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  چكيده
هـاي   است كه با نگـارش رسـاله  اني فكر روشنالدوله از جمله  خان ناظم ملكم ميرزا

و آموزشـي در بيـداري اجتمـاعي ايرانيـان      ،هاي سياسي، فرهنگـي  متعدد در زمينه
هـاي   وي و در خـدمت يـا خيانـت او قضـاوت     ةدربـار . سهمي بسزا داشته اسـت 

 ةوشـي و حتي متضاد تا حدودي به  گوناگونهاي  اين داوري ؛گوناگوني شده است
 ةخان در زمين ملكم. شود افكار جديد مربوط مينگرش رسمي جامعه در باب ورود 

يكـي  . پريشاني احوال ايرانيان و راه نجات آنان مكتوبات فراواني دارد      ِشناسي  علت
او در . رمحتواي افكار او توجه به مسائل آموزشـي و فرهنگـي اسـت        هاي پ  از جنبه

دانست  ترويج علوم و باسوادي مردم ميدر را  غرب     ِترقي     علت  هايش  خالل رساله
سـوادي را در مشـكالت    و علت بي ؛سوادي ماندگي ممالك اسالم را در بي و عقب

بررسـي   خان  آموزشي ملكم يآراحاضر  طالعةمدر . كرد جو ميو الفبا و خط جست
شدن نظام آموزشـي    كه همان اصالح الفبا و عرفي ـ  هاي انتقادي او و محور انديشه

  .دشو  واكاوي مي ـ است
خـان،   ميرزا ملكـم  آموزش، شدن  عرفي اصالح الفبا، ،آموزش نسوان :ها كليدواژه

  .نظام آموزشي جديد
 

  مقدمه .1
هـر جامعـه   در مهم و اساسـي  چگونگي نظام آموزشي يكي از مباحث فرهنگي و اجتماعي 

و در بـود  از انقالب مشروطه، آمـوزش در ايـران بـه صـورت سـنتي      پيش  ةدر دور. است
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رواج خبـر از  آموزش در منابع مختلف   ةوشيانعكاس اين . گرفت ها صورت مي خانه مكتب
و  ،بـودن مكـان آموزشـي     نامناسـب  ،)123: 1369راونـدي،  (و آزار نوآمـوزان   تنبيه بـدني 

در  ،كـه  چنان ؛)10: 1367، يموسو(شاگردان دارد  سنيخواني مواد درسي با مقتضيات  ناهم
بسيار نارسا و «دادن را   ه آموزشگون اينون كسروي چ هماني مند انديش ،بندي كلي يك جمع
 كند ميمعرفي » وار طوطي«و عبداهللا مستوفي آن را ) 77: 1378كسروي، (دانند  مي» نادرست

اي در  قاجار عـده  ةها سبب شد كه از همان اوان دور اين كاستي ).219/ 1: 1377مستوفي، (
 اي از دگرانديشـان ايـن دوره   حاكمه و گاه عده ةگاه طبق ،به همين سبب. صدد چاره برآيند

اعـزام دو گـروه    بـراي  1ميرزا توان به اقدامات عباس در اين ميان مي. انجام دادند هايي تالش
سـيس  أهـاي اميركبيـر بـراي ت      شتـال و  )    1323                     ؛ اقبـال آشـتياني،       1379         هاشميان، ( محصل

  .دارالفنون اشاره كرد
 بـراي اني بودنـد كـه   فكر روشنان و مند انديشحاكمه،  ةطبق             ها و اقدامات  فعاليت زج به

مستشـارالدوله كتـاب   . پرداختنـد هـاي فكـري و عملـي     بهبود نظـام آموزشـي بـه فعاليـت    
 كيي موسوم به  ا و در رساله) 177 /1: 1379االسالم كرماني،  ناظم(را نگاشت  االطفال ميتعل

ات ديگـر  كيـد كـرد و ترقيـ   أهاي آموزشي به سبك جديد ت بر وجود مدارس و برنامه كلمه
). 23- 22: 1368 ،)مستشـارالدوله (تبريـزي  (د كـر داران جامعـه گوشـزد    كشورها را به زمام

عـزت و افتخـار    ،مرسـوم آمـوزش در ايـران    ةضمن انتقـاد از شـيو   ،اي العابدين مراغه زين
و جهالـت  دانشـي   بـي زمين را در علم و آگـاهي و ذلـت و خـواري مشـرقيان را در      مغرب

» ا     مسـم   بي ياسم«طالبوف تبريزي نيز وزارت معارف را ). 104: 1353اي،  مراغه(دانست  مي
مـواد   يطالب نةيسفيا  احمدو در آثار خود از جمله كتاب ) 196: 1356طالبوف، (دانست  مي

ي يهـا  حـل  راه ضمن انتقـادات بسـيار،   ،كرد و آموزشي مدارس جديد را تشريح مي ةو برنام
جز اين دگرانديشان، افراد  به. )    1346        طالبوف، ( داد بهبود وضعيت آموزشي ارائه ميبراي 

گفتمـان  كردند  مينظام آموزشي ايران و ديگر كشورها سعي  ةديگري بودند كه با مقايس
الدولـه يكـي از    ناظم خان ملكمميرزا  شناسي كنند؛ آسيب را حاكم بر نظام آموزشي ايران

 .اين افراد بود
 بـارة يـق منسـجم و درخـور تـوجهي در    كه محققان تاريخ معاصر تحقاست شايان ذكر 

 در قيـ تحقفرشته نـورايي در كتـاب   . اند هدست نداد  به خان ملكمهاي آموزشي ميرزا  انديشه
 و يآزاد فكرو فريدون آدميت در بخش مستقلي از كتاب  الدوله ناظم خان ملكم رزايم افكار
جـز   بـه ، امـا در هـر دو اثـر    ،انـد  پرداخته خان ملكمبه افكار ميرزا  تيمشروط نهضت مقدمة
حامد الگـار در خـالل   . شده استغفلت  ميرزا ملكمهاي آموزشي  انديشهاز  ،اي گذرا اشاره
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ـ  آقاخـان  شـورش در كتاب » يتاز يالفبا اصالح و ،آخوندزاده خان، ملكم« ةمقال  و يمحالت
هرچند بـه   آخوندزاده يفتحعل رزايم يها شهياندو فريدون آدميت در كتاب  گريد ةمقال چند

هاي افكار آموزشي او  به ديگر جنبه ،اند هكردتوجه  خان ملكمموضوع اصالح الفبا از ديدگاه 
 كه ماست ازدر كتاب  »ما يها خان ملكم رزايم و ما« ةهما ناطق نيز در مقال. اند دهكرتوجهي ن

 خان ملكم گاه جاي رةمباحثي ارزنده دربا قانون ةچاپ روزنام ةنين در مقدمچ همو  ماست بر
هـاي آموزشـي    هاي وي نيز به انديشه اما در بررسي ،در تاريخ معاصر ايران ارائه كرده است

ضمن نگـاهي بـه چگـونگي پـرورش      ،در اين نوشتار. اي نشده است اشاره خان ملكمميرزا 
بودن يا   هاي آموزشي او واكاوي و ابتكاري شود انديشه الدوله، سعي مي ناظم خان ملكمميرزا 

  .دشوها بررسي   هنبودن اين انديش
  

  )خدمت يا خيانت( خان ملكمزندگي سياسي  .2
پس از فراگرفتن مقدمات علوم . ق در اصفهان متولد شد  1249له در والد خان ناظم ميرزا ملكم

