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یكصد و سي سال پیش از این

توسط ناظم 1294این نامھ بھ تاریخ چھاردھم شھر ذي الحجھ الحرام 
الملك در لندن تحریر یافتھ و بھ عنوان نامھ اي رسمي بھ تھران ارسال 

.شده است
:در پشت آخرین صفحھ آن ناصرالدین شاه بھ خط خود نوشتھ است

ỷ Ỹһƫỷ… تعالي این پاكت را در حضور ملكم خان باز نمائید و خوانده
қƳһ ƸƧƫ ƭқƹƧƲƕ Ʃỷңƹỷ ңқ қƳһ.

:متن نامھ چنین است
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مي خواھید بدون طول و تفصیل ،اگرفدایت شوم،جناب رفیق•
:جواب بنده از این قرار است؟ بنویسم كھ چھ باید كرد

.از خلق فرنگستان صد كرور پول بگیرید•
از دول فرنگستان صد نفر معلم و محاسب و مھندس و •

و Administrateursصاحب منصب و 
Economistesاین صد نفر معلم و صاحب . بخواھید

منصب را در تحت ده نفر وزیر ایراني مأمور نمائید كھ 
وزارتخانھ ھا و كل شقوق اداره دولت را موافق علوم این 

.عھد نظم دھند
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از ممالك فرنگستان بیست كمپاني بزرگ بھ ایران دعوت •
نمائید و بھ آنھا امتیازات بدھید كھ صد كرور تومان دیگر 

بھ ایران بیاورند و مشغول شوند بھ احداث معظم كھ در 
.زبان فارسي اسم ھم ندارند

و بھ توسط این Economistesبھ راھنمایي این •
.كمپاني ھا راھھاي آھني ایران را از چندین جا شروع كنید

در ھر یك از ممالك ایران بانكھاي تجارتي و بانكھاي ملكي •
.و بانكھاي زراعت بسازید
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دیوانخانھ ھاي تجارتي ما را موافق قواعدي كھ مقتضي •
.است نظم بدھیدوزمانھتجارت این عھد

رسوم و شرایط تقسیم و تحصیل مالیات ما كھ اآلن از جملھ •
موافق این علوم تغییر و ترتیب ،علوم عمیق دنیا شده است

.تازه بدھید
.گمرك ھاي داخلھ ما را بھ كلي موقوف نمائید•
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از براي خالصجات ما بھ توسط این•
Administrateursیك اداره مخصوص ترتیب بدھید.

مسئلھ پول ایران كھ یكي از اسباب ناگزیر زندگي ملت و •
اآلن معایب آن عالوه بر خرابي تجارت مایھ افتضاح دولت 

.شده است نظم بدھید
نھ اینكھ مثل سابق ،ھزار نفر شاگرد بھ فرنگستان بفرستید•

بلكھ تا ده سال درمدرسھ ھاي . ھر كدامي دو سھ زن بگیرند
آنجا محبوس بمانند بھ طوري كھ ثلث آنھا در زیر كار 

.بمیرند و باقي دیگر آدم شوند
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.اصول كار اینھا ھستند•
.كارھاي كردني اینھا ھستند•
.تنظیماتي كھ فرنگستان از سفر ھمایون متوقع بود اینھا ھستند•
شكي نیست كھ اگر كسي جرأت بكند و این مطالب را در مجلس •

ھمھ متفقاً حكم بر سفاھت گوینده خواھند ،وزراي ما بھ زبان بیاورد
كرد و لیكن جناب شما كھ در حق بنده ھنوز في الجملھ حسن ظني 

:دارید باید در اینجا بعضي توضیحات را بھ دقت گوش بدھید
خیاالت و كارھاي فرنگستان عموماً بھ نظر ما اغراق و عجیب و •

.بي معني مي آیند
چرا؟•
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سببش این است كھ ما در ایران ھوش و ذھن و فراست •
.      طبیعي خود را با علوم دنیا بھ كلي مشتبھ كرده ایم

جمیع آن مطالب علمي را كھ عقالي سایر ملل بھ جھت 
ما مي خواھیم در ایران ،تحصیل آن عمرھا صرف مي كنند

بدون ھیچ زحمت و بھ ھوش و ذھن طبیعي خود در آن 
.  واحد درك كنیم

اما حاال ،این طرز تحقیق ما یك وقتي چندان عیب نداشت•
.بھ كلي معیوب است



8

كارھاي دنیا یك وقتي ساده بود و ھر كس معني آنھا را بھ •
.  حكم ھوش و ذھن طبیعي مي توانست بھ سھولت درك نماید
مھندسي عھد ھوشنگ، حسابداني حسن صباح و وزارت 
كریم خان زند چندان عمق و امتیازي نداشت كھ فراست 

طبیعي نتواند معني آنھا را بفھمد و لیكن در این عھد تازه 
بھ واسطھ ترقیات علوم چندان اسباب و معاني عجیب بروز 

