست.

2 .  مگر خدا بهتر از همة حاکمان نيست. )تين8(

3 . زبانهاي مردم همانا قلم حق و حقيقت است و آن چه عقل به آن حکم کند شرع نيز همان گونه حکم 
مي کند و بالعکس.

4 . آنچه مؤمنان نيک شمارند در نزد خداوند نيز نيک است.
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بيان ثاني، از مضمون رساله ظاهر شد که آن حقوق نوزده گانه اگر چه حقوق 
عامة فرانسه نام دار ولي در معني حقوق عامة مسلمانان بالکل جماعت متمدنه 
است، و چون جميع آنها با احکام و آيات قرآنيه مؤيد آمده پس احکام الهي 
است، و واجب است که آنها را به عمل آوريم و به احکام الهي امتثال کنيم تا 
به سعادت مضمون آية شريفه و »هذا کتاب انزلنا مبارک فاتبعوه و التقوا لعکم 
ترحمون«1 نايل آييم و از سخط آيات شريفه »ومن لم يحکم بما انزل اهلل فاولئک 
هم الکافرون ومن لم يحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الظالمون ومن لم يحکم بما 

انزل اهلل فاولئک هم الفاسقون«2 رستگار و ايمن شويم.
فرانسه  قوانين مدنيت آيات در  از  بعضي جزييات  بر خاتمة کتاب  عالوه 
ودر ساير ممالک فرنگستان هست که خداي تعالي از راه کمال رأفت و رحمت 
اسباب  من جمله  نگذاشته  بي خبر  و  محروم  نيز  آنها  تنبيه  و  اشعار  از  را  ما 
احياي نفوس است که در فرنگستان به چندين وسايل مختلفه فراهم آورده اند از 
قبيل بناي مريضخانه ها و ترغيب شناوران براي تخليص غرق شدگان و چندين 

مجالس ديگر که ذکر آنها موجب اطناب است.
در اين باب خداي تعالي در قرآن مي فرمايد: »و من احياها فکأنه احيا 

الناس جميعًا«3.
ايضًا تنظيم و پاکي و زينت راهها و شهرها و دهات است که به آية شريفة »انا جعلنا 
ما علي االرض زينه لها لنبلوهم انهم احسن عماًل«4 مطابق است و حديث جامع 

الصغير »طهروا افنيتکم«5 اشاره بدين معني است، ايضاً  سورة اعراف آية 72.
ديگر صحت و درستي اوزان و مقياس و مسکوکات است که خداي تعالي در 
چندين محل قرآن به تأکيدات بليغه ما را تنبيه فرموده،  من جمله در سورة انعام 

1.  و اين کتابي است پر برکت که نازلش کرديم. پيرو آن شويد و پرهيزکاري کنيد شايد شما را رحمت کنند. 
)انعام156(.

2 . کساني که موافق دستور خداوند ]در قرآن[ حکم نکنند همانا کافرند. کساني که موافق دستور خداوند 
حکم نکنند همانا ستمگر )يا مشرک( اند. کساني که موافق دستور خداوند حکم نکنند همانا فاسق اند.

3 . و هر که کسي را زنده بدارد چنان است که همة مردم را زنده داشته باشد.)مائده،32(.

4 . ما آنچه را که در زمين هست آرايش آن کرده ايم تا بيازماييم ]انسان را[ که کدام نيکوکارترند. )کهف7(.

5 . ]درگاه[ خانه هايتان را پاکيزه نگه داريد.

آية 153 و اعراف 83 و بني اسرائيل 73 و شعرا 181 تا 183 و سورة مطففين 
و سورة هود 85 و 86.

ديگر به کار انداختن معادن است خاصه معادن آهن که به موجب آية شريفه 
» وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس«1 ارشاد به اين عمل نافع فرموده.
ديگر ثبت اسناد و قبالجات و شرطنامجات در ديوان مخصوص. آية 282 در 
سورة بقره »يا ايها الذين امنوا اذا تداينتمـ  الخ«2 در اين باب دليل کافي است.

ديگر اعتنا و دقت در تهيه و ترتيب امور عسکر است از قبيل توافق اسلحه 
به اسلحة دشمن، و مهيا بودن آذوقه، و ثبات ورزيدن افراد لشکر در جنگ، و 
صاحب علم و اطالع بودن سران سپاه، و بعد از تسليم شدن دشمن به مهرباني با 
ايشان رفتار کردن در سورة 47 آية 5  و در سورة 61 آية 4 و در سورة 3 آية 

200 و در سورة 47 آية 8.
يک کلمه، در باب جميع فقرات مذکوره در قرآن احکام و آيات صريحه وارد 
است که اگر خداوند توفيق عنايت فرمايد رسالة جداگانه در اين باب خواهم 

نوشت.
از سهوهاي اهل مشرق زمين که به آن جهت از عالم ترقي دورتر مانده اند 
يکي هم اين است که مي گويند دنيا به جهت ديگران است و آخرت براي ما و 
حال آنکه در اخبار وارد است: »نعم المال الصالح والوالد الصالح لعبد الصالح 
الن بالمال ينال ثواب الصدقات واعانه المحتاج واغاثه الملهوف وقضاء حوائج 
االخوان التي قال فيها الصادق )ع( من طاف بالبيت اسبوعًا کتب اهلل له سته  االف 
حسنه وسعي عنه ستة االف سيئه ورفع له سته االف درجة وقضا حاجه المؤمن 

افضل من طواف وطواف وطواف حتي عد عشرا«.3
و در ديوان منسوب به حضرت امير عليه السالم آمده:

1 . و آهن را نازل کرديم که در آن صالبت شديد و فوايدي براي مردم هست. )حديد 25(

2 . شما که ايمان داريد اگر به همديگر وا مي داريد...

3 . چه نيکوست مال پاکيزة شايسته و فرزند برومند براي بندة صالح، چرا که به مدد مال مي توان به ثواب 
بخشش و صدقه و دستگيري از نيازمندان و کمک به درماندگان و برآوردن حاجب دوستان نايل شد که در 
مورد اخير حضرت صادق گفته است هر کس يک هفته خانة خدا را طواف کند خداوند براي او شش هزار 
حسنه مي نويسد و شش هزار سيئه او را پاک مي کند و هزاران بار بر قدر و مقام او مي افزايد ولي برآوردن 

حاجب مؤمنان برابر با ده طواف است.
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رب فتي دنياه موفوره ليس له من بعدها آخره
و آخر دنياء مذمومهيتبعها آخره فاخره 

و آخر فاز بکلتيهما قد جمع الدنيا مع اآلخره
واآلخر يحرم کلتيهما ليس له الدنيا و اآلخره.1

و خداي تعالي در قرآن مجيد مي فرمايد: 
»ومن کان في  هذه الدنيا اعمي وهو في اآلخره اعمي واضل سبيال«  يعني هر 
کس ديدة بصيرتش در اين دنيا نابينا باشد و راه صواب نبيند پس او در آخرت 

نيز نابينا و گمراه تر خواهد بود.
اگر بگويندکه مقصود خداوند از کالم مزبور اين است که هر کس در اين دنيا 
خداشناس نبوده، اعتراف به وحدانيت خداوند الشريک نداشته باشد نابينا و 
گمراه است در اين خصوص بر من الزم نيست از مراتب خداشناسي و اعتراف 
اهل اروپا به وحدانيت واجب الوجود شرح بدهم، تحقيق اين فقره موقوف به 
همت مردان بزرگ است که بروند و مراوده و معاشرت با ايشان کرده و با چشم 
حقيقت بين حالت آنها را مشاهده نموده بفهمند و به حسب ظاهر هيچ گونه 
مانعي در مراوده و معاشرت ايشان با اهالي فرنگستان به نظر نمي آيد و خداوند 
در جذب قلوب و مهرباني و معاشرت با غير اهل اسالم نهي نفرموده بلکه به 
عدالت و محبت رفتار کردن با آنها امر نموده چنانکه در سورة ممتحنه مي فرمايد: 
»الينهيکم اهلل عن  الذين لم يقاتلوکم في الدين ولم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم 
وتقسطوا اليهم ان اهلل يحب المقسطين« يعني خداوند نهي نمي کند شما را از آنان 
که با شما جنگ و کارزار نکردند در کار دين و ملت و شما را بيرون نکردند 
از وطن خودتان نيکويي کنيد به ايشان و حکم به عدل نمائيد در حق ايشان، به 

درستي که خدا دوست دارد عادالن را.
ايضاً  در سورة حجرات مي فرمايد: »يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر واثني 
وجعلناکم شعوبًا وقبايل لتعارفوا« يعني اي گروه مردمان به تحقيق ما آفريديم 
شما را از مرد و زن و گردانيديم شما را شعبه ها و قبايل تا بشناسيد يکديگر را.

1 . بسا، کسا که دنيايش آباد است ولي آخرت ندارد، و ديگري که زندگي دنيويش بد است ولي آخرتش 
نيکوست و ديگري که هم دنيا دارد و هم آخرت و ديگري که از هر دو محروم است،  نه دنيا دارد و نه آخرت.

نباشد  اين امر بديهي است که فيمابين ملل مختلفه تا مراوده و معاشرت 
معرفت به احوال و اوضاع همديگر نمي توانند حاصل کرد، و مادامي که معرفت 
حاصل نگشته از حرف و صنايع و امتعة همديگر منفعت نمي توانند برداشت. 
جاي هيچ شبهه نيست که اگر از اکابر قوم و از صاحب بصيرت اسالم چند نفر 
امتثااًل به قول علي بن ابيطالب عليه السالم که فرموده: »تغرب عن االوطان في 
طلب العلي وسافر، ففي االسفار خمس فوائد تفرج هم واکتساب معيشه وعلم 
وآداب وصحبه ماجد«1 به فرنگستان بروند و وضع مدنيت آنها را به رأي العين 
مشاهده نمايند بعد از مراجعت به ايران بالترديد اسباب هزار قسم ترقي را 
بني  آدم وحملناهم  فراهم خواهند آورد و به سعادت آية شريفة »ولقد کرمنا 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي کثير ممن خلقنا تفضيال« 
مايل خواهند شد، يعني به تحقيق گرامي گردانيديم فرزندان آدم را و سوار کرديم 
آنها را در بر چهارپايان و در بحر برکشتيها و روزي داديم ايشان را از طعامهاي 

پاکيزه و لذيذ و برتري داديم ايشان را بر بسياري از آنچه آفريده ايم.

تحقيق
هر نيکي که خداي تعالي در روي زمين خلق کرده در هر جا و ميان هر ملت 
که باشد راجع به يک مرکز و يک منبع است و همچنين بد، در هر جا و ميان 
هر ملت هر گونه بدي مشاهده بشود راجع به منبع بد است پس ما بايد هر گونه 
نيکي از اسباب مدنيت از نظم و عدالت و آسايش و ثروت و معموريت و حفظ 
صحت و رونق تجارت و قدرت دولت و تربيت ملت از ذکور و اناث و ترقي هر 
قسم صنايع و تنظيم راهها و توسيع و تطهير کوچه ها و درستي اکيال و اوزان و 
مقياس و صحت مسکوکات سيم و زر و غيره در هر جا وميان هر طايفه مشاهده 
بکنيم در اخذ و تحصيل آنها بايد به نص آية شريفة »يا ايها الذين آمنوا عليکم 
بانفسکم ال يضرکم من ضل اذا اهتديتم« عمل نماييم، يعني اي آن کساني که 

1 . از وطن، در جست وجوي عزت و بزرگي به غربت رو و سفر پيشه کن که در سفر پنج فايده نهفته است: 
زدودن غم و کسب معيشت و علم و آداب و صحبت و همراهي نيکان.
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ايمان آورده ايد، بر شما باد که محافظت کنيد نفسهاي خودتان را، زيان نرساند 
شما را کسي که گمراه شده، چون هدايت يافته باشيد شما.

در لزوم آبادي و ثروت و استفاده از نعمات الهي آيات و احاديث کثيره وارد 
است چنانکه در لزوم تعميرات عموميه و ساختن راهها خدا مي فرمايد: »واهلل 
جعل لکم االرض بساطًا لتسلکوا منها وسباًل لجاجًا«1. ايضًا در سوره 14 آية 
37 و ايضًا در سورة بقره آية 27 و حديث شريف »ليس خيرکم من ترک الدنيا 
لآلخره ولآلخره الدنيا ولکن خيرکم من اخذ من هذه وهذه« يعني نيک شما آن 
نيست که به جهت آخرت دنيا را و به جهت دنيا آخرت را ترک بکند و لکن 
خوب شما آن کسي است که هم اين و هم آن را تحصيل بکند؛ ايضًا حديث 
شريف »احرث لدنياک کانک تعيش ابدًا واحرث الخرتک کانک تموت غدًا«2.

