
 یابي اندیشھ میرزا یوسف خان مستشارالدولھ ریشھ

 
 

 دکتر یحیي طالبیان 
 

 شرح حال مختصر میرزا يوسف خان مستشارالدوله 
فارسي، عربي و قدري از علوم شرعیه را آموخــت و بـه . میرزا يوسف خان، پسر حاجي میرزا کاظم از بازرگانان آذربايجان، در شھر تبريز به دنیا آمد

سمت منشیگري، وارد خدمت کنسولگري انگلیس در تبريز شد و بعد از چنـدي از خـدمت انگلیسـیھا اسـتعفا داد و بــه خــدمت وزارت امــور خارجــه 
کاردار ايران در  1279ھـ ق به فرمان ناصرالدين شاه به کارپردازي حاجي ترخان مأمور شد و ھشت سال در آنجا بود، در سال 1270درآمد، در سال 

ھـ ق به کارداري سفارت ايران در پاريـس 1283ھـ ق ژنرال کنسول تفلیس شد و چھار سال در آنجا ماند، در اواخر سال 1280پترسبورگ و در سال 
در وزارت مشـیرالدوله  1299در مدت سه سال اقامت خود در پاريس چھار مرتبه به لندن رفت در سال . منصوب و از راه استانبول عازم فرانسه شد

 1 .به عنوان معاون وزير عدلیه انتخاب و لقب مستشارالدوله به نام او صادر شد
  

 يابي ريشه فلسفي سیاسي مستشارالدوله  رد
در رديابي فرھنگ سیاسي او بايد گفت که نخستین آشنايي او با علم سیاسـت مغـرب زمیـن در زمـاني بـود کـه بـه سـمت منشـي کنسـولگري 

سال اقامـت در . کرد و در ھمانجا بود که با کتابھاي لیبرالیستھاي انگلیسي آشنا شد انگلیس در تبريز خدمت مي ” و “ پطرزبــورگ” بعدھا، چندين 
در روسیه با افکار سوسیالیستھا و نــیز در فرانسـه بـا . يعني مراکز آزاديخواھي و آزاديخواھان روس، تحول بزرگي در افکارش به وجود آورد“ تفلیس

سالھاي اقامت او در پاريس با عنوان کنسول . آشنا شد“ سن سیمون” و “ پرودون” و “ شارل نوريسي” افکار و آثار سوسیالیستھاي فرانسه مثل 
 . میالدي و سرکوبي خونین کمون است 1871ايران مصادف با سال کمون پاريس 

 
مالقاتھاي مکرر او با ملکم خان و مطالعـه کتــب متفکـران . بیشترين نظريه سیاسي او از مکتب اصالت فردِ فرانسوي و خردگرايي وابسته به آن بود

و کنوانسـیون انقالبـي فرانســه و اعالمیـه » مجلـس مؤسسـان« انقالبي فرانسه مثل روسو و ولتر و منتسکیو و کتابھاي ديگر و قوانین اساسـي 
فريدون آدمیت میرزا يوســف خـان را از پیشـوايان اصــلي  2حقوق بشر در ساخت انديشه او تأثیر بسزايي گذارد و ثمره آنھا کتاب يک کلمه اوست، 

 3. داند فکر ناسیونالیسم مي
  

 تأثیر زندگي اجتماعي در غرب بر مستشارالدوله 
کران آنھــا  مستشارالدوله طي سالھا اقامت در اروپا به زبانھاي روسي، انگلیسي و فرانسه تسلط پیدا کرد و از راه اين سه زبان بود که با آثـار متف

لي و « : آشنايي پیدا کرد و فرھنگ آنان را شناخت؛ صاحب تاريخ بیداري ايرانیـان در ايـن بــاره گويـد در مأموريـت پـاريس انتظــام و آبـادي و ثـروت م
کم پرسـید او  فرھنگ و ھنر اروپا را ديد و بر شور و حرارت قبلي او نسبت به ايران افزوده شد و چون سبب ترقیــات فرانسـه و تـنزالت ايــران را از مل

یات فرانسـه در آن : چنین گفت بنیان و اصول نظم فرانسه يک کلمه است و ھمه ترقیات ھمان يک کلمه و آن يک کلمـه کـه جمیـع انتظامـات و ترق
گويد در مدت اقامت خود در پاريس چھار دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم  مي» يک کلمه« او در مقدمه کتاب  4» .مندرج است کتاب قانون است