ھرگز قادر بھ ادراك آنھا ،كرده كھ ھوش طبیعي بدون علم
.نخواھد بود
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ھوش و ذھن بي علم چگونھ مي تواند بفھمد كھ •
.  راف و تصویر عكس را چطور ممكن ساختھ اندگتل

ھوش و ذھن مستوفي ھاي كابل چطور مي تواند قبول 
كند كھ در فرانسھ دو سھ نفر وزراي خود را در یك 

.سال دوھزار كرور پول قرض كردند
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اینھا مطالبي ھستند كھ بھ جھت فھمیدن دقایق آنھا یك عقل •
.سلیم باید اقالً سي سال مشغول علوم مختلف باشد

ما در ایران ازجمیع آن علوم تازه كھ قانون بھ كارھاي •
یعني در ھیچ مدرسھ اي و در .فرنگستان دارد بي خبر ھستیم

آن علوم را درس نخوانده ایم ولیكن این بي عملي یھیچ كتاب
.  ما ھیچ تقصیر نیست
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وزراي سایر دول نیز ازاغلب این علوم بي خبر •
.ھستند

تكلیف وزرا بھ ھیچ وجھ این نیست كھ داراي 
نكتھ واجب این است كھ ،جمیع علوم باشند

ھوش و ذھن خود را با علوم دنیا ، شخص
.وتصور نماید کھ عقل کل استمشتبھ نكنند
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درانگلیس یك دستگاھي ھست كھ قدرت و امنیت و 
جان و ملت انگلیس بستھ بھ آن است و این دستگاه 

در این اوقات انقالب و . عبارتست از وزارت بحریھ
احتمال جنگ عمومي خواستند این دستگاه را محكم تر 

چھ كردند؟ یك شخصي را آوردند . و معتبرتر كنند
وزیر بحري كردند كھ ھرگز در خدمات بحریھ و 

عسكریھ نبوده و از اوضاع دریا و كشتي اصالً 
بھ ھمین طور اغلب مي بینیم بر سر . اطالعي ندارد

دستگاه ھاي بزرگ چنان آدمھا مأمور مي شوند كھ از 
علوم مخصوصھ آن دستگاه بھ ھیچ وجھ بویي 

.نشنیده اند
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با وصف وزراي بي ربط ، چطور مي شود كھ نظم امور•
سببش ھمان ، ساعت بھ ساعت در ترقي استدنیاکرد؟

:است كھ عرض كردم
وزراي فرنگستان ھوش و ذھن خود را با وسعت علوم دنیا •

ھر علمي را كھ در مدرسھ تحصیل . مشتبھ نمي كنند
.بدون خجالت مي گویند،نكرده اند
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آنھا اگر چیزی را نمی دانند، بھ راحتی •
ما این علوم را نخوانده ایم و بھ حكم میگویند 

ھمیشھ تحقیق مسائل ،این اعتراف حكیمانھ
عمده را رجوع بھ اصحاب علم مخصوص 

.مي نمایند
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تحقیق ،برخالف این رسم فرنگستان، ما در ایران
جمیع مسائل را منحصراً رجوع بھ ھوش و ذھن 

.  شخصي خود مي كنیم
در ھر كار ھوش و سلیقھ شخصي خود را حكم 

علم و تحصیل از براي ما ھیچ . مطلق قرار مي  دھیم
مسائل علمي كھ از آن عمیق تر و مشكل تر ،است
.  حكم آن را در آن واحد جاري مي كنیم،نباشد
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ھیچ الزم نیست از وزراي ما بپرسند كھ این درایران 
علوم و كماالت را در چھ زمان و در چھ كتاب تحصیل 

!    چون ھوش و ذھني كھ دارند كافي است. دنكرده ا
در ،نمي دانم و نخوانده ام. جمیع علوم را نخوانده مي دانند

خیال . دانستن جزو منصب است. زبان ایشان كفر است
مي كنند كھ اگر احیاناً در یك مسئلھ بگویند نمي دانم شأن و 

.منصب شخص آنھا بھ كلي خواھد رفت
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قسم مي خورم كھ در میان این صد نفر فرنگي كھ 
یك نفر نیست كھ جرأت بكند بگوید ،در تھران ھستند

من اكونومي پولتیك مي دانم، اما جمیع اھل درب خانھ 
اگر !ما كل این علوم را در سینھ خود مضبوط دارند

از سفراي انگلیس و فرانسھ بپرسید بانك را چطور 
یقیناً بالتأمل جواب خواھند داد كھ ؟ترتیب مي دھند

این مطلب علوم مخصوص الزم دارد و ما نخوانده ایم 
. و نمي دانیم
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اما اگر این مسئلھ را رجوع بھ مجلس وزرا 
نھ تنھا جمیع وزرا بر كل دقایق آن ،نمائیم