در فرنگستان بد گفتن و دشنام دادن و سّب کردن آناني را که از دين و آيين 
فرنگيها خارج هستند ناپسنديده و ممنوع است و با دين و آيين احدي کار ندارند 
و کسي از کسي نمي پرسد در چه دين و آيين هستي و اين قسم سؤال بسيار عيب 
است و الحق مي توان گفت که در اين باب نيز عمل کرده اند به مضمون آية شريفة 
»وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوًا بغير علم کذلک زيّنا لکل 
اّمه عملهم وثم الي ربهم مرجعهم فينبئهم بما کانوا يعلمون« يعني دشنام ندهيد 
آنان را که مي پرستند به جز از خداي و قبايح ايشان را ياد نکنيد پس ايشان 
نيز در مقابلة آنان ناسزا گويند خداي را از روي تجاوز و بي دانشي، همچنانکه 
بياراسته ايم از براي هر گروهي کردار ايشان را بعد به سوي آفريدگار است 

بازگشت ايشان، پس خبر مي دهد ايشان را آنچه را که مي کردند.

تحقيق
فرنگيها قدر نعمات و آيات خداوند را زيادتر از اهل مشرق مي دانند و اعتناي 

1 . و خدا زمين را فرش شما قرار داد تا در راههاي گشادة آن  راهسپر شويد )نوح، آيات19و20(

2 . چنان در کار دنيا بکوش که گويي تا ابد زندگاني خواهي کرد، و چنان در کار آخرت بکوش که گويي 
فردا خواهي مرد.

تمام به مفاد کالم حقيقت فرجام دارند »من آياته اختالف السنتکم والوانکم.«1 
به جهت قدرشناسي نعمات خداوندي است که در فرنگستان اکثر اهالي از ذکور 

و اناث اقاًل سه چهار زبان مختلف ياد مي گيرند.
او وارد  به  ايراد  کند هزار  تکلم  زبان خارجه  اگر کسي  در مشرق زمين 

مي آورند. در کتابخانه هاي پاريس و لندن بيش از پنجاه لسان کتب ديده ام.
في يوم جمعه بيستم شهر ذيعقده الحرام 1287] هجري قمري[ در پاريس 

تحرير شد.
اول فوريه 1871 ]برابر با 20 ذيقعده 1287 هجري قمري[

نامه آخوندزاده درباره يک کلمه2

سواد کاغذيست که در هشتم نوامبر سنة 1875 به جناب سرتيپ ميرزا 
يوسف خان نايب الوزارة تبريز قلمي کرده ام.

مطاعًا
ديگر چند کلمه در خصوص يک کلمه حرف بزنيم. يک کلمه را سراپا خواندم، 
کتاب بي نظير است، يادگار خوبست و نصيحت مفيد است و ليکن براي ملت 
مرده نوشته شده است. در ايران مگر کسي به نصيحت گوش مي دهد؟ در يوروپا 
نيز سابقًا چنان خيال مي کردند که به ظالم نصيحت بايد گفت که تارک ظلم شود، 
بعد ديدند که نصيحت در مزاج ظالم اصاًل مؤثر نيست. پس خودش به واسطة 
عدم ممانعت دين در علوم ترقي کرده فوايد اتفاق را فهميد و با يکديگر يکدل و 
يک جهت شده به ظالم رجوع نموده گفت از بساط سلطنت و حکومت گم شو. 
پس از آن کونستتسيوني را که شما در کتاب خودتان بيان کرده ايد خود ملت 

براي امور عامه و اجراي عدالت وضع کرد.

1 . و از آيتهاي او تفاوت رنگها و زبانهاي شماست )روم، آيه 27(.

2 . عنوان از گردآورنده است. 
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آيا ملت شما نيز قادر است که به ظالم بگويد از بساط سلطنت و حکومت 
گم شو؟

هرگز!
ديگر، شما در باب اجراي عدالت به احکام شريعت تمسک کرده ايد. خيلي 

خوب!
نگاه بکنيم که آيا شريعت خودش چشمة عدالت است يا نه. اگر شريعت 
چشمة عدالت است بايد اصل اول را از اصول کونستنسيون که مساوات در 
بدارد.  مجري  محاکمات  در  مساوات  مع  است  مقدر  اصل  درين  نيز  حقوق 
مساوات در حقوق مگر مختص طايفة ذکور است؟ شريعت چه حق دارد که 
طايفة ُاناث را بواسطة آية حجاب به حبس ابدي انداخته مادام العمر بدبخت 
مي کند و از نعمت حيات محروم مي سازد. و بواسطة حکم حجاب در حرمخانه ها 
با آلت رجوليت جايز نشده هرکس از ارباب استطاعت  خدمت طايفة ذکور 
براي خدمتگزاري در حرمخانه ها البد و ناچار طالب خريد خواجه ها مي  باشد 
و بدين سبب شقي ترين مردمان براي منافع دنيويه اطفال معصومه را از جنس 
بشر خواجه کرده در ممالک اسالميه مي فروشند. اگر آية حجاب نازل نمي شد 
همان اشقيا بدان عمل شنيع هرگز مرتکب نمي شدند بعلت اينکه از آن عمل ديگر 

حاصلي متصور نمي شد.
ديگر يک نفر ذمي از يک مسلم ده تومان ادعا دارد، مسلم منکر مي شود، ذمي 
چهار نفر ذمي ديگر از معتبرترين تجار واليت شاهد مي آورد، قاضي شهادت 
آن چهار نفر ذمي معتبر را قبول نمي کند و از ذمي شاهد مسلم مي خواهد، ذمي 
مدعي از شاهد مسلم عاجز مي شود. بدين سبب حقش بهدر مي رود، گريه کنان 
و ناله زنان از محکمة قاضي بيرون شده مي گويد خداوندا اين چه قانونست، اين 

چه ديوانست... مساوات در محاکمات چنين مي شود؟
اگر شريعت چشمة عدالت است بايد اصل سيم را از اصول کونستتسيون که 
حريت شخصيه است مجري بدارد. درينصورت شريعت بيع و شراي غالم و کنيز 
را از بت پرستان و مشرکان حتي بعد از قبول اسالم نيز چرا جايز مي داند؟ مگر 
ان عمل ظلم فاحش نيست و منافي حريت نيست؟ سابقًا در يوروپا نيز مسيحيان 

بفتواي تورات تمسک کرده بيع و شراي غالم و کنيز را از بت پرستان و مشرکان 
جايز مي شمردند و مي گفتند که موسي بيع و شراي بت پرستان و مشرکان را مباح 
بلکه واجب کرده است. از آنطرف انگليس برخاست گفت که موسي نفهميده 
است، بت پرستان و مشرکان نيز در بشريت برادران ما هستندو بواسطة مغايرت 
اعتقاد، نوع بشر از حقوق حريت محروم نمي تواند شد. پس بيع و شراي غالم و 
کنيز را در هر گوشة دنياي قديم و جديد بشدت تمام قدغن کردند. حتي دولت 
روس هم در اين اقرب زمان اول شرطي که با طايفة اوزبک در خيوه بسته است 
اينست که بيع و شراي غالم و کنيز موقوف شود و قتل نفس در اجراي سياست 

ممنوع گردد.
اگر شريعت چشمة عدالت است اصل چهارم را از اصول کونستتسيون بايد 
مجري بدارد. در اينصورت الزاني والزانيه فاجلدوا کل منهما مائة جلدة چه چيز 
است؟ يک مرد آزاد و يک زن آزاد که در قيد زوجيت نباشند برضاي طرفين با 
يکديگر مقاربت کرده اند، شريعت چه حق دارد که بهر يک از ايشان صد تازيانه 
مي زند؟ اين عمل مگر منافي امنيت تامه بر نفوس مردم نيست و مخالف عدالت 
نيست؟ اگر مراد شريعت از اين آيه حفظ عرض و ناموس است اين آيه در 
زناي محصنه مناسبت دارد. اين قانون را در مرد آزاد و زن آزاد مجري داشتن 
ظلم است. اگر ناموس آن مرد و زن از عمل ايشان بباد مي رود فکر آن را خود 
آنان بکنندو مداخلة شريعت براي حفظ ناموس ايشان حريت و امنيت را از 
ايشان ساقط مي کند. کدام يک عمده تر است، ناموس و يا حريت و امنيت؟ اگر 
مراد شريعت اينست که از تنبيه ايشان به ديگران عبرت مي شود آنوقت ناموس 
خودشان را حفظ خواهند کرد پس چرا در قرآن به متعه اجازت داده است؟ 
رضاي طرفين مگر متعه نيست؟ ديگر چرا تنبيه مي کنند؟ اگر شريعت بگويد که 
متعه صيغه دارد که بايد جاري بشود، يعني مقاربت آن مرد و زن با فورما نشده 
است انصاف دهيد بجهت رعايت فورما صد تازيانه خوردن زهي مشکل و اين 

ستم بزرگ است. بعد از اين چه حريت و امنيت!
فقهيه در حق حضرت رسول عليه السالم نوشته  شده  ديگر در جميع کتب 
است: اذا وقع بصره علي امرأه ورغب فيها وجب لزوجها ان يطلقها حتي ينکحها. 
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اين مگر تعرض بر عرض مردم نيست؟ چشمة عدالت مگر بايد اول خودش 
عدالت را بشکند؟

ديگر با عرق پيشاني پنج تومان پول کسب کرده ام، شريعت چرا حکم مي کند 
که پنج يک آن را به مفته خوران بدهم؟ و يا صد تومان پول کسب کرده ام شريعت 
چرا حکم مي کندکه اين پول را با خود برداشته بروم به حج و آن را به حوايج 
عربهاي سيه دل و راهزن صرف کنم؟ اين احکام مگر منافي امنيت تامه بر مال 
مردم نيست؟ شريعت خودش در مال عامة مردم، بواسطة وجوب خمس و حج، 
تصرف را جايز مي داند با وجوديکه نفعش هرگز بخود ملت عايد نيست چنانکه 
نفع ذکوات و فطره و صدقه بخود ملت عايد است. اما در امنيت مال بعضي 
افراد مردم قانون السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما را مجري مي دارد، و انگهي 
در جزاي سرقت ربع دينار، معلوم است که سارق از عجر خود به کسب معاش 
مرتکب سرقت مي شود، وقتي که دستش بريده شود آشکار است که به کسب 
معاش عاجزتر خواهد شد. در آنوقت يا بايد دوباره مرتکب سرقت شود يا از 
گرسنگي بميرد. پس در حقيقت قطع يد نوعي از تهليک يک نفس است. وانگهي 
در جزاي سرقت ربع دينار اگر دست سارق مقطوع نگردد و به نوع ديگر او 
جزا بيابد، يحتمل توبه بکند و بوسيله اي به کسب روزي قدرت به هم رساند و 
از حيات خود بهره مند گردد. در دنيا هيچ نعمت عوض حيات نيست و آن را بهر 

جزويات بمقتضاي عدالت از احراز نمي توان گرفت.
اگر شريعت چشمة عدالت است والتقتلوا النفس التي حّرم اهلل، خيلي خوب، 
فاقتلوا  آية  بموجب  يافته ام،  تسلط  به مشرکي  من  بالحق چه چيز است؟  اال 
المشرکين حيث وجدتموهم بايد او را بالحق کشته باشم. آيا اين ظلم نيست و 
مخالف اصل چهارم که امنيت جانست نيست؟ اگر شرک مشرک بطبع خداوند 
عالم ناگوار است بگذار عزرائيل خود را بفرستد و روح او را قبض بکند، ديگر 
چرا شغل شنيع جالدي را به عهدة من حواله مي سازد و خون بي گناهي را با 

دست من مي ريزد.
براي سياست مجرمان و آسايش مردم در يوروپا تدابير ديگر معمول است 
زيرا که بتحقيق فيلسوفان انگليس به ثبوت رسيده است که قتل نفس ديگر نه 

