
  

 میرزا ملکم خان ناظم الدوله چه می گوید؟

 علي اصغر حقدار: منبع 

-ده ساله بود که از طرف پـدرش . قمری به دنیا آمد 1249میرزا ملکم خان ناظم الدوله به سال 
به  -  میرزا یعقوب خان که از مردان نواندیش روزگاراش بود راھی فرنگ شد؛ ملکــم بعـد از ورود 

پــاریس، بــه تحصــیل در حکمــت طبیعــی و مھندســی پرداخــت و بــا آموزشــھایی در دانشــھای 
با سـمت مترجمـی در  سیاسی و دریافتی از تحوالت دنیای مدرن، به ایران مراجعت می کند و 

ته و در . دستگاه حکومتی وارد می شود با افتتاح دارالفنون، ملکم خان در آنجا به تدریس پرداخ
ملکـم . قمری ھمراه با ھیئت مذاکره کننده فرخ خان امین الملک به پاریس می رود 1273سال 

قمری، اولیـن خـط تلگرافـی ایـران را ایجـاد کـرد و در ھمـان سـال نخسـتین  1275خان در سال 
با مخالفت ناصرالدین شاه آن مرکز برچیده و ملکـم . را تأسیس کرد) فرماسیونری(فراموشخانه 

ملکــم خــان از آنجــا بــه اســتانبول رفتــه و پیـش مــیرزا حســینخان . روانــه تبعیــد در بغــداد گردیــد
صدراعظمی قـرار ( مشیرالدوله  قام  که در آن زمان سفیر ایـران در عثمـانی بـود و سـپس در م

می افزایـد) گرفت بـه پیشـنھاد . می رود و بر آموخته ھایش از دانش ھا و عملکرد جھان مدرن 
کم خـان بـه  میرزا حسین خان، با وجود مخالفتھایی که از سوی برخی از درباریان می شد، مل

در آن شرایط، ملکم خان در زمان صدارت سپھساالر . سفارت ایران در پاریس منصوب نمی شود
می » مستشار صدارت عظمی«به تھران آمده و در ایجاد دولت منتظم او را با عنوان  ھمراھی 

مأمور . کند یران در لنـدن را داشـت،  تاری ا سفر فرنگسـتان شـاه، ملکــم خـان کـه وزیـر مخ در 
نمایندگی ایران در کنگره برلین بـه ملکــم خـان واگـذار  1295در سال . پذیرایی از شاه می شود

می شود که با پشتکار و آگاھی از شرایط دیپلماتیک نوین به دست آورده بود، موفق می شود 
در این شرایط، ملکم خان به مقام . منطقه قطور را از تصرف عثمانیان درآورده و به ایران برگرداند

گردد» ناظم الدوله«ملقب به  1299سفیر کبیر ارتقا یافته و لقب پرنسی یافته و در سال  . می 
ملکم خان در جریان ماجرای التاری مجددا مورد غضـب دربـار قــرار مـی گـیرد و از کلیـه مناصـب 

ندن . حکومتی عزل می شود گاری روی آورده و در ل ملکم خان به دنبال این ماجرا، به روزنامه ن
دوران معزولی ملکم خان ده سال به طول می انحامد و در . را منتشر می کند» قانون«روزنامه 

یران در روم  1316سال  کم خـان بـه سـفارت ا شاھی مظفرالـدین شـاه، مل مان پاد قمری در ز
ھده . منصوب و باز ملقب به ناظم الدوله می شود بر ع ین منصـب را  ملکم خان مدت ده سال ا

شت و در سـال  یران(قمـری  1326دا در سـن ) یکسـال بعـد از اسـتقرار پارلمــان مشـروطه در ا
ھای سیاسـی خــود،  ھفتاد و ھفت سالگی در حالی که شاھد به بار نشستن برخی از ایـده 

 .در سویس درگذشت
شور و در محافـل  خارج از ک مر خـود را در  ناظم الدولـه کـه بیشـترین زمــان ع میرزا ملکم خـان 
دیپلماتیک گذارنده بود، به درستی دریافته بود که انقالب صنعتی، مبادالت تجاری را به وضعیت 
شورداری پیشـین را در دنیـای تـازه  مالیه پیوند زده و نظـام معیشـتی اقتصـاد سـنتی و آئیـن ک