ديــده بــودم، ) روسـیه(الذکر  ديدم که در فرانسه و انگلیسي انتظام لشکر و آزادي عامه صد آن قدر اسـت کـه در مملکـت سـابق و در اين مدت مي
دانستم به سبب آنکه اين سلطنت و ايـن ثـروت و ايـن آبـادي و عمـارت بــه  اگرچه سبب اين نظم و اين ترقیات و اين آسايش و آبادي را از عدل مي

غرب بـه عیــان مشـاھده مي 5. غیر عدالت میسور نشود با مقايســه . شـود در اين عبارات گرايش و فريفتگي مستشارالدوله به فرھنگ  گويـي او 
گويد اما در جاي ديگـر خــود ايرانیـان را از اعمـال  جامعه خويش و جامعه غرب مدينه فاضله را در آنجا يافته است و از عدل و دادگري آنان سخن مي

اين فقره از واضحات است که بعدھا ھیچ يک از اقوام به نشر قانون ننمايند به طوري کــه در مــاده « فساد غربیان ترسانده و ھشدار داده است که 
ند کــرد 6» .صربستان و غیرھا ديگران دولت عثماني را با آن قدرتي که داشــت، مجبـور کردنـد، مـا را نـیز آسـوده نخواھنـد گذاشـت و مجبــور خواھ

 . سخني که پس از مقايسه اين دو سخن از شخص واحد بايد گفت اين است که آنچه خوبان بپسندند ھنر است
 

 » يک کلمه« رساله 
، »يـک کلمــه« ھـ ق در پـاريس نوشـت و مقصـود از 1278حاصل مطالعه در فکر و انديشه و فرھنگ غرب بود که آن را در سال » يک کلمه« رساله 

 7. از ضمیر روشن او تراوش کرده است» يک کلمه« اند که کتاب  بعضي گفته. قانون است
 

يـک « جريان ترجمـه و تـألیف رسـاله . که قول صحیح ھم ھمین است 8 ترجمه قانون اساسي فرانسه است،» يک کلمه« و بسیاري معتقدند که 
یت کشـورھاي مغــرب  نويسد بدين ترتیب است که نويسنده روزي در خواب ھاتفي غیبي مي گونه که مؤلف مي آن» کلمه بیند و از ھاتف رمز موفق

دھد، اين رمز در يک کلمه خالصه شده است و آن يک کلمه، قانون نام  کند، ھاتف غیبي در پاسخ تمام سؤاالت مؤلف جواب مي زمین را سؤال مي
طالبوف و آخونـدزاده جسـته و گريختـه مطـالبي منعکـس شــده بـود،  البته ملکم قبالً نوشته 9 .دارد امـا  10ھايي در باب قانون نوشته بود و در آثـار 

 11. بزرگترين حادثه آن زمان تلقي شد و چاپ اول اين رساله با استقبال فراوان محافل سري وطني آزاديخواه ايران ھمراه بود» يک کلمه« رساله 
 

 شناسي مستشارالدوله  اسالم
کنــد تـا از تنــدي و  دھد و زيرکانه اين قوانین را با قوانین اسالمي منطبـق مي مستشارالدوله، شرح مبسوطي راجع به قانون اساسي فرانسه مي

ّت آن بکاھد شـود و در انتھـاي ھـر فصــل تعـدادي از آيــات  او سپس به شرح مفصل يک به يک اين قوانین پرداخته و طرز اجراي آن را متذکر مي. حد
گیرد که قانون اساسي فرانسـه کـامالً بـا قـوانین اسـالمي  کند و آنھا را با يکديگر منطبق نموده نتیجه مي قرآن با احاديث اسالمي را بدرقه آن مي

مادام که ھر گناھي را در کتاب قـانون ) عدم شکنجه و تعذيب(در باب فقره شانزدھم . اي از اين شرح و تفسیر توجه نمايید مطابق است، به نمونه
بارات بـه آيـه  جزاي مخصوص و معین موجود است، تعذيب جاني براي اقرار گرفتن به بھانه جاء ” ھاي ديگر غـیرممکن اسـت در توجیــه ايـن ع مـن 

