
!خرید و فروش مناصب در دوره قاجار

 االسالم كرماني احمد مجد
  

لھ احمد مجد شروطیت در مقا صر م قد ع سندگان منت ست االسالم كرماني از نوی كرده ا شاره  جار ا خر دوره قا قام در اوا صب و م فروش من بھ رواج  لھ . اي  ین مقا در ا
 :خوانیم مي

خر دوره یھ ي ناصرالدین در اوا كار مال صطالح مستوفي شاه  بھ ا حل و  ضافھ م شھري ا یچ  كھ ھ سید  جایي ر بھ  یران  حل«ھا  ي ا حت م براي » باقي ت شاه  شت و  ندا
شود پوشانیدن كسر بودجھ مجبور شد كھ بھ وسایلي فوق سیلھ. العاده متوسل  ند و كھ علي  او چ مود  یار ن قتي اخت بر  ي مو باطن  ما در  مود ا بار ن خودش را  بار  ظاھر  ال

 .ي ایران افزود خرابي مالیھ
صلھ. اول آن كھ مساعده حوالھ داد كرد  یعني قرارداد یك قسط از مالیات را حكام والیات قبل از تجدید سال از مردم مطالبھ نمایند و در واقع سال نو را و نھ  سال كھ ي 

سیلھ شد و صل ن فاوتي حا ندان ت ھم چ ین راه  چون از ا ید و  با آن گذران ھم  ندي  تا چ مود و  خاب ن گر انت حراج . ي دی فروش و  عرض  قاب را در م صب و ال عني منا ی
ند ند. درآورد بھ او داد لغ معیـني  بل مب كرد در مقا ستدعا  صبي ا ھر من كس  جي، . ھر  سرتیپي، امیرپن سرھنگي،  یاوري،  سطاني،  یل،  جات نظـامي از قب ثالً در م

در اوائل، حمقا براي انجام این معاملھ با . ي صاحبان مناصب دو سھ مقابل افراد نظامي شد اي فروختھ شد كھ عده امیرتوماني، سرداري، ساالري، امیر نوباني، باندازه
كھ  قتي  تا و شدند  عي  بواب جم كمال عجلھ حاضر شدند و پول دادند تا صاحب منصب خارج از فوج یعني سرھنگ و سرتیپ و امیر پنج و امیرتومان افتخاري بدون ا

قي  ي آنھا بھ قدري زیاد شد كھ دیگر كسي پیرامون این معاملھ نرفت بلكھ از بس ھر بي عده صب با ین منا براي ا شرفي  شأن و  گر  شد دی صب   سر و پایي صاحب من
 .نصیب از منصب نماندند حتي زرگر و معمار و كالھدوز و نجار ھم بي. نماند

ین  بعد از آن كھ این متاع بھ كلي فاسد شد و از رونق افتاد شروع بھ فروش القاب افتخاري كردند و بھ اختالف لغات، قیمتي براي صحھ قدیمي مع ي فرامین بھ عنوان ت
شدند كردند و از ھر ماده چندین لفظ مشتق شد بھ طوري كھ قاموس و منتھي ماده. االرب ھم از تعداد آنھا عاجز  ثالً  یھ  م ضاف ال ظي و م شتقاق لف یث ا صرت از ح ي ن
ھا اشــاره مي نھ بـھ بعضـي از آن كھ بـراي نمو صد لقـب شــد  صرة  الدولھ، نصرة نصـرة: نمـائیم قریـب پان سلطنھ، ن صرة الملك، نصرة ال سلطان، ن شگر،  خاقان، نصرة ال ل

اســم فاعــل آن ھــم كــھ ناصــر باشــد بــھ ھمیــن قســم ناصــرالدولھ، ناصرالســلطنھ، ناصــرالملك، . الممالك دفتر، نصــرة خلوت، نصــرة حضــور، نصــرة نظام، نصرة نصــرة
ین  بر ھم شتند و  مل نگذا ھم مھ عل آن را  صیغھ ف ناصرالممالك، ناصرالسلطان، ناصر خاقان، ناصر نظام، ناصر لشگر، ناصر حضور، ناصر دفتر، ناصر الوزاره ـ 