جا به تحصيل انـواع علـوم و آمـوزش فنـون      فرانسه شد و در آن ةسالگي روان  دهدر ايران در 
از  و شد و حقوق و فنون ادبيه و روابط و تنظيمات دول ماهر و ممتحندر رياضي . پرداخت
 2).117 /1: 1379االسـالم كرمـاني،    نـاظم (شد تحسين و تمجيد علما و استادان فن  سوي

ــ معلـم حسـاب و     )Zattie(» زطي«مترجم     سمت   اكه او به ايران بازگشت، ب   نپس از آ
 عهده گرفت                   ً   از تدريس را مستقال  بهبخشي  ـ در دارالفنون استخدام شد و بعدها هندسه

  .)13: 1352 ،يينورا ؛290/ 1: 1378 ،اردكاني بي محبو(
ـ س    بـا  الدولـه  امـين  خـان  فـرخ  سفارت زمان در خان ملكم ميرزا   مت    مـأمور  مستشـاري 
 خـان  حسـين  ميـرزا  صـدارت  زمـان  در و رفـت  مصر سفارت به مدتي وي. شد فرنگستان
ـ س    اب فرنگ، به شاه سفر اولين از پس. بود وي مشاور مشيرالدوله  وزيرمختـار  و سـفير  مت، 

 لقـب  بـه  فرنـگ،  بـه  شـاه  دوم سـفر  از پس. شد برلن و وين، لندن، دربار در اقامت مأمور
 او). 118- 117/ 1: 1379 كرمـاني،  االسـالم   نـاظم ( شـد  ملقـب  »اشـرف  جناب« و »پرنس«

 ؛امتياز التـاري را از شـاه گرفـت    كه ؛ در اين سفر بودآورد فراهم را شاه سوم سفر مقدمات
السلطان درافتـد و مغضـوب    اين امتياز و جرياني كه به دنبال داشت سبب شد با شاه و امين

كـه   ،ق  1326ق سـفير ايتاليـا شـد و تـا       1316شاه در  در دورة مظفرالدين ملكم. دشودربار 
 يهـاي گونـاگون   قضـاوت خان  ميرزا ملكم ةدربار .مت باقي ماند        در اين س  ،مرگش فرارسيد

دانسـتند   و افالطـون مـي  ) Arastatalis(طـاليس   گاهي او را حتي برتر از ارسـطا . شده است
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و از ا .داند ايران و از رهبران نهضت آزادي مي  ةكنند االسالم او را بيدار ناظم). 118/ 1: همان(
همـان مقـام ولتـر،    خان در ايران  مقام پرنس ميرزا ملكم«: ن آورده استازبان يكي از معاصر

  ).121/ 1: همان(است » هوگو در ملت فرانسه  و ويكتور ،ژاك روسو  ژان
 خـواهي در ايـران   خان را در بيداري افكـار و نشـر عقايـد آزادي    مقام ميرزا ملكمي رخب

ت او، افـ واز مشروطه و پـس از   پسدر مكاتبات ). 99: 1340آدميت، (اند  دانسته» همتا بي«
ة ملي ايـران،  خان كتابآرشيو اسناد سازمان اسناد و (شد  خوانده مي» عصر ةفرزان«و » يگانه«

زمــين  تــرين مــردان مشــرق او را آگــاه) Willfrid Blunt(ويلفــرد بلنــت ). 1 آب 4 ك 617
خـان   محمدحسـن . او نظر مثبتي نداشـتند  بارةاي كه در با اين اوصاف، بودند عده. خواند مي

» خيـاالت و انشـاي  «دانست كه شك داشت حتـي   سواد مي ي كم                         اعتمادالسلطنه او را به حد 
طور چيز نوشـتن در   خان قابل اين ملكم«: گويد در وصف او مي و از او باشد قانون ةروزنام

هيچ ابايي نداشت كه او را جاسوس، خائن،  و. )899: 1379السلطنه، اعتماد(» فارسي نيست
؛ كه گويـا  )544: 1368، )رفيع(حقيقت (و شارالتان بنامند  ،باز، نادان ، حقه پرست  طماع، پول

كـه    طـوري بـه   ؛ده اسـت رآو شاه را تا پايـان عمـر خـود فـراهم      موجبات ترس ناصرالدين
گرفـت   شاه از اقدامات او وحشـت داشـت و همـه وقـت او را تحـت نظـر مـي         ناصرالدين

نگاشـت، خواسـتار    السـلطان  خطي كه بـه امـين   ؛ و به موجب دست)65: 1332تيموري، (
آرشيو اسناد سـازمان  (به ايران شد ) مراسالت ملكم(» مزخرفات ملكمي«ممانعت از ورود 

كـه   ،مرحوم عالمه قزويني). 1 آز 4 پ 215ة مجلس شوراي ملي ايران، خان كتاباسناد و 
پـس از   ،ملكـم  ةهاي كوتـاهي دربـار   در يادداشت ،غيبي ملكم به دستش افتاده بود  ةكتابچ
توصـيف  » زن ارمنـي بـامبول  «و  ،»بـردار  همتقلب كـال «، »شارالتان«او را با القابي نظير  كه آن
دانـد   مـي » مكتـب ولتـر و مونتسـكيو   «متقلبانـه از   ةهاي او را تقليد و ترجم نوشته ،كند مي

است كه آن ندارد و بر نظر مثبتي او  بارةهما ناطق نيز در). 136- 132/ 8و  7: 1388افشار، (
افكار استعماري را به جاي افكـار   و استفاده كرده ايرانيانكه از جهل  استفريبي  ملكم عوام

  ).187: 1354ناطق، (داده است  هخورد فريب         ِايرانيان خواهانه به خورد   ترقي
دانسـت   مي» اطالعات بسيار سطحي«خان را داراي  السلطنه ميرزا ملكم احتشام ،نينچ هم

گاه مصدر خدمتي  هيچ«خيانت فايده و ثمري نداشت و جز دردسر و  و بر آن بود كه ملكم
هاي فكـري   با توجه به زمينه ،واقعيت اين است كه ملكم ،اما .)422: 1367موسوي، (» نشد

هاي مختلفـي قلـم زد و    در زمينه ،اش بود  كه حاصل تحصيالت و سوابق سياسي و فرهنگي
اده و جذاب نگاشت كه در گذار با زباني س مند ارزشي يها در قواعد تنظيمات دولت رساله

در متـون و  توان  ميتأثير اين آثار را  ؛ايران از استبداد به مشروطه و حكومت قانون مؤثر بود
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زاده از جمله افرادي اسـت كـه خـود بـه ايـن       سيد حسن تقي. افكار دوران مشروطيت ديد
ا مـؤثرترين كتـب و   آثـار او ر  ،به عالوه ،)383: 1372افشار، (پذيري اذعان كرده است  تأثير

  ).271/ 1: 1349، همان(داند   يمقاالت م
  

  الفبا مسئلة و علم ترويج اهميت. 3
 مكتوبـات  مشكالت از آنان نجات راه و ايرانيان احوال پريشاني شناسي علت زمينة در ملكم