 . شود استناد مي“ بالسیئه فال يجزي اال مثلھا
 

يـک « حتي نام اولیه کتاب  12 .کند که از معارف اسالمي اطالع و آگاھي کافي دارد آشنايي او با مباني و تفکر اسالمي اندک است اما وانمود مي
خواھـد  البتـه آخونـدزاده مي. کنــد ھايي، مغايرت اين قوانین را با قوانین اسالم گوشــزد مي اما آخوندزاده در نامه 13 .گذارد االسالم مي را روح» کلمه

نمايد که قوانین اسالمي غیرمترقي و خشن است، خالصه بـا ايـن نیرنـگ  و القا مي 14 .بگويد که قوانین فرانسه بسیار برتر از قوانین اسالم است
آورد کــه منشـأ بســیاري تحـوالت  اي مدون به وجـود مــي کند و مجموعه میرزا يوسف خان قانون اساسي فرانسه را با پوشش اسالمي منتشر مي

شود و در اينجاست که اگر روشنفکر اين زمان را مزدور اجانب ندانیم بايد تأکید کنیم که در ايـن  بعدي در ساخت سیاسي و فرھنگي جامعه ما مي
یاز داشـته  نوع نگرش غرق در اشتباه بوده است، زيرا وي، اگر ھم به فکر تحول و کمال و بازسازي کشورش بوده است به اھرمھــا و محورھــايي ن
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شت و او بـه عنـوان روشـنفکر مي بايسـت رسـالت عظیـم زدودن زنگارھــاي  که ريشه در فرھنگ بومي و خاصه اعتقادات عمیق مردم کشورش دا
خرافي و اشرافي را از اين باور به عھده بگیرد، تا حول محور مکتبي خاص که بیشتر جامعه بدان پايبندند منشأ تحولي عظیم در ساخت سیاســي 

اي خــوي بدھـد تـا  اي اســالمي بــه آراء عاريـه ـ اجتماعي ـ فرھنگي کشورش باشد نه اينکه با تحمیل بینش بیگانه خويش بر اسالم بخواھد وجھه
 . مقبول افتد

 
با ايـران مقايســه مي» يک کلمه« مستشارالدوله در مقدمه رساله  غرب را  ید بــراي  15کنـد  پیشرفتھا و ترقیات جامعـه  و ھشـدارھايي الزم و مف

آورد، اما سـؤال ايـن اسـت کــه آيــا بـا ترجمـه قـانون اساسـي  کرد به زبان مي رھايي جامعه از چنگال مصايبي که حیات جامعه آن روز را تھديد مي
تـوان  فرانسه و توصیه به تشکیل و تأسیس نھادھايي که به تصور نويسنده باعث و بـاني پیشـرفت نظـام اجتمـاعي و سیاسـي غــرب اسـت، مي

 . جامعه ايران را ھم مثل غرب از فالکت رھانیده، به پیشرفت و ترقي سوق داد
 

و ايـن حکـم بديـن . دھـد گونه اقدامات حاصل شده است، سوء نیت يا حداقل ضعف بینش روشنفکر اين زمــان را نشـان مي اي که پس از اين نتیجه
سوق مي شرط است که دسته انـد را در نظـر  داده اي پنھان و آشکار که استعمار را در اجیر کردن افـراد و توجیـه آنھـا بــه انجـام اعمـال خرابکارانـه 

 . نگیريم
 

 نگري  جامعه از راه عالج يا يک بعدي ضعف بینش و عدم شناخت
که تمھیـد مقـدمات جمیـع ملزومـات مملکـتي و دولـتي، ابتــدا  آھن در ايران بود، و چنان مي از آرزوھاي بزرگ مستشارالدوله تأسیس راه پنداشـت 

اي بـه  به ھمین انگیزه رساله 16 .آھن است و با ايجاد آن اوضاع ايران در عرض سه سال به کل منقلب و در يک کلمه، ايران گلستان خواھد شد راه
آھن از تھران به خراسان  جزوه ديگري در لزوم کشیدن راه. آھن سراسري ايران نوشت و به شاه عرضه داشت نام کتابچه بنفش درباره تأسیس راه

آھن و اجـراي  حلھاي مستشارالدوله براي نجات جامعه ايران، تأسیس راه  توان گفت که از بزرگترين راه بنابر اين مي. تھیه کرد و منافع آن را ذکر کرد
 17. قانون بود