اينکه اين قسم جرم را براي آسايش ديگران رفع نمي کند بلکه کم هم نمي کند. 
پس قتل نفس دوم عبث و بيهوده مي شود و مقصود از آن به حصول نمي رسد. 
لهذا فيلسوفان براي آسايش مردم در حق قال سياستي خيال کرده اند که باري 
موجب رفع يا قلت اين قسم جرم شود و امروز در يوروپا نادر اتفاق مي فتد که به 
قتل مجرمي فتوا داده باشند. آيا در مشرق زمين به نسخ آن آيات امکان هست؟
اگر شريعت چشمة عدالت است بايد اصل هفدهم را از اصول کونستتسيون 
مجري بدارد. من روزه نمي گيرم و نماز نمي گذارم، جزاي من با خداست. شريعت 
چرا به من حد مي زند و در حق من تعذيب و تعزير را، حتي قتل را، روا مي داند؟
به هر صورت عالج کار در نصيحت کردن و وعظ گفتن و مصلحت نمودن 

نيست، بايد اين اساس ظاهر بالکليه از بيخ و بن بر کنده شود.
معهذا کتاب شما شايستة تحسين است. باري هر خواننده که في الجمله شعور 
داشته باشد خواهد دانست که شما مطلب را فهميده ايد و دلسوزي شما ناشي از 

غيرت است و از وطن دوستي و ملت پرستي است.
به خيال شما چنان مي رسد که گويا به امداد احکام شريعت کنستتسيون 
فرانسه را در مشرق زمين مجري مي توان داشت. حاشا و کال بلکه محال و 
ممتنع است. بني اميه و بني عباس به شريعت قريب العهد بودند، بناي ظلم را و 
بناي ديسپوتي را در اسالم اول اينان گذاشتند. پس احکام شرعيه چرا اينان را 
از ظلم و ديسپوتي بازنداشت و از آن تاريخ تا امروز ظلم فيمابين ملت اسالم 

با وجود احکام شرعيه برقرار است.
اجراي  عدالت و رفع ظلم در صورتي امکان پذير است که در باال ذکر کردم: 
يعني ملت بايد خودش صاحب بصيرت و صاحب علم شود و وسايل اتفاق و 
يکدلي را کسب کند، بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگويد از بساط سلطنت و 
حکومت گم شو. بعد از آن خودش مطابق اوضاع زمانه قانون وضع نمايد و 
کونستتسيون بنويسد و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگي تازه خواهد 

يافت و مشرق زمين نظير بهشت برين خواهد شد.
اي بابا بمن چه!
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 نه به اشتري سوارم نه چو خر بزير بارم
نه خداونـد رعيـــت نه غالم شهـريارم

واهلل پشيمانم که اين حرفها از قلمم سر زد. چه کنم؟ يک کلمه را ديدم خونم 
به جوش آمد، سرسام کردم، هذيان گفتم، توبه مي کنم: استغفراهلل ربي واتوب اليه.1

1 .  آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده، جلد دوم، صص 316  ـ  308،  باکو، 1961.

نقدي بر يک کلمه
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رساالت

در اينجا از رسالة »اوزان و مقادير« به طور کامل و صفحاتي چند از 
دو رسالة ديگر به عنوان نمونه چاپ مي شود.

در باب اوزان و مقادير 
تعثوا  وال  اشيائهم  الناس  والتبخسوا  بالقسط  والميزان  المکيال  أوفوا  قوم  يا 

في االرض مفسدين.1
با اين تأکيد خداوند در صحت اوزان و اندازه، جاي افسوس است که در 
شهرهاي ما وزنها و ذرعها مختلف است. اين عصر که مدنيت عالم را احاطه 
دارد دول اروپ محض ترويج و پيشرفت عمل تجارت و سهولت امر مسافرين و 
سياحان اهتمام بي نهايت دارند، راهها را به واسطة کالسکه هاي بخار به يکديگر 

1 1ـ  اي مردم در پيمانه و ترازو به درستي و راستي عمل کنيد و کم فروشي نکنيد و در زمين فتنه و فساد برنيانگيزيد. 
)سوره هود، آية 85(.



        89       نقدي بر یک کلمهیک کلمه         88     

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

اتصال داده و مي دهند، به جهت سهولت امور مردم به هر قصبه و هر ديه تلگراف 
مي کشند، به عالوة اين همه يک زبان عمومي ايجاد کرده اند که در کار مسافرين 
و تجار و سياحان صعوبت و معطلي حاصل نشود؛ يعني ذرع و وزن و پول را 
در دنيا يکسان کرده و خواهند کرد زيرا که هر مسافر و تاجري که از مملکتي 
به مملکت ديگر برود احتياج او خارج از اين سه فقره نيست. در صورتي که در 
کل روي زمين مسکو کات دول به يک عيار و يک وزن و يک اندازه بوده باشد 
و وزن و ذرع همة دولتها به يک نهج بشود مسافرين روي زمين را ديگر چه 
معطلي در کارها حاصل خواهد شد و اين تدبير در حقيقت به منزلة ظهور يک 

زبان عمومي است براي مسافرين روي زمين.
به جهت وضوح مطلب مثالي مي آورم که شبهه براي خوانندگان اين روزنامه 
باقي نماند. مثاًل کسي از ملل خارجه به ايران آمده، مي رود به بازار چيزي بخرد. 
مي پرسد نان بچند؟ مي گويند يک من هفتصد دينار. آن شخص غريب نخواهد 
فهميد که يک من با وزن مملکت خودش چقدر مي شود و هفتصد دينار با پول 
واليت او چند خواهد بود؛ همچنين در مال ذرعي. اما در صورتي که پول و 
وزن در دنيا يکسان باشد و معاهدة دولتي در تساوي مسکوکات و اوزان و ذرع 
فيمابين دول منعقد گرديد انعقاد معاهده نامه به موجب روزنامه به دنيا منتشر 

مي شود و همه مي دانند که پول و وزن و ذرع آن با فالن دولت مساوي است.
آشکارتر از اين بنويسم. تاجري که در روسيه يا فرانسه يا انگليس يا نمسه 
مال ذرعي يا وزني مي خرد بايد مدتي پيش خود حساب کرده معين بکند که 
صد يارد انگليس چند ذرع و صد متر فرانسه چند و صد او نه چند ذرع شاهي 
مي شود. همچنين يک پوت روسي يا يک کيلوي فرانسه چند من تبريز مي باشد.

عقالي فرنگستان چون اين گونه اختالفات را ماية انواع معطلي ها در امور 
معيشت ديدند لهذا در اکسپوزيسيون، يعني بازار عمومي سال 1867 مسيحيه 
مأمورين  از  مرکب  مخصوص  مجلس  پاريس،  در  هجري  سنة 1284  مطابق 
بيست و يک دولت ترتيب داده ذرع و وزن و مسکوکات جميع دول را در آنجا 
حاضر نموده رسيدگي کرده، اجزاء مجلس مزبور جميعًا بال استثنا ذرع و وزن و 
مسکوکات فرانسه را به داليلي که بعد مذکور خواهد شد ترجيح به ذرع و وزن 

و مسکوکات دول ديگر دادند و محسنات آن را در روزنامه جات منتشر کردند و 
تأليفات مخصوصه در اين باب نوشتند.

قبول کردن دول ديگر ذرع و وزن فرانسه را سبب عمده اين بود که ذرع و 
مقياس آن دولت صحيح ترين ذرعهاي ملک روي زمين و به آن واسطه مقبول کل 
عالم و مصون از هر گونه تغييرات است. مأخذ ذرع فرانسه از کرة زمين است، 
که منجمين و مهندسين ماهر دول فرنگستان طول محيط دايرة نصف النهار کرة 
زمين را که به چهل ميليون، يعني هشتاد کرور جزء تقسيم کرده و هر قسمتي را 
متر ناميده اند، در اين صورت مساحت ربع دايرة نصف النهار کرة زمين از قطب 
تا خط استوا ده ميليون متر؟ يا بيست کرور خواهد بود. پس يک متر فرانسه 
يک جزء از ده ميليون جزء ربع محيط نصف النهار زمين است، و آن يک قسمت 
چنانکه ذکر شد متر ناميده اند و هر متر را به ده قسمت تقسيم کرده  هر قسمت 
را دسيمتر مي گويند يعني ده يک متر و هر دسيمتر را به ده قسمت تقسيم کرده 
هر قسمتي را سانتي متر مي نامند يعني صد يک متر و سانتي متر را به ده قسمت 
تقسيم کرده و هر قسمتي را ميليمتر گويند، يعني هزار يک متر و هر متر ميليمتر 
را به ده قسمت تقسيم کرده اند؛ و هزار متر را يک کيلومتر مي گويند. يک ذرع 
ايران معادل است با يک متر فرانسه و چهار سانتي متر. اما وزن فرانسه، مأخذ 
وزن از متر است و آن بدين قرار است: يک سانتي متر صد يک متر مکعب، 
يعني حجمي که عمق و عرض و طول آن مساوي باشد از آب تقطير شده که 
حرارت آن در چهار درجة سانتيگراد باشد. وزن اين چنين آب را يک گرام 
گفته اند. مثقال فرانسه عبارت از اين است. تقطير شده به اين جهت است که 
آب صاف و ناصاف در وزن اختالف بهم مي رساند و چون آب سرد با آب گرم 
تفاوت در وزن دارد به تجربه معلوم شده که آب مقطر به چهار درجة سانتيگراد 
منتهاي لطافت دارد. آلت سانتيگراد درجة فهميدن سرما وگرماست که در فرانسه 
اختراع شده و هزار گرام را يک کيلوگرام ناميده اند و هر کدام را به هزار جزء 
تقسيم کرده هر جزوي را ميلي گرام مي گويند، يعني يک قسمت از هزار قسمت 

گرام. يک گرام تخمينًا معادل پنج نخود وزن ايران است.
پس در اين صورت چيزي که وزنًا يا قطرًا به قدر ذره باشد در ذرع و وزن 



        91       نقدي بر یک کلمهیک کلمه         90     

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

فرانسه هم به حساب مي آيد و هم اسم مخصوص دارد. در اصطالح فرنگيها 
مقياس و مکيال فرانسه را سيستم متريک مي گويند، در اسالمبول به ذرع اعشار 
مشهور است. االن دول فرنگستان من جمله دولت پروس و عثماني و مکزيک و 
سوئيس و ايتاليا و اسپانيا سيستم متريک، يعني مکيال و مقياس فرانسه را قبول 
کرده اند و عن قريب در مملکت انگليس و روس و ساير ممالک ديگر نيز ذرع و 

وزن فرانسه معمول خواهد شد.
و در تطبيق ذرع ايران به متر فرانسه الزم نيست قواعد و محسنات آن بيان 
شود چرا که بر هر صاحب بصيرت با اندک تأمل معلوم خواهد شد. گذشته از 
شهرهاي ديگر ايران در پايتخت دولت عليه االن با پنج قسم ذرع مختلف مال 
مي فروشند از جمله ذرع عراق، متر فرانسه، حلبي، يارد انگليس، اونه نمسه 
و همچنين در وزن من تبريز، من شاه، من ري، گيروانکة روس. اگر به ساير 
شهرهاي ايران برويم خواهيم ديد که اختالف اوزان بي حد و نهايت است و اين 

اختالف پاية انواع زحمت و ضرر اهالي است. 
قبل از آنکه به ضرر اختالف مسکوکات دولت ِعّليه با دول ديگر برآئيم از 
ضرر و زحمت اختالف ذرع و وزن مملکت ايران قدري حرف مي زنيم. زحمت 
اختالف ذرع اينکه مهندسين دولت ِعّليه در نقشه کشي و مهندسي و قلعه سازي و 
ساير کارهاي متعلقه به جنگ البد بايد مقياس را از متر فرانسه گرفته بعد تبديل 
به ذرع ايران بکنند. از مهندسين ايران شنيده ام در اين باب به اشکال و زحمت 

زياد دچار مي شوند.
ضرر و زحمت اختالف وزن آن است که در دفتر استيفاي دارالخالفة الباهره 
جنس آذربايجان را به وزن تبريز منظور مي کنند. در آذربايجان مستوفيان زحمت 
کشيده همان وزن تبريز را در خود تبريز به وزن جديد تبديل مي نمايند. مستوفيان 
ساير واليات نيز به همين زحمت مبتال هستند )عجب تر اينکه وزن تبريز در 
آذربايجان همان وزن جديد را مي گويند که هزار مثقال است و وزن تبريز را 
هشت عباسي مي گويند که ششصد و چهل مثقال است و اين وزن يک تسع در 
خمسه و بعضي جاهاي ديگر زيادتر معمول است که نه عباسي مي گويند و در 
زنجان و نواحي آن سه وزن نه عباسي را يک من مي گويند که براي شخص 