 و ،جديـد  علوم با ناآشنايي حكومت، ساختار ناكارآمدي ديني، تعصب كه وي. دارد فراواني
 جـويي،  چـاره  پـي  در ،سـت دان مـي  جامعـه  بـودن   سـنتي  هاي نشانه از را قانوني نظم فقدان
 ايرانيان پاي پيش در آموزشي و ،فرهنگي اقتصادي، سياسي، لحاظ از يگوناگون هاي حل راه
  ).83- 82: 1382، رحمانيان( گذاشت روز  آن

 روز نظام آموزشي و به ةلئبه مس ،عالوه بر پرداختن به مسائل گوناگون سياسي ،ملكم
برداشـتن از خرافـات،     آن بود كه بايـد بـا دسـت    وي بر. داد شدن آن اهميت وافري مي

اين نوزايي  ةو چارا .و رمالي در پي اساسي تازه و بديع در نوزايي علمي بود ،اگرييكيم
ملـت را   خان ترقـي  ميرزا ملكم. كرد وجو مي علمي را در تحول علمي و آموزشي جست

و سـواد را   ،دانسـت  تحصيل علوم را منوط به سـواد مـي   ،ديد وابسته به ترويج علوم مي
قـدرت   ،بر همـين اسـاس  . كرد مبدأ جميع تحصيالت و مفتاح كل ترقيات دنيا تلقي مي

سـوادي   مانـده را در بـي   بودن عموم مـردمش و ضـعف ملـل عقـب     غرب را در باسواد
بودن خط و   مشكلبه سبب ممالك اسالم  سوادي در علت بيبر آن بود كه دانست و  مي
 مسـلمان  كشورهاي متعدد مشكالت همة صراحت، با او،). 418: 1381 ل،ياص( ستالفبا
هـا   جهل مسلمانان و جـدايي آن فت گ و مي ادد بودن الفباي فارسي نسبت مي   صناق به را

هاي مـردم،   حقوق و آزاديفقدان و ا .از ترقيات امروز به علت نقص الفباي فارسي است
و كمبود عدالت و انصاف را همه به دليل نقص  ،خشونت و تجاوز       ِِبسياري   ،فقدان امنيت

  ).26: 1384هاشمي، (دانست   يالفبا م
      ِتأثير تحت از آشنايي با ميرزا فتحعلي آخوندزاده در استانبول و  پس  ،آيد ملكم نظر مي  به

نقـص الفبـاي    بـارة در ،مشاور فـؤاد پاشـا   ،)Charles Mesmer(ميسمر فرانسوي   شارل ةنام
با چنـان  كه بود ملكم بر آن  زيرا ،دبه فكر اصالح خط براي اخذ تمدن غربي افتا ،مسلمانان

 ،بر فكر خود پافشاريدر راستاي  ،ملكم. خطي محال است كه ملل اسالم بتوانند ترقي كنند
و ، يملكم خطوط نمونة، ريوز و خيشبه   توان ها مي ة آناز جمل ؛هاي متعددي نگاشت رساله
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كشد  در اين آثار ضعف الفباي فارسي را به تصوير ميملكم  .اشاره كرد يملكم خط بيمعا
  : دنك كه چنين اعتقادي را به خوانندگان ثابت كند ادعا مي  و براي آن

خود در  ةتجرب ها را از روي خياالت بي اطالع اين حرف نبايد تصور كرد كه يك مبتدي بي
اين كلمات از ابتداي جواني مدت سي سال در ميان  ةنويسند. آوري كرده است جا جمع اين

بـه جهـت تحقيـق     ،اعظم امور دولتي، چه در ممالك اسالم و چه در صـفحات فرنگسـتان  
ميدان هر نوع تفحص و مساعدت هر قسم تجربـه را داشـته اسـت و در     ،اصول ترقي دنيا

مي يك دليل تازه يافته كه احياي ملـل اسـالم   جميع مجاهدات و مشاهدات خود در هر قد
موافق  ،كه وضع الفباي خود را، يعني اولين آلت تحصيل علم را ممكن نخواهد بود، مگر اين

  ).418: 1381 ،لياص( نماينداصول اين عهد سهل 

بر ضرورت اصالح  ،دادن عيوب خط عربي   عالوه بر نشان ،ريوز و خيش ةملكم در رسال
  :آن است كه او بر. كند  يآن پافشاري م
صد مجلس ترتيب بدهيم و هزار قانون تازه بگذاريم و هر طور مكتب بسازيم و هـر  ] اگر[

قدر لشكر نظم بدهيم، مادامي كه خط ما اين است زوال ملت اسالم را هيچ پيغمبري چاره 
  ).385: همان( كردنخواهد 

 .1: از جملـه  ؛دانسـت  وي خط حاضر را داراي سـي نقـص و عيـب مـي     ،ين ترتيبدب
نبـودن    مشـخص  .3 ؛تغيير شكل حروف در اول و وسط و آخر كلمـات  .2 ؛نداشتن اعراب

تغييـر معنـي    .5 ؛بودن شكل حروف و رسم تحريـر   مشكل .4 ؛جاي حروف در روي خط
در  اخـتالف . 7 الفاظ؛ يبعض در حروف يبعض نشدن خوانده. 6 ؛اعراب حروف مثل معني

 »الف«را همه با  يافندو  ،رانيا ،اردك ،احمد ،اردو ،اسالم ،آغاز   ً       مثال  كلمات  ،»الف« يصدا
 حـرف . 8 سـت؛ ين »الـف « يصـدا  چيه نيريدر سا ،آغاز كلمة جز به كه حال آن م،يسينو  يم
 »ي« حرف شدن مبدل. 9 شود؛ يم محسوب اعراب جزو يگاه و دهد يصدا م يگاه »واو«
 داشـتن  لـزوم  و خارجـه  يها زبان در صدا چند نداشتن. 10 ؛يحتمانند  تلفظ، در »الف« به
  ).419- 418: همان( حروف بودن وصل. 11؛ o ،u ،e ،i مثل ها،  آن

ـ  چاپكه حتي يك  دانست يم نيا سبب را الفبا و خط راداتيا گونه نيا خان ملكم  ةخان
بايـد   ،   ًاوال  ،باشيم                ً          خواهيم كه حقيقتا  خط داشته  داد اگر مي نهاد پيشوي . معتبر نداشته باشيم

 ،     ًثالثا ؛ عراب را در ميان حروف درج كنيم      بايد ا  ،     ًثانيا  ؛بناي خط را بر حروف مقطعه بگذاريم
وي در  ،نـين چ هـم ). 400: همـان ( كنـيم  اصالحمستقيم  ةبايد شكل حروف را موافق سليق

جنس  شكال حروف بايد به قدر امكان ساده و هم         َگويد كه ا  مي تيآدم خطوط نمونة ةكتابچ
عـرض و طـول جميـع     .صـحيح باشـند   ةخط مستقيم و دايـر  حروف بايد مركب از .باشند
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كـه هـر    ن و ثابت شود نه ايـن                  جاي حروف بايد معي  .متناسب باشد ديگر يكحروف بايد با 
كه بر جدايي خط چـاپ از         ً    نهايتا  اين؛ باال و پايين برود                              حرفي به اقتضاي حروف قبل و بعد 

جـدايي حـروف در الفبـاي جديـد ملكمـي       ).404: همـان ( كنـد  مـي  تأكيـد خط تحريري 
: كـه  بـود  آن بـر  حتي كه اي گونه به كرد؛ ميرا دنبال   شدت آن ي ويژه دارد و او بهگاه جاي

