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Abstract 

Mirza Malkam Khan known as Nazem-Al-Dole is among the thinkers who has 
written numerous notes and writings about the clergy and their position in the future 
of Iran. His most important work was Qanun newspaper which from the viewpoint 
of most experts, it played a very important role in developing the Constitutional 
Revolution. The present study intends to examine the motivations and intentions of 
Mirza Malkam Khan in terms of his attention to religion and specially its 
missionaries, and it also answers the following question: “What was the position of 
Shia Ulama (scholars) in the analysis of Malkam about the modernization of Iran?” 
to answer this question, researchers believe that “Malkam’s attitude towards the 
Ulama should be based on two “motivations” that are the increasing power of the 
Ulama and the opportunistic character of Malkam (background and context) in line 
with two “goals” known as modernization and his taking revenge on Qajar court 
(intention).” In this regard, the paper will distinguish three attitude towards the 
clergy in Malkom’s political and intellectual career.  To analyze the hypothesis of 
the present study, Quentin Skinner's Intentional Hermeneutics methodology and the 
conceptual framework of Political Modernity by Maurice Barbie were used. 
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 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه جستارهاي تاریخی
 27 - 3، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشی)، سال ـ  علمینامۀ علمی (مقالۀ دوفصل

 ورزيخان و اندیشهملکم  میرزا
 )ها و اهدافانگیزه( جایگاه روحانیت در نوسازي ایران ةدربار

 *محمد رادمرد

 **جواد عربانی

 چکیده
الدوله از جمله متفکرینی است که درباره روحانیت و جایگـاه آنـان در   خان ناظممیرزا ملکم

ها و مطالب متعددي به رشته تحریر درآورده است. مهمترین ایـن آثـار   آینده ایران یادداشت
نظـران نقـش بسـیار مهمـی در ایجـاد      روزنامه قانون بود که از دیدگاه بسـیاري از صـاحب  

خـان را  ملکـم ها و نیـات میـرزا  اله حاضر، انگیزهبسترهاي ذهنی انقالب مشروطه داشت. مق
دهـد و بـه طـور    منظر توجه وي به مذهب و بخصوص حامالن آن مورد بررسی قرار مـی از

هاي ملکـم حـول نوسـازي    علماي تشیع در تحلیل«دهد که خاص به این پرسش پاسخ می
تقادنـد کـه   در پاسـخ بـه ایـن سـوال، نگارنـدگان بـر ایـن اع       » ایران چه جایگاهی داشتند؟

و  توامـان قـدرت فزاینـده علمـا    » نگیـزه ا«بایست مبتنی بر دو ملکم به علما را می رویکرد«
مقطعی مـدرن سـازي از   » هدف«روحیات منفعت طلبانه ملکم(زمینه و بستر) در راستاي دو 

شود تا سه رویکـرد  در این راستا تالش می» باال و انتقام از دربار قاجار (نیت) جستجو کرد.
فکري او از یکـدیگر   -لف ملکم درباره روحانیت طی سه دوره متفاوت حیات سیاسیمخت

شناسـی هرمنوتیـک   بازشناخته شود.پژوهش پیش رو، براي واکاوي فرضـیه خـود، از روش  
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ـ     ه سیاسـی مـوریس باربیـه بهـره     قصدگراي کوئنتین اسـکینر و چـارچوب مفهـومی مدرنیت
 برد. خواهد

ر، روحانیـت، دولـت قاجـار، هرمونتیـک قصـدگرایی اسـکین      میرزا ملکم خان،  ها:دواژهیکل
 .نوسازي، موریس باربیه

 

 مقدمه. 1

انـد بـر پایـه    انقالب مشروطه ایران همچون عمده انقالباتی که در اقصی نقاط جهان رخ داده
 سري بسترهاي عینی و ذهنی به وقوع پیوست. اگر بپذیریم مصـائب اقتصـادي، سیاسـی   یک

اشی از حضور روس و انگلیس در ایران مهمترین عوامل عینی بـروز  (استبداد) و مشکالت ن
تـرین  هاي تبعیدي شـاخص هاي روشنفکران ایرانی و روزنامهانقالب بودند؛ رسائل و نوشته

الدوله از جمله خان ناظمآمدند. در این میان، میرزا ملکمزمینه ذهنی بروز انقالب به شمار می
نگارش رساله و روزنامه صاحب نام شد. بـه طـوري کـه     متفکرینی بود که در هر دو حوزه

االسالم کرمـانی معتقدنـد او دانـش    کسانی چون سیدحسن تقی زاده، احمد کسروي و ناظم
ــتن   ــت و درکاش ــادي داش ــانون «زی ــم ق ــی «و » تخ ــت انقالب ــم نهض ــود » تخ ــر ب  مثمرثم

توان ملکـم را  می).از این رو 19: 1385؛ کسروي، 57: 1379؛ تقی زاده، 117: 1384 رمانی،(ک
ـ   د بـه مسـئله مـدرنیت در ایـران     از نخستین و موثرترین کسانی دانست که به شـکلی نظامن

).بر اساس ایـن چارچوب،مقالـه حاضـر قصـد بررسـی      61: ص 1385کرد. (وحدت،  ورود
 الدوله را دارد اما از منظري متفاوت.اندیشه سیاسی میرزا ملکم خان ناظم
هـاي ملکـم حـول    پردازیم که علمـاي تشـیع در تحلیـل   به طور خاص به این سوال می
 ؟نوسازي ایران چه جایگاهی داشتند

توامـان قـدرت    »انگیزه«بایست مبتنی بر دو رسد رویکرد ملکم به علما را میبه نظر می
 »هـدف «بسـتر) در راسـتاي دو    (زمینـه و  و روحیات منفعت طلبانه ملکـم  فزاینده علما

 جو کرد.ونتقام از دربار قاجار (نیت) جستمقطعی مدرن سازي از باال و ا

مقاله پیش رو براي تفسیر و واکـاوي ایـن فرضـیه از روش هرمونتیـک قصـد کـوئنتین       
شـکل گیـري مدرنیتـه سیاسـی      اسکینر و چارچوب مفهومیکه موریس باربیـه در رابطـه بـا   

 برد.  کند، بهره میمی استفاده
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 ادبیات پژوهش. 2

خان ناظم الدوله آثار متعددي به رشته تحریر درآمده است. زا ملکمدرباره زندگی و افکار میر
» خــانمیـرزا ملکـم  «ن آدمیــت، نوشـته فریـدو  » فکـر آزادي و مقدمـه نهضـت مشــروطیت   «

نوشـته  » ملکم خان؛ نظریه پـرداز نوسـازي سیاسـی در عصـر مشـروطه     «حامد الگار،  نوشته
» پـردازي مدرنیتـه ایرانـی    یـه الدولـه و نظر خـان نـاظم  میـرزا ملکـم  «حسن قاضـی مـرادي،   

» لـه بـا مقدمـه و حواشـی جـامع     خان نـاظم الدو مجموعه آثار میرزا ملکم«اصیل،  الهحجت
 نوشـته » خـان نـاظم الدولـه   کـم تحقیـق در افکـار میـرزا مل   «محمد محیط طباطبـایی،   نوشته
 رائـین  نوشـته اسـماعیل  » او هاي سیاسیمیرزا ملکم خان: زندگی و کوشش«نورائی،  فرشته