غريب و مسافر فهميدن آن غايت اشکال را دارد(.
ضرر و زحمت اختالف ذرع براي کسبه و تجار که در معامالت متضمن فعل 
حرام پنهاني است اين است: مثاًل شخصي به ذرع تبريز جنس خريده مي خواهد 
در تهران يا در ساير واليات يا عراق و يا در يزد به صيغة رأس المال بفروشد، 
به جهت اختالف ذرع تبريز با ذرع تهران و اختالف ذرع يزد با اين هر دو الزم 
مي آيد که چند نفر تجار با سر رشته وقت خود را صرف تشخيص ذرعها کنند و 
پس از آنکه زحمت کشيده و اوقات صرف نموده از کار خود بازمانده تفاوتي 
معلوم کردند باز محال و ممتنع است که بر حسب شرع اين معامله صحت داشته 
باشد و منافع رأس المال حالل بشود زيرا که نسبت صحيحي )از قبيل نصف و 
ثلث الي ُعشر را( به همديگر ندارند. با همه زحمت عمل مجهول و البد مصالحه 
خواهند شد. مخصوصًا در خريد يزد صحت فروش رأس المال غايت اشکال 
دارد براي آن که ذرع آنجا با اين ذرع تفاوت کلي دارد سهل است پول آنجا نيز 
با پول ساير واليات مختلف است. فرضًا يک ذرع کرباس يزد به هشت عباسي 
پول يزد خريده شده، اول بايد زحمت کشيده هفت عباسي را معين کرد که با پول 
تهران چند مي شود، بعد افکار و اوقات را صرف تمامت ذرع نموده، با اين همه 
زحمت خيالي باز خالي از ربا نخواهد شد و نتيجة اين اختالف آخر شخص را 
ملجًأ مي کند که عمل بر خالف حکم خدا و رسول کند زيرا که ناچار است بگويد 
دلت مي خواهد به اين قيمت بخر دلت نمي خواهد نخر، يعني من در تحت هيچ 
قانوني نيستم و به خيال خود حرکت خواهم کرد و حال آنکه بندگان خدا جميعًا 
ناچارند تحت يک قاعدة مخصوص باشند خاصه ملت اسالم که حضرت زبدة 
 انام عليه  الصلوة والسالم براي جمعي تعيش و زندگاني حتي خورد و خواب 
نيز قانوني معين فرموده که هميشه از روي آن قانون بايد رفتار کرد و هيچ وقت 
نبايد شد. وقتي که خود رأيي به عمل آيد و معامالت در  خودرأي و خودسر 
تحت قاعدة معيني نشود مشتري مجبور به بيع و شري از روي رضا نخواهد شد. 

اعوذباهلل الذي احلّ  البيع وحّرم  الربوا.1

1 . پناه مي برم به خداوندي که خريد و فروش را حالل و ربا را حرام گردانيد: متخذ از احل اهلل البيع وحّرم  
الربوا. )بقره، ص 285(.
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... از ضرر اختالف مسکوکات ايران با مسکوکات دول ديگر1: اول، تجار 
ايران هر ساله مبلغهاي گزاف پول سفيد و اشرفي به جهت خريد به هندوستان 
مي فرستند؛ پول ايران چون در هند رواج نيست به آن جهت پول ايران را آب 
کرده و به قيمت نقره و طالي غير مسکوک مي فروشند واز اين بابت مبلغي به 
تجار ضرر وارد مي شود. اما در صورتي که عيار و وزن مسکوکات ايران با عيار 
و وزن فرانسه مطابق باشد بالحرف چنين نخواهد بود و پول در هند مانند فرانسه 
و دينار دول متفقه در اين کار رواج خواهد يافت. همين صورت را دارد پول 

ايران وقتي که از ايران به اسالمبول و فرنگستان و عربستان مي برند.
دوم، حجاج و زوار و مسافرين که از ايران عازم مقصد مي شوند و البد 
هستند که به جهت مخارج راه پول خارجه تحصيل کنند چونکه با حالت حاضرة 
پول ايران در هيچ جاي دنيا سواي ايران رواج نيست، در صورتي که مقصود 

مزبور عمل آمد اين نوع معطلي ها دفع خواهد شد.
سيم، تجار وقتي که مال انگليس و فرانسه خريد مي کنند بايد اوقات صرف 
کرده پول انگليس يا فرانسه را حساب نموده خريد خودشان را با پول ايران 
بيابند، همچنين برات تجارتي که مي گيرند يا مي دهند. اما در صورتي که عيار 
پولها يکي باشد ضرر به چاپ نيست چون که يک صاحبقران يک فرانق و يک 

توماني ده فرانق و بيست و پنج قران يک ليره انگليس خواهد بود.
که  انگليس  ليرة عثماني و  و  امپريال  قبيل  از  چهارم، مسکوکات خارجه 
هميشه در ايران اختالف در قيمت حاصل مي کند اگر عيار و وزن موافق باشد 
آن وقت چنين نخواهد بود، مسکوکات خارجه در ايران با قيمت طبيعي خود 

رواج خواهد داشت.
پنجم، در خزانة دولت االن هر قدر پول نقد هست اقاًل ده يک بر آن خواهد 
شد که هر وقت و هر زمان ضرورت دائمي بشود هر مصرف در هر نقطة دنيا قابل 

الرواج خواهد بود.
از  تومان  هزار  يکصد  از  متجاوز  ساله  هر  که  مملکت  داخلة  در  ششم، 

1 . اصل جملة باال که مقالة شمارة 12 روزنامة ايران با آن شروع مي شود چنين است: »در اين نمره از ضرر 
اختالف مسکوکات دول ديگر چند فقره مي نويسم«.

مسکوکاِت کنار بريده و قالبي ضرر و زيان به اهالي مي رسد، آن وقت از اين 
ضرر ايمن و فارغ البال خواهند بود.

براي حصول نيکنامي به ذات اقدس اعليحضرت شاهنشاهي در ميان ملل 
روي زمين و بقاي نام بزرگ در دنيا و اثبات نيت ملوکانه در اجراي لوازم 
مدنيت و جذب قلوب ملل خارجه به سوي ملت ايران بزرگتر از اين دليلي 
نخواهد بود و براي کسبه و تجار و مسافرين ايران تسهيل بي نهايت در کار و 
عمل ايشان حاصل خواهد شد اگر وزن ها و ذرعهاي ايران کليه به يک نهج 

باشد وهيچ داناي بصير نمي تواند انکار اين کار مستحسن را بکند.
در عهود قديم که هنوز آفتاب ترقي دنيا را به نور خود کاماًل منور نکرده بود 
حکمداران روي زمين به جهت اجراي اغراض خود اهالي يک مملکت را به 
عادات و مذاهب مختلفه وا مي داشتند و بدان واسطه زبانها و عادتهاي گوناگون 
در آن مملکت به هم مي رسيد و غافل بودند از اينکه اختالف عادات و زبان 
در ميان اهالي مملکت باعث خصومت فطري بين اهالي و موجب دور افتادن 
آنها از عالم  ترقي و مدنيت، بل موجب ضعف و نابود شدن آن ملت خواهد بود. 
اگر به نظر دقت، تاريخ گذشتگان را بخوانيم صدق اين قول ظاهر خواهد شد. 
گذشته از آثار و اخبار قديمه در اين عهد حاضر ضرر اختالف عادات وابسته 
را در ميان اهالي مملکت مانند حيدري ونعمتي يا شيخي و متشرع يا ترک و 
فارس به سهولت مي توان درک کرد. چون عقالي دنيا و مردان بزرگ به مرور 
زمان و تجربه هاي زياد ضرر اين قبيل اختالف را درک کردند لهذا در اين عصر 
حکمداران و خردمندان روزگار اهتمام تمام مي کنند اهالي را که در مملکتي 
توطن دارند و در زير تبعيت و محکوميت يک دولت هستند هم آنها به تکلم لسان 
اصلي آن مملکت و استعمال يک قسم اوزان و اندازه تربيت مي دهند. اميد چنان 
است که در مملکت ما نيز اين رسم مستحسن، که منتج هزار گونه نتايج حسنه 

است به همت اولياي دولت مجري و معمول گردد.1

1 . قسمت اول اين سلسله مقاالت با اسم »مستشارعدليه، يوسف« قسمت دوم »مستشار عدليه، ميرزا يوسف خان« 
قسمت سوم »يوسف« امضا شده و دو شمارة آخر هيچ گونه امضايي ندارند.
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علم طبقات االرض

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حمد بي پايان اليق خداوند اليزالي است که زمينها و همة اشياء موجوده در آنها 
را براي منافع عباد با فضل و کرم خود ايجاد فرموده و صلواة و سالم شايستة 
ذات مقدس آن مفخر موجودات و سيد کائنات ابوالقاسم محمد مصطفي عليه 
اتم التحيات واکمل التسليمات است که خداوند زمين و آسمان بالکل کاينات را 
به طفيل وجود او ابداع و موجود فرمود و درود بي حد به جميع آل و اصحاب 
کرام آن حضرت سزا و بجاست که هر يک از آن ذوات هدايت سمات در اريکة 
حکمت مطاف نبوي سلطاني يگانه و در درگاه معارف پناه حضرت مصطفوي 
حکمراني فرزانه اند. هر يک چندين هزار قسم جواهر کماالت از آن کان و معدن 
علوم بي مثال اخذ نموده و به طبقات عالميان با توجهات روحاني و جسماني 

بخش فرموده اند. 
بعد به مقتضاي آيت حکمت رسا، يعني نص شريف )يؤتي الحکمة من يشاء( 
علماء عظام که با مشيت ازليه مظهر علوم نافعة حکميه بوده اند به عنوان تاج 
مفخرت نتاج )فقد اوتي خيرًا کثيرًا( قدر و شأنشان طنطنه انداز مأل اعلي بوده 

از دور حضرت آدم صلي نبينا وعليه وآلهم به اين طرف تحصيل علوم حکميه و 
تکميل مراتب انسانيه بذل عمر کرده اند.

راغبين اين جوهر سعادت افسر فقط دو فرقه بوده: يک فرقه با تبعيت و 
طاعات و بيعت و مجاهدات راه مکاشفات و  مشاهدات را پيش گرفته و فرقة 
ديگر با عقول و افکار خود و با جلب درايات و رياضات شاقه به سر منزل 
و  به اصل  را  معلومات مکتسبة خود  فرقه  اين  و  کماالت رسيده اند  و  کسب 
قوانين مربوط کرده راه تعليم و تعلم را باز نموده، علوم حکميه را به فنون عديدة 
آتيه الذکر تقسيم و به مجموع آنها علوم )فلسفه( اسم گذاشته اند و به سبب تالحق 
افکار هر قدري که مباحث و معارف تکثر کرده با تصدي به تسهيالت حفظية آن 

علوم تنوع پيدا نموده و فنون و قوانين آن ازدياد پذيرفته است.
اگرچه فروعات فنون حکميه را به درجاتي که ضبط و تعدادش ممکن نشود 
رسانيده اند ولي اصول مشهورة آن را بدون اينکه از بيست و يک فن تجاوز کند 
تفصيل و بيان نموده و به همة دواير فرعيات آنها مرکز و مدار اتخاذ کرده و علوم 
فلسفيه را به چهار قسم تقسيم و هر قسمي را به يک اسم تقسيم نموده اند که از 

قرار ذيل است1:

قسمت اولية علوم حکميه: رياضيات. منطقيات. طبيعيات. الهيات.
تقسيم علوم رياضيه: علم حساب. علم هندسه. علم نجوم. علم موسيقي.

تقسيم علوم منطقيه: شعر. خطابت. جدل. برهان. مغالطه.
تقسيم علوم طبيعيه: علم مبادي جسمانيه. علم ارض و سما. علم کون و 

فساد. علم حوادث جو سما. علم معادن. علم نباتات. علم معرفت حيوان.
تقسيم علوم الهيه: علم واجب تعالي عزوجل. علم مرکز روحانيه من الجواهر 

البسطيه. علم نفوس ساريه في االجسام. علم سياست. علم معاد.