  ).410: همان( »است حروف جدايي اصالحات جميع سرچشمة«
را او خط جديـد  . خان اصالح خط بهتر از اختراع خط جديد بود ميرزا ملكم ةدر انديش

هاي مسلمان براي مدت طوالني با مخارج زيـاد از آن   دانست كه دولت در صورتي مفيد مي
جا كـه دول مسـلمان فرصـت     ولي از آن ،ندكنمجبور حمايت كنند و كودكان را به تحصيل 

اختـراع خـط جديـد در ايـن عهـد از جملـه       «ملكم بر آن بود كـه  چنان تدابيري نداشتند، 
ملكم به اصـالح خـط و    ،اوصاف اين با). 419- 418: همان( »بودثمر خواهد  مجاهدات بي

 يسـعد  گلسـتان  مقدمـة ملكـم در  . او چهل نشـانه داشـت   ةشد خط اصالح. پرداختالفبا 
او در اهميـت خـط   . هر كس اين چهل نشانه را بداند صاحب سواد خواهـد بـود   :گويد مي

ت خط خود را در قياس در آن امتيازا ونگاشت  يملكم خط بيمعاعنوان  بااي  خود رساله
  .با الفباي موجود فارسي بيان كرد

خـط   خالفبر ،خان براي خط خود برشمرد اين بود كه از جمله مزايايي كه ميرزا ملكم
آن است كه در خـط   ملكم بر. شكلتوان تلفظ كرد مگر به يك  فارسي، خط ملكمي را نمي

در خـط ملكمـي    ،امـا . درست بخواند تواند               ً           هاي ما را كامال  نداند، نمي ما تا كسي زبان ةكهن
كـه حـروف الفبـا را بشناسـند       هاي ما هيچ اطالعي نداشته باشند، همـين  كساني كه از زبان

به  ؛دانست خطوط دنيا مي همةتر از  نين خط خود را سادهچ هماو . توانند درست بخوانند مي
  ).429- 428: همان( بودپذير  امكاندر دو ساعت  فقطتحصيل و يادگيري آن او،  زعم

كاست و بر هر حـرف شـكلي    جا كه از شمار اشكال حروف چاپي مي خط ملكمي تا آن
هاي اصـلي الفبـاي فارسـي را رفـع      اما عيب ،آورد، بر خط رايج برتري داشت يگانه پديد مي

و » ح«يـا   »ص«و ، »س«، »ث«ماننـد  (صدا  ماند و اشكال مختلف يك نقطه باقي مي :كرد نمي
خـط ملكمـي بـا خـط     . فرق نكرده بـود  ناپذيرند تشخيص ديگر همكه در فارسي نيز از ) »ه«

درخـور توجـه    چه آن ، اما. داشتفرق كرد  آخوندزاده در اين مورد كه حروف را عوض نمي
خـان توجـه    ميـرزا ملكـم  . خط با پيشرفت جامعه است ةگويي ملكم دربارة رابط است گزافه

  كـه فقـر عمـومي و انحطـاط نظـام      ،لمانان نـه خـط  مانـدگي مسـ   نداشت كه سـبب واپـس  
هاي اقتصادي  اجتماعي و زيرساختـ  اقتصادي است و تا زماني كه ساختار سياسي  ـ  سياسي

  ).17: همان( بردكردن خط كاري از پيش نخواهد   درخور نياز زمانه تغيير نيابد، دگرگون
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مطرح فارسي را  ياصالح الفبا يگير پينخستين كسي نبود كه ميرزا ملكم  ،اينبا وجود 
و افـرادي بـر ايـن انديشـه     ااز  پـس زمان بـا او و حتـي    و هم خان ملكماز ميرزا  پيش :دكر

مستشـارالدوله در  . دادنـد  كردند و اصالح الفبا و خط را ضروري تشخيص مـي  ميپافشاري 
و در جهت لزوم اصـالح خـط از    كرد نهاد پيشاقداماتي انجام داد و الفباي جديدي  هاين را

اي هرچند  العابدين مراغه  زين). 51: 1368، )مستشارالدوله(تبريزي (علماي وقت استفتا كرد 
] دارد[الفباي مسلمانان زياد مشكل «بود كه ن آبر  ،دكرنارائه طرح خاصي براي اصالح الفبا 

 .)233: 1353اي،  غـه مرا( »معـارف اسـت كـه اصـالح كنـد      ةادار ةوظيف...  معني است  و بي
دانست؛ او در اين مورد حتي راه اغراق را پيمود  طالبوف تبريزي هم اصالح الفبا را الزم مي

بـاال بـرد و بـه طـرز     » و شـيعي ديـن اسـالم    سـني اتحاد مـذهب  «و اصالح الفبا را تا حد 
جـز   آميزي استدالل كرد اگر براي حفظ اسالم اين اتحاد الزم باشـد، بـراي ايـن كـار     مبالغه

 ،ميرزا فتحعلي آخوندزاده هـم  .)104- 103: 1356طالبوف، (اصالح الفبا راهي وجود ندارد 
 بـراي  سـال  پـانزده حاصل سختي الفبا دانست،  را كه تنفر خود از درس و مكتب پس از آن
).     1357           آخوندزاده، ؛ 176: 1352 آخوندزاده،( گذاشت وقت خط تغيير سپس و الفبا اصالح
 خـط  اصـالح  بـا  رتبطم را آموزشي نظام اصالح انمند انديش اين مانند هم خان ملكم ميرزا
 پويايي آموزشي نظام در زمينه اين در خود هاي انديشه نكرد  عملي با خواست مي و ديد مي
 جريـان  دهـد،  ي   ّ  تسـر   جامعـه  هاي بخش ديگر در را پويايي اين اندك اندك ،آورد وجودبه 

 رابـه كشـور    اروپـا  جديـد  فنون و علوم ورود مقدمات، كند تسهيل عموم براي را آموزش
 كشـور  در را قانون استقرار و ترقي و توسعه هاي زمينه فكري تحولي ايجاد با و ،كند فراهم
 فقـط  الفبـا  اصـالح  جريان در ملكم كهاست  اين رسد مي به نظر جالب چه آن اما،. نهد بنياد
 بيـ معا ةپرداخت و در رسال »خط ملكمي«ابداع خطي جديد موسوم به  به بلكه نبود، منتقد
  .به تعريف و تمجيد از خط خود پرداخت و مزاياي آن را بازگو كرد يملكم خط

ر ديي نظام آموزشـي  اخان در راه اصالح الفبا براي ترويج علوم و كار تالش ميرزا ملكم
اصالح  ةديشانآخوندزاده هاي او بود كه  فعاليت ةبا مطالع. برخي افراد تأثير گذاشتة انديش

نيـز تحـت    3الدوله رسد امين  ينظر م  به. الفبا را رها كرد و در صدد ابداع خط جديدي برآمد
رشورترين پشتيبان اصالح خـط         راستي پ  به ،با ترغيب ملكم ،او. تأثير اين جريان قرار گرفت

ق به ملكم آگاهي داد كه قصد دارد يك ماشـين    1295به طوري كه در  ؛در ايران بوده است
وي از ملكـم  . چـاپ برسـاند    ها را بـه  شده مطلب خط اصالح ابچاپ در تهران بنياد نهد و 
اي در دسـت   نشـانه . هاي الزم به تحقيـق بپـردازد   خريد وسيلهة خواست كه در اروپا دربار
اي چاپي  وله توانست نمونهالد عمل پوشيده باشد، اما يك بار امين ةنيست كه اين طرح جام