رسد از یـک منظـر کلـی بتـوان دیـدگاه پژوهشـگران دربـاره        جمله این آثارند. به نظر میاز
 بندي کرد:رویکرد ملکم نسبت به دین را در سه دسته طبقه

اول، پژوهشگرانی که اگرچه پژوهش آنهـا دربـاره ملکـم ممکـن اسـت از جملـه آثـار        
سـالم، دغدغـه و مسـئله    شاخص باشد، لیکن مسئله نوع مواجهه ملکم بـا دیـن و علمـاي ا   

پژوهش آنها نبوده است. از جمله این پژوهشگران محیط طباطبایی، نورائی و رائـین هسـتند   
 اند.که در آثار خود کمتر به نوع مواجهه ملکم با روحانیت توجه کرده

اند؛ لیکن دسته دوم آثاري هستند که به دین و علماي اسالم در اندیشه ملکم توجه داشته
ــندگان  ــه   نویس ــالن و یکپارچ ــاوتی ک ــه قض ــار ب ــن آث ــاره  ای ــم درب ــه ملک ــاره اندیش درب

پردازند. به عبارت دیگر این دسته از پژوهشگران بر آن هستند که ملکم در سراسر می دیانت
ـ    وع مواجهـه بـا روحانیـت    عمر سیاسی و فکري خود باوري واحد درباره دیـن اسـالم و ن

اهللا اصـیل را بایـد از جملـه    مرادي و حجتیفریدون آدمیت، حامد الگار، قاض است. داشته
 این پژوهشگران دانست.

خـان دارد. او  اي ویژه به میرزاملکمفریدون آدمیت از جمله تاریخ نگارانی است که توجه
تـوان گفـت   کنـد و از ایـن حیـث مـی    نگاهی مثبت به ملکم دارد و آرمان او را ستایش مـی 

محوري آدمیت در باب رابطه ملکم و مـذهب   طرفانه نیست. بحثتحقیقش درباره ملکم بی
اهل مسـجد و کنشـت و بتختانـه و کلیسـا     «و روحانیت تاکید به این نکته است که براي او 

) نگاه آدمیت بـه رویکـرد ملکـم بـه مـذهب بـه       104: 1340(آدمیت، » جملگی برابر بودند.
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هـاي مختلـف   شکلی کلی است و قائل به مرحله بندي طرز تفکر او با توجـه بـه موقعیـت   
زمانی و مکانی نیست. همچنان که الگار نیز  بدین سان درباره رویکرد ملکم در بـاب علمـا   

ر خـدمت اندیشـه اصـلی او یعنـی     تناقضـی هدفمنـد د   کنـد و رویـه ملکـم را   قضاوت می
) قاضـی مـرادي نیـز    264: 1356(الگـار،  دانـد.  می» ایی بدون تصرف ایرانیتمدن اروپ اخذ«

کنـد  بندي اندیشه ملکم در باب روحانیون بپردازد به این نکته اشاره مـی ورهکه به دبدون این
که آنچه ملکم در رسائل ابتدایی خود در مواجهه با دیـن پرداخـت بـه شـکلی پررنگتـر در      

لکـم  هاي این دو دوره، بسترهاي عینـی آن و اهـداف م  روزنامه قانون تکرار شد، اما به مولفه
اهللا اصیل بررسی دقیق امـا مـتن محـور از    ). حجت90: 1387 ،اي ندارد (قاضی مرادياشاره

 بینـد عالوه معتقد است که ملکم تعارضـی میـان دیـن و مدرنیتـه نمـی     هاندیشه ملکم دارد؛ ب
دیـد یـا   انگیز است که آیا ملکم تعارضی میان ایـن دو نمـی  )؛ این مسئله بحث1384(اصیل، 

هـاي آن  داد؟ نگاهی بـه زمینـه  نه نشان میبراي جلب حمایت روحانیون افکار خود را اینگو
امري که  قضاوت درباره این مهم یاري دهد. تواند ما را دردوره و زندگی شخصی ملکم می

 در پژوهش حاضر به آن توجه شده است.
بندي نگاه به دین و علماي اسالم هستند. شناسان اما قائل به مرحلهسومین دسته از ملکم
دسـت  ستند که فهم و رویکرد ملکم به دین در سراسر عمـر او یـک  به عبارتی دیگر بر آن ه

گیـرد ماشـاهللا آجـودانی اسـت.     نبوده است. مهمترین پژوهشگري که در این دسته جاي می
آید. او جـدا  تر میبینانهداوري آجودانی درباره نگاه ملکم به مذهب و روحانیون به نظر واقع

تلف بین اندیشـه ملکـم تفـاوت بگـذارد، بـه تـاثیر       کند تا در دو دوره مخکه تالش میاز آن
کنـد.  اي بیش از دیگران دارد و آن را برجسته مـی اش توجههاي شخصی او در اندیشهانگیزه

اگرچه رویکرد آجودانی، برخالف پژوهش حاضر، بیشتر متن محور است؛ به طوري کـه در  
–) امـا  1396د. (آجـودانی،  کنـ دوازده شماره قانون را به اختصـار مـرور مـی   » افسانه ملکم«

رسـد وي  به نظر می -کنیمطور که در ادامه این پژوهش به قضاوت آجودانی اشاره میهمان
 روي وي توجه نکرده است.هاي ملکم به برخی مسائل پیشدر تحلیل انگیزه

کند تا در رابطه میان رویکـرد ملکـم   با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر تالش می
ن و مذهب، نکاتی را در کانون بحث خود قرار دهد که همه یـا برخـی از مـوارد    به روحانیو

اسـت: نخسـت آنکـه در مـتن پـیش رو      هاي ذکـر شـده متفـاوت    آن با هر یک از پژوهش
بــه بحــث دربـاره تفکــر ملکــم   شناســی اسـکینر منــد و بـر اســاس روش منظـري زمینــه  از
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یون را بـه سـه دوره مجـزا    روحـان پرداخت. دوم آنکه اندیشـه ملکـم در رابطـه بـا      خواهیم
هاي پیشین صـورت نگرفتـه اسـت و سـوم بـا معیـار       کاري که در پژوهش-کنیممی تقسیم

قراردادن آنچه موریس باربیه در باب رابطه اسالم و مدرنیته سیاسی بیـان کـرد، بـا معیـاري     
 نشینیم.جدید به قضاوت درباره اندیشه سیاسی ملکم در این زمینه می

 

 هارچوب مفهومیسی و چشناروش. 3

شناسی خود را بر هرمونتیـک قصـدگراي اسـکینر قـرار داده اسـت.      این پژوهش پایه روش
توان بـر پایـه   باشد را میطور کلی آنچه در بررسی یک متن براي اسکینر داراي اهمیت میبه

توضـیح  در ». نیت نویسـنده «و دیگري » انگیزه نویسنده«دو مفهوم مورد تاکید قرار داد. یکی 
کند در واکاوي متون اندیشه سیاسـی کالسـیک دوره   مفهوم اول باید گفت اسکینر تالش می

اجتمـاعی کـه در یـک     -مسـائل سیاسـی  «نگارش متن را مورد توجه قرار دهد. به اعتقاد او 
مسـائل  سـوي   پرداز و یا تحلیل گران را به سـمت و جامعه در کانون بحث قرار دارد، نظریه

کند. همین مسئله زمینه ساز شـکل گیـري و پیـدایش    وعات مطرح میخاصی حول آن موض
سـري  ) به زبانی دیگر نویسنده در پاسـخ بـه یـک   14الف: 1393(اسکینر، » متون مهم است.