بدان که مجموع علوم حکميه عبارت از اين بيست و يک فن است که علما 
و حکماي قديم ممالک شرقيه ويونان و عرب هر يک از آنها را با براهين قويه 

1  اين تقسيمات قديمه است در اين عصر تبديل يافته، از قرار جدول ذيل منقسم گرديده است )عارف( وهي هذا.
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تأسيس و تعيين و با ادلة عقليه توضيح و تبيين کرده اند و منافع واقعة آن را تعميم 
همة اقطار و نشر جميع ادوار و براي ابقاي نام و آثار کتب و رسائل بيشمار جمع 
و تأليف نموده اند وفي الواقع در وقت و زمان خود منافع فعلية هر يک از فنون را 
با اثبات و ارائه به اهل و نااهل مصدق کرده اند. اگر چه در قدر علوم و معارف 
را به همة ناس بر وجه اليق تفهيم و افاده کرده اند ولي به واسطة مرور زمان و 
انقالب دوران و عدم صنعت طباعت اکثر کتب مندرس گشته و اغلب کتب فنية 
شرقيه به واسطة سياحان به مغرب زمين رفته و بالطبع بعضي فضايل و کماالت 
در پس پردة خفا مانده بود اما امروز با اهتمامات وفيرة مغربيان هر فصل کتب 

مزبوره يک علم مخصوص شده و از رغبت طالبين رواج يافته است.
اريکة سلطنت و خالفت و سرير  تعالي شأنه شوکت افزاي  بحمداهلل  چون 
ابوالمظفر  صاحبقران  قوي شوکت  اعليحضرت  حکمت  و  عارف  ملک  آراي 
السلطان ناصرالدين شاه قاجار خلد اهلل ملکه ودولته الي يوم الحشر والقرار که 
در عهد سلطنت خود مروج هر قسم علوم و مشوق هر نوع صنايع و فنون هستند 
لهذا اين بندة خاکسار که پس از بيست و شش سال خدمت به دولت جاويد آيت 
حسب االمر همايون از تبريز محکوم به توقف مشهد حضرت رضا عليه آالف 
التحيه والثناء شد. از اينکه به مالحظة حق شناسي نعمات بالنهايات اعليحضرت 
اقدس ظل اللهي سزاوار نديد که در ايام انزوا و بيکاري از اقدام به شغلي که 
منفعت آن به دولت و ملت عايد مي تواند شد خود را باز بدارد فلهذا در سال 
هزار و دويست و نود و شش که سال سي و سيم سلطنت اعليحضرت شاهنشاه 
صاحبقران است با عدم بضاعت شروع به ترجمه کرده در ظرف چهار ماه از 

لسان ترکي غربي )عثماني( به زبان فصيح البيان فارسي آورده است.
اميد که نزد ارباب سليقه پسنديده آيد و اگر خطائي در ترجمه و عبارات 
اين کتاب واقع شده باشد به اصالح آن سرافراز فرمايند. ومن اهلل التوفيق وهو 

حسبي ونعم الرفيق.
مستشار الوزاره 
يوسف تبريزي

رمز يوسفي 

بسم اهلل تعالي شأنه العزيز
فهرست لغت موسوم به رمز يوسفي  مشتمل بر يک مقدمه و دو بيان.

مقدمه در دانستن بعضي از اصطالحات است، از آن جمله تلغراف که به 
اصطالح يونان تل به معني دور و غراف به معني نوشتن، تلغراف يعني دورنويس 
و از جمله تلغرام است. اين لفظ به معني خبري است که به واسطة سيم تلغراف 
از جايي به جايي ارسال شود. ديگر لفظ دپش است، و اين لفظ اگر چه معاني 
زياد دارد ولي در عمل تلغراف به معني خبر فوري است که به واسطة سيم مزبور 

از شخصي به شخصي برسد.1

1 1. کتاب پس از ده »بيان« که در ده صفحة بعدي نوشته شده شامل 8468 لغت است که هر کدام با عددي 
مشخص شده اند. »رمز يوسفي« منهاي مقدمه در 184 صفحه به قطع کوچک است. کتاب فاقد نام نويسنده و 

تاريخ چاپ است.
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مقاالت

سه مقالة ضميمه هيچ کدام امضاي نويسنده ندارند و تنها به گمان آنها 
را به ميرزا يوسف خان نسبت داده اند. امکان انتساب نامة اولي به 
مستشارالدوله بسيار ضعيف است ولي نامة دومي و سومي بعيد نيست 
از او باشد. به هر حال نمونه اي است از بحث و مناظره در يکصد و ده 

سال پيش، در ايران و در زير لواي حکومت استبداد مطلقه.

کاغذ بدون مهر و امضاء1

آقاي من! نمرة اول روزنامة ايران به من مژده داد که در طبع و انتشار اخبار 
غيررسمي آزادم. بايد دانست که براي دولتخواهان اين مملکت و دوستان وطن و 
ملت از جانب شاهنشاه عدالت گستر، بزرگترين نعمت و مرحمت بذل شده است. 

1 1. اين مقاله در شماره 4 مورخ 20 محرم 1288 روزنامة ايران چاپ شده. عنواني که روزنامه براي مقاله 
گذاشته چنين است: شخصي بدون مهر و امضاء کاغذي به اين بنده نوشته و خواهش کرده که در روزنامه به 

طبع برسد. اين مقاله را به ميرزا يوسف  مستشارالدوله نسبت داده اند، دليلش بر عهدة مدعي. 

اول تهنيت اين امتياز مطلوب را به روزنامة ايران بايد گفت. ثانيًا روزنامه نگار 
البته خوب مي داند که در ضمن اين آزادي ما مي توانيم حاالت ناپسندي که 
مغاير تربيت و ترقي مملکت مشاهده مي کنيم به اين وسيله گوشزد جمهور مردم 
کنيم و خيلي اميدوارم که مقصود بزرگ شاهنشاه ولينعمت که تربيت اين ملت 

است در بذل اين مرحمت حاصل شود.
البته خوانده و شنيده ايد که در صدر اسالم و بدو ظهور آفتاب رشد و تربيت 
انام اعراب در مجلس نصح و مجمع وعظ حاضر شده، بعضي به روي افتاده 
دستها به زير زنخ ستون و پاها از عقب بلند مي نمودند، پاره اي به ديوار تکيه 
کرده پاي بي ادب دراز مي کردند و قدمي از مرتبة حيواني نمي گذاشتند. پس از 
القاء فوائد و صرف موائد حدثنا يا محمد مي گفتند، نصايح آن حضرت را با 
افسانه فرق نمي گذاشتند. آن حضرت به خلق کريم و قلب رحيم به آيات باهرات 
کالم مجيد آن قوم را از اين عادت منع و تبعيد مي فرمود که اذ اطعمتم فانتشروا.1 
معني آنکه در هر محفل و محضر بيکار نشستن و مجهول مطلق طلب کردن عمر 
گرانمايه به باد دادن و فضاي مطلب به حاجتمندان تنگ نمودن است، و بسا 

وقت عزيز که بيهوده از مردم فوت شده و بي عوض مانده است. 
اين روزها به حکم ضرورت به ديوان عدالت رفتم که به حسن ادارة جناب 
مشيرالدوله ظهور نظم و ترتيب در آن محوطه هيچ نقص و عيب نگذاشته است. 
چند نقص کلي مشاهده شد که مجبورم در اين کاغذ شرح دهم: مشيرالدوله 
سالها در ممالک خارجه مقيم بوده و به آداب و رسوم اروپا به خوبي اطالع 
البته خود انصاف خواهد داد که  و بصيرت دارد، اميدها از وجود او داريم. 

عرايض بي  غرض صادقانة من از روي کمال خيرخواهي است.
سالهاست در دول اروپا مصداق احکام شرع ما که ماية تسهيل و انتظام امور 
دولتي است با نهايت جهد و اهتمام جاري و مرعي است و منع اجماع و ازدحام 
را از مواقف حکم و عمل واجب دانسته اند و پيداست که هيچ مرض مزمن و 
سم قاتل فکر و هوش انسان را اين قدر مختل و مغشوش نمي کند. اجماع بيهوده 

و صداهاي مختلف باعث اختالل و پريشاني است. 

1 1. پس از غذا پراکنده شويد.
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اول ازدحام خلق را در اطراف مجلس وزير عدلية اعظم طوري ديدم که 
راهها از هر طرف مسدود و مسند وزارت عدليه به زحمت ديده مي شد. تعيين 
کردم که اين هنگامة حيرت انگيز شخص وزير عدليه از شناسايي عارض و فهم 
مطلب معروض عاجز خواهد ماند و اينکه در ورود مجلس مورد التفات و اعتنا 
و عرض حالم محل اصغا شد و حکم عادالنة فوري درباره ام فرمودند به معجزة 

اين وزير که فوق طاقت بشر قدرت دارد حمل مي کنم.
در عين حيرت از در تاالر معرکه برخاست. فوجي به حرکت آمد، طوفاني 
پديدار شد، يک زمره پيشخدمتان با قليانها به مجلس ريختند؛ هر کدام به طرفي 
هروله مي کردند، همچنان که قشون منظم با غيرتي در شورش و يورش فرصت 
پيشي و نام آوري فوت نکند به قوت بر يکديگر سبقت مي گرفتند. بيچاره من راه 
فرار را با اين صف مسدود ديدم، سر به گريبان برده، شانه باال کشيده، منتظر 
نشستم که در خاتمة امر ظفر با کيست. ديدم حربه هاي اين فوج پيشخدمت در 
دست آقايان محترم ايشان مظهر زلزلة  الساعه است و غرش توپ و رعد داشت. 
داد معني دادند، گرد و دودي به هوا کردند، فضا تاريک شد، نفسها تنگي کرد، 
سرفه ها متواتر شد، عطسه  هم گاهي پيراية عمل بود. بيننده عبرت مي گرفت که 
در مجلس کار و محفل حکم اين ظلم چيست؟ فوت نيمساعت وقت عزيز را 
کي تدارک مي توانند. در فاصلة اندک رسم غير فاضلة نهار يکباره حسب الطبيعه 
دفتر ارقام و احکام و رسايل و مکاتيب را از فضاي مجلس برچيد. طرح ديگر 
انداختند. صداي آفتابه و لگن، مجموعه و سرپوش به گوش رسيد. آهسته با 
يکي از حضار گفتم اين قضية نهار و داستان قليان در محل کارفرمايي اسباب 
تعطيل است، خوبتر اين بود که در وقت مخصوص و ساعت که بناي کار است 

اين اسباب مخل و معاوق ترک شود. 
بيهوده گي چيست؟ مردم  اين  به حقارت نگاهي کرد که  زير لب خنديد و 
کجايي؟ عقلت کجاست؟ زينت وزارتخانه ها غذاي مأکول و فضاي روشن و 
تواتر قليان و قهوه و حسن مراقبت اهل خدمت آنجاست. اين حرفها را با رسوم 
و آدام فرنگيان بگذار که در پيش ما جاري و مقبول نيست. زبان بريده به کنجي 
نشستم و از وجنات احوال وزير عدليه ضمنًا استنباط مي کردم که اين عادت 

بر خالف رأي و طبيعت اصلي ايشان است لکن از باب تقليد و از بابت حفظ 
خود از زبانها عجالتًا سکوت دارد. ليکن در کمال احترام نصيحت مي کنيم که 
به هيچوجه واهمه و انديشه از سخنان اشخاصي که بصيرت ندارند نکنند و در 
اجراي قواعد حسنه خودداري نفرمايند زيرا که قلب شاهنشاه ظل اهلل خلداهلل 
ملکه و سلطانه مايل به تربيت ملت و الغاي عادات مذمومه و اجراي عادات 

مستحسنه است. 
خالصه، راه خالص مي طلبيدم که نهار گسترده شد و رفيق من آستين باال 
زده، بر سفره حمله کرد، از من غافل شد. برخاستم، راه فرار گرفتم. واجب ديدم 
که دست از اظهار اين مطلب نکشم و به انصاف عقالي مملکت ملتجي شوم تا 

اسباب راحت و تعطيل را از زمان کارفرمايي و کارگزاري جدا کنند.
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صورت مراسلة يکي از اجزاء ديوانخانة عدليه1

ايران  آقاي من! مخلص شما که از اجزاي وزارت عدليه هستم در روزنامة 
نمرة چهارم کاغذي که متضمن ايرادات ادارة عدليه بود مطالعه کردم. اين معني 
باعث مسرت و بشاشت بي اندازه است که از برکات عهد همايون شاهنشاهي 
اقتدار مطبعة مملکت، که چشمة منافع عام و بنيان تربيت خلقت است، متبادرًا 
به اين درجه رسيده است که رقعة مزبور در عين عيبجويي يک وزارت مستقله 
قبول و منطبع مي شود، و عجب اينکه مخلص با ارتباط کلي به اين وزارتخانه 
از مالحظة چنين کاغذ و اينطور جر و بحث با نهايت امتنان روزنامة ايران را 

تهنيت مي گويم.
غافل نبايد بود که ترقيات همة ملل و پيشرفت خياالت دقيق حکماي هر 
مملکت به اعالن و انتشار فضايل و توضيح و تهجين رذايل منحصر بوده است. 
هيچ صاحب ادراک با عقل و هوش طبيعي و مستنبطات شخصي خود به يک 
درجه فضل و کمال نمي رسد مگر اينکه تجربة گذشتگان را ببيند، اجتهادات 

1 . عنوان کاملي که مدير روزنامه براي اين مقاله گذاشته چنين است: »صورت مراسله اي است که يکي از 
اجزاء ديوانخانة عدلية اعظم در جواب کاغذ بي امضا که در نمرة چهارم مندرج بود به اين بنده نوشته است«. 

