گزیدههائی از رسالۀ مدنیه
…به ديدۀ بصيرت مالحظه نمائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حِ کم و علوم و صنايع و بدايع مختلفۀ
متنوعه ّکل از فيوضات عقل و دانش است .هر طايفه و قبيلهای که در اين بحر بىپايان بيشتر تعمق نمودند از سائر
قبائل و ملل پيشترندّ .
عزت و سعادت هر ملتى در آن است که از افق معارف چون شمس مشرق گردند ( هل يستوى
الذين يعلمون والذين اليعلمون ) و شرافت و مفخرت انسان در آن است که بين مأل امکان منشأ خيرى گردد .در عالم
وجود آيا نعمتى اعظم از آن متصور است که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که بتوفيقات الهيه سبب آسايش و
راحت و سعادت و منفعت هيئت بشريه است ال وهللا بلکه لذت و سعادتى اتّم و اکبر از اين نه .تا به کى به پَر نفس و
هوى پرواز نمائيم و تا به کى در اَسفل جهل به نِکبت کبرى چون امم متوحشه بسر بريم .پروردگار چشم ،عنايت
فرموده که در آفاق بنگريم و آنچه وسيلۀ تمدن و انسانيت است به آن تشبث نمائيم و گوش احسان شده تا کلمات حکميۀ
عقال و دانايان را استماع نموده و پند گرفته کمر همت به اجراى مقتضيات آن بربنديم .حواس و قوای باطنيه عطا
گشته که در امور خيريۀ جمعيت بشريت صرف نمائيم و به عقل دوربين بين اجناس و انواع موجودات ممتاز شده دائما ً
مستمرا ً در امور کليه و جزئيه و مهمه و عاديه مشغول گرديم تا جميع در حصن حصين دانائى محفوظ و مصون باشيم
و در کل احيان به جهت سعادت بشريه اساس جديدى تأسيس و صنع بديعى ايجاد و ترويج نمائيم .چقدر انسان شريف و
عزيز است اگر به آنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه قدر رذيل و ذليل است اگر ا ز منفعت جمهور چشم پوشيده در فکر
منافع ذاتيه و اغراض شخصيۀ خود عمر گرانمايه را بگذراند.
سکر هوی بهوش آمده و از غفلت و کاهلی بيدار گشته به نظر انصاف نظر کنيم
…حال ای اهل ايران بايد قدری از ُ
آيا غيرت و ه ّمت انسان قائل بر آن میشود که چنين خ ّ
ط ٴه مبارکه که منشأ تمدّن عالم و مبدأ ّ
عزت و سعادت بنیآدم
بوده و مغبوط آفاق و محسود ک ّل ملل شرق و غرب امکان حال مح ّل تأسّف ک ّل قبايل و شعوب گردد و در تواريخ
اعصار حاليّه ذکر عدم مدنيّتش تا ابداآلباد در صفحهٴ روزگار باقی با وجود آنکه ملّتش اشرف ملل بوده حال باين
احوال اسفاشتمال قناعت نمايد و مع آنکه اقليمش مرغوبترين ک ّل اقاليم بوده حال به نِکبت عدم سعی و کوشش و
نادانی بیمعارفترين کشورهای عالم شمرده گردد.
…و چون نظر دقيق نمائيد مشهود و معلوم گردد که علّت عظمای جور و فتور و عدم عدل و حقّانيّت و انتظام امور
از قِلّت تديّن حقيقی و عدم معارف جمهور است .مثالً اگر اهالی متديّن و در قرائت و کتابت ماهر و متفنّن باشند اگر
مشکلی رخ نمايد ّاوالً به حکومت محلّيّه شکايت نمايند اگر امری مغاير عدل و انصاف بينند و روش و حرکت
حکومت را منافی رضای باری و مغاير معدلت شهرياری مشاهده کنند داوری خود را بمجالس عاليه رسانند و انحراف
حکومت محلّيّه را از مسلک مستقيم شرع مبين بيان کنند و بعد مجالس عاليه صورت استنطاق را از مح ّل معلوم بطلبند
البتّه آن شخص مشمول الطاف عدل و داد گردد ولکن حال اکثر اهالی از قلّت معارف زبان و بيانی که تفهيم مقاصد
خويش نمايند ندارند.
…باری از تفاصيلی که بيان شد مقصود اين بود که ّ
اقالً معلوم گردد که ّ
عزت و سعادت و بزرگواری و منقبت و تلذّذ
سمو ه ّمت و وسعت معلومات و ح ّل مشکالت است.
علو فطرت و ّ
و راحت انسان در ثروت ذاتيّ ٴه خود نبوده بلکه در ّ

قو ٴه تنفيذيّه حکومت است
قو ٴه تنفيذيّه .مرکز ّ
قو ٴه تشريعيّه و ّ
قو ٴه اعظم اقوم الزم ّ
…و از اين گذشته عالم سياسی را دو ّ
قو ٴه تشريعيّه دانايان هوشمند .حال اگر اين رکن رکين و اساس متين جامع و کامل نباشد چگونه فالح و نجاح
و مرجع ّ
تصور گردد.
از برای هيئت ملّت
ّ
…ولکن چون اين اوان چنين نفوس کاملهٴ جامعه نادر الوجود است و حکومت و هيئت ملّت به انتظام حال در غايت
درج ٴه احتياج ،لذا تا ٴسيس هيئت علميّه الزم که اعضای اين مجلس هر چند نفس در فنّی از فنون مذکوره ماهر باشند و
به اقدام و جهد بليغ در جميع احتياجات حاليّه و استقباليّه تف ّکر نموده امور را در نقط ٴه اعتدال و مرکز مستقيمی مرکوز
نمايند.