هایی که در عرصه سیاسی در عصر او وجود دارد به طرح مسـئله و بیـان رویکـرد و    دغدغه
ها در تولید متن نقش اساسـی دارنـد. از نظـر    پردازد. بنابراین بسترها و زمینهدیدگاه خود می

آوریـم دربـاره شـروط مقـدم بـر      هاي یک نویسنده سخن به میان مـی اسکینر وقتی از انگیزه
. در پاسـخ بـه ایـن طـرح مسـئله      گـوییم(انگیزه) هـاي او سـخن مـی   پیدایش آثار و نوشـته 

یا طرحی بـراي  هاي یک نویسنده ممکن است یا معطوف به نقشه باشد گفتن از نیتسخن«
) بدین ترتیب  هم زمینه و هـم مـتن   175ب: 1393اسکینر، »(آفریدن اثري از نوعی خاص...

شود. بـا وجـود ایـن    اثر در واکاوي و فهم اثر یا آثار تاریخی یک نویسنده داراي اهمیت می
اگر بخواهیم روش شناسی هرمنوتیک قصدگراي اسکینر را مبنا قرار دهـیم بـراي پاسـخ بـه     

تـر تقسـیم کنـیم: اول اینکـه) در     ین مقاله باید این سوال را بـه دو پرسـش جزئـی    پرسش ا
اجتمـاعی   -سیاسـی ملکـم، وي جایگـاه و قـدرت سیاسـی      -اي از حیات فکـري دوره هر

نکـه) بـر اسـاس ایـن جایگـاه ملکـم       دیده است؟ و دوم ایروحانیون در ایران را چگونه می
کـرد؟ بـراي حرکـت در    انیت شیعی دنبـال مـی  اهدافی را از توجه یا عدم توجه به روح چه
بایست ابتدا درکی کلی از قدرت علما در ایـن دوره را  ارچوب روش شناسی اسکینر میهچ
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ها ملکم در برابـر  ها و واکنشمورد بررسی قرار دهیم و بعد با بررسی موردي هر دوره کنش
 قدرت علما را به بحث بگذاریم.

ـ    در کنار روش رچوب مفهـومی مدرنیتـه سیاسـی    ژوهش از چـا شناسـی اسـکینر، ایـن پ
جویـد.  باربیه و بطور خاص رویکرد وي در باب مواجهه اسالم و مدرنیته سود مـی  موریس

جایی که حرکت به سوي مدرنیته و مدرنیته سیاسی براي میـرزاملکم خـان از اهمیـت    از آن
زیابی بهتـري از  هاي مستخرج از این مفهوم می تواند ارقابل توجهی برخوردار بود؛ شاخص

عملکرد ملکم در این زمینه در آثارش را براي ما روشن سازد. اسـتفاده از رویکـرد مـوریس    
هاي ملکم از این جهت حائز اهمیت است که نشـان دهـیم جـداي از    باربیه در باب اندیشه

هاي موفق یا ناموفق ملکم و نیاتی که او در سر داشته، چقـدر روشـنفکرانی چـون او    تالش
انستند با استفاده از پتانسیل دین، به مسئله نوسازي در ایران یاري رسانند. به عبارتی در تومی

توانـد دوري یـا   کند؛ رویکرد باربیه مـی کنار روش زمینه مندي که اسکینر براي ما ترسیم می
هاي مدرنیتـه در شـکل ایـده آل ترسـیم نمایـد.      هاي امثال ملکم را با واقعیتنزدیکی تالش

کنـد امـا امـر    اسالم امر روحانی را از امور دنیوي متمایز می«عتقد است از آنجایی که باربیه م
اسالم داراي الزامات اجتماعی و سیاسی است «بنابراین » داند.دینی را از امر سیاسی جدا نمی

و نتیجه اینکه این رویکـرد راه را بـر   » و بر طبق فرمول کالسیک هم دین است و هم دولت
). او معتقـد اسـت در تشـیع بـرخالف تسـنن،      328: 1383بندد (باربیـه،  ی میمدرنیته سیاس

بـا همـه ایـن احـوال بـه      » ده بـود. همیشه استقالل خود را از پهنه سیاسی حفظ کر«مذهب 
 لت مدرنیته سیاسی تحقق نپذیرفت:ع دو

دادن ه گـرایش بـه شـکل   نخست جدایی واقعی دولت و دین وجود ندارد و اسالم شـیع 
د؛ دوم بـازهم سـخن بـر سـر دولـت      اجتماعی و هـدایت قـدرت سیاسـی دار   زندگی 

ومی از پهنـه خصوصـی جـدا نشـده اسـت.      مـدرن اسـت کـه در آن قلمـرو عمـ     پیش
 ).333-332: 1383 باربیه،(

م ملکـم در مقـام یـک روشـنفکر تـا      گوید مهم است کـه بـدانی  بر اساس آنچه باربیه می
پـذیرد و از سـوي دیگـر در رسـائل خـود و      می حد جدایی امور دنیوي از امور دینی را چه

دهد؟ این دو مولفـه  روزنامه قانون، استقالل مذهب از دستگاه سیاسی را مورد توجه قرار می
تواند معیاري براي ارزیـابی مـا از اندیشـه ملکـم دربـاره نوسـازي و دیـدگاه او دربـاره         می

 روحانیت باشد.
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 علما و حکومت قاجاریه در عصر ناصري. 4

بایسـت جایگـاه   خـان بـه روحانیـت بـیش از هـر چیـز مـی       راي درك رویکرد میرزا ملکمب
کنـد تـا از   روحانیت را در این دوره مورد بررسی قرار داد. درك قدرت علما به ما کمک می

خوانش متن محور فاصله گرفته و بهتر بتوانیم زمینه و متن را در کنار یکدیگر بازیـابیم و بـه   
ع نـوع نگـاه ملکـم بـه روحـانیون      تی که ملکم در آن بود برسیم.در واقدرك بهتري از موقعی

) نوع تعامل و استفاده ملکـم  2) قدرت سیاسی و اجتماعی روحانیون و 1از هر چیز به  بیش
علمـا و روحـانیون   «گـردد. آنچـه مشـخص اسـت اینکـه در ایـن دوره       از این قشر باز مـی 

عاشرت درباریـان تجنـب داشـته و بـه نـان و      اي که از ماحترامیبسزا داشتند؛ مخصوصاً عده
رسد تثبیـت و ارتقـاي قـدرت علمـا در     ). به نظر می32: 1379(تهرانی، » پنیري قانع بودند...