 
 دوستان و ھمفکران مستشارالدوله 

مسـلک و دوسـت بــوده و مجالســت سـري و علـني داشـته  مستشارالدوله از ھمفکران مـیرزا حســین خـان سپھسـاالر و بـا مـیرزاملکم خــان ھم
 . در بسیاري امور آخوندزاده عقل و دين او را دزديده است 18 .است

 
و در مواردي پشتیبان وي بوده و مکاتبات زيادي بـا  19 .کرده است با میرزا فتحعلي آخوندزاده آشنايي و مکاتبه داشته و از اين مرد کسب فیض مي

اند با اين تفاوت که در بعضي از مسائل از قبیل جدايي کامل دين از  گويي در فکر و انديشه، اين دو بر يکديگر تأثیر متقابل داشته 20 آخوندزاده دارد،
 . مسائل سیاسي و اجتماعي بین آن دو اختالفھايي ھست

 
دانسـته اســت؛ کوششـي کــه در  توان گفت مستشارالدوله دين را به عنوان پوشش يا روبنايي براي پیشــبرد بسـیاري از مسـائل ضـروري مي مي

 . کند دارد اين امر را روشن مي» يک کلمه« تطبیق اسالم با محتواي رساله 
 

 شخصیت میرزا يوسف خان مستشارالدوله 
مه عدلیـه مطـالبي مي نوشـت، روزنامـه عدلیــه بـه وسـیله سپھســاالر بـراي توجیـه و تشـريح  میرزا يوسف خان براي نشر عقايـد خــويش در روزنا

عدالت  اصالحات قانونگذاري و نظام حقوقي و دادگستري مترقیانه انتشار مي افـزودن بصــیرت مـردم، آسـودگي و » تربیـت ملـت« يافت و از بسـط 
بـه واســطه  21 .رانـد ترقي اوضاع مردم، ايجاد تأسیسات عالي، وضع قوانین جديد و برانداختن تأسیساتي که مانع اجراي عدالت باشد، سخن مي

ھاي وحشــیانه  حاج سیاح در کتاب خاطرات خــود در فصـلي کـه شـرح تعــديات و شـکنجه 22در زندان قزوين زنداني شد، » يک کلمه« انتشار کتاب 
يـک « ھاي خصوصي او را به دست آوردند و ھمراه با رساله  پس از آنکه نوشته 23کند،  دھد ذکري ھم از مستشارالدوله مي مأموران ناصري را مي

ــراي ناصــرالدين شــاه فرســتادند، شــاه حکــم حبــس او را صــادر کــرد و جــیره و مــواجبش قطــع شــد» کلمــه ــور نشــان مي. ب دھــد کــه  داليــل مزب
بايد در ارزيابي انديشه اين . طلب بود و در راه اظھار عقیده خود به زندان افتاد و شکنجه و تحقیر شد مستشارالدوله، روشنفکري آزاديخواه و اصالح

 . روشنفکر به بحث پرداخت
 

ھاي خــويش مشـھورند کــه  ھا و انديشـه ھـر يـک از آنھـا بـا شاخصــي از گفتـه. انديشه مرداني که مقدمه مشروطیت را فراھم آوردند، مختلف بود
بود، اين طرز تفکر که بر ضرورت » قانون« اما شاخص انديشه میرزا يوسف خان . اند بعضي از سران آنھا دوست و ھمفکر میرزا یوسف خان نیز بوده

سم را درمـان  پیروي از آيین برتر از اراده و ھوس افراد و مبتني بر تعقل و مصلحت تکیه مي کرد، منطقي و معقول بود ولي جـزء ديگــرش کــه لیبرالی
آن ھـم چـه قـانوني؟ قــانوني کــه ريشـه در فرھنـگ و نیازھـا و  24 .گويانه بود ھمه دردھاي سیاسي و اجتماعي و اخالقي ايران وانمود کرد، گزافه

ِ ترويج آن پیدا کردن جايي براي منافع حال و آينده استعمار است  و ساده. آلھاي جوامع برون مرزي دارد ايده  . ترين غرض
 

حقیقت اين است که در اين زمان که زمینه ارتباط با غرب و مسافرت بدانجا فراھم شده بود، روشنفکر ايراني با جامعه، فرھنـگ، فلسـفه و دانـش 
اي نرسیده اسـت   خواه سطحي و خواه عمقي ــ آشنا شده است اما در مواجھه با جامعه غرب به نقد و بررسي صحیح و ھمه جانبه آن سامان ــ

