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سيدحسن تقىزاده

چهار ركن و چهار اساس
مؤسس و مدير محترم مجله «آينده» به واسطه حسن ظنى كه به اينضعيف
دارند از من تقاضا فرمودند كه در شماره اول اينن مجلنه سنطرن نند بنگنارم
اينجانب نظر به اعتماد و اعتقادن كه به پاكيزگى مسلك و جلوس نيّن
روش مستقيم مجله دارم مطلوب ايشا را اجاب

ايشنا و

و به تحرير سطور ذيل مبادرت

كردم
يقين اس

كه در اين حوزه پرهياهون سياس

امروزن مقصود ايشنا آ

نبوده كه من در ادبيات و تاريخ يا اصالحات اجتماعى و نظير آنها يزن بنويسم
و اگر هم مقصود ايشا اين بوده باشد شكى ندارم كه مطلوب اكثري
طهرانى غير از اين اس

يعنى اغلب مردم روزنامهخوا اين پايتخ

خوانندگا
مايلنند ينك

مقاله سياسى بخوانند و عقايد سياسى نويسنده را بسنجند حتى اگر خواسته باشيد
نوشتهجات شما به رغب

تمام خوانده شود بايند عننوا مقالنه و موضنو آ را

 مجله آينده ،شماره  ،1سال اول (تير  )1304صص ( 25-17با كمى اختصار).
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كابينه ،ايرا و انگلستا  ،منا و

جريانات پارلمانى ،مبارزه احزاب سياسى ،سياس

روسيه و نظير آنها قرار بدهيد لهذا اين جانب نيز با وجود عدم ميل به دخول در
اينگونه مباحث فرعيه و جدالانگيز باز موضوعى را كنه اختينار نمنودم سياسنى
اس

و احتياجات عمده مملك

ولى راجع به اصول اساسى سياس

نه جزئيات

مسائل جاريه
و موضو مجله نانكه از اسم آ استنباط منىشنود توجنه بنه آيننده
مملك

اس

ايرا و سعى در جلب افكار مل

به شنراي ضنروريه ينك آيننده

روشن اينجانب نيز عنوا مقاله را همين موضو قرار داده و سطرن ند در باب
مقدمات اساسى يك آينده ايمن و روشن بران مل

ايرا و آنچه امروزه به نظنر

خيلى مهم و اساسى مىآيد تا اندازهان كه به فهم قاصر خود درك مىكنم ذيالً به
مىكنم

اختصار در صفحات مجله «آينده» ثب

به نظر اينجانب بران استقالل و ترقى و تمد ايرا
شرط ناگزير الزم اس

هنار ركنن عمنده و

و پس از فراهم ساختن اين اركا اصنليه بايند در هنار

اساس مهم كار كرد پيش از شرح و تفسير اين مطلب مىخواهم يك مسئله مهنم
را توضيح كنم و هيچ شبههان در آ نگذارم و آ اين اس
ديگر تمد و ترقى و تربي

كه ما بيش از هر يز

مردم اين ملك را طالبيم و ايرانيا تجندد دوسن

ترقىطلب و اصالحاتخواه عظم

و قدرت ايرا را بران آ نمنىخواهنند كنه

عشاير ايرا تا مركز هند و يا پترسبورگ بچاپند و از بنيم صنول
مردم در قسطنطنيه خواب راح
وسع

و

شنيرا عجنم

نكنند يا آنكه دائره نفوذ كلمه عناصر قهقرائى ما

گرفته تا ژنو ،و الهه ،هم برسد و
نه ما ايرا متمد و آباد و باتربي

مىخواهيم كنه در هيئن

جامعنه ملنل
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عالم آبرويى داشته در ترقى و آبادن عالم و افزايش علم و معرف

بشر با آ ملل

همدستى نمايد ورنه حبّ وطن تنها به معنى لغون قنديمى آنكنه اهنل زنگبنار و
حبشه و كنگو نيز دارند با آ كنه فنىحندّ ذاتنه صنف
اخالقىاس