بزرگوار بلنده ّمت ،چون آفتاب رخشندهٴ عالم غيرت
علم افرازد که چند ملوک
…بلی تمدّن حقيقی وقتی در قطب عالمَ ،
ِ
و حميّت به جهت خيريّت و سعادت عموم بشر به عزمی ثابت و رأيی راسخ ،قدم پيش نهاده مسئل ٴه صلح عمومی را در
ميدان مشورت گذارند و به جميع وسايل و وسايط تشبّث نموده ،عقد انجمن دول عالم نمايند و يک معاهدهٴ قويّه و ميثاق
و شروط محکمهٴ ثابته تا ٴسيس نمايند و اعالن نموده به اتّفاق عموم هيئت بشريّه مؤ ّکد فرمايند .اين امر ات ّم اقوم را که
فیالحقيقه سبب آسايش آفرينش است ک ّل س ّکان ارض مقدّس شمرده ،جميع قوای عالم متوجّه ثبوت و بقای اين عهد
اعظم باشد و در اين معاهد ٴه عموميّه تعيين و تحديد حدود و ثغور هر دولتی گردد و توضيع روش و حرکت هر
مقرر و معيّن گردد و
حکومتی شود و جميع معاهدات و مناسبات دوليّه و روابط و ضوابط مابين هيئت حکومتيّهٴ بشريّه ّ
صص شود چه اگر تدارکات محاربه و قوای عسکريّهٴ دولتی ازدياد
قوهٴ حربيّهٴ هر حکومتی به حدّی معلوم مخ ّ
کذلک ّ
يابد سبب تو ّهم دول سايره گردد .باری اصل مبنای اين عهد قويم را بر آن قرار دهند که اگر دولتی از دول مِ نبعد
قوت بر تدمير آن
شرطی از شروط را فسخ نمايد ک ّل دول عالم بر اضمحالل او قيام نمايند بلکه هيئت بشريّه به کمال ّ
حکومت برخيزد اگر جسم مريض عالم به اين داروی اعظم موفّق گردد البتّه اعتدال کلّی کسب نموده به شفای باقی
دائمی فايز گردد.
…ای اهل ايران چشم را بگشائيد و گوش را باز کنيد و از تقليد نفوس متو ّهمه که سبب اعظم ضاللت و گمراهی و
سفالت و نادانی انسان است مقدّس گشته به حقيقت امور پیبريد و در اتّخاذ و تشبّث وسايل حيات و سعادت و
بزرگواری و ّ
عزت خود بين ملل و طوايف عالم بکوشيد.
…انسان بايد در هر فنّی قبل از تحصيل مالحظه نمايد که فوايد اين ّ
فن چه چيز است و چه ثمره و نتايجی از او
حاصل اگر از علوم مفيده يعنی جمعيّت بشريّه را فوايد کلّی از او حاصل البتّه بجان در تحصيلش بکوشد ّ
واال اگر
تصورات متتابعهٴ متواليه بوده و جز آنکه سبب نزاع و جدال شود ثمرهای از او
عبارت از مباحث بیفايدهٴ صرفه و
ّ
حاصل نه ،به چه جهت انسان حيات خود را در منازعات و مجادالت بیفايدهٴ آن صرف نمايد.
…سه چيز چون در عالم کون به عنايت الهيّه موجود شد ،اين عالم خاک به حيات تازه و لطافت و زينت بیاندازه
فايز گرددّ .اول ارياح لواقح بهاری و ثانی فيضان و کرم ابر نيسانی ثالث حرارت آفتاب نورانی چون اين سه از فضل
خرم گشته به انواع شکوفه و ازهار و
بیپايان الهی احسان شد به اذن هللا اشجار و اغصان پژمرده کمکم سرسبز و ّ
اثمار مزيّن گردند و همچنين نيّات خالصه و معدلت پادشاهی و دانش و مهارت کامل ٴه سياسی اوليای امور و ه ّمت و
غيرت اهالی چون جمع شود روز بروز آثار ترقّی و اصالحات کامله و ّ
عزت و سعادت دولت و ملّت جلوهگر گردد.

…و همچنين الزم است که در جميع بالد ايران حتّی قُرا و قصبات صغيره مکتبهای متعدّد گشوده و اهالی از هر
جهت تشويق و تحريص بر تعليم قرائت و کتابت اطفال شوند حتّی عنداللّزوم اجبار گردند تا عروق و اعصاب ملّت به
حرکت نيايد ک ّل تشبّثات بیفايده است چه که ملّت بمثابهٴ جسم و غيرت و ه ّمت مانند جان جسم بیجان حرکت نکند حال
محرکش توسيع دايرهٴ معارف است.
قوهٴ عظمی در طينت اهالی ايران در ُمنتها درجه موجود،
ّ
اين ّ
…و اگر گفته شود که قوانين و اصول و اساس ترقّی در درجات عالي ٴه مدنيّت کامله که در ممالک سايره جاری است
آن موافق حال و مقتضيات مألوفهٴ اهالی ايران نيست .از اين جهت الزم است که در خود ايران مدبّران مملکت جهد
مضرت از چه جهت است .آيا عمار
بليغ نموده ايجاد اصالحاتی نمايند که موافق حال اين بالد باشد ّاول بيان کنند که
ّ
ممالک و تعمير مسالک و توسّل به وسايل تقويت ضعفا و احياء فقرا و ترتيب اسباب ترقّی جمهور و تکثير موا ّد
ثروت عموم و توسيع دايرهٴ معارف و تنظيم حکومت و آزادی حقوق و امنيّت جان و مال و عرض و ناموس مغاير
مضرتش در هر مملکت واضح و هويداست اختصاص
حال اهل ايران است و آنچه غير از امثال اين امور است
ّ
بمکانی دون مکان ندارد.