اين نامه در جواب نامة قبلي نوشته شد.

ديگر عقال را بفهمد از کارهاي خوب، اگر چه از طفلي مشاهده شود، پند بگيرد. 
مثاًل تا آدمي ملکات انسانيت و مدنيت که تکميل مراتب علم و عمل و طي 
درجات عدل و فضل است از تعليمات کامل نوع خود مشهود و معاينه نکند 
و به تجربه مصداق مقاالت حکماي سلف و معاصر را نياموزد هرگز نخواهد 
دانست که ظلم و جور بد است، آزار و اضرار ابقاي جنس براي شخص و نفس 
مضر است. بيچاره در عين خودپرستي، بردن مال و خوردن خون مظلوم را مباح 
مي شمارد و از اين ضرر عام که به مدينه و جماعت مي رساند احتراز نکرده فخر 
دارد و کبر مي فروشد، به دست خود با غرور و نخوت اعضا و اجزاي خود را که 
افراد نوعند عاجز و عاطل مي گذارد. اين منت را عامة ملت از روزنامة ايران 
مي پذيرند و بسا فوائد خوب که از نتايج اين نصايح دوستانة شما براي خودمان 

محسوس مي بينيم.
بعد از عرض تشکر، از روي انصاف و حقانيت جواب ايرادات را به محکمة 
افکار عمومي به واسطة »ايران« عرضه مي دارم. از حق نمي توان گذشت، هوش 
و ذکاوت جبلي و مکارم اخالق وزير عدليه و بصيرت و اطالع ايشان از قوانين 

دول متمدنه و علم ايشان بر طريق ترقي جاي انکار نيست. 
ازدحام مردم از بابت بي نظمي وزارت عدليه نمي باشد بلکه از کثرت ارباب 
رجوع است و آن بيچاره ها هم تقصير ندارند. چيزهاي نديده مشاهده مي نمايند 
و احکام نشينده استماع مي کنند اين است که روز به روز بر اميدشان مي افزايد و 
عدد عرايض و متظلمين زيادتر مي شود. من و شما و مراسله نگار هر سه ايراني 
هستيم و از قواعد سابقة خودمان به خوبي اطالع داريم. کي و چه وقت شده بود 
که در وزارت عدلية اعظم فقير و غني، امير و رعيت در حين محاکمه مساوات 
داشته باشند و داد مظلوم را کائنًا من کان از ظالم گرفته به او عايد سازند اگرچه 
صاحب مدارج عاليه باشد؟ کي ديده شده بود که رقعه و توسط و ... در محاکمات 
وزارت عدليه خالي از تأثير بوده منظور و مقصود به جز دادخواهي و احقاق حق 
چيز ديگري نباشد؟ مردم که عدالت همايوني را اين قسم مي بينند در تقديم مظالم 
خود بر يکديگر سبقت مي جويند. دفاتر وزارت عدليه به جهت عموم مردم خاصه 
براي شما مفتوح است. اگر ميل داشته باشيد مي توانيد مالحظه نموده و يقين 
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حاصل کرد که کارهاي چهل ساله و پنجاه ساله در دو روز به طور موشکافي و 
حقانيت گذشته است و طرفين آسوده شده اند، و حاال کار طوري شده است که 
اشخاصي که محق نيستند يا مديون مي باشند يا ظلمي از آنها صادر شده است 
از راه اينکه يقين کرده اند اشتباهکاري نمي توانند کرد و چشمپوشي از حقوق 
ذيحق نمي شود ]و[ واسطه و رقعه و التماس را مداخله در حقوق بندگان خدا 
نيست مي روند و مدعيان خود را به اداي حقوق ساکت مي کنند و مانع از عرض 

آنها به وزارت عدلية اعظم مي شوند.
در عرض دو ماه که اين قدر عرض وداد حاصل نمي تواند شد. اين ازدحام 
و جمعيت از بابت کارهاي ناتمام زمان سابق است. حال با مجالس متعدده و 
مباشرت يومية خود وزير عدليه که اقاًل روزي بدون اغراق صد کار تمام مي شود 
باز شما اين قدر ازدحام مي بينيد. چنانچه من خود از وزير عدلية اعظم شنيدم 
مي گفتند کار زياد است و مجالس متعددة حاضره کفايت نمي کند، چند مجلس 

ديگر به جهت انجام امور مردم و رفاه حال بندگان خدا بايد عالوه نمود.
مگر از براي بقاي ملک و ترقي دولت و تحبيب ملت وسيله اي بزرگتر از 
يبقي مع  الکفر اليبقي  الملک  بندگان خدا و رفع ظلم هست؟  اجراي حقوق 
مع  الظلم معروف است. بقا وامتداد دولت و ملت را بر اجراي عدل و انصاف 
و امحاي ظلم و اعتساف قرار داده فرموده اند الملک اال بالرعيه والرعيه اال 

بالمال وال مال اال بالعدل واالنصاف.
وزير عدليه از اين قبيل خياالت عاليه دارد که در تقويت دولت و تحصيل 
محبت فيمابين دولت و ملت بر حسب امر و فرمودة همايوني سعي نمايد اما 
مردماني که حقوق بندگان خدا را در ذمة خود باقي گذارده رعاياي پادشاه 
عادل را در مقام عبد زر خريد خود مي دانستن حاال برخالف مقاصد خودشان 
اوامر و احکام مشاهده مي نمايند قدري آزرده خاطر مي شوند و حال آنکه اگر 
اندک تفکر و تعقل نمايند منافع اين سبک جديد دربارة خود آنها نيز بي حد 
و نهايت است. مثلي است مشهور، دست باالي دست بسيار است. اگر همين 
اشخاص که قرارهاي جديد خوشايند ايشان نيست دربارة چند نفر معدود ظالم 
اگر  مي شدند. حاال  ديگر  مقهور جمعي  و  مظلوم  آن طرف  از  بودند  مقتدر  و 

رفع اقتدار بي نهايت آنها مي شود از طرف ديگر خودشان نيز دربارة تعديات و 
خفتهايي که از باالدستان خود مي ديدند آسوده مي گردند.

مراسله نگار نصيحت داده بود که چون ميل خاطر همايوني در اجراي قواعد 
حسنه است وزير عدلية اعظم به هيچ  وجه مالحظه نکرده از روي کمال سعي 
مشغول انتظام امور عدليه باشد. شما را خاطر جمع مي کنم که معظم اليه هيچ 
بر وفق دستورالعمل همايوني و تحصيل  مالحظه بجز اجراي عدل و انصاف 

رضاي خاطر مبارک شاهنشاه عادل ندارد.
اما در باب شورش پيشخدمتان و غرش قليانها چنانکه نوشته بود حق با 
مراسله نگار است و به هيچوجه نمي توان انکار کرد، و چنين مي دانم که وزير 
کشيدن  قليان  به  معتاد  اينکه خودشان  دليل  به  نباشد  هم خوشايند  را  عدليه 
نيستند لکن چون از عادات قديمة ايران است و يکدفعه ترکش مناسب نيست 
ان شاءاهلل بتدريج همة اينها درست خواهد شد. اوضاع نهار آوردن به دربخانه 
را عيب گرفته بوديد. بازهم حق به جانب شماست زيرا که اسباب معطلي آمر 
و حاکم و جمعي ديگر است. اين قاعده در ايام سابق، به قراري که از قدماي 
قوم شنيده ايم، در دولت عثماني نيز متداول و معمول بوده است و مبالغي کلي از 
خزانة دولت به جهت اين کار صرف مي شده است. پس از آنکه رشيد پاشاي 
مرحوم از فرنگستان مراجعت کرد و زمام اختيار به دست او افتاد و شروع به 
اصالحات نمود عادت مزبوره را متروک و آن تنخواه را صرف مبرات و خيرات 
عمومي مثل مدارس منتظمه و مريضخانه ها و غيره غيره نمود. حاال اگر وزير 
عدلية اعظم به تنهايي دست به اين کار بزند اشخاصي که از مقصود آتيه مطلع 
نيستند حمل بر امساک خواهند نمود. خوب است همة وزراي عظام و اشخاصي 
که از خزانة دولت خرج سفره مي گيرند متفقًا دست به اين کار زده و سالي قريب 
پنجاه هزار تومان بدون جهت به خزانة دولت ضرر وارد نياوردند، و اين مبلغ از 

جانب دولت خرج خيرات عمومي بشود.
مطالب خيلي است،  مي خواستم زيادتر بنويسم لکن عفو بفرماييد که به ساعت 
نگاه کردم و ديدم وقت حضور من در وزارت عدليه است، اگر عجله نکنم و خود 
را به موقع نرسانم شايد محبوس مي شوم. مراسله را در نهايت عجله تمام کرده 
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با کمال احترام ارسال خدمت داشتم.
خواهش مي کنم که در روزنامه درج نمائيد.

از خداوند مسئلت مي نمايم که در زير ساية همايون شاهنشاه عادل هزار 
هزار از اين قبيل اختيار و آسودگيها مالحظه نموده به دعاگويي طول و دوام 

عمر و دولت همايون شاهنشاهي مشغول باشيم.1

1 . نقل از روزنامة »ايران« شمارة 10، جمعه 14 صفر 1288 هـ.ق 

ترک القاب1

بعد از آنکه تفصيل عنوان و محاسن ترک آن در روزنامة دوازدهم منتشر گرديد 
يکي از ارباب هنر به تأييد اين امر و تحسين اين نيت رقعه اي نگاشته و بدون 
امضا به دار الطباعة همايوني ارسال داشته است، چون مضمونش به حقيقت 

مقرون است در اين روزنامة مبارکه نگاشته مي شود.

آقاي من! در نمرة دوازدهم تفصيلي ديدم که اعليحضرت اقدس شاهنشاهي 
محض تربيت ملت استعمال لفظ ولينعمت را که ضميمة القاب فخيمة ملوکانه بود 

موقوف فرموده اند.
ما در هيچ تاريخ نخوانده ايم که احدي از تاجداران روي زمين به اين درجه 
در خيال ترقي ملت خود بوده باشد. اين قسم توجه ملوکانه در تربيت ملت الحق 

1 . در اوايل سال 1288 هجري قمري ناصرالدين شاه به اين اعتبار که عنوان»ولينعمت«، »از خصايص 
جناب الهي است« دستور داد تا در خطابه ها و نامه ها اين عنوان را در مورد او به کار نبرند و اين دستور 
در شمارة 12 روزنامة ايران مورخ 22 صفر 1288 چاپ شد. مقالة فوق در توضيح همين فرمان و محاسن 
آن نوشته شده. فريدون آدميت اظهار عقيده مي کند که اين مقاله از ميرزا يوسف مستشارالدوله است. عنوان 

مقاله از تنظيم کنندة اين کتاب است.
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جاي انواع تشکر و اميدواري است و يقين دارم که اشخاص محترم و معقول 
ايران از اين فقره متنبه شده در عنوان و القاب مردم طريقي را اخذ خواهند کرد 

که موجب تسهيل عمل و تلطيف مضامين نوشتجات بشود.
اما تأسف دارم که از ده سال به اين طرف سه دفعه در روزنامة دولتي گاهي 
شرح مبسوط و حد معين براي القاب قرار داده اند و گاهي به کلي القاب را ترک 
کرد ه اند و بار سيم باز به حالت اولي آورده اند. چون اين قراردادها، يعني بسط و 
تفصيل و ترک و الغاي آن مخالف زمان مدنيت نشان بوده لهذا اين مقصود عمده 
پيش نرفته بل به موجب روزنامة رسميه يک ملت بزرگ ميان ساير ملل مورد 