بایست بر پایه دو عامل اصلی تحلیل کرد: اول؛ اندیشه نیابت عامه علمـا کـه   این دوره را می
ر این دوره به شکل یک واقعیت کرد و دبه نوعی نقش مجتهدان در رهبري امت را تبیین می

جـایی  ). از آن241: 1378تداعی یافته بود و دوم فقدان مشروعیت حکومت قاجار (کـدیور،  
هـا  که سلسله قاجار از اصل و نسب مذهبی قابـل تـوجهی برخـوردار نبـود و یگانـه راه آن     

 کسب قدرت و توسل به زور بود، به ناچار براي مشـروعیت بخشـیدن بـه خـود اقـدام بـه      
کرد که در عمـل سـبب افـزایش نفـوذ روحـانیون و      » اعطاي امتیازاتی چند به علما و فقها«

گونـه کـه   ). این نفوذ آنقدر بود که آن243: 1378گسترش اعتبار اجتماعی آنان شد (کدیور، 
وقتی میرزا سیدمحمد، امام جمعه اصـفهان درگذشـت،    1300گوید در سال ظل السلطان می

) 252(الگار، بی تـا:  » توانم بگویم اصفهان مال من است.امروز می«بود ناصرالدین شاه گفته 
و » فزاینـده «باید این واقعیت را پذیرفت که نفوذ علما از ابتداي قاجار تـا انقـالب مشـروطه    

 بوده است. » روزافزون«
رسد در دوره ناصري دو واقعه در افزایش اعتبار اجتمـاعی علمـا و گسـترش    به نظر می

ا در عرصه سیاسی موثر بوده است: اول، حوادث پیش آمده پس از امتیـاز رویتـر   هقدرت آن
و دوم التهاباتی که بعد از قرارداد رژي رخ داد. از نظر این پژوهش، اهمیت این دو حادثه از 

الدولـه هـر دوي ایـن حـوادث را     خان ناظمآن روي واجد توجه بسیار است که میرزا ملکم
ادثه اول(رویتر) در مواجهه با رویکرد او صورت گرفته است. درك کرده و به طور خاص ح
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هـاي غربـی در داخـل    در حالی که او معتقد بود آینده پیشرفت ایران موید حضـور کمپـانی  
کشور است. با ورود رویتر به ایران و واگذاري عمده منابع معدنی و طبیعی کشـور بـه ایـن    

ت علمـا بـا امتیـاز رویتـر را از     . مقاومشرکت، مقاومت تمام عیاري از جانب علما آغاز شد
 بررسی قرار داد: علما از یک طرفتوان مورد زاویه می دو

وابستگی اقتصادي ناشی از امتیاز را مورد اعتـراض قـرار دادنـد و از سـوي دیگـر بعـد       
ها تاسیس راه آهن را که یکی از موارد امتیـاز  فرهنگی امتیاز را مورد توجه قرار دادند. آن

ود، موجب ورود گسترده اروپائیان به ایران و نفوذ فرهنگـی غـرب و ضـربه بـه     رویتر ب
 ).46-45: 1380(جواهري،  دانستند.اسالم و روحانیت می

هایی به او رسید کـه در  بدین ترتیب زمانی که ناصرالدین شاه از فرنگ بازگشت؛ تلگرام
ل داخلــی تــرین عامــآن دو خواســته مطــرح شــده بــود: یکــی عــزل سپهســاالر؛ شــاخص

 امتیاز و دیگري لغو خود امتیاز. اینگونه بود که شاه به ناچـار سپهسـاالر را در گـیالن    اعطاي
کـه  (به عنوان والی حکومت گیالن) باقی گذاشت و به تهران آمد. آنچه مشخص اسـت ایـن  

در مواجهه با سپهساالر و رویتر اگرچه طیف مخالفان وسیع بود اما این روحانیـت بـود کـه    
 ).248و  249مقابله را بر عهده گرفته بود (الگار، بی تا: رهبري 

قضیه دخانیه و بـر هـم خـوردن آن تـاثیر     «تر از واقعه اول بود؛ چرا که واقعه دوم کاري
آیند. چونکه این قضیه را به منزلـه فتحـی   در افکار تجدد خواهان نموده؛ به هیجان می مهمی

مقابــل خودســري رجــال دولــت  در از طـرف ملــت بــر ضــد ســلطنت مطلقــه ناصــري و 
 کند). آنگونه که کسروي بیان می123: 1362(دولت آبادي، » کنند.می تصور

در همه جا علما پیشگام بودند. در تبریز حاجی میرزا جواد، در اسپهان آقـا نجفـی و در   
تهران میرزا محمدحسین آشتیانی و دیگران پا در میان داشتند. از سـامرا مجتهـد بـزرگ    

 هـاي امتیـاز را بـاز نمـود و    مدحسن شیرازي تلگراف به شاه فرسـتاد و زیـان  میرزا مح
 ).24-23: 1385(کسروي،  درخواست بر هم زدن آن را کرد...

گونه بود که لجاجت شاه و ایستادگی مردم به فتواي میرزاي شیرازي منجر شد. شـاه  این
عام قلیان بکشد و یـا از   براي شکستن ایستادگی علما از میرزاي آشتیانی خواست یا در مالء

ها اریکه قدرت در توانست تا مدتایران خارج شود. این دعوایی بود که طرف پیروز آن می
کرد خود پیروز این دعوا ست. زمانی که میـرزا  ایران را در دست داشته باشدو شاه تصور می
کنـان و  همـه نالـه   زلزله در ارکان شهر افتاده و«خروج از ایران را برگزید تهران تکان خورد: 
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» فریاد زنان واشریعتا گویان به هر طرف در حرکت و دور خانه میـرزا طـواف کنـان بودنـد    
 ).12: 1384(کرمانی، 

 خــان دربــاره علمــاهــاي میــرزا ملکــمبــروز اخبــار ایــن رویــدادها بعــدها در تحلیــل
ـ   شخص میرزاي شیرازي) و خصوصه(ب ه کـ خصـوص آن هقاجارها نقش بسزایی داشـت. ب

کـرد.  شد ضعف و نـاتوانی بیشـتر در آن رخنـه مـی    تر میچه قاجاریه به مشروطه نزدیکهر
مــردم از قاجارهــا شــده بــود.    ضــعف و ناکارآمــدي باعــث بیــزاري فزاینــده      ایــن

). بر اساس این تقابل میان دین و دولت، گرایش ملکـم بـه یکـی از    58: 1389 زاده،(حسینی
شد. از این رو جمع میان این دو کـاري  ن دیگري میاین دو باعث نفرت از او در میان حامیا

گوید را بایـد  دشوار بود. گرایش و انتخاب میان این دو نیز طبعاً و بر مبناي آنچه اسکینر می
 ملکم بررسی و تفسیر کرد.» هدف«و » انگیزه«بر پایه 

 

 سیاسی میرزا ملکم خانزندگی . 5

اي جایگاه علما در عصر قاجار، زمینهاز در چارچوب رویکرد اسکینر، براي درك فهم ملکم 
زیست را نباید در قدرت علما خالصه کرد؛ بستر خانوادگی که ملکـم در آن  که او در آن می

زیسته بود؛ آموزشی که او دیـده بـود و تعامـل او بـا عرصـه سیاسـی و اقتصـادي و وقـایع         
ته در نگرش او نسبت به داد، خواسته یا ناخوساي که در کنار اندیشه ورزي او رخ میحاشیه

سیاست و روحانیت داراي اهمیت است. از این رو به اختصار مروري بر زندگی او خواهیم 
 داشت.

