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ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎظﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﻣﻨﺒﻊ  :ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺣﻘﺪار
ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎظﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  1249ﻗﻤﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از طﺮف ﭘـﺪرش -
ﻣﯿﺮزا ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﮐﻪ از ﻣﺮدان ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ روزﮔﺎراش ﺑﻮد  -راھﯽ ﻓﺮﻧﮓ ﺷﺪ؛ ﻣﻠﮑــﻢ ﺑﻌـﺪ از ورود ﺑﻪ
ﭘــﺎرﯾﺲ ،ﺑــﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ در ﺣﮑﻤــﺖ طﺒﯿﻌــﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳــﯽ ﭘﺮداﺧــﺖ و ﺑــﺎ آﻣﻮزﺷــﮫﺎﯾﯽ در داﻧﺸــﮫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳـﻤﺖ ﻣﺘﺮﺟﻤـﯽ در
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح داراﻟﻔﻨﻮن ،ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧ ﺘﻪ و در
ﺳﺎل  1273ﻗﻤﺮی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮخ ﺧﺎن اﻣﯿﻦ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽ رود .ﻣﻠﮑـﻢ
ﺧﺎن در ﺳﺎل  1275ﻗﻤﺮی ،اوﻟﯿـﻦ ﺧـﻂ ﺗﻠﮕﺮاﻓـﯽ اﯾـﺮان را اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد و در ھﻤـﺎن ﺳـﺎل ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪ )ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﺮی( را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه آن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه و ﻣﻠﮑـﻢ
رواﻧــﻪ ﺗﺒﻌﯿــﺪ در ﺑﻐــﺪاد ﮔﺮدﯾــﺪ .ﻣﻠﮑــﻢ ﺧــﺎن از آﻧﺠــﺎ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺘــﻪ و ﭘﯿـﺶ ﻣــﯿﺮزا ﺣﺴــﯿﻨﺨﺎن
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ) ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﻔﯿﺮ اﯾـﺮان در ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد و ﺳـﭙﺲ در ﻣ ﻘﺎم ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﯽ رود و ﺑﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ھﺎﯾﺶ از داﻧﺶ ھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﮫﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ .ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﮫﺎد
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻠ ﮑﻢ ﺧـﺎن ﺑـﻪ
ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن در زﻣﺎن ﺻﺪارت ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه و در اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻈﻢ او را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﯽ« ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮕﺴـﺘﺎن ﺷـﺎه ،ﻣﻠﮑــﻢ ﺧـﺎن ﮐـﻪ وزﯾـﺮ ﻣﺨ ﺘﺎری ا ﯾﺮان در ﻟﻨـﺪن را داﺷـﺖ ،ﻣﺄﻣﻮر
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺷﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  1295ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻠﮑــﻢ ﺧـﺎن واﮔـﺬار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و آﮔﺎھﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﻮر را از ﺗﺼﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن درآورده و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﻘﺐ ﭘﺮﻧﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  1299ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﻧﺎظﻢ اﻟﺪوﻟﻪ« ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﻻﺗﺎری ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﻏﻀـﺐ درﺑـﺎر ﻗــﺮار ﻣـﯽ ﮔـﯿﺮد و از ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻨﺎﺻـﺐ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧ ﮕﺎری روی آورده و در ﻟ ﻨﺪن
روزﻧﺎﻣﻪ »ﻗﺎﻧﻮن« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوران ﻣﻌﺰوﻟﯽ ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ده ﺳﺎل ﺑﻪ طﻮل ﻣﯽ اﻧﺤﺎﻣﺪ و در
ﺳﺎل  1316ﻗﻤﺮی در ز ﻣﺎن ﭘﺎد ﺷﺎھﯽ ﻣﻈﻔﺮاﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ،ﻣﻠ ﮑﻢ ﺧـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻔﺎرت ا ﯾﺮان در روم
ﻣﻨﺼﻮب و ﺑﺎز ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﺎظﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻣﺪت ده ﺳﺎل ا ﯾﻦ ﻣﻨﺼـﺐ را ﺑﺮ ﻋ ﮫﺪه
دا ﺷﺖ و در ﺳـﺎل  1326ﻗﻤـﺮی )ﯾﮑﺴـﺎل ﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﻘﺮار ﭘﺎرﻟﻤــﺎن ﻣﺸـﺮوطﻪ در ا ﯾﺮان( در ﺳـﻦ
ھﻔﺘﺎد و ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾـﺪه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧــﻮد،
در ﺳﻮﯾﺲ درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧـﺎن ﻧﺎظﻢ اﻟﺪوﻟـﻪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ زﻣــﺎن ﻋ ﻤﺮ ﺧـﻮد را در ﺧﺎرج از ﮐ ﺸﻮر و در ﻣﺤﺎﻓـﻞ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﺬارﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده و ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﻨﺘﯽ و آﺋﯿـﻦ ﮐ ﺸﻮرداری ﭘﯿﺸـﯿﻦ را در دﻧﯿـﺎی ﺗـﺎزه
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در رﺳﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫــﺎﻧﯽ و ﻓ ﻌﺎل ﺑـﻮدن در آن را از ﻟـﻮازم و اﻟﺰا ﻣﺎت
ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﺮان در ﭼﺮﺧﻪ ھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿـﮏ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠ ﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ .او ﺗﺠﺮﺑـﻪ ھـﺎی
اوﻟﯿﻪ ی ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر در ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﻘﯿﻪ ی ﻋﻤﺮش ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ راه رﻓﺘﻪ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ داﻧﺶ ھﺎی ﻣﺪرن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧ ﻤﻮده و در
ﻣﻘﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﻮﮔﺮا و ﻣﺘﺠﺪدی واﻗﻌﮕﺮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺪرن آﺷـﻨﺎ ﺑـﻮد ،ﺗﻐﯿـﯿﺮ در اﺻـﻮل ﮐ ﺸﻮرداری ا ﯾﺮان را
ﻣﺪﺧﻞ اﺻـﻼﺣﺎت دﯾ ﮕﺮو اﯾﺠـﺎد دوﻟـﺖ ﻣﻨﺘ ﻈﻢ را ﭘ ﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪ ای ﺑـﺮای ﺗـﺪوﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ و
اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه ﻣﻤﺎﻟﮏ دارای ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﻣﻠﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان در ﺟ ﻨﮓ ﺑـﺎ رو ﺳﯿﻪ و از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻦ
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ھﺮات در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﺼـﻮل ﻧﺎآﮔـﺎھﯽ ﻣﺮدان ﺳﯿﺎﺳـﺖ ا ﯾﺮان از دﮔﺮﮔﻮﻧـﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دو ﻗـﺪرت ﺑﺰرگ آن دوران ﺑﻮد .ﺑـﻪ ھﻤﯿـﻦ ﺧـﺎطﺮ در ﻧﺎ ﻣﻪ ای ﺑـﻪ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از ﺧﻄﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب ،اﯾـﺮان را در ﻣﯿـﺎن ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﻧﺪ و ﻋﻼج ﺧﺮوج از ا ﯾﻦ ﺑ ﺤﺮان را در ﻧﻮﺳـﺎزی ﺷـﯿﻮه ھﺎی ﮐﺸـﻮرداری و اﺻــﻼح ا ﻣﻮر ﻧ ﻈﺎﻣﯽ و
ﻣﺎﻟﯿــﻪ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ .ﻣﻠﮑـﻢ ﺧــﺎن از طﺮﻓــﯽ در ﺗﮑﻤﯿــﻞ اﺻـﻼﺣﮕﺮی ﺧــﻮﯾﺶ ،ﺑـﻪ ﻧﮫﺎدھـﺎی ﻣــﺪرن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و اﯾﺠﺎد راه آھﻦ – ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻠﮕﺮاف و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آ ﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻧﻮﯾﻦ را در ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری اﯾﺮان ﻣﺪرن ،از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎ ﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕـﯽ
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ از ﻣﻠ ﮑﻢ ﺧـﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻪ ھـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ راﺟﻊ ﺑـﻪ ﻣﻠﮑـﻢ ﺧـﺎن ﻧﺎظـﻢ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح:
 -1ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻓﮑـﺎر ﻣـﯿﺮزا ﻣﻠﮑـﻢ ﺧﺎن ﻧـﺎظﻢ اﻟﺪوﻟـﻪ ،ﻓﺮ ﺷﺘﻪ ﻧﻮراﺋـﯽ ،ﺗﮫـﺮان ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﮫﺎﻣﯽ
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺟﯿﺒﯽ.1352 ،
 -2ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ،اﺳﻤﺎﺋﯿﻞ راﺋﯿﻦ ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﻔﯿﻌﻠﯿﺸﺎه.1353 ،
 -3زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎظﻢ اﻟﺪو ﻟﻪ ،ﺣﺠـﺖ ﷲ اﺻـﯿﻞ ،ﺗﮫـﺮان ،ﻧﺸـﺮ ﻧـﯽ1376 ،
)ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ در :ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎظﻢ اﻟﺪوﻟﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸـﺮ ﮐﻮﯾـﺮ،
.(1384
ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ از ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮕﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﺗﺮﺟ ﻤﻪ و در
ﺳﺎل  1369ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸـﺎر در ﺗﮫـﺮان ﭼﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در داﺋـﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﻠﮑـﻢ ﺧـﺎن اﺧﺘ ﺼﺎص ﯾﺎﻓ ﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ در ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ) ص 93ﺗـﺎ  (181از ﮐﺘـﺎب »ﻓﮑـﺮ
آزادی و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« )ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﺳﺨﻦ 1340 ،ﺧﻮرﺷـﯿﺪی( از آرا و اﻓﮑـﺎر
ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺎ و ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ھﺎی ﻣﺎ« در ﮐﺘـﺎب:
)از ﻣﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﻣﺎﺳــﺖ ،ﺗﮫــﺮان ،اﻧﺘﺸــﺎرات آﮔــﺎه ،(1354 ،در ﻣﻘﺪﻣــﻪ ﭼــﺎپ ﻣﺠﻠــﺪات روزﻧﺎﻣــﻪ
»ﻗــﺎﻧﻮن« ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎل  1355ﺧﻮرﺷــﯿﺪی ﺗﻮﺳــﻂ اﻧﺘﺸــﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒــﯿﺮ در ﺗﮫــﺮان ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه،
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ارزﻧﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن درﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﯿــﺶ
از آن ،دوره ﻧﺎﻗﺼﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ »ﻗﺎﻧﻮن« در دھﻪ ھـﺎی اول اﺳـﺘﻘﺮار ﻣ ﺸﺮوطﯿﺖ در ﺗﮫـﺮان ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮدش ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ در ﻣﺠﻼت و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ھﺎ ﺷﻢ رﺑ ﯿﻊ زاده
در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  1325ﻗﻤﺮی )ﺳﺎل ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒـﻞ از ﻓﻮت ﻣﻠ ﮑﻢ( ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ» .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎرﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن« ﺑـﻪ ﮐﻮ ﺷﺶ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﯿـﻂ طﺒﺎطﺒـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  1327ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه و ا ﺧﯿﺮا ﻣﺠﻤﻮ ﻋﻪ ﮐﺎﻣـﻞ
آﺛﺎر ﻣﻠﮑﻢ ﺑﻪ اھﺘﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﷲ اﺻﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﺳﺎﻟﻪ ھﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﻠ ﮑﻢ ﺧـﺎن ﻧـﺎظﻢ اﻟﺪو ﻟﻪ« ﺑـﻪ
ﺳﺎل  1381ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﮫﺮان و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد ،در ﺷـﺶ
ﺑﺨﺶ  -1ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -2 ،اﻗﺘﺼﺎد -3 ،ﺳﯿﺎﺳﺖ -4 ،اﺟﺘﻤﺎع -5 ،ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﺎﻧﻪ -6 ،اﻟﻔﺒـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ:
 -1دﻓﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت )ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻏﯿﺒﯽ( -2 .رﻓﯿﻖ و وزﯾﺮ -3 .ﻣﺠ ﻠﺲ ﺗﻨﻈﯿ ﻤﺎت -4 .د ﺳﺘﮕﺎه د ﯾﻮان-5 .
دﻓﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن -6 .ﻧﺪای ﻋﺪاﻟﺖ -7 .اﺷﺘﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﺎی آدﻣﯿــﺖ -8 .ﻣﺪﻧﯿﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ -9 .اﺻـﻮل ﺗﺮﻗـﯽ.
 -10ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ -11 .اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻣﻪ.
 -12ﭘﻠﺘﯿﮑﺎی دوﻟﺘﯽ -13 .ﻣﺮو و ﺗﺮﮐﻤﺎن -14 .اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ دﯾﻮاﻧﯿﺎن -15 .ﮔﻔﺘﺎر در رﻓـﻊ ظ ﻠﻢ-16 .
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ -17 .ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﺎﻧﻪ -18 .اﺻﻮل آدﻣﯿﺖ -19 .ﺣﺠﺖ.
 -20ﻣﻔﺘﺎح -21 .ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻣﺎﻧﺖ -22 .ﺷﯿﺦ و وزﯾﺮ -23 .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻄﻮط آدﻣﯿﺖ.
 -24ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی )ﺑﯿﺎن( -25 .ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻂ ﻣﻠﮑﻤﯽ -26 .ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ.
 -27ﺗﺮﺟﻤﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺆاد ﭘﺎﺷﺎ -28 .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺎرش اوراق و ﻧﻮم و ﯾﻘﻈﻪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ و ﺷﺨﺼــﯽ ﻣﻠ ﮑﻢ ﺧـﺎن اﻧﺘﺸـﺎر ﻋﻤﻮﻣــﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و دو آرﺷﯿﻮ از ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ھــﺎ و د ﯾﺪﮔﺎھﮫﺎی او را در
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ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻣﻀـﺒﻮط در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎ ﻧﻪ ﻣ ﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ،
ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﮑﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫـﺮان ھـﻢ اﺳـﺖ .ب( ﻧﺎ ﻣﻪ ھﺎ و
ﮔﺰارﺷﮫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن در دوران ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳﻤﯽ او و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﮫﺎی رﺳﻤﯽ دﯾ ﮕﺮ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﺒﻂ راﮐﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان
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