ايراد و اسباب سخريه گرديده.
در اينکه گله و رنجش بي نهايت ميان دو شخص به واسطة کمي و زيادي 
القاب و عنوان ظاهر مي شود محل شبهه نيست اما غفلت نبايد کرد که صرف 
بي القاب بودن نوشتجات اسميه و شخصيه نيز خالف رسوم آداب و منافي شيوة 
مدنيت است. در اين باب ما بايد تأسي به شارع مقدس و اولياي دين مبين بکنيم 
و يا رسم و عادت ملل متمدنه را که در حقيقت رسم و عادت قديم عرب است 

اخذ نماييم.
در جلد ثالث تاريخ طبري در صفحة يکصد و هفدهم مي نويسد که حضرت 
رسالت پناه صلي اهلل عليه وآله نامه اي که به پادشاه ايران فرستاد رقم فرموده 
بودند: »بسم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهلل الي پرويز ابن هرمز«. ايضًا 
از ملک حبشه به حضرت رسول نوشته شده بود: »الي محمد رسول  اهلل من 
اصمحه«. در جلد خامس طبري در صفحة شانزدهم مي نويسد که شاه واليت پناه 
به معاويه نوشت: »من عبداهلل اميرالمؤمنين الي معوية بن ابي سفيان«. خالصه، 
االن هم در ميان عرب اسم مرسل و مرسل عليه در مراسالت نوشته مي شود، 
و اين عادت را ساير ملل اخذ کرده اند و ما ترک کرده ايم. حاال به قسمي شده 
که اگر کسي اسم کسي را در عنوان مراسالت بنويسد باعث رنجش قلبي او 
خواهد بود و اگر کسي به يکي از بزرگان که داراي لقبي دولتي است اسم او را 
با لقبش ننويسد خواهد رنجيد، و عجب تر اين است که صاحبان القاب در مهر 
خود اکتفا به لقب دولتي کرده و به افتخار پنج روزه قانع شده و خيال نمي کنند 

بعد از خودشان که سالها خواهد گذشت و نوشته ابراز خواهد شد کسي نخواهد 
شناخت مثاًل »افتخارالدوله«  که بوده است چون که ما مي بينيم که يک لقب 
دولتي در عرض ده سال به اشخاص متعدد اعطا مي شود. در اين صورت ترک 
القاب خاصه در نوشتجات بسيار بجاست. ولي صرف بي القاب بودن آنها هم به 
آن مي ماند که شخص داخل خانه کسي بشود بي تقديم شرايط سالم که از لوازم 

ادب است.
ملل متمدنه، چنانکه در ساير امور کار خود را سهل کرده اند در اين باب نيز 
طريق سالمت اخذ نموده اند. اگر در ايران نيز اين طرز مستحسن معمول گردد، 
يعني القاب بي معني به کلي موقوف و متروک شود و مردمان معقول و محترم 
چيزهاي بي حقيقت را بر خود نپسندند، و خود را خداوندگار يا خدايگان يا قبله 
يا مطاع مردم ندانند، و بي جهت قربان و صدقه و فداي يکديگر نروند و همان 
عادات سابق اسالم را معمول داشته در صدر و عنوان نوشتجات اکتفا بکنند 
به القاب با حقيقت و مختصر و بي رنجش به مناسبت موقع و اشخاص از قبيل 
شاهزادة اعظم يا نواب اکرم يا جنابا يا آقاي عزيز من، که درحقيقت همه اينهابا 

معني واز القاب محترمه است آيا چه ضررخواهد داشت؟
عيب ديگرنوشتجات، نداشتن تاريخ است و ننوشتن اسم مرسل عليه در روي 
رقعجات. چنانکه مکرر اتفاق افتاده ازعدم عنوان رقعه، حامل آن را به غيره 

داده است. 
عيب ديگر نداشتن امضاي نويسنده است. غالب اوقات رقعه ازمردم مي رسد 
که نه مهر دارد و نه امضا. بايد از نوکري که آورده است پرسيد. گاهي نوکر هم 

مي رود بايد با قرينه و قياس فهميد که نوشته است.
عيب ديگر متکلم خود و مخاطب را در نوشتجات غايب فرض مي کند، مثاًل 
مي نويسد »بنده خدمت عالي عرض کرد و بندگان عالي فرمودند که به مشاراليه 
حکم خواهيد فرمود«. چه ضرر دارد بنويسد »من خدمت جناب شما عرض 
کردم و شما فرموديد که به آقا حسن حکم خواهم نمود«. همچنين لفظ بنده يا 
فدوي يا چاکر ارادت کيش و امثال ذلک نوشتن چه حسن دارد به جز اينکه 
اين رسمهاي  نمايند. حيف است  مقيد  ايشان را  تاريک و  نوشته را  مضمون 
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غيرنافع تا حال متروک نشده باشد.
اسلوب  و  کرد  ملت  به  خدمت  چقدر  مقام  قائم  ابوالقاسم  ميرزا  مرحوم 
نوشتجات را به اصالح آورد. آيا وقت آن نيست که بعد از سي و هشت سال 
صاحب ذوقي به هم رسيده ملتفت اين معايب شده طرز انشا و تحريرات فارسي 

را تکميل کند؟1
 

1 . نقل از روزنامة ايران، شمارة 14، غرة ربيع االول 1288.

يک نامة سياسي
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نامه به وليعهد

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله نامة زير را در سال 1306 هجري 
قمري به توسط حسينعلي خان اميرنظام براي مظفرالدين ميرزا وليعهد 

فرستاده است.1

روزگويا  چهار  سه  از  زياده  پيرغالم  زندگي  از  شوم  اقدست  خاکپاي  قربان 
باقي نمانده در دولتخواهي و خانه زادي از تکاليف واجبة خود مي داند که افکار 
واپسين خود را در اين نفس آخرين به خاکپاي اقدست تقديم نمايم. چون اين 
عريضه در موقعي به لحاظ مبارک اجازة تشرف حاصل مي نمايد که پيرغالم  
عالم فاني را وداع نموده است يقين دارد به اعتقاد تمام به عرايض بي غرضانه و 
صادقانة خانه زادي که هرگز نسبت به پادشاه خود و وطن خود خيانت را شعار 

1 . عنوان نامه از تنظيم کنندة کتاب است. متن نامه در تاريخ بيداري ايرانيان چاپ شده و پيش از آن نيز غالبًا 
بين آزاديخواهان دست به دست مي گشته است. در اينجا نسخة خطي عباسعلي خان آدميت، پدر فريدون آدميت 

مورد استناد بوده است.
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خود نکرده مالحظه و امعان نظر خواهند فرمود. محل ترديد نيست صدايي که از 
لحد بيرون آيد از روي صداقت و حقيقت و راستي است. 

حضرت اقدس امجد اعظم روحنافداه را خداوند عالميان به رتبه و مقام بلند 
و عالي انتخاب و نايل فرموده ولي در ضمن به مسئوليت خيلي مهم و بزرگي 

دعوت فرموده که حق تفکرهاي وقت حزن انگيز را سزاوار خواهد بود. 
ممالک وسيعة ايران که وطن اصلي و خانة واقعي شاهنشاه اسالم است به 
عقيدة کافة سياسيون در محل خوف و خطر است زيرا ترقيات شديد السرعة 
همسايگان و افعال و اعمال خودسرانه و بي باکانة درباريان قواي چندين هزار 
سالة دولت ايران را به طوري از هم متالشي و دچار ضعف و ناتواني صعب 
نموده که عالج آن از قوه و قدرت متوطنين اين مرز و بوم به کلي خارج است 

ولي عقيدة حکما و سياسيون جمهور ملل متمدن بر اين است. 
رفع خطرات و چارة اشکاالت ايران را به همين دو کلمه مي توان اصالح 
کرد که بايد از اعمال گذشته چشم پوشيد و شروع به تأسيس قوانين تازه نمود. 
از اين راه مي توان احترام و اعتبار سابقة دولت و ملت قديم ايران را در انظار 
اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسايگان مجددًا جلب کرد و اين مطلب در نظر 
خردمندان مستقيم االدراک چنان واضح و آشکار است که محتاج به هيچ دليل 
و برهان نيست. محتمل است بدين وسيله آثار و اسبابي که نيک بختي مملکت را 
امنيت تواند داد به دست آيد که بعدها مأمورين دوائر دولتي که از عالي  و داني 
و بزرگ و کوچک در اعمال و افعالي که در خور درجة مأموريت ايشان است 
خود را به انقياد و اطاعت مواد و احکام قانونيه مکلف بدانند و مساوات حقوقيه 
به عموم اهالي و زيردستان از هر سقف و طايفه داده شود و براي حصول صالح 

حال آنها هر گونه تدبيري که الزم است بکار برند.
و اال به اين حال به اشتباه وزراء و درباريان دولت از حّيز امکان و قدرت 
انسان به طور يقين خارج است که بتوان عظمت و اقتدار سلطنت قديمة ايران 
را در اين دور زمان مجددًا به وسايل نياکان خود در خارجه و داخلة مملکت 

نگاهداري و حفظ نمود.
به خاکپاي اقدست قسم که ما ايرانيان را توتياي چشم است آنان که عرض 

و جسارت مي نمايند که ادارة وزارتخانه هاي حاليه ابدًا عيب ونقص ندارد و 
محتاج به تغييرات نيست حرفي است بي مغز، زاللي است تلخ و قولي است 

ناممنوع.
اين ناقص فهمان از طفوليت تا امروز به چپاول نمودن اهالي بيچارة ايران 
معتاد شده اند و به همين طورها شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقة خز و 
رشمة طال داده اند و به اين حرفها که علما خيرخواه دولت وپادشاه است و 
واليت منظم و رعيت آسوده و نوکر دعاگو و قشون حاضر خود را مادام العمر از 

مسئوليت دولت خارج مي دانند.
اگر دولت وضع قانون و تنظيمات در مملکت مقرر فرمايد معلوم خواهد شد که 
اين الفاظ مزخرف در هيچيک از درباريان و ادارت ممالک دول کنستي توسيون 
وزن و قيمتي ندارد اال در نزد دول آسيا، اگر دولتهاي همسايه مبناي کارشان از 
روي دستورالعملهاي وزراء و حکام و مأمورين پلتيکي و سياسي دولت ايران 

بود چه تمناها که دولت عليه از آنها نمي کرد و قبول نمي شد.
و کدام امتياز بود که خواهشًا  به رعاياي مملکت ايران نمي دادند که مواد آن 
صرفة ايرانيان نبود. چگونه بي  اطالع مأمورين پلتيکي  ايران رابطة سياسي و 
تجارتي در مملکت خود جرأت داشتند يا مي توانستند با ديگران مبادله نمايند.