هجـري  1249خان از ارامنه اصفهان بـود کـه در سـال    خان پسر میرزا یعقوبمیرزا ملکم
میالدي  1845قمري در اصفهان زاده شد. میرزا یعقوب به زبان فرانسه مسلط بود و در سال 

کـه   در سفارت روسیه در تهران به عنوان مترجم و گزارش نویس مشغول به کار شد. مقامی
 ). میرزا یعقـوب در ابتـدا مسـیحی بـود    6 :1369(الگار، .او را به مقامات ایرانی نزدیک نمود

لیکن به جهت پیشرفت در مراتب زندگی سیاسی و اجتماعی به اسالم روي آورد. بـه یـک   
امـا ملکـم بـراي حفـظ      .به وصیت خودش در قبرستان مسیحیان دفن نمودنـد روایت او را 

 .)41 :1344رش را به قبرستان مسلمانان انتقال داد(صفایی،پدحیثیت سیاسی خود جسد 
را به پاریس فرسـتاد تـا    ، میرزا ملکمقمري) میرزا یعقوب فرزندش1259( 1843در سال 

). وي در حـین  8 :1353سر بگذارد(رائین،اش را پشت در مدرسه ارامنه تحصیالت مقدماتی
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تحصیالت به فلسفه سیاسی و به ویژه عقاید سن سیمون درباره مهندسی اجتماعی و مذهب 
.بعـدها بسـیاري از رسـائل ملکـم     )61 :1385کنت عالقمند شـد(وحدت،  آگوست انسانیت

دایـر نمـود.   شور ر کاو در بازگشتبه ایران اولین خط تلگراف را دبرآمده از همین باورهاست.
در معاهده پاریس که به جدایی افغانستان از ایران انجامید، مترجم امـین الملـک کاشـانی در    

سفربود که به فراموشخانه وارد شد و انگیزه ایجـاد یـک    هماندر و ها بودمذاکره با انگلیسی
ـ  از آنجا که شکست از انگلیسـی .)141 :1347فراموشخانه را در ایران یافت(بامداد، ثیـر  أهـا ت

 منمـود، ملکـ  ماندگی ایران را درك مـی بود و وي میزان عقب نهادهزیادي بر ناصرالدین شاه 
 :1382نظـیم نمایـد (آبراهامیـان،   تبراي دربـار   »دفتر تنظیمات«توانست با جلب نظر شاه یک 

جمعیتـی بـه نـام فراموشـخانه را تشـکیل داد.       ،با استفاده از دوستی بـا شـاه  نیز بعدها  .)85
کوشید با تبلیغ اندیشه لیبرالیستی و غیرمذهبی خانه یک انجمن نیمه مخفی بود که میفراموش

بـه معنـاي کنـار نهـادن      پایگاهی را براي خود فـراهم سـازد. عنـوان فراموشـخانه احتمـاالً     
این وضـعیت فراموشـخانه    .)476 :1384هاي اجتماعی، دینی و موروثی بود(امانت،بنديپاي

گیـري کردنـد و آن را   موضـع  آنه مراجـع دینـی تهـران علیـه     باعث شد تابه محـض اینکـ  
انجمـن را   شاه اروپایی رابطه دارد،» جمهوري خواه ملحد«هاي د که با فراماسونودننم متهم

 :1382تعطیل کند، دفتر تنظیات را کنار گذارد و ملکم به خاك عثمانی تبعید شود(آبراهامیان،
در عثمانی با دختري ارمنی ازدواج نمود. مراسم ازدواج که در یک کلیسا برگـزار شـد،    .)85

جنبه صوري دارد. در زمان حضور در عثمانی بـه   بسیاري را متقاعد نمود که اسالم او صرفاً
اد. امـا سـرانجام مـورد توجـه     یک روایت مـدتی را سـر ناسـازگاري بـا دولـت ایـران نهـ       

 .  قرار گرفتسفیر وقت ایران در عثمانی  ؛خان سپهساالرحسین میرزا
ان باعـث انتخـاب وي بـه عنـوان     خـ پس از اینکه اعتماد ناصرالدین شاه به میرزا حسین

اعظمیشد، او نیز ملکم را به تهران دعوت کـرد و بـه   جنگ و سرانجام صدرعدلیه، وزیر وزیر
 :1369الگـار، و به او لقب ناظم الملک داد( سمت مشاور مخصوص صدراعظم منصوب کرد

تصمیم گرفت تا شاه را به اروپا برده و تمدن غرب را بـه  هنگامی که خان میرزا حسین.)109
مور بـود تـا   أملکم را به عنوان سفیرراهی انگلستان نمود. ملکم همچنین مابتدا او نشان دهد، 

 .)145-144 :1347شـاه مـذاکره کند(بامـداد،   با سایر دول اروپایی در مورد سـفر ناصـرالدین  
بـراي   1882ملکم از این پس به مدت هجده سال سفیر ایران در انگلستان بود. وي در سال 

الدولـه ترفیـع یافـت.    الملک به نـاظم مااز لقب نظدر این سفر دیدار کوتاهی به ایران آمد که 
موریتش در کنگره برلین بـود کـه توانسـت ادعـاي     مأدلیل این ترفیع، کاردانی وي در عمده 
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 هـا بـه اثبـات برسـاند    یبـر مالکیـت برمنطقـه مـرزي قطـور را در برابـر عثمـان        ایران مبنی
شـاه بـه فرنـگ بسـیار مـورد توجـه شـاه        وي درسفر سوم ناصـرالدین  .)157 :1369(الگار،

 (صـفایی،  نشسـت در انگلـیس بـه همـراه اتابـک در کالسـکه شـاه مـی        گرفت و غالباً قرار
هـا  فروش امتیاز لغو شده دولت ایران به انگلیسی). سرانجام در ماجراي التاري و 52 :1344

وي  ،عزل شد.عزل از سـفارت  سفارتمورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت و از  که بود
تر نسبت به دولت ایران قرار داد. از این زمان بود کـه وي شـروع بـه    را در موضعی رادیکال

کـه در ایجـاد بسـترهاي ذهنـی     اي انتشار روزنامه قانون علیه دولـت ایـران نمـود. روزنامـه    
 مشروطه بسیار سهیم بود. انقالب

مـدتی  . او مکاتبـه داشـت   میرزاي ولیعهدملکم تا قبل از عزل خود از لندن با مظفرالدین 
شاه ضمن اعالم برائـت از هرگونـه   شاه و به قدرت رسیدن مظفرالدینپس از قتل ناصرالدین

لـذا در اولـین سـفر    شـاه پرداخـت.   مظفرالدینشاه به تمجید از توطئه اي در قتل ناصرالدین
وي ترتیب انتشار قانون متوقف شد. شاه به فرنگ وي به سفارت رم رسید و بدینمظفرالدین

هاي هاي مقارن با وقوع انقالب مشروطه در رم بود. اگر چه باروزنامه قانون و رسالهدر سال
هـاي وقـوع انقـالب    ما در سالخود در ایجاد بسترهاي ذهنی انقالب نقش پررنگی داشت، ا

 ).  249 :1369حمایت او محدود به اظهارنظر و تشویق بود(الگار،
برآمده از محیط غربی است که -1تواند نشان دهد ملکم بیان آنچه گفته شد به خوبی می

ذاتا شخصیت مذهبی نیست؛ حتی به واقع مسلمان هم نیسـت.  -2در آن آموزش دیده است 
در پیش گرفته بود. نفع شخصی و به طـور خـاص نفـع اقتصـادي     راهی را رفت که پدرش 

آورد اثـر وافـري داشـت.    برایش بسیار مهم بود و این دو در متنی که به رشته تحریر در مـی 
بایست در کنار جایگـاه علمـا در ایـن دوره (کـه بـدان      این رو اندیشه ورزي ملکم را می از

از شرایط ارثی، تحصیالت غربی و  پرداخته شد) از یک سو و زندگی شخصی که محصولی
 تعامالتی که با مقامات مختلف داشت درك نمود. 