حل مفید، معقول و منطبـق بـا واقعیــتي بـراي اصـالح جامعــه خــويش بیابــد؛ اقـدامات، سـخنان، ارتباطھـا،  که با الھام از آن بینش درست و پويا، راه
ً انتشـار کتـاب  نش اومانیسـتي  مستشـارالوله نشـان مي» يــک کلمـه« ھمفکران و خصوصا دھــد کــه وي اصـالت را بـه انديشـه و فکـر و روش و م

حل نجات جامعه خويش را، از چنگال استبداد و فالکت و فقر اجتماعي، در نزديکي ھر چه بیشـتر بـه جامعــه  داده است و راه لیبرالیستي غرب مي
چاه  غرب و پذيرفتن روشھاي سیاسي، علمي و فرھنگي آن سامان مي دانسته اســت، راه عالجـي کـه در صـورت توفیـق، از چالـه درآمـدن و بــه 

 . انجامید نیرنگ و فريب استعمارگران افتادن، مي
  

_____________________________________________ 
  
 . 281، ص 1پور، ج  آرين. از صبا تا نیما. 1
 . 431-429محمدرضا فشاھي، صص . تحوالت فکري و اجتماعي در جامعه فئودالي ايران. 2
 . 269فريدون آدمیت، ص . ھاي میرزا آقاخان کرماني انديشه. 3
 . ، ملکم خود به ھمین قانون تکیه داشته و مدار تمام مقاالت و کوششھاي او بر اين کلمه بوده است282ص . پور آرين. از صبا تا نیما. 4
 . 420ص . محمدرضا فشاھي. 5
 . 286ص . پور آرين. از صبا تا نیما. 6
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 . 178کتاب اول، ص . زاده مھدي ملک. تاريخ انقالب مشروطیت.  7
 . 282پور، ص  آرين. 8
 . 429ص . محمدرضا فشاھي. 9

 . 300ص . شناسي بھار سبک. 10
 . 431ص . محمدرضا فشاھي. 11
 . 285ص . پور آرين. 12
 . 157و  155فريدون آدمیت، ص . ھاي میرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه. 13
 . پیشین. 14
 . »يک کلمه« به نقل رساله  430ص . محمدرضا فشاھي. 15
 . ھـ ق1280رمضان  5به نقل از گزارش رسمي مستشارالدوله  282ص . پور آرين. 16
 . 282پیشین، ص . 17
 . 282پیشین، ص . 18
 . 179چاپ دوم، ص . تاريخ بیداري. 19
 . الفباي جديد و مکتوبات میرزا فتحعلي آخوندزاده. 20
 . گوئل کھن 102، ص 1ج . تاريخ سانسور در مطبوعات. 21

 . 178-179زاده، صص  مھدي ملک. تاريخ انقالب مشروطیت. 22
 . 434ص . محمدرضا فشاھي. 23
 . بود» قانون «تعبیر او  154حمید عنايت، ص . مقاله در حاشیه انقالب مشروطیت. يادنامه شھید مطھري. 24

 
 مأخذ و مراجع 

 . 1351ناشر فرانکلین، . پور يحیي آرين. از صبا تا نیما
 . 1357به کوشش حمید محمدزاده، نشر احیاء، تیربز، . الفباي جديد و مکتوبات میرزا فتحعلي آخوندزاده

 . 1357پیام، چاپ دوم، . فريدون آدمیت. ھاي میرزا آقاخان کرماني انديشه
 . 1349خوارزمي، چاپ اول، . فريدون آدمیت. ھاي میرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه

 . 1363، آاه، 1ج . گوئل کھن. تاريخ سانسور در مطبوعات ايران
 . 1363علمي، چاپ دوم، . زاده مھدي ملک. تاريخ مشروطیت ايران

 . چاپ دوم. االسالم ناظم. تاريخ بیداري ايرانیان
 . 1354گوتنبرگ، . محمدرضا فشاھي. تحوالت فکري و اجتماعي در جامعه فئودالي ايران

 . ، چاپ اول1362زمان . محمدعلي سپانلو. نويسندگان پیشرو ايران
  .مقاله حمید عنايت. 1363چاپ اول، . سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي. يادنامه استاد شھید مطھري
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