اقتضاء وقت مواد آن را  به  قانون است که گاهي  آنها  چون دستورالعمل  
تغيير مي دهند و در هر سال طبع و در ميان آحاد و افراد ملت حتي دهقانان و 
برزگران و عملجات به توسط اوراق اخبار منتشر مي شود به اين جهت تکاليف 
و  حدود عموم اهالي محدود است و اتصااًل جلو مي روند. دستورالعمل ايرانيان 
ضمير منير درباريان است که هر چه به مقتضاي اراده و ميل ايشان باشد صحيح 

است و اال اجوف.
اين است که همه روزه عقب مي نشينند و حقوق حقة خود را مجبورًا در کمال 
فروتني و انکسار با خواهش و تمنا با آنها فيصل بدهند. در افواه منتشر است 

دولت ايران در خيال نظم و ترتيب دوائر دولتي است.
عقال مي گويند بدون توضيح قوانين اين حرکت مذبوح است. سياسيون و 
حکماي عصر به آواز بلند فرياد مي زنند چون اهالي ايران از امير و فقير قانون 
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را تقليد به اروپائيان مي دانند و رشتة تغيير و تبديل مأمورين دولت از زمان 
قديم در يد اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتيان در اصالح حال 
اهالي و زير دستان بدون قانون با ترقيات محيرالعقول اين زمانه مطابقت نداشته 
و ندارد دوام و بقاي سلطنت ايران را تنها تشويق برگذشتگان کافي نمي دانند 
وزراء و خيرخواهان دولت نظر به تکاليف واجبة خود دو دست ديگر نيز از 
صاحبان علم و افکار عاريه نموده شروع به تأسيس قوانين و تنظيمات نمايند. 
چون قانون را مضر به حال خود مي دانند تا جان در تن دارند اقدام به اين 
امر نخواهند کرد در اين صورت بايد با همسايگان در يک درجة کم سلوک 
رفتار نمود زيرا اين دايگان مهربان تر از مادر و اين گرگان مرغابي صفت و اين 
خيرانديشان خانمان برانداز تا دولت مقننه نشود چشم از منافع خود نپوشيده 
امر  در  تشويق  به جهت  و  مي رقصانند  چند  گربه هاي  موشي  براي جنبش  و 
سياست و تجارت به يکديگر بازيهاي رنگارنگ به روي کار مي آورند ولو آنکه 
بقدر مکنت انگليسي ها در خزانة دولت ليره موجود باشد و به قدر صنعتگران 
فرانسوي ها ارباب صنايع در کارخانه جات و بقدر اهالي چين قشون آزموده 
و حاضر رکاب و بقدر دول آمريکا سفاين زره پوش ... پس به عهدة مأمورين 
سياسي و ملکي است هميشه بر وفق مقتضاي عصر و احتياج زمان رفتار نموده 
هفته اي يک روز به مفاد آية کريمة وشاورهم في االمر، به اتفاق يکديگر از روي 
حقيقت در تصفية امور دولت و ملت شور نمايند. زيرا از بديهيات است احکام 
آفتابي است علي السويه  خداوندي در هر دين واضح و آشکار است و حق 
عالم را روشن و نوراني مي کند و پوشيدن آن در ميان هيچ ملت ممکن نيست 
نبوي)ص(  احاديث  و  مجيد  قرآن  احکام  از  کفايت  قدر  به  شايد  پيرغالم  و 
نيست  قوانين عادالنه  منافي  ابداً   مطهرة اسالم  و شريعت  باشد  داشته  اطالع 
و خياالتم هنوز جمع است و آن قدر شعور دارم که قباحت خيانت را نسبت 
به وجود مقدس پادشاه و ولي نعمت زادة خود و دين و مذهب خود و وطن و 
ابناء وطن خود درک نمايم و بفهمم خصوصًا در اين حال که از اين جهان به 
جهان ديگر بايد بروم و در ديوان عدل آفرينندة کاينات خواهم ايستاد. پس 
به قوت قلب به خداوند صاحب عظمت و جبروت قسم ياد مي نمايم و خاطر 

مقدس بندگان اقدس امجد اسعدواال روحنافداء را از پيش آمد امور روزگار 
مطلع مي نمايم که با اين ترقيات فوق العادة اروپائيان چندي نخواهد گذشت 
موقع حال اهالي ايران مقتضي آن خواهد شد که البد و العالج دولت ايران در 
سخت ترين روزگار در عداد دول کنسي توسيون برمي آيد. و به اقتضاي ملک و 
مملکت و مناسبت وضع و طبايع مواد قانون را مجري مي نمايد و نتيجة معتنابه 
حاصل مي کند، اين ممالک وسيعه و اهالي و ملل مطبوعه را در اجراي قانون 
به يک اسم و به يک چشم در تحت بيرق وطن پرستي مي آورد و احکام عادالنة 
حريت افکار و مساوات حقوقيه را جاري نموده ديگر گوش به سخن هاي واهي 
نمي دهد؛ چون پيش آمد کار از آينده خبر مي دهد لهذا به شخص حضرت اعظم 
واروحنا فداه واجب و متحتم است که قلب مبارک شاهنشاه اسالم را به عرايض 
صادقانه از اشتباهات مزورانة درباريان آگاه نمايند که جد و جهد ايشان براي 
منافع دو روزة خودشان است نه از براي قوام سلطنت دولت ايران. اين فقره از 
واضحات است که بعدها هيچيک از اقوام و ملل مسلم و غير مسلم بدون قانون 
زندگي نمي توانند بکنند؛ و هر گاه خودشان اقدام به نشر قانون ننمايند، به طوري 
که در مادة صربستان و غيرها ديگران دولت عثماني را با آن قدرتي که داشت 

مجبور کردند، ما را نيز آسوده نخواهند گذاشت و مجبور خواهند کرد.
و باز قسم به ذات پاک احديت ياد مي کنم که وضع قانون هرگز منافي مذهب 
حقة اسالم نيست و خلل و نقصي به دين و اسالميان نمي رساند بلکه به واسطة 
اجراي قانون، اسالم و اسالميان به فوايد غيرمترقبه نائل مي شوند و از دستبرد 
اجانب خالص و آسوده شده در انظار اهل عالم به عظمت و بزرگي زندگي 

مي نمايند.
در اين حال که به کلي از زندگاني خود يأس دارد ناگزير است که براي 
اطالع کارگزاران آستان مبارک عرايض چند در خصوص عالقة دولت  ايران 
با دولت خارجه اطالعًا به عرض برساند. وضع دولت فرنگ و طريقه اي که در 
اين جزء از زمان پيش گرفته اند اليق آن است که در اين باب قدري دقت شود. 
پيش از جنگ )1877( مسيحي فيما بين دولتين روس و عثماني اعتقاد همة 
ملتهاي متمدنه بر اين بود که هيئت دول اروپ همه در خيال اين هستند که روز 
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به روز اوضاع آسايش ابناء بشر و رفاهت جهانيان را رونق داده آئين عدالت 
و حريت و حقانيت را در جهان عمومي کنند. در اين اعتقاد قوي داشتيم بر 
آنکه در زندگي و نظم بالد و آسايش عباد بسته به مرکزهاي سياسية دربارهاي 
دول اروپ است. اهالي فرنگستان بعضي اطوار و آداب دول مشرقيان را به 
وحشي گري و ناداني و بي علمي نسبت مي دهند و وضع دول اروپا را به تربيت 
و مدنيت و انسانيت مي شمارند. اگر انصاف را به دقت همراه کنيم خواهيم ديد 
وضع حالية اروپائيان با حالت وحشيان آفريقا فرقي ندارد زيرا که از يک طرف 
وحشيگري نسبت به سابق کم، بلکه معدوم شده لکن از طرف ديگر وحشيگري 

بسيار وحشتناکي در ميان دول اروپ شايع و ظاهر شده است.
اگر به حقوق خودشان راضي هستند و مقصودشان رفاه حال عمومي است 
پس چرا اين قدرها به قوت جنگ و قهر و استيالي خود مي افزايند و نام آن 
را حقوق مي گذارند و کرور کرور مخلوق خدا را بي جهت و به واسطة پيروي و 
تأسيس به خياالت نفسانية خود فدا مي کنند. دولت ايران نيز الزم است در حفظ 
حقوق خود مساعي جميله به کار ببرد و براي خود از دولت خارجه دوستان و 
ياران معين نمايد. دولتين روس و انگليس حق همسايگي با ايران دارند ولي 
حقد و حسد ايشان به يکديگر، دولت ايران را به سخت ترين حالتي افکنده که 

به جهة حفظ حقوق مجبور به تکلفات مااليطاق شده است.
اواًل با دولت عثماني و امارت افغانستان به طوري که برادر شريعت و هم 
مذهب و همسايه هستيم بايد متحد القول باشيم و يگانگي مسلمين را غنيمت 
بشماريم، هر چند دشمنان مذهب اسالم تا امروز نگذاشته اند و به اين واسطه 
اغلب ممالک اسالم را تصاحب نموده اند و تا جان دارند منتهاي مواظبت و 
به عمل خواهند آورد و رسوخ  بين مسلمين  اهتمام را در تفرقه انداختن ما 
ظاهريه و باطنيه و معنويه خود را در منع حصول سرعت اسالميان به مقصود به 

کار خواهند برد.
افسوس که اسالميان هنوز در خواب غفلت غنوده اند. خود اسالميان بايد 
ملتفت نکات شده تعصب و تعّند را کنار گذاشته زياده از اين منکوب و مضمحل 

و مخذول نشوند.

ثانيًا با دولت فرانسه که بعد از آمريکائيها و انگليسها متمول ترين دول روي 
زمين است و مضرتي به حال ايران ندارد عهدنامة تجارتي و سياسي مبادله 
نمايند. کشيدن خطوط راه هاي آهن و ساختن کارخانجات در داخلة مملکت را 
به آنها واگذار نمايند. علو همت ملت غيور فرانسه شباهت تامه به اهالي ايران 
دارد؛ با هر دولتي که طرف شده اند طالب نيک نامي بوده اند نه تقلب و بدنامي. 
نزديک است به واسطة افتتاح بانک در ايران مسکوکات ايران از طال و نقره 
به کلي در عوض مال التجاره هاي قلب مصنوعي فرنگستان از ميان برود. چندي 
نمي گذرد به واسطة زيادي خرج و کمي دخل دولت محتاج به اولين قرض از 

اروپائيان خواهد شد.
اگر دولتيان امتيازاتي که به خارجه مي دهند به فرانسها بدهند ممکن است در 
سود صد و سه وچهار به سهل ترين وجهي مبلغ معتنابه از آنها گرفته به مصرف 
دائر نمودن کارخانجات و کشف معادن برسانند و فرع وجهي که گرفته مي شود 

از محل عايدي کارخانجات و معادن بدهد.
افسوس درباريان با اين وضع که ديده مي شود اين قرض را از همسايگان به 
سخت ترين شروط مي گيرند به طوري که لکة آن تا انقراض عالم از روي اهالي 

ايران به هيچ آب و تاب پاک نمي شود.
بعد از اين استقراض، ايرانيان را زود الزم است که در مقابل همسايگان 
خود را حفظ و حراست نمايند، کافي نيست که تنها به حقوق خودشان متمسک 
بشوند و بگويند زور است بلکه زور تازه و زوري که هميشه باعث نصرت و 
فيروز ابدي تواند بود، زوري که امروزه سبب اقتدار و شوکت دول اروپا است 

و وجهة ترقي ايشان شده است. 
اين فقره ممکن نمي شود مگر آنکه تالش نموده طوايف مختلفه را که در ايران 
سکني دارند در خير و شر وطن عمومًا با هم شريک و سهيم نمايند.شريک و 
سهيم نمي شوند مگر آنکه قلم آزادي بدهند و در نشر معارف و تأسيس مدارس 
جهد بليغ نمايند و براي بارآوري درخت مساوات بيشتر از همه چيز واجب 
به دوائر ديوانخانه هاي دوائر عدليه و ملکيه و محليه نظم درست داده  است 
شود که بر طبق قوانين عادالنه مال و مکنت جميع تبعه بالتفاوت و بدون توفير 
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و مالحظه مصون از تعرض داخله و خارجه باشد.آن وقت خود دولت در دائر 
نمودن بانک و ايجاد کارخانجات و کشيدن خطوط راه هاي آهن از مکنت و 

ثروت اهالي وطن محتاج به ديگران نخواهد شد.
اين مسائل از مقتضياتي است که جد و جهدهاي بالتأخير الزم دارد. يقين 
دارد اکثري به روح پير غالم لعنت خواهند فرستاد که دشمن اسالم و اسالميان 
بوده ام، اين غالم به هيچ وجه از آنها شکايت ندارد، ايران و ايرانيان را به آنها 
گذاشتم و گذشتم، چون عرايضم را نمي فهمند و خياالتم را درک نمي کنند آنچه 

مي خواهند بگويند.
اعقاب و اخالف ماها در زمان آينده خواهند فهميد که ايشان مسلمان بوده اند 
يا من که در ترقي ابناي وطن مثل شهداء في  سبيل اهلل مادام العمر جهاد مي کردم 
که اقتدار و عظمت اسالم و اسالميان را بدين وسايط نگذارم پامال شود. حال 
از آستان اقدست مسئلت مي نمايم به عرايض بي غرضانة اين پير غالم عطف نظر 
بنمايند، نزديک است روح خود را تقديم درگاه احديت نموده به فرمان )يا ايتها 
النفس المطمئنه ارجعي الي ربک( سرافراز آمده از اين عالم فاني بدون تأسف 

و ندامت اعمال ناشايسته درگذرد. )1306(
نام نيک مرحوم مستشارالدوله به واسطة اين مکتوب تا ابد باقي است.

کارهای باقر مؤمني در زمينة »ادبيات مشروطه«

• مسالک المحسنين عبدالرحيم طالبوف

• کتاب احمد عبدالرحيم طالبوف

• مکتوباتميرزافتحعلي آخوندزاده

• تمثيالتميرزا فتحعلي آخوندزاده

• مقاالت ميرزا فتحعلي آخوندزاده

• سياحتنامة ابراهيم بيک حاجي زين العابدين مراغه اي

• چهار تياترميرزا آقا تبريزي
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