 81   سيد محمد طاهري مقدم و ابراهيم بوچاني

  

امـا   ،شاه با ظرافـت اظهـار عالقـه كـرد    . شاه نشان دهد  شده را به ناصرالدين از خط اصالح
هاي ملكـم در   كوشش ةهرچند ثمر). 115: 1370الگار، (الدوله به كمك او اميد نبست   نامي

هـران  الدولـه در ت  هـا گسـترش يافـت و امـين     مورد اصالح خط در ايران و ديگر سـرزمين 
، )118: همـان ( كه با الفباي ملكمي نوشته شده بود، پخش كرد ،را گلستانهاي كتاب  نسخه
كم بـر     مك ،محدودافرادي جز در ميان  به ،له در نهايت راه به جايي نبرد و گذر زمانئاين مس

  .آن گرد فراموشي افشاند
در بـاب   ،بنـابراين . ديـد  شدن مردم را در گرو پويايي نظام تعليم و تربيت مي  آگاه  ملكم

ـ  ةحاصـل فعاليـت و انديشـ   . دكر تالشبسيار نظام آموزشي و براي بهبود روند آن   ةاو ارائ
يكي از دو محـور تفكـرات آموزشـي ايـن      ،چنان كه گفته شد ،اما. هاي گوناگوني بود طرح

همان زمان اما از  ،بود كردن ارتباط مستقيم بين ترقي و تمدن با الفبا و خط برقرار مند انديش
  .گرفتند كردند و بر آن خرده مي لوحانه تصور مي گونه تفكري را ساده بودند افرادي كه اين

 اصلي مسبب، هرچند داد ملكم به ميرزاكه در پاسخي  ،نامدار ترك ةنويسند ،كمال  نامق
دانشـي ندانسـت و    دانشي شمرد، نقص الفبا را علـت اصـلي بـي    ماندگي عثماني را بي عقب

بـودن    و پـايين  ،شكاالت زياد زبان انگليسي     رغم ا  به ،مريكا راابودن مردم انگليس و   سواد با
بـه عنـوان    ،ي سـاده يالفبـا      ِ  بـودن   رابا وجود دارا، ها  تعليم و تربيت در ميان اسپانيولي ةدرج

  ).94: 1349 آدميت،( كرد مطرح خود مدعاي براي شاهدي
 ضـعف  دارنـد  دشـواري  الفبـاي  كـه  كشـورهايي  ديگـر  و ژاپن ةتوسع ةمشاهد هرچند

 بـه  كه جايي آن از خط تغيير و الفبا اصالح لزوم ةانديش ،كرد مي نمايان را ها انديشه گونه اين
 مشـروطه  انقـالب  از بعد حتي و نشد سپرده فراموشي به بود شده تبديل اجتماعي ي ا لهئمس

 و حـروف  معنـي دادن  گونـاگون  و تلفظ شـدن  گوناگون بر نيالمت حبل چون هايي روزنامه
با ذكـر   ،زاده    ً    مثال  تقي ،ت ادامه پيدا كردسناين ). 4: 1325 ،المتين حبل(گرفتند  ايراد كلمات

راه  شـرط ورود بـه شـاه    ،همان ايراداتي كه ملكم و آخوندزاده بر الفباي فارسي وارد كردند
  :كرد نهاد پيشتمدن را اصالح خط دانست و 

اآسا را به يك آلت صحيح و سهل و سادة ثبت اصوات و حروف ملفوظه مبايد اين خط مع
را كه تلفـظ   چه آنو  تر كماز مقصود اصلي را دارا باشد نه  تر بيشتبديل كنيم كه نه چيزي 

  .)32/ 3: 1351افشار، (         ً         كنيم عينا  بنويسيم   يم

 از بسـياري  ذهـن  متمـادي  هـاي  سـال  خـط  تغييـر  و الفبـا  اصـالح  موضـوع  كه آن منظور
 خواستند مي آنان زيرا بود، كرده مشغول خود به را ايران جامعة كردگان تحصيل و انفكر روشن
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 اجتماعي و سياسي تحوالت مقدمات مردم آگاه كردن       ًنهايتا  و آموزش تسهيل و اقدام اين با
  .شوند هادي ترقي و جديد تمدن سوي به را مردم و آورند فراهم جامعه سطح در را

  
  يآموزش نظام اصالح يبرا آموزش كردن يعرف. 4
. بود مرتبط يآموزش نظام با كه است ملكم شةياند از    ب عد كي فقط آن اصالح و الفبا انيجر
 اصـالح  يبرا او كه است ييها طرح او يآموزش يها شهياند تر جذاب و تر مهم    ب عد واقع، در

 روش بـا  مطـابق  را يادار دسـتگاه  ديـ با كـه  بود آن بر ملكم. است داده ارائه يآموزش نظام
آمـوزش   تيـ و بـر اهم  كـرد  يم ديتأك ينيرديغ يآموزش نظام بر او. كرد يده سامان يياروپا
 يدردهـا  ةهم يرا دوا ديو آموزش به سبك جد ديورز يماصرار  ييبه سبك اروپا يهمگان
 وزارت بـه  ق  1294 حجـة يذ 14كه در  ،يمفصل رسالة در او. دانست يم ياسيس و ياجتماع
  :داد نهاد پيش فرستاد، خارجه امور

 رنـد، يبگ زن سـه  دو كدام هر سابق مثل كه نيا نه بفرستند؛ فرنگستان به را شاگرد نفر هزار
 در هـا  آن ثلث كي كه  يطور  به بمانند؛ محبوس جا نيا يها مدرسه در سال ده تا همه بلكه

  ).132: 1349 ت،يآدم( شوند آدم گريد يباق و رنديبم كار ريز

 را خـود  شـة ياند نيـ ا نوشـت،  ق  1301 در را آن كـه  ،يترق اصول كتابچة در زين ملكم
  : رديگ يم يپ گونه نيا

ايران را موافق اصول منظم  ةبايد مدارس حالي ،علمي ايران زياد بشود يةسرما كه نيا يبرا از
                                          ً                                      ساخت، بايد به قدر قوه مدارس ساخت، بايد اقال  دويست نفر شاگرد به فرنگستان فرسـتاد  

  .)196: 1381اصيل، (طوري كه فرستاديم   نه به آن

او بر تأسيس . است  در طرح آموزشي ملكم اهميت زيادي به بناي مدارس عاليه داده شده
هاي جديد و ديگر نهادهاي تمدني غـرب اصـرار    و دانشگاه نهادهاي غربي از جمله مدارس

و ). 139: 1349آدميـت،  ( كـرد  تعبيـر مـي  » سازي آدم ةكارخان«ورزيد و از اين مدارس به   يم
طرح مفصلي براي  يبيغ كتابچة ةديد، در رسال چون نظام آموزشي زمان خود را ناكارآمد مي

  .فقره ارائه داد سيزدهاصالح نظام آموزشي در 
، )ابتـدايي (            مدارس تربي ه : در ايران مدارس بايد شامل سه سطح باشند ،بر اساس طرح او

بود كـه در مـدارس ابتـدايي    آن  برملكم . )عالي(و مدارس عاليه  ،)متوسطه(            مدارس فضلي ه 
و  ،آموزان سواد فارسي، خط فارسي، حساب، تاريخ و جغرافيا، مقدمات هندسه بايد به دانش