نصیرالدولھ، نصیرالسلطنھ، نصیرالملك، نصیرالسلطان، نصیر نظام، نصیر دفتر، نصیرخلوت، نصیرحضور، نصیرالممالك، نصیرلشگر، نصیرخاقان، بعد كھ : قیاس
خر. از ثالثي مجرد آن فارغ شدند آن را باب افتعالي بردند لي آ صارالدولھ ا خر انت لي آ صرالدولھ ا شده منت غت مشتق  ندین ل ھم چ نت از . و از او  غت اما ین ل ھم چن و 

 .السلطنھ الي آخر بھ اضافات مختلفھ استعمال شد الممالك، مؤتمن الدولھ، مؤتمن مؤتمن: الدولھ گرفتھ الي امین دواب بعد بھ باب افتعالش بردند امین
ً مثل امانت، معین  .الدولھ الي آخر لغت اعانت ھم تقریبا

كھ مستعین نمي. ولي تفاوتي كھ دارد در مزید فیھ است نھ در ثالثي مجرد برده  ناه  الدولھ  دانم بھ چھ مالحظھ این لغت از باب افتعال قھر كرده است و بھ باب استفعال پ
 .السلطنھ و امثال آن استعمال شد و مستعان

سي  سي و فار بعد از آن كھ تمام كتاب قاموس را گشتند و پدر مشتقات را درآوردند شروع بھ جوامد نمودند و رفتھ رفتھ قید تركیب لفظي را ھم زدند و عربي را با فار
چار . ھژیرالسلطنھ، بھادرالدولھ، حسام دفتر، سیف لشگر، ضرغام دفتر، ضرغام لشگر: را با عربي تركیب نمودند مثل ستند نا بر نب باري از جوامدو اعالم ھم طرفي 

ھر و  الدولھ، نجم السلطنھ، اخترالدولھ، نجم الدولھ، كوكب شمس: بھ آسمان رفتند و دست بھ فلكات زدند ند از م چون دید ھا و  ثال آن سلطنھ، و ام الممالك، مھرالدولھ، مھرال
خر الدولھ، و عین  عین: الیھ استعمال نمودند ي فلكیات ھم بارشان بار نشد شروع بھ تشریح بدن انسان نمودند و ھر عضوي را بھ چندین مضاف سپھر و كلیھ . الملك الي آ

 .الملك الي آخر السلطنھ، لسان الدولھ، لسان لسان. فؤاد الملك الي آخر اقسامھ. الملك الي آخر اقسامھ السلطنھ، ساعد الدولھ، ساعد عضدالدولھ، عضدالسلطنھ الي آخر ـ ساعد
 .ولي از این رھگذر دولت علیھ را چندان گشایشي حاصل نشد چرا كھ راه تقلب در آن باز ود ست متقلبین دراز شد

ً استدعا كردند و بھ شفاعت وزرا و خان ً بسیاري از این القاب را مجانا  .زادگان بھ مختصر تعارفي گذرانیدند ھا و شاه اوال
ً رندان بنا كردند بھ فرمان ساختن و چون فرمان لقب محتاج بھ ثبت و ضبط نبود ھر كس ھم مي ي ھمایوني را بعد از دو سھ روز مشق كردن بسازد  توانست صحھ ثانیا

ق ي فرمان لقب فقط محتاج است بھ مھر صدر و بھ عالوه از صحھ ھزار فرمان ل گر روزي  تول ا ضورش مياعظم، و اتابك مق ھم ح ھر مي ب  ند م كھ  برد ین  نھ ا كرد 
بھ  ھاي حضورش كھ این گونھ كاغذھا را بھ ضمیمھ انداخت نزد منشي خودش بخواند بلكھ عادت او این بود كھ مھرش را مي كھ  ي جواب عرایض و مراسالت والیات 

ھر  ھا ھم مي  نوشتند مھر كنند و منشي سلیقھ خودشان مي كھ  ین بود ند، ا بھ ك دانستند اتابك در مھر كردن فرمان لقب نھ امتناھي دارد و نھ ھرگز اعتنایي كھ چیزي مطال
سطھ دادند بدون تردید مھر مي آنھا مي چھ ملفوفھ یا فرمان لقب بھ  مي كردند و بھ مختصر تقدیمي كھ صاحب آن لقب با وا صدور فرمان  عت مي ي  ند و  داد قنا ھا  كرد آن

ي ھمایوني ھم بدون تقدیم ممكن نبود لھذا رنود شروع كردند  ي ھمایوني برسانند و صحھ گرفتند كھ ببرند بھ صحھ رسید مي آن كھ بھ مھر اتابك مي ھم فرامین را بعد از 
كج  دانند ما چھ مي اند مي ي ایران را دیده باختن صحھ و كساني كھ فرامین معمولھ خط  یك  غیر از  كھ  چرا  سازند  صحنھ را ب ست  كن ا سھولت مم بھ  نھ  گوییم و چگو

 غیر از مھر پادشاھي دیگر معطلي ندارد و مھر  ي پادشاھي است نھ عالمت خاصي و بعد از صحھ ومعوج كشیدن زحمتي دیگر ندارد نھ ثبت مخصوصي براي صحھ
طع مي مر ق غي ا صر مبل بھ مخت قاب  كھ در ال ین دارد  سومي مع كھ ر ست  صي ا شخص مخصو نزد  ھم در  شاه  فروش  پاد یا  جب و  قوق و موا باب ح ما در  شود ا

 . پردازد گیرد ودر سال مبلغي بابت اجاره مھر سلطنتي بھ دولت مي جات از قرارتوماني یك قران و پانزده شاھي رسوم مھر كردن فرامین را مھردار مي خالص
بدون تحمل مخارج فرمان كھ  ستند  ھذا خوا ست ل كار نی ین  صي در ا سد مخصو حد و  ند  قاب دید طالبین ال شد و  یاد  فت و ز ً آن كھ چون القاب رواجي گر سي  ثالثا نوی

 نوشت و در  اعظم مي اي بھ صدر نكرده عریضھ... رسانید مثالً از كرمان فالن  بنابراین وسایلي مخصوص اختراع نمودند كھ آنھا را بھ مقصود مي. صاحب لقب شوند
نمود و پاكت را بھ  كرد و سرپاكت را با آن مھري كھ بھ میل خودش حك كرده بود مھر مي العلماء، و یك مھري ھم با دو قران تمام مي كرد سلطان آخر كاغذ امضاء مي

ید كرمان جناب سلطان: رسید كھ جوابش را نوشتھ بود اعظم مي بعد از چند ھفتھ جوابي از صدر. داد خانھ مي پست ظھ نما سلطان. العلماء مالح كت،  ین پا العلمایي آن  ھم
 .ساخت آخوند را نزد ھمگان مدلل مي

ھم از  كردند كھ سفارشي از صدر وسیلھ دیگر آن كھ اشخاصي كھ در تھران آشنایي داشتند خواھش مي شخص  ید، آن  اعظم خطاب بھ حاكم محل درباره آنھا صادر نما
جا .. الشریعھ یزد یا كرمان یا شیراز و  االسالم یا معین  اي بھ این مضمون درباره مجدالعلماء یا امین كرد كھ سفارش نامھ یكي از منشیان صدارت خواھش مي بھ حاكم آن

ین.  الدولھ الملك، یا سركار اشرف ارفع و یا شاھزاده فالن جناب مستطاب اجل اكرم فالن«:  نوشت كھ صادر كند، او ھم در نھایت سادگي مي قاي ام شریعھ از  جناب آ  ال
مال  بستگان مخصوص اینجانب است و رعایت احوال او را ھمھ وقت الزم مي شان ك صد مشروعھ ای كھ در مقا خواھش دارم  ضرت واال  یا ح دانم لھذا از جناب اجل 

ست نب ا ین جا نان ا خواه مي» بذل جھد را مراعات فرمایید مزید امت قب  شخص ل نزد  سطھ  كت را وا ین پا ضور  و ا بھ ح  ً كھ مستقیما ین  عوض ا بھ  ھم  ستاد و او  فر
براي . پنداشت آن لقب را مسلم بھ خود مي و . داد حكومت ببرد در نزد خود نگاھداشتھ بھ تمام اشنایان خود نشان مي نده  خود ب بھ ھمین وسیلھ  قب  شاید زیاده از پنجاه ل

مان امین ھا در كر شریعھ، معین دوستانم صادر كرده باشم كھ یادگار آن شریعھ، امین ال سالم، نظام ال شریعھ، قوام اال سالم، مؤید ال سالم اال جود  شریعت. اال غیره مو مدار و 
 . ھستند