كافى بران مقصود وطنخواها نيس

ممندوح و دلينل نجابن
بايد به اندازه وطندوسنتى و

حتى بيش از آ اندازه ترقى و تمد دوستى داشته باشيم و نه تنها به تصناحب و
تملّك ابدن قبرستا خراب خود دلخوش باشيم بلكه بنران گلسنتا سناختن آ
ويرانه نيز بكوشيم
هار ركن عمده اين استقالل و تمد و ترقى به عقينده اينجاننب عبنارت
اس

از وحدت ملى ،امني  ،اصالح ادارات دولتنى ،بخصنوم مالينه و اصنالح

اصول حكوم

ملى و نمايندگى ملى

در باب وحدت ملى ايرا و اهمي
بديهى اس

كه وجود ايرا به شكل يك دول

بسته به اتحاد عموم مل
به هر وسيله تقوي
امني

آ شرح و تفصيل الزم نيس

ايرا اس

مهم و يك مملك

و تقريباً

معتقدٌبه كامالً

فق بايد اين حسّ همنوطنى و يگنانگى را

و تأييد كرد

عمومى و قدرت قاهر مركزن دولن

در اكننام مملكن

از دور و

نزديك و از ريشه برانداختن ملوكالطوايف بزرگترين و مهمترين قندمى اسن
كه اين مملك

به سون استقالل و تشكيل حقيقى دول

بر مىدارد و اينن فقنره

شرط اساسى وحدت ملى نيز هس
اصالح ادارات دولتى مبنان هر اقدام و هر ترقى اسن

و اينن اصنالحات

بايد از ماليه شرو شود فعالً اصالح حقيقنى بندو كمنك مستشنارا خنارجى
غيرممكن اس

و هر ه با تعصبات بىاساس و با وطندوستى مفرط قهقرايى در
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اين كار اخالل و ايجاد موانع و مشكالت شود و با اقدام به جلب مستشارا بران
بعضى ادارات ديگر به تأخير بيفتد نهض
تننأخير افتنناده اسن

ابتدايى اين مملك

به سون ترقنى بنه

خوشننبختانه ماليننه مننا در كننار اصننالح اسن

اگنر آقايننا

كمحوصلگى نفرموده از مستشارا ماليه ما در دو سه سنال نتيجنه كامنل اصنالح
ماليه را نخواهند و مجال كار به آنها داده تقوي

الزم بكنند پنس از شنش هفن

سال ديگر اداره ماليه ما نيز منظم مىشود و زمينه محكمى بران ترقيات ديگر پيدا
مىشود ولى مسلّم اس

اخذ نتيجه ترقى بران فالح

كه بران سرع

وتجارت

و فوائد عامه نيز بايد مديرا متخصص از خارجه جلب كرد
بران تقوي

اصالحات و تأييد امني

عمومى و سرع

الزمه مجلس شوران ملى خوب و دانايى الزم اس



جرينا اقندامات

چهار اساس
آنچه در فوق ذكر شد يعنى وحدت ملى ،امنين

عمنومى ،اصنالح ادارات

توس متخصصين خارجه و اصالح ترتيب نمايندگى ملى به عقيده اينجانب هار
ركن مهم و شرط عمده تمد و ترقى و اصالح اس

پس از كم و بنيش فنراهم

ساختن اين شراي عمده مىتوا به ترقيات و اصالحات مهمه دس
عمده ملى را مىتوا

هار فقره دانس

زد مقاصند

كه سعى در حصول آنها واجبترين كار

 نظر به اينكه مجله آينده مىخواهد فعالً در مبحث انتخابات وارد نگردد ،و به اين واسطه در آغازنامه
هم اين مسئله خيلى مهم مسكوت گذاشته شد ،عجالة اين قسم

مقاله آقان تقىزاده درجنمىشود

و از نويسنده معظم اميد عفو داريم بران اينكه در مقاله هيچگونه تغييرن رخ ندهد به جانقسنم
حذم شده نقطه گذارده مىشود.
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خيرخواها اين خاك اس
اوالً ترقيات اقتصادن و مخصوصاً ساختن راهها و اصالح زراع
به ترتيبات ممالك متمدنه فوتىترين كارها اس

و آبيارن

هنر نه از فوايند و موجبنات

راهسازن گفته شود توضيح واضح خواهد بود لكن اشاره به فوايد اصالح زراع
و آبيارن با وجود وضوح آ بىفايده به نظر نمىآيد مملك