او به دفعات در رساالتی که منتشر کرد و نامه ھایی که به شاه و دیگر رجال . جایگاھی نیست
مات  عال بـودن در آن را از لـوازم و الزا سیاسی ایران نوشت، دگرگونی در سیاست جھــانی و ف

می دانسـت لی  او تجربـه ھـای . پایداری ایران در چرخه ھای دیپلماتیـک و سیاسـت بیـن المل
اولیه ی خود را در کنار میرزا حسین خان سپھساالر 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 
موده و در  کشورھای اروپایی پیشرفته راه رفته و آموخته ھایش را با دانش ھای مدرن تکمیل ن

 . مقام روشنفکری نوگرا و متجددی واقعگرا قرار گیرد
یران را  شورداری ا مدرن آشـنا بـود، تغیـیر در اصـول ک ملکم خان که با اندیشه ھـای سیاسـی 
یش زمینـه ای بـرای تـدوین قـانون اساسـی و  ظم را پ گرو ایجـاد دولـت منت مدخل اصـالحات دی
قوا  استقرار پارلمان می دانست، تا کشور در زمره ممالک دارای قانون و سیستم مدرن تفکیک 
سیه و از دسـت رفتـن  نگ بـا رو قرار گیرد؛ ملکم به خوبی می دانست که شکست ایران در ج
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یران از دگرگونـی دیپلماسـی و  مردان سیاسـت ا ھرات در مقابله با بریتانیا، محصـول ناآگـاھی 
بود بزرگ آن دوران  مه ای بـه . تغییر در برنامه ھای منطقه ای دو قـدرت  بـه ھمیـن خـاطر در نا

ناصرالدین شاه از خطری سخن گفت که بمانند دو سنگ آسیاب، ایـران را در میـان خـود گرفتـه 
ظامی و  مور ن ھای کشـورداری و اصــالح ا حران را در نوسـازی شـیوه  ین ب اند و عالج خروج از ا

ملکـم خــان از طرفــی در تکمیــل اصـالحگری خــویش، بـه نھادھـای مــدرن . مالیــه مـی دانسـت
موزش و  –اقتصادی و فرھنگی ھم توجه داشت و ایجاد راه آھن  برپایی تلگراف و شکل گیری آ

   .پرورش نوین را در بنیان گذاری ایران مدرن، از ضروریات می شمرد
سی و فرھنگـی  در زبان فارسی، گذشته از آثار و تألیفاتی که درباره دوران معاصر از تاریخ سیا

کم خـان و اندیشـ ه ھـای ایران زمین نگاشته شده اند و ھر کدام به فراخور موضوع سخن از مل
سیاسی و فرھنگی او نوشته اند، تاکنون سه عنوان کتاب مستقل راجع بـه ملکـم خـان ناظـم 

 :الدوله تألیف نوشته شده است بدین شرح
شته نورائـی، تھـران، شـرکت سـھامی  -1 خان نـاظم الدولـه، فر تحقیق در افکـار مـیرزا ملکـم 

 .1352کتابھای جیبی، 
 .1353میرزا ملکم خان، اسمائیل رائین، تھران، انتشارات صفیعلیشاه،  -2
له، حجـت هللا اصـیل، تھـران، نشـر نـی،  -3 ناظم الدو 1376زندگی و اندیشه میرزا ملکم خان 
میرزا ملکم خان ناظم الدوله و نظریه پردازی مدرنیته ایرانی، تھران، نشـر کویـر، : بازنویسی در(

1384.( 
مه و در   کتابی ھم از حامد الگار در رابطه با اندیشه ھای ملکم خان توسط مرتضی عظیما ترج

چاپ شـده اسـت 1369سال  در دائـرة . خورشیدی از سوی شرکت سھامی انتشـار در تھـران 
ته اسـت صاص یاف . المعارف ھای فارسی و خارجی ھم مدخلی برای معرفـی ملکـم خـان اخت