قب  مر ل كھ ا ستند  مردم دان ید و  چھارم بعد از آن كھ كار لقب بھ این افتضاحات منجر شد واحدي در مقام تحقیق و تفتیش بر نیامد كھ مصدر و مأخذ القاب را معلوم نما
ین  بھ ا جوع  شوند ر در دولت مثل امر مستحبات در شریعت است كھ مورد مسامحھ و عدم اعتناء و مسؤولیت واقع شده لھذا بدون این كھ بھ یكي از آن وسایل متوسل 

عد   حكاكي كردند و ھر لقبي را كھ خودشان براي خود انتخاب نمودند بھ چھار قران خریدند یعني دستورالعمل مي ند و ب دادند مھري بھ فالن عنوان براي آنھا حكاكي ك
یت مي شد آن را در مراسالت و قبوض و بروات خود بھ كار مي از آن كھ مھر حاضر مي ھر كفا ستعمال م مان ا قب  بردند و ھ قب مل بھ آن ل ھر،  صاحب آن م كھ  كرد 

قب داده شناختھ شد و احدي از او نمي ً ل ستقیما نده م قاب معروف  پرسید كھ شما را كي لقب داده چنان كھ متجاوز از دویست نفر را خود ب بھ ھمان ال مروز  لب ا ام و اغ
قاب .  ھستند سیاري از ال شدند و ب قاب  صاحب ال  ً بیرا ً و ك صغیرا  ،ً ساءا ً و ن جاال یران ر مردم ا شر از  یك ع  ً با كھ تقری بھ ھمین جھات كار لقب در ایران بھ جایي رسید 

 .الملك و امثال آنھا السلطنھ، نظام  الدولھ، فرمانفرما، نظام السلطنھ، امین السلطان، نایب مكرر شود سواي چند لقب بزرگ كھ از قدیم مقرر شده از قبیل، ظل
ضاف كھ م قابي  كھ ال شد بل ما و  مابقي در ھر شھري بھ عینھ مثل پایتخت بھ تكرار رواج گرفت و نھ تنھا القاب دولتي در شھرھا مكرر  شریعت و عل سالم و  ھا ا الیھ آن

عاون التجار، معاون االسالم، امین  الشریعھ، امین العلماء، امین امین: واعظین و تجار وحكماء و امثال آنھا بود مثل شریعھ، م ھر  الواعظین، معاون ال ھا در  مام این باء ت االط
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 .شھري یك دستھ پیدا شد كھ ربطي بھ شھرھاي دیگر نداشت
لي در  التجار و امین اما در پایتخت مالحظھ از تعدد و تكرارنشد بھ عبارة اخري در ھر شھري معاون ست و شتر نی فر بی یك ن ظام  شجاع ن یا  سلطان  الشریعھ یا مجلل ال

فر رفیع السلطان و شش نفر مصدق تھران در ھر محلھ اقالً ده نفر داراي یك لقب ھستند چنان كھ خود بنده در تھران ھفت نفر بدیع فر  الممالك و چھار ن نج ن سلطان و پ ال
جار  الواعظین و یازده نفر معاون الممالك و چھار نفر عالءالملك و شش نفر اشرف االسالم و سھ نفر بدیع التجار و سھ نفر ھم لقب خودم مجد نفر امین ساالرامجد وپنج  الت

فر ادیب و دوازده نفر ادیب ماء و ھفت ن شراف مي الحك فر صدراال شت ن سلطنھ و ھ قاب  ال میز ال براي ت ھا  سامي آن نداي وطن ا مھ  فتر مشتركین روزنا سم، و در د شنا
ً بھ غیر صاحب اصلي او مي. مفصالً ثبت است ً پاكت چھ بسا تلگرافات و مراسالت والیات را اشتباھا االسالم محرر امام جمعھ  ھاي بنده را بھ مجد دھند چنان كھ مكررا

تب  اند یا مال آنھا را نزد بنده آورده االسالم قزویني داده اي یا مجد االسالم ارومیھ یا مجد كرار متر اند و معلوم است كھ چھ مفاسد غیر منتظره و ناگواري بر این تعدد و ت
ست از . احدي در مقام رفع این آثار ناھنجار نیست و حال آن كھ عالجش خیلي آسان است. شود مي زیرا بسیاري از مواد مشتقھ ھست كھ ھنوز استعمال نشده و ممكن ا