بيان، حكمت، منطق، و و در مدارس متوسطه بايد علم معاني . آموختعي مقدمات علوم طبي
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و مدارس عـالي  ا. ختهاي مختلف آمو و زبان ،رياضي، علم طبيعي، تاريخ، نقاشي، خطوط
 هرا شامل مجمع علوم حقوق، مجمع علوم ادبيه، مجمع علـوم عاليـه، مجمـع علـوم طبيعيـ     

  .دانست مي )يا هنرها صنايع مستظرفه(و مجمع صنايع شريفه ، )پزشكي(
هاي نظامي،  اي، مدارس تخصصي در رشته مرحله نظام آموزشي سه ،عالوه بر اين ،ملكم

و مدارس صـنايع   ،مدارس نقاشي ،)معلمي(مدارس تدريس  ،معادن و )فقه(مدارس شريفه 
ابتـدايي، در هـر واليـت يـك      ةكه در هر ناحيه بايد يك مدرس بودو بر آن  ددا نهاد پيشرا 

 ةاو آمـوزش را در همـ  . و در مقر سلطنت مدارس عاليه وجود داشته باشد ،متوسطه ةمدرس
و فـرد   شـته باشـند  حق تحصـيل دا بايد همه  كه بودبر آن  ست و دان اين مراحل عمومي مي

  .اي برخوردار نباشد  هخاصي از امتياز ويژ
صرف اين را تومان از وجوهات موقوفه  200بايد سالي  وزير علوم ،بر اساس اين طرح

ها و اجراي اين قواعد و قانون  و شرح و ترتيب مدارس و طرح و قواعد آن كرد  مدارس مي
بـه حكـم    ،كرد كه تنظيمات قانوني وضع ميبايد مجلس  ،نينچ هم. وزير علوم بود ةبر عهد

  ).55- 54: 1381 اصيل،(د ش ميتدريج از خود واليت عايد  هر واليت به            ِمخارج مدارس  ،آن
شناسي قرار داده  كه در آن فقه را در رديف فنون نظامي و معدن ـ  با اين طرح خود  ملكم

      ً                                                       كه عمال  در اختيـار نهـاد ديـن بـود، بـه حاشـيه رانـد و         ،نظام آموزش سنتي ايران را ـ  بود
 ةات را در زمـر ادبي ،نينچ هماو، . داد اختيارات شرعي متوليان دين را در معرض تهديد قرار 

 ،                  ً              نهادن به آن تلويحا  بـر نقـش آن    بردن اين رشته و ارج آموزش عالي قرار داده بود و با باال
 بـا قـرار  ملكـم،  ). 237- 236: 1385رينگر، ( كرد ميكيد أت ،به عنوان ركن مهم هويت ايراني

از حقوق كه  تحصيلي آموزش عالي، تالش كرد افرادي پرورش يابند ةدادن حقوق در برنام
بـا درك   تـا، ها در مسيري تازه قـرار گيـرد    و اهداف اجتماعي آن باشنداجتماعي خود آگاه 

  .حقوق انساني و اجتماعي خود، حاميان آزادي و مشروطه و حكومت قانون شوند
ها بعـد طرحـي پيشـرو     نسبت به زمان خود و حتي تا مدت  طرح آموزشي ميرزا ملكم

شود  گرفته بود، طرحي ارائه داد كه ميفراكه جهان را  ،فكرياو با درك اوضاع و تحول . بود
خـان حتـي    كه ميرزا ملكـم  جالب آن. توانست برآورد گفت نيازهاي آموزشي آن دوره را مي

نفوذ دربـار و   ةحوز مقدماتي را در طرحش ريخته بود كه نظام آموزشي را به مرور زمان از
هـاي آموزشـي را تـأمين     ه حكومـت هزينـه  ك  دانست تا زماني او مي. كرد خارج ميدولت 

هـا از   داده بود به مرور زمان اين هزينـه  نهاد پيش ،بنابراين. نان بر آن نفوذ داردچ همكند  مي
نيازهـا و مخـارج    ةكننـد  هـر منطقـه خـود برطـرف              ِيعني مردم  ؛دولت به مردم انتقال يابد

  .مدارس و آموزش منطقه باشند
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گيري علما را در  نين اصالح نظام آموزشي جبههچ همجايي كه طرح اصالح الفبا و  از آن
ترين اشـخاص   دشمن«علما و اكابر فناتيك را  ةطايف قظهي و نومة پي داشت، ملكم در رسال

وي ). 515: 1381 اصيل،(آورد  شمار مي  به» ها براي نظم مملكت و تربيت ملت و آزادي آن
او در  ،ين سـبب دب ؛ها بيرون آورد اختيارات آن ةآموزشي را از حوزكرد كه نظام  تالش مي

اين فكر افتاد كه نظامي عرفي براي آموزش طراحي كند كه بر اساس آن علمـا و مـدارس   
رسـد   نظـر مـي    بـه  .)285: 1369الگار، (ايران همه زير نظر وزارت علوم و جزو آن باشند 

 ،ملكم. مسائل تربيتي و آموزش بوده است كاهش نفوذ علما در نهاد پيشهدف وي از اين 
ـ      كه مدت  ةها به ترجمه و تدريس در دارالفنون مشـغول بـود و از ايـن حيـث داراي تجرب

اي در روند نظـام   هايي كه نگاشت تأثيرات عمده عملي در نظام آموزشي شده بود، با رساله
نظـام آموزشـي    ةوزمتفكران بعد از خـود در حـ   ةاو در انديش  ةنفوذ گسترد. آموزشي نهاد

  .ناپذير است كتمان
او ايـن موضـوع را از   . خـان پنهـان نمانـد    تعليم و تربيت نسوان نيز از نگاه ميـرزا ملكـم  

  :بر آن بود كهملكم . شمرد دانست و تعليم نسوان را الزم مي ميترين اصالحات اجتماعي  مهم
. هـا  معاونـت زن رود مگر بـه   هيچ طرح ملي پيش نمي ؛نصف هر ملت مركب است از زن

ها را در مقام بايـد خيلـي محتـرم     وجود آن .ترويج آدميت باشند ةهاي ايران بايد مالئك زن
تواند به قدر صد مرد عاقل از براي پيشرفت آدميت مصدر  يك زن كه آدم باشد مي. داشت

  .)3/ 7: 1369، قانون(خدمت بشود 

ا را مربـي اطفـال و مصـنف    هـ  خـان زن  كه ميرزا ملكـم  استگاهي  با تكيه بر چنين ديد
بـر منتهـاي   را داند و با اين مالحظه تربيت دخترهـا   آسايش خانگي و محرك ترقي دنيا مي
او از آمـوزش   ،به هر حال). 3/ 19: همان(شمارد   يعفت و عصمت اقدس وظايف تمدن م

 ةدانست كه حوز ي ضروري مي                          كرد و آموزش نسوان را به حد  عمومي و فراگير حمايت مي
  .ديد را از محيط خانواده تا محركي براي ترقي دنيا الزم مي  ير آنتأث

  
  گيري نتيجه .5

ق در اصفهان متولـد   1249او در . قاجار بود ةاز جمله دگرانديشان دور خان ملكمميرزا 
ـ   شد و پس از فراگرفتن مقدمات علوم در ايـران در ده  فرانسـه شـد و بـه     ةسـالگي روان