بلكھ فراش ھاي ،احكام قطعي جاري خواھند كرد
خلوت ما نیز جمیع معایب آن را درآن واحد 

!خواھند شكافت
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ارسطو كھ یكي از اعظم عقول دنیا محسوب 
با جمیع عقول خود ،ھرگاه حاال زنده بشود،مي شود

نمي تواند بدون تحصیل علوم تازه بفھمد استقراض 
دولتي یعني چھ، اما شھاب الملك مرحوم و امثال غیر 

ھمھ نكات این علم را ،مرحوم او با علم نخوانده
.....كامالً مي دانند
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دول فرنگستان بھ جھت ترقي علوم اكونومي 
كرورھا خرج مي كنند و چندین ھزار نفر ،پولتیك

عمر خود را در تحصیل این علوم تلف مي نمایند تا 
. اینكھ چند نفر اكونومیست پیدا مي شوند

در ایران ھیچ احتیاج بھ این نقل ھا نیست ما ھمھ 
بانك و راه آھن و علوم !اكونومیست كامل ھستیم

سھل و ،ھمھ در نظر ما مثل آب،مالیھ و علوم اداره
.روشن است
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مادامي كھ در ایران وضع تحقیق ما این 
مادامي كھ وزراي ما ھمھ علوم را .است

بدیھي است كھ در ایران ھیچ ،نخوانده مي دانند
.كار تازه ممكن نخواھد بود

پس چھ باید كرد؟
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آن فضول ھاي احمق كھ مي گویند ما ھمھ این كارھا : اوالً 
را فھمیده و ھمھ این علوم را مي دانیم باید آنھا را از مجلس 

.وزرا بیرون كرد
آن اشخاص باشعور كھ مي گویند ما از این علوم : ثانیاً 

ولي اجراي این كارھا را موافق عقل از ،بي خبر ھستیم
براي ایران واجب و ناگزیر مي دانیم باید دست این اشخاص 

را بوسید و ایشان را مأمور كرد كھ این قبیل كارھا را 
.مجرا بدارند
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سرتان را بھ تأسف حركت مي دھید و آھي 
مي كشید كھ این ناظم الملك ساده لوح چرا بھ 

؟  این شدت از اوضاع ایران بي خبر است
مضموني كھ مي خواھید بھ من جواب بنویسید 

اینجا ایران است اینجا ،اي رفیق:این است كھ
صد باد صبا اینجا بي سلسلھ (ملك اسالم است 

مستوفي ھا صد نوع مضمون ). مي رقصند
.خواھند گفت، علما پوست ما را خواھند كند
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این تعرضات كھنھ حاال دیگر واقعاً بدتر اما بپذیرید،
.  از فحش است

ھرگاه این كارھا كھ ذكر شد بھ دین اسالم بھ 
یا بھ دستگاه علما ،قدرذره اي مخالفت داشتھ باشند

یا از مداخل و اعتبار ،سرموئي ضرر برسانند
و استایراد شما بھ جا ،مستوفي ھا چیزي كم بكنند

لیكن در نیم ساعت مي توان مثل آفتاب روشن كرد كھ 
مصلحت مال و مستوفي و خیر دین و دولت در 

اجراي این كارھا و مجبوراً و منحصراً بستھ بھ این 
.كارھاست
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با صد كرور سرمایھ و با آن تدابیر معجز نما 
در دو سال ،كھ سایر دول را غرق نعمت كرده

محصوالت ایران سي چھل مقابل بیشتر خواھد 
یعني حاال ھر قدرغلھ و ابریشم و تریاك و . شد

سي چھل مقابل بیشتر ،تنباكو بھ عمل مي آید
مالیات ایران ھم سي چھل مقابل زیادتر (شده 

.) خواھد شد
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آن وقت مال و مستوفي، رعیت اگر چنین کنیم، 
در جمیع امور خود، ، و لشكر، نوكروپادشاه

چنان وسعتي پیدا خواھند كرد كھ از تصور 
.حالت امروزه خود وحشت نمایند
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بھ سلیقھ بنده . مطلب را بیش از این شرح نمي دھم
كارھاي كردني عبارت از ھمان چند فقرات است كھ ذكر 

.شد
ھر گاه این كارھا را بھ میزان ذھن و فراست شخصي 

شكي نیست كھ ھمھ معیوب و مضروبي معني ،خود بسنجیم
اما ھر گاه این كارھا را از . و محال بھ نظر خواھد آمد

تصدیق خواھیم كرد ،بالتأمل،روي علوم معینھ تحقیق كنیم
كھ اجراي آنھا سھل و طبیعي و موافق دین اسالم و 

.متضمن نجات دولت است
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خواه مردود و ،معني این كارھا خواه مقبول
،اجراي این كارھا خواه مشكل، خواه آسان

جان مطلب این است كھ خارج از این كارھا 
بي معني و جز بازیچھ و اسباب تمسخر ،ھرچھ بكنید

، صالح و مایھ تضییع عمر دولت نخواھد بود
.مملکت  خویش  خسروان دانند