ً بسیار جاي تعجب است كھ آقایان آن صیغ را بھ كلي فراموش كرده آن صیغ ھم بي القابي ترتیب بدھند و واقعا عول آن را  سم مف صرالدولھ، ا ثالً نا ند م شتھ ا . اند كار نگذا
ً ندارد و مفتوح اما فاتح.  السلطنھ، و منصورالملك و غیره داریم منصورالدولھ و منصور السلطان نداریم برعكس منشورالسلطنھ و  السلطنھ و مفتوح الدولھ اسم مفعول ابدا

ً استعمال نكرده  .اند منشورالملك است اما فاعلش فراموش شده و ناشرالسلطنھ و ناشرالملك ابدا
 .اند اش را متروك گذاشتھ الممالك ھم ھست اما اسم فاعل  السلطنھ، قویم قویم: الدولھ السلطنھ وغیره من االقسام داریم، قویم  الدولھ، قوام الملك، قوام قوام
ستعمال كرده  الدولھ و قائم قائم فھ ا ضافات مختل بھ ا ضیل  عل، تف غات اف كھ از اغلب ل ثل اكرم السلطنھ و امثال آن ھنوز استعمال نشده، چنان  ند م لھ، اعظم ا سلطنھ،   الدو ال

ضل اشـجع سن الملك، اف ضیل اسـتعمال نكرده الملك، اح عل تف نوز اف گر ھ عض دی ما از ب غیره ا لھ، افھم  انـد مثـل افتح الدولھ و  قوم، اكمل الدو سردار ا سلطان،  لھ،  ال الدو
لك و  ً نمي... اكبرالمما بدا یبي ا عني ترك ظھ م قاب مالح عالوه در ال ند و ب غات ندار سایر ل با  فاوتي  عني ت كھ در م سلطان و اعظم شود و اال اشرف حال آن  سلطنھ و  ال ال

دادند چرا كھ معقول نیست كھ كسي اشرف از سلطان و اعظم از سلطنت و ارفع از دولت باشد و بسیاري از القاب بھ  السلطان را بھ كسي لقب نمي مشارالسلطنھ و ارفع
كھ  ست  عال ا باب اف كھ مشیر و مشار از  حال آن  شد و  طرف مشورت دولت با كھ  ست  ین ا كلي معني ندارد مثل مشیرالدولھ و مشارالدولھ كھ مقصود صاحب لقب ا

ً . مصدرش اشاره است و اشاره كننده دولت یا اشاره شونده معني ندارد قا غوي مطل عني ل بر حسب م شارالملك  باز مشاورالدولھ بھ آن معني زیادتر مناسبت دارد و مست
مي تناسبي با ارادة صاحب القاب ندارد چرا كھ معني ظاھري لغوي طلب اشاره كننده ست و ن شونده ا بھ  ي دولت و مشیر طلب اشاره  شاره را از دولت مطال كدام ا دانم 

ھم مي كرده نده اند در حالتي كھ خودشان قابل ھیچ قسم اشاره حسبھ نیستند و ھمان معني را كھ منشورالدولھ دارد ناشرالدولھ  نده كن كھ پراك شد بل شتھ با ند دا لت  توا ي دو
آنقدرھا امتیاز ندارد چرا كھ ھر  ي از دولت  الدولھ و اطاعت كننده الدولھ در مقام تجلي بھتر است از مطیع ي دولت، و ھكذا مطاع اش زیادتر است تا پراكنده شده مناسبت

غات مشتقھ و . فردي از ملت باید مطیع دولت باشد اما مطاع دولت البتھ خیلي اھمیت دارد مھ از ل ھزار كل یب ھشت  شتم قر ماغي دا غي و د كھ فرا قتي  یك و نده  نگار
ھر  آوري نموده خیال داشتم اعالمي منتشر كنم كھ ھر كس لقبي تازه و دست نخورده مي باشد جمع كلمات جامده كھ قابل اخذ القاب مي براي  ید  جوع نما من ر خواھد بھ 

ند و  الزحمھ معین نمایم اما چون مشتریان لقب را خیلي مي لقب ھم یك تومان حق یار مالحظھ كن حان و اخت بھ عنوان امت قاب را  ست ال ند و فھر كھ بیای سیدم  شناختم تر
ً تعدادي را حفظ كرده بروند نزد حكاك ً بھ بنده بگویند ھیچ كدام را نپسندیدیم ولي ضمنا بي  ظاھرا باشي و فرمان آن را با پنج قران صادركنند چنان كھ یكي از آشنایان لق