مترجم و مت  س  اببازگشت، به ايران وقتي . تحصيل انواع علوم و آموزش فنون پرداخت
در طـول حيـات سياسـي و فرهنگـي خـود      . دارالفنون استخدام شـد  ةدر مدرس مدرس
القـاب   ،شـاه  ناصرالدين ،كه گاه از شاه قاجار اي دوگانه با دربار قاجار داشت؛ چنان رابطه
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القـابش ملغـي اعـالم    همـة  شد كـه   رفت و گاه چنان مغضوب دربار ميگ گوناگوني مي
هاي متفـاوت و   دوگانه و داوري ةبا وجود اين رابط. گرفت شد و تحت تعقيب قرار مي مي

هاي سياسي و فرهنگـي گونـاگوني انجـام     فعاليت ،وي شده است بارةحتي متضادي كه در
ترقي هـر ملتـي را   زمينه او در اين . هاي فرهنگي او لزوم ترويج علم بود محور انديشه. داد

نظام آموزشي ايران با دنيـايي مـدرن بـه انتقـاد از      ةديد و با مقايس منوط به ترويج علم مي
سوادي را علت اصلي ضعف  او بي .پرداخت گفتمان سنتي حاكم بر نظام آموزشي ايران مي

كـرد و   جو مـي و بودن الفبا جست  سوادي را در ناقص بيدانست و دليل  مانده مي ملل عقب
و بـا   كرد مندانه در رساالت متعددي كه نگاشت عيوب الفبا و خط عربي را برمال مي هوش

كرد پويـايي نظـام    و تعريف و تمجيد از آن گمان مي »خط ملكمي«ابداع خطي موسوم به 
  .آموزشي را فراهم آورده است

 خـان  ملكـم هـاي ميـرزا    آموزشي از ديگر ابعاد انديشه كردن نظام  تالش براي عرفي
هاي گوناگوني ارائه داد و از آموزش نسوان و اعزام شـاگرد   او در اين زمينه طرح. است

هاي او از همـان زمـان    ها و طرحنهاد پيش. اخذ علوم جديد حمايت كردبراي به خارج 
سـوادي   علـت بـي   بـارة درملكـم  اسـتدالل  بـه  نامق كمال . هايي به دنبال داشت واكنش

كه ملكم، هاي  طرح. سوادي ندانست و نقص الفبا را علت بي مسلمانان پاسخي عقلي داد
 ،امـا . كردن نظام آموزشي بود، بنا به داليلي مخالفت علما را به دنبال داشت  عرفيبراي 

در  ،سره بديع و ابتكـاري نبـود   هرچند يكملكم  ةشد بايد گفت مباحث آموزشي مطرح
بـراي  توان گفت حمايت او از آمـوزش نسـوان و تـالش     مي. ثر افتادؤآن زمان م ةجامع

هاي آموزشي جديد به فكـر   ي انديشهگير پياي را براي  عدهتازه رواج آموزش عرفي و 
ـ هـم  ر افـرادي از جملـه آخونـدزاده    داو بـه همـت   الفبا  ةلئي مسگير پي. برد فرو ثير أت

و اين موضوع و كرد ي اصالح الفبا به تغيير خط منتقل گير پياو را از  ةگذاشت و انديش
كردگـان     لان و تحصـي فكـر  روشـن هاي متمادي ذهن بسـياري از   هاي او سال ديگر طرح

  .جامعه را به خود مشغول كرد
 

  ها نوشت  يپ
 

                                                                 ميرزا با شناختي نسبي از پيشرفت تمدن اروپايي به ضرورت اخذ فرهنـگ                   قبل از همه عباس  . 1
       گوي او      و                  براي مالحظة گفت  .            ايران برآمد                                            و تمدن غرب پي برد و در صدد تغييري بنيادي در 

   ←                                                                سفير فرانسه در ايران، كه تالشي است براي فهم علـت ترقـي اروپـا      ، )Joubert (        با ژوبر 
  .   137  :     1347      ژوبر، 
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                                    گشت به ايران متـرجم مخصـوص حضـور      از              ، ملكم پس از ب        ايرانيان        بيداري       تاريخ             بنا به گزارش    .2
                      امـا ايـن مطلـب در       ، )   117   / 1  :     1379              االسالم كرماني،         ناظم (        شده است   )    شاه               ناصرالدين (        همايوني 

  .                        ساير منابع ديده نشده است
   پس   .         دنيا آمد      به      تهران   در    ق      1260   در                 مجدالملك سينكي                     الدوله فرزند محمدخان           خان امين     علي  . 3

                         رسائل شـاه بـه قلـم و        تر     بيش                منشي حضور بود و   ي    ناصر             در اوايل عهد                 كسب علوم جديد،   از 
  و   »       الدوله        امين «  و   »ك    المل      امين «                                   او در حيات سياسي خود به القابي چون   .   شد                   انشاي او تحرير مي

   ،                   وزارت وظايف و اوقاف          ة دولتي،   خان      ضراب         ت، رياست   پس  ة     ادار   ،           وزارت رسائل             مناصبي مانند 
      شـاه               مظفرالـدين    ت ر ا    صـد     ، و           آذربايجـان           پيشـكاري     ،                                 رياست مجلس وزرا و دارالشوراي كبري

               ة حكومتيـان و               هـاي گسـترد            مخالفـت                        او در زمـان صـدارتش                  اقدامات اصـالحي    .         دست يافت
     ق او       1316         در سـال        كـه      كرد    ناك      بيم    را     شاه     چنان            اين جريان                              ضديت علما را به دنبال داشت و

             بـراي كسـب      ).    159-    154  :     1361                           االسـالم كرمـاني، مقدمـه،              نـاظم  (      كـرد                 از صدارت معزول     را
  .    1379               فرمانفرمائيان،    ←    تر     بيش       اطالعات 
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  .   سخن  :      تهران   ،       مشروطيت      نهضت       مقدمة   و       آزادي     فكر   ).     1340 (      يدون  فر        آدميت،
  .       خوارزمي  :      تهران   ،         آخوندزاده            فتحعلي       ميرزا     هاي            انديشه   ).     1349 (      يدون  فر        آدميت،
   .     ايران     ملي       شوراي      مجلس   ة   خان      كتاب   و       اسناد        سازمان       اسناد       آرشيو
   .     ايران     ملي   ة   خان      كتاب   و       اسناد        سازمان       اسناد       آرشيو
        مقدمـة   «     شامل  (       نشر ني   :        ، تهران      الدوله        ناظم     خان        ملكم       ميرزا     هاي         رساله  .  )    1381 (   )         گردآورنده (    اهللا       حجت       اصيل،

  ،  »             اصـول ترقـي   «  ،  »                معايب خط ملكمـي  «  ،  »                نمونة خطوط آدميت «  ،  »          شيخ و وزير «  ،  » )    بيان (   ي   سعد        گلستان
   ). »                                 در نتيجة نگارش اوراق و نوم و يقظه «  ،  » )           كتابچة غيبي (             دفتر تنظيمات  «
        افشار،    رج ي ا        و فهارس        مقدمه    با   ،             اعتمادالسلطنه        خاطرات         روزنامة    ).    1379 (   ي     بن عل             محمدحسن          السلطنه،      اعتماد

  . ر ي   ركب ي  ام  :      تهران
        شـركت   :        تهـران   ،  1  ج    ،        تـاريخي        هـاي            نوشـته    و         تحقيقات       زاده؛         تقي       مقاالت   ).     1349   ) (       به كوشش (     يرج ا        افشار،