ايرا اگر نه فعنالً

در اغلب لوازم زندگى خاصه در مصنوعات به خارجه محتناج اسن

و بايند تنا

اننندازهان در داخلننه صنننايع ماشننينى را تننروي كننرده و آنچننه ممكننن اس ن
مصنوعات الزمه تهيه كند لكن بايد معلوم شود كه اين مملك
صد سال ديگر مملك

از

فعنالً و بلكنه تنا

فالحتى خواهد بود و از محصنوالت خنام خنود كسنب

ثروت تواند كرد پنبه ،شكر ،ابريشم ،پشم ،ايى ،نيل ،كتينرا درخن

جنگلنى و

بخصوم گندم اگر عمل آورد آنها توسعه يابد منبع ثروت بزرگى بنران اينرا
توانند شد لكن فق محتاج به ايجاد آب وبستن سندها و اصنالح امنر آبينارن و
تروي طريقه زراع

علمى و دفع آفات به وسيله متخصصين اس

ترقى منا در

اين زمينه و اهتمام ما در توسعه آ برخالم ترقيات صنعتى نه تنها موجب رقاب
و اخالل دول خارجه نمىشود بلكه ممكن اس

مورد تشويق آنها نيز واقع شود

بدبختانه در خيلى جاهان ايرا حتى آبهان موجود هدر رفته وحنرام منىشنود و
استفاده زراعتى از آنها به عمل نمىآيد بران انجام همه اين مقاصد استخدام نند
نفر مستشار فالحتى واجب فورن اس
ثانياً اهتمام جدن به امر صح
آفات مضره مانند ماالريا و كوف

عمومى و نشوو نمان بدنى و جلوگيرن از

و سل و امراض اطفال و ترياك و الكل و سعى

بليغ در كار ورزشهان بدنى اهمي

اين كار نيز محتاج به توضيح زيناد نيسن

96

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 4 /

لكن تأكيد اين فقره الزم اس

متخصصنين

كه اين كار را هم قطعاً بايد به دسن

خارجه سپرد ورنه پول خزانه تلف مىشود و فايده مطلوب حاصل نمىشود
ثالثاً تعليم عمومى ابتدايى ن اين فقره به نظر اينجانب مهمترين تمام مقاصد
ملى و كليه امور اساسى مذكور در اين مقاله اس
تلهف قلبى بايد گف
موجود هس
قدرت مملك

ولى بدبختانه با كمال تأسف و

كه توجهى كه كم و بيش به امور مهمه ديگر در افكار عامه

به اين فقره كه ركن اعظم و اساس اهم ترقى و استقالل و تمد و
و بلكه حيات ملى ما اس

موجود نيس

و اين كار مورد رغبن

عمومى و التفات مردم نشده و هنوز كما فىالسابق آ را از مستحبات و محسنات
مىپندارند ممكن اس

بعضى از خوانندگا بعضى مذاكرات شفاهى و تظاهرات

صورن را مأخذ قرار داده بگويد مطلب اينطور نيس
اين مسئله متوجه اس
نيكبينى بىجا الزم نيس

و افكار عامنه بنه اهمين

هيچ دليلى قاطعتر از اوضا فعلى معارم بنران ردّ اينن
ارائه شود بران همه يز پنول هسن

بودجه معارم شرمانگيز اس

و قسم

مگنر معنارم

بزرگ آ بران مدارس عاليه و متوسنطه

طهرا صرم مىشود و يا بران ادارات وزارتى يعنى «ميز و صندلى» بران معارم
تمام ايرا به استثنان طهرا صد و هفتاد هزار توما يعننى كمتنر از ينك صندم
بودجه مملكتى صرم مىشود آ هم نه تنها بران مدارس بلكه صنايع مسنتظرفه
و ادارات معارم واليات و مفتّشين و غيره نيز در آ جملنه داخنل اسن
يزن عجيبتر از فرق ظاهر و باطن توجه مردم ايرا به معارم نيس

هنيچ
در ظاهر

به قدرن از معارم و لزوم آ حرم زده مىشود كه تصور مىرود تمام مملكن
به درجه حقيقى اهمي
مملك

اين مسئله در ترقى و استقالل و ثروت و تمد و قدرت

پى بردهاند ولى «باطنش قهر خدا عزو جل» اس

و ابداً يزن كه در پى
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آ نيستيم معارم يعنى تعليم عمومى اس

و بس

نصف تشكيالت و مخارج حاليه كه مىشود هم بالشك بران پيندا كنرد
كار به اشخام و «نا خورد » مردم اس

و فايدهان بران مقصود حقيقى از اين

كار ندارد
بران نويسنده اين سطور باعث نهاي
قليل دانايا اين مملك

تعجب وحيرت اس

هم كما ينبغى به حقيق

اهمي

اين فقره متوجه نيستند

و نمىتوانم تصور بكنم كه گونه از اين نكتنه اساسنى غفلن
استقالل آينده ايرا جز به انتشار تعليم ابتدايى در ميا مل

كه حتى جمع
دارنند كنه پاينه

و با سواد شد عامه

مردم استوار نتواند شد قشو قون «ماليه منظم» ترقى اقتصادن و راه آهن امنروز
ممكن اس

به واسطه اندكى آسودگى خارجى ايرانى پيدا شود و فنردا بنهمجنرد

يك جنبش پنجه آزار با انگش

تحريكيك قوت خارجى در هم شكسته و نا

پاشيده شود كه همه خواب به نظر آيد و باز برگنرديم بنه گنرفتن مسناعدههنان
بيس

و پن هزار ليرهان متوالى در مقابل از دس

داد حقوق عمده و باالتماس

اجازه افزود يك فوج به عده ژاندارم خودما و دوره زجر و شكنجه هولنناك و
قبض روح تدريجى سالهان ( 1292هجرن شمسى) تجديد شود نانكه تا حنال
مكرر ترتيبات اميدبخشى پيش آمده و بعد به هنم خنورده از زمنا ورود هيئن
نظامى ژنرال گاردا فرانسون به ايرا در سنه  1807مسيحى تا اخنراج هولنناك
شوستر امريكايى از ايرا بيش از ده مرتبه تشكيالت منظمنى در اينن ينا آ اداره
مملكتى شرو شده و بعد به واسطه حوادث داخلى يا خارجى پاشيده شند لكنن
يزن كه برانداختن و نابود كرد آ به هيچ قوه داخلى و خارجى ممكن نيس
مل

باسواد و عالم اس
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مملك

هزار كيلومتر راهآهن ،قريب صد

آلما قبل از جنگ قريب شص

و سى هزار كيلومتر راه شوسه ،يازده ميليو قشو حاضر و رديف ،ملياردها پول،
قريب پن هزار كشتى تجارتى ،ده هزار لوكوموتيو و هشتصد هزار واگو داشنته
در كشتىهان جنگى درجه دوم در دنيا داش

و مستعمرات زيادن را در آسنيا و

آفريقا و اقيانوسه مالك بود عهدنامه ورسان قدرت آلمنا را در هنم شكسن
بهواسطه ند صد ماده و فصل تمام دشمنا آ مملك
آ دول

و

متفقاً بران سنلب قنوان

هر تدبير تصورپذيرن را انديشيده و در عهدنامه گنجانيدند ،كشتىهنان

جنگى و تجارتى او را از دستش گرفتند پنول و ثنروت او را گرفتنند ،سنيمهنان
تح البحرن او را به امريكا گرفتند ،پنن هنزار لكوموتينو ،صند و پنجناه هنزار
واگو  ،صدهزار توپ مسلسل و سنگين و مليو ها خروار ذخيره جنگنى ،مقندار
بىحساب ماشينها و كارخانهها ،معد هان ذغال سنگ تمام مسنتعمرات ،ندين
ايال

مهم از خاك او ،هزارا اسب و گاو شيرده و ماشينهان زراعتنى وهنزارا

هزار يزهان ديگر را گرفتند ،هزارا بند و قيد بر دس

و پان او نهادند كنه در

آتيه حركتى نكند و جنبشى نتواند بنمايد لكن نانكه خود آلمانىها مكرر گفتند
علم آلما و اندوخته مغز مل
نتوانس

بگيرد و فق به همين جه

خواهد ماند و باز مل
مملك

تنها يزن در عالم بود كه عهدنامه ورسنانآ را
اس

كنه آلمنا بناز زننده اسن

قابل اعتنايى در ميا ملل خواهد شند نرا كنه در تمنام

آلما كه قريب هفتاد مليو نفوس داش

 131نفر بيسواد بود و امروز قطعاً هيچ نيس
قريب دويس

و زننده

در سننه  1900مسنيحى فقن

قريب هفتاد هزار مدرسنه ابتندايى،

هزار معلم و بيشتر از دو مليو شاگرد وجود داش  ،به هر نهصد

نفر نفوس يك مدرسه ابتدايى بود و عالوه بر اينها مقدار زيادن مدارسخصوصى
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مقدمات آينده روشن

موجود اس

كه در اين حساب داخل نشده و بالشك اگر اين سرمايه علمى نبود

بعد از عهدنامه ورسان آلما به پايه مملك
مل

ايرا اگر معتقد اس

بنگاله يا دكن نازل مىشد

كه حاليه فرصنتى تناريخى جزئنى و منوقتى و

گذرنده بران ايرا پيش آمده و اگر ايما آوردهاند كه نجات قطعنى اينرا فقن
بهواسطه تعليم عمومى ميسر تواند شد بايد پيش از هر كار ملى و مملكتى به اين
مقصود اهم كوشيده و اقالً يك عشر عايدات دول

را صرم تعليم ابتدايى ملن

نمايند مجلس ماليات مخصوصى كنه عايندات آ مخصنوم صنرم در تعلنيم
عايدات مخصوم به معارم را صرم

ابتدايى عمومى باشد وضع نمايد و دول

ميز و صندلى ننمايد بلكه به بسنيطترين طريقنى خوانند و نوشنتن را بنه منردم
واليات ياد بدهد و قبل از هر يز دارالمعلمينها بنا كنند و بنران تنظنيم وزارت
علوم و گذاشتن شالوده صحيحى بنران كنار ادارن آ وزارتخاننه ينك مستشنار
خارجى استخدام كند
اساس هارم ترقى نهض

مل

اس

به سون تمد و ترقنى و تجندد و

آزادن ن اين باب فصول متعدد دارد و ميدا وسيعى اس
اس

و اول قندم آ جننگ

بر ضد تعصبات جاهالنه كه سدّ آهنيننى در جلنو ترقنى ملن

زنجيرن به دس

و پا و بندبند عقل بشرن و فطرن زده اسن

منا شنده و

شكسنتن طلسنم

تعصب قهقرايى پيشروا رشيد و بااخالق اليقنى الزم دارد و اينن اشنخام بنه
تدري مدارس ما تهيه خواهد كرد
سيدحسن تقىزاده
بعد از اظهار تشكر از دانشمند معظم استدعا دارينم كنه نظرينات مبسنوط
خود را در هر يك از موضو هان هش گانه فنوق و راههنان عملنى كنه بنران
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رسيد به اين مقاصد به نظرشا مىرسد بران آگاهى عامه بنگارند به نظر ايشا
با كدام وسائل عملى مىتوا وحدت ملى ايرا را حفظ وتكميل نمود؟ امنيتى را
كه خوشبختانه امروز داريم جز به توقي

حكوم

مركزن و خلع سالح ايالت و

عشاير با كدام تدابير عملى ديگر مىتوا استوار ساخ ؟ اصالح ادارات دولتى را
كه اشاره فرمودهاند گونه مىتوا هر ه سريعتر ،اساسىتنر و بنادوامتنر انجنام
داد؟ آيا بايد به هما استخدام مستشارا خارجى قناع

كرد يا بايد در عينحنال

تدابير ديگرن هم انديشيد؟ تعليم ابتدايى را كه كرورها خرج دارد با كدام شمه
عايدن كافى مىتوا عمومى نمود؟ آيا بايد به هما آورد مستشار خارجى بران
وزارت معارم اكتفا كرد يا بايد فكرهان ديگرن هم در اين زمينه نمود؟
دكتر افشار