عھ  ي مجاھد را بھ او نشان دادم علي خواست و شرط كرد اگر پسندش شود ده تومان بھ من بدھد و من كلمھ تھ رق یك ھف عد از  اي از او  الظاھر اظھار كراھت كرد ولي ب
 .السلطنھ بود و بعد از دو ماه دویست لقب از این كلمھ منتشر گردید دیدم كھ مھرش مجاھد

قام  مجالً خیلي معذرت مي ین م یت در ا ھزار ب جاه  قالً پن شتم ا تاب را ندا صار ك خواھم كھ این مبحث مضحك براي تفریح خوانندگان طوالني شد واال اگر مالحظھ اخت
یھ مي ندگان پا عالم نگاشتم تا خوان بھ  ید  قد و مق جھ معت چھ در تا  ھل  لت جا ین م كھ ا ند  سند و بدان قاب را بشنا صاحبان ال لت  قت و درجھ جھا ستند و دل  ي حما فاظ ھ  ال

 .اند خودشان را بھ چھ مزخرفاتي خوش كرده
یھ ین زمان و ما مردم ا قت  گار حما تا یاد بدھم  یب  كت ترت گردد شاید یك وقتي موفق شوم قاموسي در فھرست الغاب متداولھ در این ممل ندگان  عبرت آی بھ . ي   ً تا عجال

ند كوشیم و بر مي اختصار مي جبران كن جھ را  شاید كسر بود بود  شنیدم . گردیم بھ اصل مقصود كھ عمده باعث ایجاد القاب ابتداء تحصیل منافع براي دولت  كھ  نان  چ
مع مي شاه مرحوم خزینھ قاب ج صب و ال فرامین منا ضاء  براي ام كھ  قدیمي  ھھ ت ھر ما نھ مي اي در اندرون تشكیل داده بود بود و  سم  شد در آن خزا شت و ا آن را  گذا

كردیم نھاده بود ولي بھ زودي معلوم شد كھ از این ممر چندان دخلي عاید دولت نمي» خزینةالحمقاء« بازار . شود و جھتش را ھم اشاره  كھ  با آن  صاف داد  ید ان لي با ب
سامحھ مي شاه رواج نگرفت زیرا ناصرالدین ي ناصرالدین شاه افتتاح شد اما مثل دوره مظفرالدین حراج القاب در دوره یھ م فھ لفظ قاب مختل كره  شاه ھر چند در دادن ال

 .ي سایر القاب افتخاري شد ي مظفرالدین شاه درجات نظامي ھم ضمیمھ اما در حفظ درجات نظامي كمال مالحظھ را داشت اما در دوره
ین  شاه در پنجاه سال سلطنت لقب یا مقام سرداري را بھ پنج شش نفر زیادتر نداد اما در دوره مثالً ناصرالدین سید و در ا ھزار ر ي مظفرالدین شاه تعداد سردار بھ چند 

شدند و  یان  ھا امیرنو ضي از آن ند بع قب نمود اواخر بھ قدري زیادتر شد كھ دیگر كسي میل نداشت سردار خوانده شود و سردارھاي محترم استدعاي تغییر منصب و ل
یر  دیگران كھ تا آن اندازه مكنت نداشتند كھاز عھده خم، ام میر مف ي این معاملھ برآیند ناچار در مقام فرار از لفظ سردار بھ لفظ امیر پناه بردند، امیر اعظم، امیرافخم، ا

ثال این شرف و ام جد، امیرا سعد، امیرام میر ا میرمعظم، ا كرم، ا یھ ھا و عما م صحاح و نھا قاموس و  كھ  شد  ھد  یدا خوا قدر امیرپ یب آن  ھده  ي ابن قر ھم از ع ثیر  ا
ست مضاف شده. الیھ آنھا برنیاید چنان كھ نسبت بھ ساالر و سردار و وزیر و مشیر شده ا قع  صري وا كھ در ع ما  سعادت  عده زھي  كھ  بھ  ایم  نده  ند و فرما مر كن اي ا

 .مراتب زیادتر از امر شنونده و فرمانبر است
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