فکـر «از کتـاب ) 181تـا  93ص( پیش از این نوشته ھا، دکتر فریدون آدمیت در بخشی مسـتقل 
سخن، (» آزادی و مقدمه نھضت مشروطیت از آرا و افکـار ) خورشـیدی 1340تھران، انتشـارات 

: در کتـاب» ما و میرزا ملکم خان ھای ما«ملکم خان نوشته است؛ ھما ناطق نیز در کنار مقاله 
، در مقدمــه چــاپ مجلــدات روزنامــه )1354از ماســت کــه بــر ماســت، تھــران، انتشــارات آگــاه، (
خورشــیدی توســط انتشــارات امیرکبــیر در تھــران منتشــر شــده،  1355کــه بــه ســال » قــانون«

تحقیقی ارزنده در رابطه با جایگاه ملکم خان درفرھنگ و سیاست ایران ارائه کرده است؛ پیــش 
شروطیت در تھـران منتشـر » قانون«از آن، دوره ناقصی از روزنامه  در دھه ھـای اول اسـتقرار م

نوشته ھا و مقاالت ملکم خان از ھمان زمان حیات خودش تک به تک در مجالت و به . شده بود
یع زاده . صورت مستقل چاپ شده اند شم رب اما مجموعه آثار ملکم خان نخستین بار توسط ھا

کم(قمری  1325در تھران به سال  فوت مل بـه ) سال صدور فرمان مشروطیت و یکسال قبـل از 
شش محمـد محیـط طباطبـایی و بـا » مجموعه آثارملکم خان«. صورت ناقص منتشر شد بـه کو

عه کامـل  1327مقدمه ای قابل توجه به سال  خیرا مجمو خورشیدی در تھران منتشر شـده و ا
له«آثار ملکم به اھتمام حجت هللا اصیل با عنوان  کم خـان نـاظم الدو بـه » رساله ھای میرزا مل

 .خورشیدی در تھران و توسط نشر نی چاپ شده است 1381سال 
می شـود، در شـش  شامل  این مجموعه که تا به حال نھایی ترین آثار و تألیفات ملکم خان را 

الفبـای جدیـد  -6فراموش خانه،  -5اجتماع،  -4سیاست،  -3اقتصاد،  -2نظام قانونی،  -1بخش 
 :و ضمایم بدین شرح تنظیم و تحقیق شده اند

مات -3. رفیق و وزیر -2). کتابچه غیبی(دفتر تنظیمات  -1 لس تنظی یوان -4. مج ستگاه د -5. د
. اصـول ترقـی -9. مدنیت ایرانـی -8. اشتھارنامه اولیای آدمیــت -7. ندای عدالت -6. دفتر قانون

 .امتیاز فواید عامه -11. مذاکره درباره تشکیل بانک -10
لم -15. اصول مذھب دیوانیان -14. مرو و ترکمان -13. پلتیکای دولتی -12 -16. گفتار در رفـع ظ

 .حجت -19. اصول آدمیت -18. فراموش خانه -17. مسائل مختلف
 .نمونه خطوط آدمیت -23. شیخ و وزیر -22. توفیق امانت -21. مفتاح -20
 .صراط المستقیم -26. معایب خط ملکمی -25). بیان(مقدمه گلستان سعدی  -24
 .در نتیجه نگارش اوراق و نوم و یقظه -28. ترجمه وصیت نامه فؤاد پاشا -27

کم خـان انتشـار عمومــی  با این حال تاکنون مجموعه کاملی از مکاتبات رسمی و شخصــی مل
یدگاھھای او را در  نیافته و دو آرشیو از نامه ھای ملکم خان که بخش مھمی از اندیشه ھــا و د
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پاریس، ) الف: خود جای داده است لی  نه م مجموعه اسناد میرزا ملکم خان مضـبوط در کتابخا
ھا و ) ب. که نسخه عکسی این مجموعه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تھـران ھـم اسـت مه  نا

گر از  گزارشھای رسمی ملکم خان در دوران مأموریت رسمی او و برخی گزارشھای رسمی دی
 مجموعه اسناد ضبط راکد وزارت امور خارجه ایران
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