   .    افست       سهامي
        شـركت   :        تهـران   ،  3  ج    ،       تربيـت    و         تعلـيم           فرهنـگ،    و      زبان       زاده؛         تقي       مقاالت   ).     1351   ) (       به كوشش (     يرج ا        افشار،

  .    افست       سهامي
  .    علمي  :      تهران   ، )    زاده         تقي     حسن     سيد        خاطرات (        طوفاني       زندگي   ).     1372   ) (       به كوشش (     يرج ا        افشار،
   .     تهران         دانشگاه  :      تهران  ،  8   و   7   ج   ،      قزويني     هاي             يادداشت   ).     1388   ) (       به كوشش (     يرج ا        افشار،
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  . 5   ش   ، 1   س   ،      يادگار  ،  »       در فرنگ      يران ا    ين    محصل    ين      و نخست      بابا        حاجي      كتاب «   ).     1323 (      عباس          آشتياني،       اقبال
  .   توس  :      تهران      سري،           ابوالقاسم       ترجمة   ،       قاجاريه      دورة    در      علما     نقش  ـ       دولت   و     دين   ).     1369 (     حامد         الگار،
   و         محالتـي         آقاخان     شورش     در   ، »    تازي        الفباي      اصالح      نهاد     پيش   و            آخوندزاده،      خان،        ملكم «   ).     1370 (      حامد        الگار،

   .   توس  :      تهران      سري،           ابوالقاسم       ترجمة   ،    ديگر       مقالة     چند
                               ، به اهتمام عليرضا دولتشـاهي،      كلمه    يك    به       موسوم       رسالة   ).     1368 (    خان               ، ميرزا يوسف )            مستشارالدوله (       تبريزي 

   .   بال  :      تهران
   .     شركاء   و       اقبال      نسبي      شركت  :      تهران   ،     ايران    در          امتيازات       تاريخ    يا      خبري      بي     عصر   ).     1332 (    يم     ابراه         تيموري،

   .      الثاني    يع  رب    13  ،   24    ، ش  1    ، س  »      و تأسف    يه   تنب «   ).  ق      1325 (        المتين       حبل
      تـا         نـوري              مالعلـي     از (         قاجاريه      دورة    در          ايرانيان      فكري     هاي      نهضت       تاريخ   ).     1368 (    يع         ، عبدالرف )  يع  رف (       حقيقت

  .     ايران         مترجمان   و        مؤلفان      شركت  :      تهران      يكم،     بخش   ، )       فراهاني         الممالك          اديب
  .     هدايت  :    رشت   ،     اروپا   و       ايران    در       تربيت   و       تعليم       تاريخ   و       فرهنگ     سير   ).     1369 (   ي    مرتض         راوندي،

      دورة        آغـاز     از (          مسـلمين    و            ايرانيـان           مانـدگي        عقب   و        انحطاط       شناسي       علت       تاريخ   ).     1382 (        داريوش           رحمانيان،
  .      انساني  ـ        اسالمي      علوم          تحقيقاتي       مؤسسة        تبريز،         دانشگاه  :      تبريز   ، )     پهلوي      دورة       پايان    تا       قاجار
        مهــدي         ترجمــة   ،       قاجــار      دورة    در          فرهنگــي        اصــالح          گفتمــان   و        ديــن،          آمــوزش،   ).     1385   . (  ام          مونيكــا          رينگــر،

  .     ققنوس  :      تهران       خواه،         حقيقت
       ترجمة   ، )        مازندران   و      گيالن        دربارة    اي        جزوه        انضمام    به (       ايران   و          ارمنستان    در        مسافرت   ).     1347 (     آمده   .  پ       ژوبر،
  .     ايران       فرهنگ       بنياد  :      تهران   ،               اعتماد مقدم      يقلي  عل

  .    جيبي     هاي        كتاب        سازمان  :      تهران   ،    احمد   ).     1346 (    يم       عبدالرح         طالبوف،
  .  ير   شبگ  :      تهران    ي،  من ؤ      باقر م       مقدمة    با   ،        المحسنين       مسالك   ).     1356 (    يم       عبدالرح         طالبوف،

   .        اميركبير  :      تهران        افشار،      ايرج     نظر     زير   ،      الدوله        امين       سياسي        خاطرات   ).     1379   ) (    كوشش    به (      حافظ                فرمانفرمائيان،
  .    كوير  :      تهران   ،        هما ناطق           گردآورنده   ).     1369   ) (  19  و    7  ش  (       قانون

  .    مجيد        معاصر؛      صداي  :      تهران   ،     ايران        مشروطة       تاريخ   ).     1378 (     احمد         كسروي،
  .     تهران         دانشگاه  :      تهران   ، 1   ج   ،   ران ي ا    در   د ي  جد   ي    تمدن        مؤسسات   خ ي   تار   ).     1378 (   ن ي  حس   ، ي      اردكان       ي     محبوب
   ، ي             بـاقر مـؤمن         مؤخره  و    ي    حواش    با   ،  او      تعصب   ي  بال   ا ي   گ ي ب     م ي     ابراه      نامة       احت ي س    ).    1353 (   ن ي      العابد     ن ي ز   ، ي ا         مراغه

  .  شه ي       نشر اند  :      تهران
   .  ار و ز  :      تهران  ،  1   ج   ، ه ي     قاجار   ة   دور   ي    ادار   و   ي      اجتماع   خ ي   تار   ا ي    من   ي      زندگان     شرح   ).     1377 (      عبداهللا    ، ي     مستوف
  .    زوار  :      تهران   ،       السلطنه          احتشام        خاطرات   ).     1367   ) (    كوشش    به (   ي       محمدمهد   ، ي    موسو
  .    آگاه  :      تهران   ،    ماست    بر    كه      ماست    از   ).     1354 (     هما       ناطق،
  .    آگاه  :      تهران      اول،     بخش   ،  ان ي   ران ي ا   ي   دار ي ب   خ ي   تار   ).     1361   ] (    محمد [   ، ي     كرمان       االسالم        ناظم
  . ر ي   ركب ي  ام  :      تهران      اول،     بخش   ،  ان ي   ران ي ا   ي   دار ي ب   خ ي   تار   ).     1379   ] (    محمد [   ، ي     كرمان       االسالم        ناظم
    با   ي ب ي ج   ي  ها        كتاب   ي    سهام      شركت  :      تهران   ،      الدوله        ناظم     خان        ملكم     رزا ي م       افكار    در   ق ي   تحق   ).     1352 (       فرشته   ،  يي    نورا

  . ن ي      فرانكل   ي        انتشارات   ة    مؤسس   ي   كار    هم
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   ،   ران ي ا       جامعة   ي    شناس     ب ي  آس   و    ان ي   ران ي ا   ي     ماندگ       عقب   ل ي  دال  :   ان ي   ران ي ا   ي      بازندگ   و   ي      بالندگ   ).     1384 (     جمال    ، ي    هاشم
   .      انتشار   ي    سهام      شركت   ي   كار    هم    با      مؤلف  :      تهران

       مؤسسة  :      تهران   ،         دارالفنون       مدرسة   و   ه ي     قاجار   ة   دور    در     ران ي ا   ي     فرهنگ       تحوالت   ).     1379   ) (  رج ي ا (     احمد      ان، ي    هاشم
  .                           جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب


