
 
ماھیت، اھداف، ترفندھا   رھبران فكرى مشروطھ غرب

 جواد سلیمانى 

 اشاره 

شن  ندھاى رو ھا و ترف شھ  با اندی یران  سالمى ا قالب ا سوم ان ھھ دوم و  مذھبى د رالفكران غیر  بسیارى از مواضع فكرى و سیاسى منوّ
نى ; فكران لیبرال عصر انقالب مشروطھ شباھت دارد ّت دی حتى در برخى موارد شعارھا و راه كارھاى آنان براى نفوذ و استحالھ ھوی

از این رو، نوشتار حاضر بھ طور فشرده و گذرا بھ افكار، فعالیت ھا، و ویژگى . ملت مسلمان ایران كامال بر یكدیگر منطبق مى باشند
بى  ھاى مذھ با نیرو بارزه  براى م نان را  ھاى آ تھ، راه كار یران پرداخ بى در ا شروطھ غر كرى م ھبران ف تن از ر صیتى دو  ھاى شخ

 . جامعھ ایران مورد بررسى قرار داده است

 پیش درآمد 

مذھبى  غیر  مذھبى و  ستھ  بھ دو د ّى  برش كل یك  یران در  خیر ا سال ا یك(جریان ھاى روشن فكرى در تاریخ یك صد  مى )  الئ سیم  تق
 : شوند

ھاى  روشن فكرى مذھبى جریانى است كھ ھدف اصیل و واقعى آن در درجھ نخست، تبیین معارف دین بھ زبان روز و استخراج پاسخ 
باره مسائل  شریعت، در ھاى  یدگاه  كردن د یاتى  اسالم بھ پرسش ھاى نوظھور دنیاى معاصر بوده و در رتبھ بعد، درصدد است با عمل
صاد،  نگ، اقت مت، فرھ ست، حكو مرو سیا شریعت را در قل كام  فراھم آورد و اح ھانى را  نوین ج ظام  ین در ن یت د نھ حاكم روز زمی

ه . مدیریت و اخالق بھ اجرا درآورد قوّ مى بایست از   ً با توجھ بھ رسالت سنگین روشن فكرى دینى، چھره ھاى موفق این جریان الزاما
شند و  اجتھاد در استنباط احكام اسالم و تخصص در فھم و استخراج مبانى دینى در قلمرو نظام حكومتى و اجتماعى اسالم برخوردار با

ند شخیص دھ خوب ت ید را  عھ جد ھاى جام جات روز و نیاز صر و احتیا یاى معا ضیات دن ین، مقت بر ا سیارى از . عالوه  ین رو، ب از ا
یق  ند، توف ھره بود بى ب بور  شرط مز كى از دو  لى از ی شتند، و سر دا شنگرى در  شوق رو یا  كسانى كھ عشق و عالقھ اصالحگرى و 

ّت نداشتند برخى از آن ھا بھ دلیل ناآشنایى و یا آشنایى سطحى با معارف اسالم، بھ . چندانى در تنویر افكار جامعھ و خدمت بھ آیین و مل
قاط و  چار الت شان را د خود و پیروان سرانجام،  ند و  ئھ داد ستى از آن ارا یا ماركسی جاى اسالمى كردن جامعھ، تفسیرھاى لیبرالیستى و 

 . انحراف نمودند

حل  براى  سالم را  كارآیى ا ند و  جذب كن خود  بھ  ید را  سل جد ستند ن گانگى از مقتضیات عصر حاضر، نتوان یل بی بھ دل برخى دیگر 
 . معضالت فكرى و فرھنگى و اداره زندگى انسان معاصر بھ اثبات رسانند

نام  ھرى  شھید مط ینى و  مام خم اما از چھره ھاى سرشناس و موفق این جریان در آستانھ انقالب اسالمى ایران، مى توان از حضرت ا
 . برد

خویش، ) قدس سره(حضرت امام خمینى عالوه بر تبیین فلسفھ و نظام سیاسى اسالم در نوشتھ ھا و مباحث والیت فقیھ و سخنرانى ھاى 
ّت ایران از سلطھ استعمار و استبداد  در عمل نیز نظام جمھورى اسالمى ایران را بنیاد نھاد، كھ كم ترین حاصل آن استقالل و آزادى مل

رات قضایى و اقتصادى بر اساس موازین اسالم بوده است  . و تكوین قانون اساسى و مقرّ

شھ  قد و بررسى اندی بھ زبان روز، و ن سالم  شھید مطھرى نیز در تبیین دیدگاه ھاى فلسفى و كالمى و اخالقى و اجتماعى و اقتصادى ا
شان  ثار ای مروز آ بھ ا تا  ّت و ھدایت فكرى نسل جدید سھم وافرى داشتھ است، بھ گونھ اى كھ  ھاى نوظھور غربى بر اساس قرآن و سن

 . پاسخگوى ذھن پرسشگر جوانان در فضاى آكنده از شبھھ ھا و وسوسھ ھاى التقاطى محیط ھاى فرھنگى كشور بوده است

جریان روشن فكرى غیرمذھبى در نقطھ مقابل جریان مذھبى نسبت بھ آموزه ھاى دین، ھیچ گونھ تقیدى نداشتھ، بلكھ در برخى موارد، 
 . تالش نموده است مرزھا و حدود شرعى را در نوردیده، باورھاى دینى جامعھ را تضعیف نماید

مدّن  كرده ت مى  مان  كھ گ ست و از آن رو  بوده ا یران  مدن غربى در ا ّى ت شد و ترق پى ر چیز، در  روشن فكر غیرمذھبى پیش از ھر 
یت  ّت و مرجع ھاد روحانی ید ن نیز با چار او  تھ، بنا د یاف ّ سیحیت، تول غرب در عصر نوزایى بھ دنبال گریز از كلیسا و عصیانگرى از م
باد و  نى آ ھور ایرا ستر ظ گذر، ب ین رھ تا از ا ید  ست نما شیعھ در ایران را آماج حمالت خویش قرار دھد و بنیاد ایمان دینى ملت را س

ّى و فرنگى مآب را پدید آورد  . مترق
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ند نھ فروختھ ا بھ بیگا خویش را  ّى  یده . آن ھا براى نیل بھ اھداف خیالى خویش، نھ تنھا باورھا دینى، بلكھ گاه منافع و فرھنگ مل بھ عق
مدن  نگ و ت بھ فرھ ما  سى  ست ر مانع د چھ  ھر آن ست، و  تھ ا شدن نھف غرب و غربى  شر در  مال و آرزوى ب ھا و آ آن ھا، تمام نیكى 

 . چرا كھ عامل عقب افتادگى انسان از قافلھ تمدن بشرى خواھد شد; موجود غرب است، باید از سر راه برداشتھ شود

بادى  حتى از م كھ  متأسفانھ از نوشتھ ھا و گفتھ ھاى برخى از آنان بھ روشنى پیداست كھ آنان نھ تنھا از اسالم چیزى نمى دانستھ اند، بل
ھاى  لذت  ھا و  نھ  یدات و كارخا سوجات و تول شھرھا و من باى  تھ مظاھر زی ً فریف صرفا ند، و  فرھنگى غرب اطالع صحیحى نداشتھ ا

 . حتى از جنگ ھاى خونین و اسفناك مغرب زمین بوى خوش اخالق انسانى استشمام مى كردند. ظاھرى آن شده بودند

غرب را از البھ . فساد بوده انداینان فاقد اصل و ریشھ درست، و از نظر اخالقى و مالى مبتال بھ : برخى معتقدند عالوه بر این، ھرگز 
ند شتھ ا مى ندا سفى محك یھ فل شناختھ و بن ـ ن كارت  نت و د كھ .( ) الى آثار متفكران سازنده تمدن غرب ـ یعنى افرادى ھمچون كا چنان 

عم  ین رو، ھرگز ط ند و از ا موده ا شد ن بى ر گرى غر بالى  بیش تر آن ھا در دوران جوانى در محیط ھاى غربى و فضاى آكنده از الا
 . ایمان را نچشیده و جماعت متدیّن را درك نكرده اند

كت  قر و فال بر ف ّھ ھاى موھوم رفاه و ترقى نرسانده، بلكھ ھمواره  ّت را بھ قل این گروه از روشن فكران در طول تاریخ ایران نھ تنھا مل
ند برده ا سر  لت در رفاه ب توده م شیھ  خود در حا  ً با فزوده و غال مردم ا مادّى  غرب، . و گرفتارى  بر  باختگى در برا یل خود بھ دل نان  آ

ھمواره جاده صاف كن ورود استعمار و تنزیھ كننده بیگانگان در افكار عمومى ملت از طریق روزنامھ ھا و كتاب ھا و سخنرانى ھاى 
شیوع . خود بوده اند شور  گى ك ھاى فرھن شان در نھاد مره حضور ھاى ننگین، و ث قاد قرارداد یت انع نھ حاكم نان در بد تالش آ صل  حا

بوده  موزان  نش آ شجویان و دا خالى دان ھان  بى در اذ كران غر طل متف ھاى با شھ  قاى اندی غرب، و ال خودباختگى نسل جوان در مقابل 
 . است

مره آن زوال روح  كھ ث شاندند  سالم ك ً گریز از ا ضا ینى و بع ھاى د آنان از این طریق، نسل جوان را بھ چالش التقاط و تزلزل در باور
از این رو، بسیارى از انقالب ھاى ارزشى آزادى . مقاومت اسالمى در نسل نورستھ و نیرومند جامعھ در مقابل سلطھ بیگانھ بوده است

 . خواھانھ مردم ایران با فعالیت آن ھا استحالھ و بھ انحراف كشانده شد

ھى  خویش ت ینى  ّت د یران، آن را از ھوی شروطیت ا قالب م ستانھ ان خویش، در آ براى نمونھ، جریان مزبور با تالش چشمگیر و مؤثر 
جار . كرد و بھ نفع استعمار و استبداد رضاخان بھ انجام رسانید سالطین قا انقالب مشروطیت، كھ در آغاز با ھدف محدود كردن قدرت 

ّى  نھ و ترق ال حكومتى منعقد گردید و بھ دنبال اجراى عدالت در جامعھ بود، سرانجام، با رواج اندیشھ ھاى بھ ظاھر آزادى خواھا ّ و عم
رالفكران غیرمذھبى، بھ مشروطھ غربى منتھى گردید و بھ نفع انگلیس مصادره شد ھبرى . جویانھ منوّ ما از ر از این رو، بھ تدریج، عل

 . آن كناره گرفتند و مردم نیز از میدان بیرون رفتند و عنان حاكمیت بھ دست رضاخان افتاد

ندھا و  ھا، ترف فراوان شخصیت  شباھت  نیز  قالب، و  سوم ان ھھ دوم و  ینى در د رالفكرى غیرد اكنون با توجھ بھ رشد گرایش ھاى منوّ
ّت، روش  بھ ھوی رالفكران حامى مشروطھ غربى در آستانھ انقالب مشروطیت ایران، این نوشت بھ طور فشرده  اندیشھ ھاى آنان با منوّ
یت  گذر، ماھ ین رھ تا از ا پردازد  مى  یران  كر مشروطھ غربى در ا ج ف مروّ ین گریز و  كران د شن ف تن از رو ھاى دو  شھ  ھا و اندی

رالفكران لیبرال و مخالف حكومت اسالمى بیش تر آشكار گردد  . منوّ

 میرزا فتحعلى آخوندزاده . 1

 بستر رشد و بالندگى فكرى 

سال . یكى از چھره ھاى مشھورى كھ در انعقاد نطفھ مشروطھ غربى نقش بسزایى داشتھ، میرزا فتحعلى آخوندزاده است 1228وى بھ 
ید» شكى«یكى از محالت » نوخھ«در  لد گرد بود، متو یران  جزو ا كھ آن روز  بھ  22در .( ) از ایالت قفقاز،  مد و  یس آ بھ تفل سالگى 

بھ  عروف  یگ، م سقلى ب ست عبا نوان ورد خان«ع كى  ستخدام »ب قاز، ا ماى روس در قف مترجم فرمانفر شمند و  سنده دان لف و نوی ، مؤ
پس از تصرف خاك قفقاز توسط  (1250، مطابق یازدھم رجب 1834در ورقھ استخدامى او آغاز خدمتش بھ تاریخ اول نوامبر . گردید

 .( ) ثبت گردیده است) دولت روسیھ

چا «: آدمیت مى نویسد منى اش خا كر ار كار و ھمف با ھم مى داد،  كى درس  بان تر یس ز لى در تفل میرزا فتحع كھ  سھ اى  در ھمان مدر
مان . دوستى یافت) 1846ـ1810(طور ابوویان  ستان"ابوویان، نویسنده ر خم ارمن لى از " ز میرزا فتحع كھ  ندازه  مان ا بھ ھ ست وى  ا

 ( ) ».مسجد بى زار بود، با كلیسا سرستیز داشت

ھاى ; قفقاز در آن روزگار، دروازه تمدّن غرب بھ ایران بھ حساب مى آمد شرفت  تأثیر پی شدت تحت  بھ  سیھ  چرا كھ روشن فكران رو
كردن  بى  سیھ، درصدد غر مپراتور رو بیر، ا طر ك ند و پ مى كرد غرب قرار گرفتھ، آثار و كتب اندیشمندان غرب را ترجمھ و ترویج 
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با ; روسیھ بود یان  یك ایران باط نزد از این رو، پس از فتح قفقاز توسط روسیھ، در خالل جنگ ھاى ایران و روس، زمینھ آشنایى و ارت
بھ . روشن فكران روسیھ فراھم آمد در اثر این آشنایى، اندیشھ ھاى اصالحى غربى از طریق زبان و قلم افرادى ھمچون میرزا فتحعلى 

 . مناطق داخلى ایران وارد مى شد

 دیدگاه ھا و نقطھ نظرھا 

جار از  صر قا یان در ع ھاى ایران تارى  مدن غربى و گرف میرزا فتحعلى در اثر مشاھده نابسامانى و عقب افتادگى ملت ایران از قافلھ ت
براى  خویش  شفابخش  ظاھر  بھ  ھاى  سخھ  گر، در ن سوى دی سى از  سكوالر رو غرب زده و  صالحگران  با ا جوارى  سو، و ھم یك 

قرار داشت عھ  ین از جام فى د ھا، ن لت و . پیشرفت ملت ایران، چند نكتھ را پیشنھاد مى كرد كھ در رأس ھمھ آن  یون دو ین را اف وى د
یز ... با دین و مذھب و با اعتقاد و ایمان زندگانى كرده ایم... یك چند نیز خدمت معشوق مى كنیم«:  ملت مى شمرد و مى گفت یك چند ن

یا  شود  مى  بدتر  ما  لت  یم حا تا ببین یم  ّش بكن سوفیت تعی با معرفت و فیل مان،  بى ای قاد و  بى اعت مذھب و  بى  براى امتحان، بى دین و 
سید و ( ) ».بھتر نده اى ر خیره كن ّى  او ھمچنین معتقد بود، ھمچنان كھ اروپا پس از پشت كردن بھ دین در عصر نوزایى، بھ چنین ترق

شد ت نایل آمد، سعادت سایر ملت ھا نیز در گرو نفى دین از صفحھ زندگى سیاسى و اجتماعى شان مى با ّ ّت بھ اوج عز . از حضیض ذل
اآلن در كل فرنگستان وینگى دنیا، این مسألھ دایر است كھ آیا عقاید باطلھ «: از این رو، بر خالف ملكم خان با صراحت لھجھ مى گفت

كھ  ین  ند در ا قالیم متفق سوفان آن ا كل فیل ّت ملك و ملت است؟  یعنى اعتقادات دینیھ موجب سعادت ملك و ملت است یا این كھ موجب ذل
ّت ملك و ملت است در ھر خصوص  ( ) ».اعتقادات دینیھ موجب ذل

ند یدى دار قش كل براى : آخوندزاده بھ درستى مى دانست در ایران دو عامل حیاتى در بقا و استمرار حیات دینى ن عزادارى  ّت  سن كى  ی
تب . و دیگرى تقلید از مراجع بزرگ دین) علیھ السالم(سیدالشھدا یده احیاگر مك ین دو پد بھ جنگ ا خویش،  از این رو، در نوشتھ ھاى 

گذر، : تشیّع رفتھ از عزادارى سھ انتقاد مى كند ین رھ تا از ا ند  مى خوا اول این كھ آن را در تعالیم دین، امرى بى ریشھ و بى اصالت 
 . كسانى كھ از روى تعھد اصیل دینى بدان گرایش دارند، در روش خود تجدیدنظر كنند

كھ  یران،  عھ ا براى جام ستھ، آن را  شاط دان شادى و ن جاى  بھ  ندوه  دوم آن كھ عزادارى را از جھت روان شناختى، مایھ شیوع غم و ا
 . درگیر صدھا مشكل پیچیده و تلخ مى باشد، مضر مى شمارد تا بدینوسیلھ، افراد ضعیف االیمان را بھ ترك عزادارى وادار نماید

بھ عقیده او، این امر بھ بازماندن مردم از داد . انتقاد سوم او بھ پیامدھاى منفى اقتصادى عزادارى و تعطیالت ناشى از آن باز مى گردد
رواج " بھ اقتضاى پولیتكاى خودشان"بناى تعزیھ را روزگارى دیلمیان و صفویان «: مى گوید; و ستد و تعطیلى مشاغل منجر مى شود

گزارش . آن سبب حال از میان رفتھ، اما بھ ھر كجا مى روى، تعزیھ برپاست. دادند قل  با ن كھ  ست  كم ا خود آدم  صیبت و درد  گر م م
یده  تو فا براى  نھ  صال  ین تعزیھ دارى ا ً تلخ بكند و بھ جھت عمل بى فایده از كسب و كار باز بماند؟ از ا ھزارسالھ اوقات خود را دائما

 ( ) ».اى است و نھ بھ جھت امام

ین . یاد مى كند» امام«با لفظ ) علیھ السالم(مى داند، از حسین بن على» افیون ملت ھا و دولت ھا«عجیب است كسى كھ دین را  سخ ا پا
یك  عھ، طبق  یى از جام معما آن است كھ برخى از روشن فكران سكوالر ایران ھمچون بعضى از غربزدگان معاصر ما براى دین زدا

مل : فرمول دوگانھ و گیج كننده اى عمل مى كنند ند آن را عا ین دار بھ د سبت  كھ ن نھ اى  حادى و كی از یك سو، بر اساس اندیشھ ھاى ال
خویش از  سخنان  گرى از  فراز دی ً در  فورا ّت و خوارى جامعھ مى خوانند و از سوى دیگر، براى پیش گیرى از واكنش قشر متدیّن  ذل

یم ) علیھم السالم(برخى از مقدّسات ھمچون ائمّھ طاھرین خویش را ترم تجلیل مى كنند تا بدینوسیلھ، جایگاه اجتماعى در حال فروپاشى 
شكنند و . كنند آن ھا با تكرار این روش، بھ تدریج، حساسیت مردم را نسبت بھ مقدّسات دین از بین برده، سطوت احكام شریعت را مى 

یبرال  ظام ل كوین ن نھ ت ند و زمی ھر بار قدرى از غیرت دینى جامعھ مى كاھند تا از این رھگذر، ملت را نسبت بھ آیینشان بى مباالت كن
 . را فراھم آورند» الئیك«و جامعھ 

مى  شعارش  ند و در ا مى دا مى  سبك عل غایر  شمرده، آن را م ّت  شت كود و ت مل ر یران را عا آخوندزاده گشودن باب اجتھاد و تقلید در ا
 : گوید

 
ــــــاد داد« ــــــر ب ــــــم را تقلیدشــــــان ب عل

ــــــدر ــــــد ب ــــــا را اجتھــــــاد آم ــــــل م جھ

ــــن ھمــــه غوغــــا و تشــــويش جھــــان اي

ھــــم زتقلیــــد اســــت و ھــــم از اجتھــــاد

ـــاد ـــد ب ـــن تقلی ـــر اي ـــت ب ـــد لعن اى دو ص

ـــــــر ـــــــا خب الحـــــــذر از اجتھـــــــاد، اى ب

ـــــــــــه ايرانیـــــــــــان ـــــــــــات ھم اختالف

( )».سینه چاك از ھر دو مى خواھیم داد
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ست. ما دیگر از تقلید بى زار شده ایم«: و یا در جاى دیگر مى گوید ده . تقلید خانھ ما را خراب كرده ا ّ قال كھ  ستیم  ین صدد ھ حاال در ا
 ( ) ».تقلید را از گردن خودمان دور انداختھ، از ظلمانیت بھ نورانیت برسیم و آزاد و آزاده خیال بشویم

مى داد،  ئھ  ّى ارا بھ ترق یل  براى ن كارى  این در حالى بود كھ خود او بھ تقلید از پطركبیر، پیشنھاد تغییر خط ایرانیان را بھ عنوان راه 
یر  بدون تغی پن  شورھایى ھمچون ژا كس، ك بھ ع در حالى كھ نھ روسیھ و نھ تركیھ ھیچ یك با تغییر خط خویش بھ تمدّن دست نیافتند و 

 . خط، بھ پیشرفت ھاى چشمگیر صنعتى نایل آمدند

 اندیشھ تغییر خط 

یانھ بھ حساب مى آمد ّ لى . پیشنھاد تغییر خط از سوى آخوندزاده گام دیگرى براى اصالحات مترق میرزا فتحع بھ گزارش آدمیت، اندیشھ 
ّى یافت) در مورد خط( ل كل خط; یكى مرحلھ اصالح الفبا: در دو مرحلھ متمایز تحوّ ییر  حروف . دوم تغ ھاى  طھ  لھ نخست، نق در مرح

نداخت ھا . را دور ا لوى آن  حروف و در پھ جزو  ـ را  عراب  عنى ا ـ ی كات  قرار داد، حر حروف  شكل  مان  حروف را ھ مایز  جھ ت و
 .( ) ایراد گرفت و تقطیع حروف را نیز الزم شمرد) میرزا فتحعلى ناظم الدولھ(بعدھا بر این طرح، از ملكم خان . نوشت

ندارد; در مرحلھ دوم، فكر میرزا فتحعلى بكلى تغییر یافت باى . معتقد گردید كھ اصالح الفبا چندان فایده اى  شود و الف ید عوض  خط با
شھ  كاملى اندی مودار ت خت و آن ن تازه اى ری طرح  یھ،  ین پا بر ا شود و  التینى جایگزین آن گردد و البتھ از سمت چپ بھ راست نوشتھ 

 .( ) اوست

ستنباطند. آنچھ مھم است انگیزه او از اصالح و تغییر خط است بل ا فاوتى قا ھاى مت گیزه  ماتش، ان ھاى . از البھ الى كل خى از فراز بر
نع «: زیرا مى نویسد; نوشتھ ھایش نشانگر آن ھستند كھ وى در این امر متأثر از پطركبیر بوده است ھا ما قدیم روس  خط  كھ  پطر دید 

ّت است كرد; ترقى مل جاد  نو ای طى  ین خ حروف الت تش . در علوم، آن را ترك نموده، با  بر مخالف شراف مملكتش  شان و ا عوام و كشی
بود... برخاستند، فریاد زدند كھ دین ما از دست خواھد رفت نھ  خود مردا عزم  كرده و در  ین ... پطر بھ حرف حمقا اعتنا ن سبب ھم بھ 

ّى نھاد ً رو بھ ترق ً فآنا  ( ) ».خط جدید آنا

ندارد جود  یا ; ولى چنان كھ پیش تر آمد، ھیچ رابطھ منطقى بین تغییر خط و پیشرفت یك ملت و یى  صر نوزا یان در ع كھ اروپای چنان 
یك . عھد انقالب صنعتى در اثر تغییر خط بھ فناورى برتر جھان دست نیافتند جز  چیزى  از این رو، تأسّى آخوندزاده از روش پطر را 

بھ . تقلید كوركورانھ نمى توان پنداشت بى  خط عر گرفتن از  صلھ  مل، فا ین ع گیزه او از ا كھ ان اما از مطاوى كالمش بھ دست مى آید 
گى . عنوان خط متون دینى كشور بود مل عقب ماند وى گمان مى كرد یكى از راه ھاى جدایى ملت از دین، كھ بھ زعم خویش آن را عا

از این رو، خواست از طریق بیگانھ كردن نسل ھا از خط و نوشتار عربى، بھ . مردم مى دانست، جدا كردن مردم از ادبیات دینى است
تون . طور طبیعى زمینھ دور افتادن از متون دینى را فراھم آورد لت از م جدایى م یات  خط، عمل ییر  لھ تغ بھ مرح لھ  طرح مرح وى با 

 . دینى و تقربّشان بھ متون عربى را دنبال مى كرد

سد مى نوی ستھ،  شوارى تحصیل دان بى را موجب د خط عر یران،  فاتح ا سلمانان  بھ م نت  ماتش، ضمن اھا : آخوندزاده در برخى از كل
سواد « صیل  سطھ آن تح بھ وا كھ  ند  یكى از آثار شوم غلبھ تازیان وحشى بر مرز و بوم ایران این است كھ خطى را بھ گردن ما بستھ ا

ست شده ا مال  شوارترین اع ما د براى  ھم  عارف  مى دارد» .مت پرده بر ین  خود چن تالش و آرزوى «: سپس از آرزوى  ھاى  اآلن منت
ند ست، خالص ك نده ا گار ما ّف كمال الدولھ این است كھ ملت خود را بارى از دست این خط مردود و ناپاك، كھ از آن قوم بھ یاد ; مصن

 ( ) ».ملتش را از ظلمت جھالت بھ نورانیّت معرفت برساند

مودن  نھ ن سلمانان و بیگا از برخى شواھد بھ دست مى آید فكر مرموزانھ تغییر خط ابتدا توسط خود اروپاییان براى سلطھ فرھنگى بر م
بھ  خویش  پایى  بان ارو شیطانى را از اربا شھ  ین اندی ندزاده ا ملت ھاى مسلمان از فرھنگ اسالم بھ سالطین اسالمى پیشنھاد شد و آخو

ید مى گو ند و  مى ك شاره  بدان ا ندزاده  خط در ذھن آخو دو «: ارث برده بود از این رو، چنان كھ آدمیت در بیان علل انعقاد فكر تغییر 
ید سمر : عامل تازه در ذھن میرزا فتحعلى تا اندازه اى مؤثر افتاد و او را در عقیده تغییر خط راسخ گردان شارل می مھ  كى مضمون نا ی

كرد. فرانسوى مشاور فؤاد پاشا صدراعظم عثمانى شنھاد  ینى را پی باى الت لى ; ...او تغییر الفباى تركى و اخذ الف مایش عم گرى آز و دی
 ( ) ».دولت روس

 خودباختگى در برابر غرب 

خودى  گى  میراث فرھن گارى  یچ ان غرب و ھ بھ فرھنگ  سبت  ینى ن كم ب خود  نكتھ قابل توجھ در اندیشھ آخوندزاده احساس كھترى و 
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مت و ; است جز ظل چیزى  ند،  مده بود یر درآ شتھ تحر بھ ر بى  یا عر سى  بان فار بھ گونھ اى كھ ھمھ علومى را كھ توسط اسالفش بھ ز
خط . جھل نمى دید و علوم بیگانھ را، كھ بھ زبان التین نگاشتھ شده بودند، نورانى مى خواند ییر  با تغ ست  مى خوا ین رو،  تش «از ا مل

 ( ) ».را از ظلمت جھالت بھ نورانیت معرفت برساند

یامبر: از امثال آخوندزاده باید پرسید ّت پ سن خدا و  تاب  ین، ك یاى د ین و اول با د شما  گر  لھ(ا یھ وآ طاھرین) صلى هللا عل ھ  ّ ھم (و ائم علی
سط ) السالم كھ تو لى را،  شفاى بوع قانون و  شارات و  صدرا و ا ّ دشمنى دارید و كالم آن ھا را معرفت نمى دانید، بھ چھ دلیل اسفار مال

مورد  خویش  ھاى  گران ب یق  نابع تحق نوان م بھ ع ھا را  خى از آن  یان بر حتى اروپای ند و  مده ا فرھیختگان ایرانى بھ رشتھ تحریر درآ
 تكریم قرار مى دھند، معرفت نمى پندارید، ولى گفتھ ھاى اگوست كنت و كانت و روسو را علم ناب مى دانید؟ 

مھ چیز  ستھ و ھ از سخنان آخوندزاده برمى آید كھ نھ تنھا علوم دینى، بلكھ محصوالت فكرى دانشمندان مشرق زمین را ھم علم نمى دان
ست سان علوم . را در یافتھ ھاى فالسفھ و جامعھ شناسان و اندیشمندان غربى مى دیده ا قال آ بودن راه انت سدود  سخت از م ین رو،  از ا

ست نده ا مى خوا سواد  بى  ً بھ دلیل عدم آشنایى با آن علوم  مھ . غربى بھ مدارس مسلمانان تأسف مى خورده و آن ھا را صرفا وى در نا
دولت روس پس از تسخیر داغستان ـ یعنى از دو سال پیش ـ براى زبان ھاى مردم آوار و چچن و «: اى بھ میرزا ملكم چنین مى نویسد

پاره  چركس الفباى جداگانھ اى با حروف التین درست كرده اند و در مدارس آن جا، كھ تازه گشاده اند، خط جدید را تدریس مى كنند و 
یون، . آنان صاحب سواد و علم خواھند شد. اى كتاب ھاى اسالمى را بھ ھمان خط برگردانده اند بھ دو میل قاز، قریب  سایط قف ھل ب اما ا

ند كھ ( ) ».از نكبت خط قدیم اسالم، مثل حیوان ھنوز كور و بیسواد مانده ا بود  كرده  ثر  ندزاده ا پود آخو تار و  گى چنان در  غرب زد
مام ; ھمھ كماالت اخالقى و انسانى شرق را در مقابل پیشرفت فناورى غرب نادیده مى گرفت او چنان مبھوت علوم غربى شده بود كھ ت

 . علوم مشرق زمین را ھیچ مى انگاشت، مردمش را حیوان و دانشمندانش را بى سواد و دانش آن ھا را امور الطایل مى پنداشت

وى با نشر آثار و اندیشھ ھاى خویش، آن ھم با لباس اصالح طلبى، در میان روشن فكران ایران، نقش بسزایى در تكوین فكر مشروطھ 
یانھ و سعادت آفرین ایفا نمود، بھ گونھ اى كھ آثار و نوشتھ ھایش زمینھ مخالفت با روحانیت و آموزه  ّ غربى بھ عنوان نظام سیاسى مترق

 . ھاى دینى، و روى كار آمدن عناصر غیرمكتبى و تشكیل مجلس سكوالر را فراھم آورد

فت ید گ شر، : در مورد شخصیت آخوندزاده با ھدف زندگى ب قت و  سفھ خل گانگى از فل یل بی بھ دل نھ  صالح گرایا غھ ا وى در عین دغد
غایت رشد ملت ھا را در ترقى مادى آنان و گسیل شدن بھ سوى تمدن غرب، حتى بھ قیمت خروج از مرزھاى شریعت و مقدّسات ملى 

یى را راه . و میھنى شان مى بیند صر نوزا ھاى ع فھ  ّ ستایش مؤل بدین دلیل، جدایى ملت از شریعت و تحقیر فرھنگ خودى و اقتباس و 
 . نجات ایران مى پندارد

اد «: از این رو، آدمیت در معرفى او مى نویسد ّ داعى اخذ دانش و حكمت و مدنیّت غربى است، اندیشھ ساز ناسیونالیسم ایرانى است، نق
نت ست از دیا لق سیا یك مط بھ تفك قد  ست و معت ین ا ست و د خواه . سیا ست، ھوا فردى ا نى  كم را نھ ح ستبدادى و ھرگو لت ا شمن دو د

 ( ) ».مشروطیت عقلى ـ عرفى بر پایھ حقوق طبیعى است، ھاتف اصالح دینى و پروتستانتیسم اسالمى است

 میرزا ملكم خان ناظم الدولھ . 2

 زندگى فردى و سیاسى 

عھ آن  ھل مطال گى و ا یان طیف فرھن صوص در م ھى، بخ شروطھ خوا شد م خان در ر كم  میرزا مل در میان روشن فكران غرب زده، 
نش  1249او پسر میرزا یعقوب ارمنى و متولد . عصر، نقش مھمى داشت ق بود كھ با حمایت پدر از ده سالگى براى تحصیل علم و دا

شد، تحصیل » پلى تكنیك«بھ اروپا رفت و در یكى از مدارس فرانسھ كھ در آن در زمینھ  مى  تدریس  و فلسفھ علوم سیاسى و مھندسى 
سھ .( ) نمود ین مدر گراف ب خط تل بار،  ستین  نون«وى پس از بازگشت بھ ایران براى نخ كرد، » دارالف ندازى  شاھى را راه ا صر  و ق

سد مى نوی یت  كھ آدم طورى  بھ  شیمیایى و «: مھارت ھاى ویژه او مایھ حیرت مردم آن عصر شد،  خواص  كھ از  ھایى  مایش  ین آز ا
فیزیكى در مدرسھ و خارج مى كرد، چون براى مردم آن زمان جنبھ غرابت و تازگى داشت و جز معدودى از خواص، كسى بھ علل و 

 » .اسباب طبیعى آن ـ چنان كھ باید ـ آشنا نبود، براى او یك امتیاز زبردستى و تردستى و چشم بندى در اذھان ساده تولید كرد

ید شور گرد گان ك بار و فرھیخت ظر در لب ن بھ زودى موجب ج شور  تاز او در ك ھاى مم یت  گیر و قابل شم  قدامات چ بھ . ا ین رو،  از ا
كرد ; تدریج، با نشر اندیشھ ھاى اصالحى خود، زمینھ مشروطیت را فراھم آورد یم  از جملھ پس از بازگشت از پاریس، رسالھ اى تنظ

مور » تنظیمات«و تحت عنوان كتابچھ غیبى بھ پى روى از آنچھ در مملكت عثمانى  براى اصالح ا عدى  صول و قوا شد، ا خوانده مى 
 . پیشنھاد كرد، و بھ وسیلھ میرزا جعفرخان مشیرالدولھ بھ ناصرالدین شاه داد

ھاى . دومین اقدام مھم ملكم تأسیس فراموش خانھ بود سال  سونرى را  1277و  1276او براى اولین بار، بین  لژ فراما مرى نخستین  ق
لى .( ) در ایران تأسیس كرد ید، و على كنى از ناصرالدین شاه تعطیل گرد ّ گرچھ پس از مدتى فراموش خانھ ملكم با درخواست حاج مال
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فداران »جامع آدمیت«بر اساس تعالیم ملكم شكل گرفت كھ در این میان، » آدمیت«پس از مدتى دولژ مجمع و جامع  ل از طر ّ ، كھ متشك
شت جدّى دا قاد .( ) اندیشھ ملكم بود، در بسیارى از وقایع پیش از مشروطھ دخالت  برد، در انع مى  سر  بھ  یران  كھ در ا مدتى  وى در 

ین  یتر«قرارداد ننگ مود» رو فا ن مى ای قش مھ ین . ن یتر«قرارداد ننگ خان » رو سین  میرزا ح كم و  كارى مل با ھم كھ  بود  قراردادى 
صلخیز، . سپھساالر بھ بارون ژولیوس رویتر واگذار گردید ھا، اراضى حا گل  عادن، جن تع، م بردارى از مرا بھ موجب آن، حق بھره 

یك وام ... گمرك ھاى جنوب، انحصار كشیدن خطوط مخابرات و راه آھن و فت  سال در ازاى دریا تاد  مدت ھف ھره  25بھ  با ب 5سالھ 
 .( ) ، واگذار گردید»رویتر«درصد بھ یك یھودى تبعھ انگلیس بھ نام اسرائیل یوسفات، معروف بھ 

عزل وى از » التارى«در ھمین مدت، امتیاز فضاحت بار . سفیر ایران در انگلیس بود 1307ملكم از سال  بھ  جر  كھ من را منعقد كرد 
شد بود، . تمام مناصب دولتى اش گردید و بعد توسط دادگاھى در انگلستان در رابطھ با یك كاله بردارى محاكمھ  كار  بى  كھ  مدتى  در 

ھمین امر موجب . نامھ ھاى ملتمسانھ اى در جھت ارجاع مجدّد شغلى بھ دربار شاه نوشت، ولى از سوى شاه پاسخ مثبت دریافت ننمود
شاه ; گردید بھ مبارزه با دربار برخیزد صرالدین  سد نا یران و وزراى فا مت ا كوھش حكو بھ ن كرد و در آن  سیس  روزنامھ قانون را تأ

خت ھاى . پردا مى داد و راه كار یران  گى ا جامع فرھن خورد م بھ  شت و  مى نو مھ  خود را در روزنا كار  مدت، وى اف ین  طول ا در 
ست .( ) پیشرفت و تمدن را بھ ایرانیان ارائھ مى كرد بھ د یران  مورد اصالحات در ا از واكنش افراد در قبال سكوت یك سالھ ملكم در 

كم . مى آید نوشتھ ھاى او نقش مھمى در تكوین نھضت و اندیشھ ھاى ترقى خواھانھ بزرگان ایران داشتھ است بھ مل امین الدولھ خطاب 
سم . راستى بد مى كنید، بكلى ترك ما گفتھ اید«: در ھمین زمینھ چنین مى گوید مى نوی نھ  تھ،  یش گرف لى پ بنده ھم از لج جناب عالى تنب

عدى ; ( )»...ھستم[تمدن ]كار دارم، نھ معتقد بھ سیویلیزاسیون [پیشرفت و ترقى ) ]Progrese(نھ مى گویم، نھ بھ پروگره  و در نامھ ب
ك، ھمان نوشتجاتى است كھ از جنابعالى برسد: بھ طور جدّى، نوشت  .( ) »...خیلى بھ مرقومات شما محتاجیم، تنھا مھیّج و محرّ

 اندیشھ ھاى سیاسى و اجتماعى 

ین .( ) روزنامھ قانون در ایران توسط ھمكار ملكم، میرزا آقاخان كرمانى، توزیع مى شد ظم نو طرح ن مھ،  ین روزنا قاالت ا كم در م مل
ظام . اداره ایران را ارائھ مى كرد تا بدین وسیلھ، كشور از عقب افتادگى و واپس ماندگى در آمده، بھ پیشرفت ھاى غرب نزدیك گردد ن

سلطنتى . مورد نظر ملكم نظام سلطنت مشروطھ بود ظام حكومتى از  ساختار ن ییر  جز تغ چاره اى  یران،  ّى ا براى ترق بود  قد  وى معت
كرد و در ; مطلقھ بھ مشروطھ نیست جایگزین  شروطھ را  ظام م جایش ن بھ  ھمان گونھ كھ غرب نظام سلطنتى فئودالیتھ را كنار نھاد و 

ییر است ین تغ گرو ھم نیز در  سھ . نتیجھ، بھ تمدن خیره كننده اى دست یافت، رشد تمدن ایران  كم داراى  ظر مل شروطھ موردن ظام م ن
بر  عالوه  لس  كھ مج نھ اى  بھ گو بود،  قوا  سایر  لس در رأس  یان، مج ین م ركن اساسى مجلس، ھیأت وزرا و شخص شاه بود كھ در ا

مت . وضع قانون، قدرت نظارت بر اجراى قانون را در دست داشت و مى توانست وزرا را استیضاح و عزل كند در حقیقت، وى حكو
ت آن را در نمایندگان مردم متمركز مى نمود وى .( ) را ھمچون نظام لیبرال ـ دموكراسى غرب كامال برخاستھ از رأى مردم و تمام قوّ

ّى«و » سلطنت مشروطھ«بحث  كرد و در  24ق ـ یعنى .ھـ 1300را پس از » مجلس شوراى مل یان  ـ ب شروطھ  قالب م یش از ان سال پ
مورد  1302سال  كى در  چھ كوچ كت«ق كتاب قوانین اداره ممل لت و  ساس دو لك، » قوانین ا ید الم خان فر مدعلى  میرزا مح كھ  شت  نو

سد) 1302شعبان  16(منشى سفارت ایران در لندن در یادداشت ھاى روزانھ خود  شده : مى نوی شروع  بارت  ین ع با ا بور  چھ مز كتاب
شروطھ و . دول منظم دو قوانین ھست[ در]«: بود سلطنت م یان  پس از آن ب كت، و  قوانین اداره ممل گر  لت و دی ساس دو قوانین ا یكى 

 ( ) ».سلطنت مطلق بود

كى  لس ی بھ دو مج طاب«ملكم قایل  گرى » مجلس اق ّت«و دی كالى مل بود. بود» مجلس و قد  كھ وى معت ید  مى آ مش بر ظاھر كال : از 
ضاى » مجلس اقطاب«اعضاى  ً نباید توسط ملت تعیین شوند، ولى اع كالى ملت«لزوما بھ »مجلس و گاه از آن  كھ  شوراى «،  مجلس 

ّت شوند» كبراى مل خاب  مردم انت سط  قانون .( ) یاد مى كرد، مى بایست تو مھ  ین رو، در روزنا ید) 1309رمضان (از ا بھ «: مى گو
شد نھ با صدیق دو مجلس دوگا بھ ت شورت و  بھ م  ً ما ید حك كى مجلس : اقتضاى یك قرار مطلق، تشخیص و تدوین و استقرار قوانین با ی

لین قوم; وكالى ملت كھ خود ملت انتخاب مى كند ّ ّب است از فضال و كم  .( ) و یكى دیگر مجلس اقطاب كھ مرك

ند) 1307ذیحجھ (وى در روزنامھ قانون  مى ك ّى و خصوصیات نمایندگان را چنین ذكر  فر «: وظیفھ مجلس شوراى مل صد ن قال  ید ا با
ھا  بھ آن  كرد و  مع  لى ج شوراى م یك مجلس  خت دولت در  یران را در پایت فت ا با معر از مجتھدین بزرگ و فضالى نامى و عقالى 

ند عالم نمای ً ا سما تدوین و ر ین و  ست، تعی یران الزم ا یم ا براى تنظ . مأموریت و قدرت كامل داد كھ اقال آن قوانین و آن اصولى كھ از 
ّل اجراى قانون قرار بدھند ً، موافق یك قرار مضبوط، خود را، یعنى آن مجلس شوراى ملى را، مواظب و مراقب و موك ین . ثانیا بدون ا

ّى، كھ دائم مراقب اجراى قوانین باشد، بھترین قوانین دنیا بى اثر و بى معنى خواھد ماند » .شرط آخرى، یعنى بدون وجود یك مجلس مل

شوراى «: سپس بھ شاه طعنھ زده، مى گوید ً طالب نظم ایران است، پس چرا این مجلس  ر مى گوید ـ واقعا اگر پادشاه ما ـ چنان كھ مكرّ
موده یان فر ر ب كرّ شاه م خود پاد كھ  ّى را یك روز زودتر فراھم نمى آورد؟ سببش ھمان است  شاه : مل یل پاد یك دولت م یم  براى تنظ از 

 » .باید خود خلق این قدر شعور را داشتھ باشند كھ بھ مقام طلب قانون برخیزند. كافى نیست

قانون : نورایى مى گوید ید آزادى و  شر عقا كى در ن یت آن ی مده دارد و اھم تأثیر ع ھى  شروطھ خوا روزنامھ قانون در جریان جنبش م
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 ( ) ».طلبى و دیگر در تعالیم ایجاد جمعیت حزبى است

شاه، 1316میرزا ملكم خان ده سال پس از بركنارى از پست ھاى دولتى و زندگى در اروپا، بھ سال  لدین  ّرا ق در دوران پادشاھى مظف
بود سمت را دارا  ین  سال ا تا ده  شد و  یران در رم  بیر ا سال . سفیر ك شروطھ در  قالب م پیروزى ان پس از  سال  ق در 1326وى دو 

 .( ) سویس درگذشت

 سبك ویژه در برخورد با جریان ھاى مذھبى 

مد ً از یك خاندان ارمنى و پرورش یافتھ مدارس ارامنھ فرانسھ بھ شمار مى آ نھ . چنانچھ پیش تر گذشت، وى اساسا یچ گو ین رو، ھ از ا
گردد. دل بستگى بھ اسالم نداشت بھ رو  مردم رو ینى  سات د با احسا ید  مى د صالح ن یران،  عھ ا ین . ولى بھ دلیل دینى بودن جام بھ ھم

ستان  دلیل، در نوشتھ ھایش، در عین ترویج مشروطھ غربى و سیاست منھاى دیانت، از ستیز مستقیم با دین خوددارى مى كرد و بھ دو
ند: روشن فكر خود نیز توصیھ مى كرد مردم نرو ین  بھ جنگ د ندزاده . براى رسیدن بھ مقصود خود، ابتدا  با آخو در ]وى در گفتوگو 

ھا]كھ [ از آن جا: ]ساكنین مملكت عثمانیھ و ایران و قفقاز، تأكید مى كند«[مورد ارشاد و راه نمایى  نھ [ آن  سھ گا یان  كى از اد پیرو ی
 ( ) ».اسالم و نصرانیت و یھود ھستند، نباید ارشاد را از انتقاد دینى شروع كرد

ماده «: وى معتقد بود مى آ كر عل با رواج تف لل را  ین م ّى ا نھ ترق ید زمی ند و با سیده ا جامعھ ھاى غیر اروپایى ھنوز بھ مرحلھ علمى نر
قرار داد. گردانید لھ  بر ; ولى چون معتقدات ایمانى پا برجاى است، نباید آن معتقدات را مورد حم كرد و  ھد  ّى نخوا بھ ترق كى  زیرا كم

 ( ) ».عكس، بر مقاومت اھل ایمان خواھد افزود

بدان كھ بھ دین ھیچ یك از ایشان نباید بچسبى و نباید بھ ایشان بگویى كھ اعتقاد ! تو، میرزا فتحعلى«: او خطاب بھ آخوندزاده مى نویسد
خود ... شما باطل است و شما در ضاللت ھستید صود  بھ مق شید و  ھى ترا تو بدین شیوه نامالیم براى خود ھزار قسم مدعى و بدگو خوا

تو عبث و . ھم نخواھى رسید شمرد و زحمت  ھد  پوچ خوا تو را  ھركس از ایشان از روى لجاجت و عناد حرف تو را بیھوده و دالیل 
 ( ) »...چرا بھ دین ایشان مى چسبى؟ تو دین ایشان را كنار بگذار و در خصوص بطالن آن ھیچ حرف مزن. بى جا خواھد شد

ین  شیوه د این در حالى است كھ ملكم در گفت گوى دیگر خود با آخوندزاده با زیر سؤال بردن ھمھ ادیان با یك برھان بھ ظاھر منطقى 
سالم(و عیسى) علیھ السالم(زدایى مدرن را بھ وى مى آموزد، ابتدا با تكیھ بر این نكتھ كھ پیش از دین حضرت موسى مد) علیھ ال و مح

ند)صلى هللا علیھ وآلھ( بوده ا ستى  بت پر تش پرستى و  چون آ گرى ھم میز دی ید. ، ادیان شرك آ یا «: مى گو عدده باطلھ در دن یان مت اد
یان; ظھور داشتھ است ھھ یونان كثرت آل منى و  ستى و برھ چھ ... از قبیل دین بت پرستى و آتش پر بھ  یا  كھ آ ست  ّر ا سانى متحی عقل ان

شتھ است یدار و برقرار گذا كم عقل » .سبب خداوند عالم آن نوع ادیان باطلھ را چندین ھزار سال قبل از ظھور ادیان ثلثھ صحیحھ پا ح
یل  ھت ن بھ ج ان است كھ خداوند در ظھور و بقاى آن ادیان باطلھ مداخلھ اى نداشتھ، بلكھ ھمھ آن ھا را مردمان زیرك و ریاست طلب 

 ( ) ».خودشان احداث نموده اند

قت  ید آن و مى گو كرد،  شن  تاب رو ھل ك ھا «وقتى كھ بطالن ادیان قدیمھ بر پیروان ا نیز از آن  شان را  یان خود طالن اد یار ب بال اخت
كھ  قیاس خواھند كرد و خواھند فھمید كھ اگر دین در دنیا لزوم مى داشت، چرا چندین ھزار سال خداوند عالم پیغمبر بر حقى نفرستاده 

گر . آن ادیان باطلھ را از روى زمین كم كند تا زمان حضرت موسى یا م ّق بھ او نمى داشت؟  مگر تا آن زمان این دنیا و این بندگان تعل
ند كرده ا ث  لوّ لھ م یان باط یاى او را اد سى و . تا آن زمان خوابیده بود و بعد بیدار شده دید كھ دن ضرت مو كر فرستادن ح بھ ف قت  آن و

 ( ) »دیگر رفقایش افتاد؟

عروف و  ھره م ین چ كم، ا كھ مل نھ اى  بھ گو ساند،  مى ر ین را  عارف د یران از م یبرال ا كر ل شن ف بى اطالعى رو یت  این جمالت نھا
گاه )علیھ السالم(مشھور آن، نمى داند پیش از حضرت موسى مع ھیچ  ھا جوا نھ تن شتند و  پیامبران متعددى در جوامع بشرى حضور دا

ھى حضرت آدم سالم(خالى از حجّت الھى نبودند، بلكھ پیش از تشكیل اجتماع بشرى، اولین مخلوق ال یھ ال بود و )عل خدا  یامبر  خود پ  ،
 . داستان آن بھ طور مفصل در قرآن مجید ذكر گردیده است

شت قاد ندا ً او بھ ھیچ دینى اعت ند ; فرازھاى مزبور از گفتار ملكم نشانگر آن ھستند كھ اساسا خویش پایب منى  خانوادگى ار ین  بھ د حتى 
سوزانده »بُرن«ھمان گونھ كھ بر طبق وصیتش پس از مرگ او را در شھر ; نبود بدنش را  ، كھ داراى دستگاه سوزاندان اجساد است، 

 .( ) و خاكستر جسدش را در كوزه اى ریختند و بھ وارث او تحویل دادند

 ویژگى ھاى شخصیتى 

ً در زندگى بھ ھیچ ارزشى پایبند نبود و شخصیت ثابتى نداشت شفابخش ; ملكم اساسا ھاى  سخھ  صالحگر، ن جى و ا یك من گاه بھ عنوان 
بازى و  ّھ  با حق یا  كرد و  مى  لى  ّ براى ایرانیان مى پیچید و گاه خود با اخذ رشوه از بیگانھ براى عقد قراردادھاى ننگین علیھ ایران دال
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را لغو كرد، ملكم تلگراف لغو قرارداد امتیاز را بھ مبلغ چھل ھزار لیره » التارى«وقتى شاه قرارداد . كاله بردارى زندگى مى گذرانید
 .( ) بھ یك شركت انگلیسى فروخت

كم را » التارى«در ھمین اوقات، كھ لغو امتیاز  بود، مل شده  لع  ّ غو آن مط یان ل در اروپا آشكار گردید، خریدار امتیاز التارى كھ از جر
 .( ) بھ عنوان كالھبردار در محاكم انگلستان تعقیب كرد

تى  ھاى دول سمت  شدن از  عزول  پس از م شاه  صرالدین  براى نا كھ  مھ اى  صیتى او در نا ّتى شخ بى ھوی ستى و  مال پر لبى و  جاه ط
ید. نگاشتھ بھ خوبى ھویداست مى گو كرد... «: او  خواھم  بول  ید، ق شاره بفرمای كھ ا كالیف را  یك از ت ھر   ، ّ با  ، ّ لت . وهللا مھ حا بھ ھ

ھم . راضى ھستم، مگر بى كارى، حتى بى كارى را ھم قبول خواھم كرد، اما بھ شرط این كھ اسباب گذران من مھیّا باشد ند  اگر بخواھ
نم . گرسنھ باشم و ھم بى كار بمانم، این نخواھد شد ّھ بازى ك یل(من اگر حق ین قب ھایى از ا بازى و كار شعبده  بھ  شاره  فت، )ا سالى ھ  ،

 ( ) »...اگر فراموش خانھ برپا كنم، سالى بیست، سى ھزار تومان مداخل مى كنم. ھشت ھزار تومان عاید من مى شود

مى  مد شخصى روا  براى كسب درآ چنانچھ پیداست او از ارتكاب اعمال منكر باكى نداشت و ھمھ چیز، حتى تأسیس فراماسونرى، را 
 . دید

 نتیجھ گیرى 

یران  شروطیت ا اھداف، راه كارھا و ویژگى ھاى این دو رھبر فكرى مشروطھ غربى، كھ نقش مؤثرى در سكوالریزه كردن نھضت م
 : ایفا نموده اند، ما را بھ نتایج ذیل رھنمون مى سازند

شد. 1 مى با شروطھ  یبرال عصر م كران ل نى ; افیون خواندن دین در دھھ سوم انقالب در حقیقت استمرار تكاپوى روشن ف روشن فكرا
شى  ھاى آموز یط  پرورش در مح سالم،  عالیم ا عى از ت بى اطال غرب،  بر  باختگى در برا كھ خود ندزاده  لى آخو میرزا فتحع چون  ھم

ّت ھاى آنان از مھم ترین ویژگى ھاى شان بھ شمار مى آید  . غربى، تحقیر ملت و سن

ّتى حضرت سیدالشھدا. 2 د و مرجع، كھ امروزه از قلم و زبان ) علیھ السالم(مخالفت با عزادارى سن ّ و مبارزه با مسألھ تقلید و رابطھ مقل
ین  رالفكران الحادى عصر مشروطھ از آن بھ عنوان ابزارى براى از ب برخى از عناصر سكوالر ترویج مى شود، ابزارى است كھ منوّ

 . بردن حیات دینى ملت ایران استفاده مى كردند، و با توجیھات بھ ظاھر معقول، آن را پى مى گرفتند

خدا را . 3 جود  روشن فكر لیبرال نھ تنھا قایل بھ جدایى روحانیت از مدنیت و دیانت از سیاست مى باشد، بلكھ در نھان خویش، اصل و
كم . انكار كرده، بھ اطاعت از ھیچ دینى، حتى در قلمرو حیات فردى، اعتقاد ندارد لى و مل میرزا فتحع ھاى  گارى  این حقیقت از نامھ ن

 . خان بھ وضوح پیداست

سیدن » الئیك«جریان روشن فكر . 4 ھمواره خود را ملزم بھ مبارزه علنى با نھادھاى مذھبى جامعھ نمى بیند، بلكھ برخى از آن ھا تا ر
شند مى با فق  ینى موا بھ رھبران د گذارى برخى مناصب  حتى وا ین و  بانى د ید ز با تأی یت،  نابراین، . بھ مرحلھ مدنیت منھاى روحان ب

 . ھمواره نھادھاى دینى جامعھ باید نسبت بھ اقبال جریان ھاى لیبرال با احتیاط برخورد نمایند

، گفتوگو با دكتر 65، ص 1380، اردیبھشت 14بازتاب اندیشھ در مطبوعات ایران، قم، مركز پژوھش ھاى صدا و سیما، ش : ك.ـ ر1
 . مددپور

 . 16و 14و10، ص 1349، 1فریدون آدمیت، اندیشھ ھاى میرزا فتحعلى آخوندزاده، تھران، خوارزمى، چ: ك.ر. 4و3و2

 . 74و  73ص  / 73و 72و 180و 277ھمان، ص  / 210ص  / 191و193ـ ھمان، ص 12الى 5

 . پیش گفتار / 76و  75ص  / 74ص  / 75و  74ـ ھمان، ص 17الى13

شروطیت18 نبرگ، ; ـ محمدرضا فشاھى، از گاتھا تا م ھران، گوت یران، ت لى ا عھ فئودا ماعى در جام كرى و اجت ، ص 1354تحوالت ف
 . 94، ص 1340فریدون آدمیت، فكر آزادى و مقدّمھ نھضت مشروطیت، سخن، : ك.و ر 439و 438
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 . 439ـ محمدرضا فشاھى، پیشین، ص 19

یران، 21و20 صر ا تاریخ معا عات  انى، تاریخ تحوّالت سیاسى ایران، تھران، مؤسسھ مطال ّ ، ص 1381ـ موسى نجفى و موسى فقیھ حق
 . 559و 600

ھاى جیبى، چ : ك.ـ ر22 تاب  سھامى ك شركت  ھران،  لھ، ت ناظم الدو خان  ، ص 1352، 1فرشتھ نورایى، تحقیق در افكار میرزا ملكم 
 . 110تا  108فریدون آدمیت، فكر آزادى، ص  / 444تا  440محمدرضا فشاھى، ھمان، ص  / 167

 . 123و  122ـ فرشتھ نورایى، پیشین، ص 24و23

 . 149تا  113فریدون آدمیت، فكر آزادى، ص : ك.ـ ر26

 . 149ـ148ـ ھمان، ص 29و28

 . 149ـ ھمان، ص 30

 . 46ـ فرشتھ نورایى، پیشین، ص 32،33،34

 . 47و  46ـ ھمان، ص 36و35

 . 448محمدرضا فشاھى، ھمان، ص : ك.ـ ر37

 . 109و  108فریدون آدمیت، فكر آزادى، ص : ك.ـ ر38

 . 444محمدرضا فشاھى، ھمان، ص : ك.ـ ر39

 . 441ـ پیشین، ص 40
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