 
 نوع مواجهه ملکم و علما. 6

 ه.ق 1307تا  1275اول)  ۀمرحل 1,6
آنچه براي ملکم در این دوره داراي اهمیت است، دستیابی به نظم دیوانی غربی است. او بـه  
شدت تحت تاثیر کارآمدي دستگاه اداري اروپایی و به طور خاص دستگاه اداري دولتـی آن  
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). اگرچه او این رویکرد را با منطق اسـتبدادي حـاکم بـر    63-64: 1385قرار دارد (وحدت، 
توان به عنوان تئـوري پـرداز سـلطنت    د. از این رو ملکم این دوره را میایران تطبیق می ده

مطلقه به حساب آورد. ملکم در این دوره تئوري پرداز سلطنت مطلقه است. از آن جهت که 
کند تا براي نوسازي ایران فرماندهی کار را به خود ناصرالدین شاه بسـپارد. او کـه   تالش می

یــق و وزیــر، مجلــس تنظیمــات، ن دفتــر تنظیمــات، رفدر ابتــداي ایــن دوره رســائلی چــو
کنـد کـه   دیوان، دفتر قانون را به رشته تحریر در آورد، در آثارش صریحاً تاکیـد مـی   دستگاه

است و اختیار وضع قانون و اختیار اجراي قـانون،  » سلطنت مطلق«مبناي حکومت در ایران 
ه بــه دو مجلــس از طــرف شاهنشــاســپس ایـن حــق را  » هـر دو حــق شاهنشــاهی اســت. 

قابـل ایـن توجـه بـه ســلطنت، او     ). دقیقـاً در نقطـه م  38: 1388کنـد (ملکـم،   مـی  تفـویض 
کند تا روحانیون کشور را به زیر مجموعه دولت اضافه کند. ملکـم بـا حمایـت از    می تالش

خواهـد  آموزش و پرورش عرفـی، از علمـا و مجتهـدان و آمـوزش دهنـدگان مـذهبی مـی       
 ).42: 1392(حائري، » وم باشند.مقررات وزارت عل پیرو«

همچنین در رساله تنظیمـات در عـین اذعـان بـه سـلطنت مطلقـه از لـزوم برقـراري         او 
ه کنـد کـ  به این نکته اشاره می» فضول«حکومت قانون سخن گفته و بطور فرضی و از زبان 

ینـد و  خود را از دست بدهند و به سلک فرنگیان و کفار درآ مردم ایران مایل نیستند که دین
ــه دهنــد. ملکــم بــدنبال ایــن بحــث امجتهــدین اجــازه ایــن کــار را نمــی ز زبــان وزیــر ب

پردازد. در اینجا ملکم خود را ناگزیر مـی بینـد کـه علیـرغم میـل بـاطنی بـه        می گوییپاسخ
تظاهرات اسالم خواهانه دست زده و به روحانیون و مجتهدین امتیاز داده و آنهـا را بهتـرین   

بـا  » اصـول نظـم فرنـگ   «میـان   معرفـی کنـد و عـدم مغـایرت     » یورپ نظم«درك کنندگان 
 ). اما آنچه او پس از این برهـه 5-4: 1369را اعالم می دارد( روزنامه قانون،» اسالم شریعت«

دهد ارچوب فراموشخانه و یا رفتارها و گفتارهاي عمومیو خصوصی خود نشان میهو در چ
شود؛ اگرچه به خوبی به ایـن  حرکت تلقی نمیگر آن است که مذهب براي ملکم مبناي بیان

اي مذهبی است و از این رو او نیـز همچـون پـدر خـود     واقف است که جامعه ایران جامعه
آیـین ترقـی در   «ملـه معـروف او،   گفتار و یا رفتار تندي علیه مذهب ندارد. با ایـن حـال ج  

ن شد و بیانگر این است ).در این دوره بیا73: 1388(ملکم، » کندجا باالتفاق حرکت می همه
که او در مسئله نوسازي تفاوتی میان جوامع اسالمیو غیر اسالمیقائل نیست. بیان این عبارات 

 داند و همان طور کـه گفتـه شـد   دهد او اگرچه روحانیون را یک گروه قدرتمند مینشان می
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ن قـدرت علمـا   از میـزا  کند، اما هنوز به طـور دقیـق  یعقوب را دنبال میشیوه پدر خود میرزا
 نیست. آگاه

 کند؛ بـه اعتقـاد او ملکـم بـراین بـاور بـود      عبارات را الگار به زبانی دیگر تکرار می این
مذاهب باید توسط دین ساختگی انسانیت و فرد آدمیهمچنان که انقالب فرانسـه اعـالن    که«

شـت  ).آدمیـت نیـز اعتقـادي نزدیـک بـه الگـار دا      262: 1356(الگار، » کرده است لغو شود.
 ).104-103: 1340(آدمیت، 

هـاي بعـد، بـرخالف دوره اول،    هـاي و دوره رسد این رویکرد ملکم در سـال به نظر می
گیرد، اگرچـه بعیـد اسـت کـه خـود      سیاسی او شکل پنهان تري به خود می-حیات فکري 

واقعی ملکم از سوي مخـالفین او از یـاد رفتـه باشـد. اوج باورهـاي غیرمـذهبی ملکـم در        
رسد او بـه دنبـال آن بـود کـه در فراموشـخانه      دهد. به نظر میانه خود را بروز میفراموشخ

بعـدي در ایـران تربیـت کنـد     اقتصـادي   -اي از نیروهـا را بـراي اصـالحات سیاسـی    هسته
توانـد منشـاء   دانسـت کـه فراموشـخانه او مـی    ).ملکـم خـود مـی   263و  261: 1356 (الگار،
هـاي روحـانی چـون    م خود را به کار برد تا شخصیتشود از این رو بود که تمام ه هاتنش

). نهایتاً اما شاه تحـت فشـار   1344:9سیدصادق طباطبایی را به سوي خود بکشاند (صفایی، 
علما و البته ترس از سقوط سلطنت به دشمنی با فراموشخانه پرداخت و ملکم و پـدرش را  

 پایان داد.از ایران تبعید کرد و به دوره اول حیات فکري سیاسی ملکم 
مرحله اول حیات ملکم در درون خود یک دوره فترت دارد. مرحلـه اي کـه او پـس از    

برد؛ و اگرچه براي مـدتی در  اخراج از ایران در قاهره، بغداد و بخصوص استانبول به سر می
خدمت سفارت ایران در عثمانی بود اما به طور کلی از کانون قدرت دور بود. ملکم در ادامه 

پرداخت؛ به هاي قبل که بر نگارش آثاري در حوزه بورورکراسی میه برخالف سالاین دور
، »امتیاز فوائد عامـه «، »مذاکره در باب تاسیس بانک«، »اصول ترقی«حوزه اقتصاد توجه نمود.

ــف « ــائل مختل ــن دوره ا  » مس ــائلند. ای ــن رس ــرین ای ــم و  مهمت ــی ملک ــر همراه وج عص
دوره بود که سپهساالر ملکم را به سفارت انگلستان  خان سپهساالر است. در اینمیرزاحسین

هاي سفر ناصرالدین شاه به غرب را مهیا کند؛ شاید شاه با دیدن غـرب  منصوب کرد تا زمینه
به اصالحات تن دهد.ملکم پس از بازگشت به ایران تالش کرد تا کمترین اصطکاك نظـري  

ـ را با علما داشته باشد؛ اما باز هم در میان دوگانه ع عـالوه  هلما و حکومت دومیرا برگزید و ب
تالش کرد تا آنچه را قبل از تبعید به عثمانی نگاشته بود، بـه مرحلـه اجـرا بگذارد.بـه طـور      
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به مـاجراي   اول حیات فکري سیاسی او ترین رویارویی ملکم و علما در دورهاخصه کلیش
آیین ترقی در همه جـا  «هاي ملکمو اندیشه محوري او که گردد. بنابراین دغدغهباز می رویتر

. او بـه همـراه سپهسـاالر بـراي     ها را به ایـران کشـاند  پاي انگلیسی» کندباالتفاق حرکت می
تضمین یکپارچگی سـرزمین ایـران   «نوسازي ایران و در عین حال مقابله با روسیه، خواستند 

لب سـرمایه انگلیسـی بـراي سـاختن راه آهـن و      با ج«به اعتقاد آنان » را از انگلستان بگیرند.
توان ایران را نوسازي کرد و حمایت انگلستان را نسـبت بـه آن   هاي اقتصادي میدیگر طرح

اگر در گرفتن رشوه توسط سپهساالر بر سر این قرارداد کمیتردید وجـود دارد،  » جلب نمود.
باز هم منافع کوتـاه مـدت   ). یعنی او 70: 1381ملکم قطعا رشوه دریافت کرده است (کدي، 

خود را بر هر چیز ارجح دانست. انعقاد این قرارداد توسط سپهساالر که قطعا بخش زیـادي  
). 89: 1387از آن متاثر از ملکم بود، باعث مواجهه میان آنان و علمـا شـد (قاضـی مـرادي،     
سـین خـان   فشار علما آنقدر شدید بود که شاه جداي از آنکه قرارداد را ملغـی کـرد؛ میرزاح  

تسلیم بخش اعظم منابع اقتصـادي ملـت بـه ایـادي     «سپهساالر را نیز از صدارت عزل کرد. 
ظـاهرا در میـان امتیـازات    » انگیخت.بیگانه ناگزیر مقاومت علما، رهبران واقعی ملت را برمی

ــوده اســت. آ  اعطــا شــده نگــرش ــاز راه آهــن بیشــتر ب ــر واگــذاري امتی ــا ب ــه ه ــان ک نچن
: 1356اي به شاه،خطر این موضوع را به وي گوشـزد نمود(الگـار،   نامهکنی در  مالعلی حاج

244-249.( 
هـا  بر اساس آنچه گفت شد، حال باید به سـواالت فرعـی پـژوهش بازگشـت و بـه آن     

ر اندیشـه ورزي سیاسـی خـود بـه     د» ايانگیـزه «خان بر اسـاس چـه   داد. میرزا ملکم پاسخ
یافـت کـه سـد راه    را جریـانی قدرتمنـد مـی    رسد ملکم علمـا پرداخت؟ به نظر میمی علما

نوسازي ایرانند. او دریافته بود که دو کـانون مهـم قـدرت در ایـران سـلطنت و علماینـد و       
بعـالوه ایـن گـروه     احتماالً گـروه اول بـراي نوسـازي ایـران از تـوان بیشـتر برخوردارنـد.       

اسـت کـه ملکـم     سـوال دیگـر ایـن   طلب او را ارضاء کنند. توانند شخصیت منفعتمی بهتر
ملکـم   آید کهنیتی از طرح رسائل خود در این دوره(در رابطه با علما) داشت؟به نظر می چه

فـه تـرازو را بـه سـمت حکومـت      در تالش بود تـا در مواجهـه میـان علمـا و حکومـت ک     
دهد. ملکم در این دوره قائل به اصالحات از باال است و به نظر غربی شـدن ایـران    سنگینی

آیـین ترقـی در همـه جـا باالتفـاق      «کرد. عبـارت معـروف   هدف خود دنبال می را به عنوان
دانست که علما ماهیتاً با این نگرش مخالفنـد.  موید این موضوع است. او می» کندحرکت می

به دنبال آن است که دو پارگی قـدرت در ایـران ایـن دوره را    » سلطنت مطلقه«وي با تبیین 
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را توسط شاه ممکن سازد. ملکم در کنار این هدف بزرگ  کنار نهد و حمله به ساختار سنت
از نزدیک شدن به دستگاه حکومت اهداف دیگري نیز دارد: پیگیري منافع شخصی خود کـه  

 گیري در قرارداد رویتر و یا فروش ماجراي التاري خود را نشان داد. در رشوه
و مدرنیتـه سیاسـی کـه    اندیشه سیاسی ملکم در این دوره را باید بر اساس رابطه اسـالم  

. اگرچـه ملکـم بـا تـالش بـراي      گفـت نیـز مـورد ارزیـابی قـرار داد     باربیه از آن سخن می
فـردي را بـه محـاق بـرد و راه را     بخشیدن به حکومت سلطنت مطلقه، عمالً حوزه رسمیت

داشـت بسـت؛ امـا بـا تـالش بـراي       پاگیري مفاهیمیچون آزادي که خـود دغدغـه آن را    بر
در تـالش بـود تـا بـا      پردازي بـراي دیـن انسـانیت عمـالً    بر دین و ایده کردن دولتمسلط

ـ    حاشیهبه راي سـلطه مدرنیتـه در ایـران    بردن کارکردهاي اجتماعی سیاسـی دیـن زمینـه را ب
کرد مسیري منطقـی را در پـیش گرفتـه اسـت؛ چـرا کـه بـا        کند. احتماالً او تصور می آماده

ق بـردن سـلطنت مطلقـه سـخن بـه میـان آورد.       شد بعدها درباره بـه محـا  زدن دین مینارک
نمایی علماي دینی در مقابل او و سلطنت ضعیف قاجارها به او نشان داد ایـن امـري   قدرت

 خیالی ساده است. 
 

 ه.ق 1313تا  1307دوم)  ۀمرحل 2,6
ماجراي امتیاز التاري نقطه عطف مهمیدر زندگی ملکم بود. او که فهمیده بود این امتیـاز بـه   

کومت و روحانیت خوش نیامده؛ پیش دستی کـرد و آن را فروخـت. شـاید هرگـز     مذاق ح
کرد واکنش حکومت آنچنان تند باشد که راي به عزل او داده شود. بنابراین باز هـم  فکر نمی

حکومـت شـد. عـزل او سـبب شـد تـا       منفعت طلبی کوتاه مدت او باعث تنش میـان او و  
رسـد  سـر او آورد پشـیمان سـازد؛ بـه نظـر مـی      کند که حکومت ایران را از آنچه بر  تالش

گمارد او دست از ناصرالدین شاه در میانه انتشار قانون او را به سمتی جدید در اروپا می اگر
بـدین ترتیـب    جدیـد متولـد شـد.    داشت. اتفاقی که هرگز رخ نداد و ملکمیتندروي بر می

 ]با انتشـار روزنامـه قـانون   [ پرستی عالقه چندانی نداشت بدین وسیلهخان که به وطنملکم«
). 617: 1362(سـایکس،  » بیش از هر نویسنده قبلی در برانگیختن مردم ایران موفق گردیـد... 
ل انـدك دولـت، رنجـش    خرابی والیات، مفلوك بـودن خلـق، بـی نظمیلشـکریان، اسـتقال     

ـ  ازبیش ران حد عامه و سرانجام خطر انهدام کشور مشکالتی بودند که از نظر ملکم مسـئله ای
آمدند. (غالمرضا کاشی در ستاد بزرگداشت یکصـدمین سـالگرد مشـروطیت،    به حساب می
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بـه نـام   » چنـد نفـر الـواط بـی دیـن     «).او باعث و بانی این خرابی را نیـز  151-152: 1384
 ).301: 1388(ملکم،  دانستمی» دولت علیه ایران اولیاي«

ر ماجراهـاي رویتـر، التـاري و ...    دانست که با توجه به اتفاقاتی که دملکم به خوبی می
رخ داده هرگز نخواهد توانست جایگاه رفیعی در نزد روحانیون ایفا کند و بعـالوه بتوانـد از   
حضور در کنار آنان به منافع شخصی خود دست یابد؛ لذا در تالش بود تـا بـا علـم کـردن     

کند و امتیـازات،   روحانیون و من جمله میرزاي شیرازي، حکومت را تسلیم اراده و قلم خود
القاب و جایگاه اجرایی خود را بازیابد. از اینروستکه در چهل و یک شماره قانون هم خـود  

کنـد  از او یـاد مـی  » قـاطرچی «نهد و با القاب زننده اي چون را بر تخریب امین السلطان می
را متوجه هاي قانون لبه تیز حمله خود ملکم در شماره«) به عبارت بهتر: 20: 1344(صفایی، 

دیگــر ســاخته بــود و امــین الســلطان، صــدر اعظــم وقــت و پــاره اي از رجــال و وزراي  
(مقدمـه ناشـر در   » داشت کـه حـداالمکان شـاه را مصـون از حمـالت خـود بـدارد.        سعی

 ).12: 1369قانون،  روزنامه
به طور کلی توجه ملکم در این دوره به روحانیـت متمرکـز اسـت. اوالً کـه او پشـتوانه      

هـا  خود یعنی حکومت را از دست داده و در صـدد اسـت بوسـیله روحانیـت از آن     پیشین
اش از روحـانیون دیـده،   بگیرد و ثانیًا با توجـه بـه آنچـه در دوره اول حیـات فکـري      انتقام

 کند تا آنان را مورد تفقد قرار دهد.  می تالش
 هـاي اهبی تردیـد همنشـینی و تـاثیر پـذیري ملکـم در ایـن مقطـع از نظـرات و دیـدگ         

قــانون بــدان اشــاره دارد الــدین اســدآبادي کــه وي از شــماره هجــده روزنامــه ســیدجمال
).موضوعی است که بایسـتی دربـاره علـل چـرخش دیـدگاه وي      8: 1369قانون ،  (روزنامه

جامعیـت دیـن اسـالم و رویکـرد     نسبت به علما و روحانیان بدان توجـه نمـود. تاکیـد بـر     
و اسـتبداد  قدرت بسیج کنندگی دین اسـالم در مبـارزه بـا    به بهآن،توجه  اجتماعی -سیاسی

و کشاندن علماي آن دیار به صحنه مبـارزات  » نجف«کشف ظرفیت نهاد دین در « نهایتدر
مـی تـوان متصـور نمـود.( بهشـتی سرشـت،       » ضد استبداد از فصول مشترك فکري آن دو 

ایـران در لنـدن علـل     ) البته هرچند که بنا به گزارش عالء السـلطنه؛ سـفیر وقـت   1387:42
نزدیکی این دو با یکدیگر  نه از باب اشتراکات فکري و عقیدتی که بواسطه موقعیت خاص 

-44: 1387ها و اشتراکات منافع و اهداف تبیین و تفسیر شده اسـت.( بهشـتی سرشـت،    آن
45  ( 



 19   )جواد عربانیو  محمد رادمرد( ... دربارة ورزيخان و اندیشهملکم  میرزا

 

نوع  افزون بر آنچه گفته شد بایستی بر این نکته تاکید داشت که در این مقطع قطعاً ملکم
همچنین مـاجراي قـرارداد رژي و    مواجهه علما با قرارداد رویتر را دیده بود. او در این برهه

کند این بار امین السـلطان  رو تالش می هاي میرزاي شیرازي را نیز شنیده است؛ ازینواکنش
بـدنام  «نویسد صدراعظم مجتهدین و علما را و علما را روبروي هم قرار دهد. از این رو می

گویند این وزیر بی نظیر هیچ حـق نـدارد کـه مـال و     می«چرا که علما » تحقیر و ذلیل کرد و
 )304: 1388(ملکم، » جان مسلمانان را جزو میراث اجداد خود قرار بدهد...

رسـد کـه او در ایـن دوره درك    جدا از کینه اي که او از صـدراعظم دارد؛ بـه نظـر مـی    
و علماي تشیع یافته است. سخنرانی او در لندن به خوبی تري از قدرت دین اسالم بینانهواقع

اي اسـت کـه   اسالم تنها یک دین نیسـت، بلکـه سیسـتم گسـترده    «موید این واقعیت است: 
ــ     ــئون هیئ ــام ش ــامل تم ــین ش ــر دارد و همچن ــرگ در ب ــا م ــد ت ــرد را از تول ــدگی ف ت زن

) 159: 1388(ملکـم،  » باشد. هیچ چیز نیسـت کـه خـارج از قلمـرو آن باشـد....     می اجتماع
یابد که رویارویی با علما براي نوسازي و ترقی ایـران مفیـد نخواهـد بـود     عالوه او در میهب

 ).164: 1388بلکه راه دیگري را باید آزمود (ملکم، 
آیـین ترقـی در همـه جـا باالتفـاق      «رو اوکه تا چند سال پیش قائل به آن بود کـه  از این

کدام احمق گفته است که ما باید بـرویم  «)، بر آن شد که 73: 1388(ملکم، » کند.حرکت می
همه رسومات و عادات خارجه را اخذ کنیم حرف جمیع ارباب ترقی این است کـه احکـام   

(مقدمه ناشر در » دین ما همان اصول ترقی است که کل انبیاء متفقا به دنیا اعالم فرموده اند...
ــانون،  ــه ق ــا 182: 1369روزنام ــک ا«) ی ــد ناچــار از خــود اســالم  ســالم ندر ممال ظــم بای

 ).3: ص 36(روزنامه قانون، شماره » بکند... ظهور
تحریـک علمـا رویـه اي عکـس را      رود و حال بـراي او گاهی حتی از این هم فراتر می

» شاید بتوان گفت دول خارجی هم قانون خـود را از اسـالم اخـذ کـرده انـد.     «کند: می بیان
چـون  ) جالب اینکه این ادبیات بعدها توسط برخی علما هم2 ، ص5(روزنامه قانون، شماره 

 )36-35: 1382آیت اهللا نائینی نیز تکرار شد. (نائینی، 
 از طریـق نکته قابل توجه در اندیشه ملکم در این دوره آن است که وي حتی می کوشد 

و  ذکر شـود نامه نگاري با میرزا شیرازي لزوم ورود علمایاعالم در امور حسبیهرا به ایشان مت
ترغیب نمایـد:  در ساختار قانونگذاري  آنانمجلس علما و حضور  ایشان را نسبت به تشکیل

بحکم هر قانون شرعی و عقلی بر ذمـه علمـاي دیـن واجـب اسـت کـه بالتـاخیر یـک         «...
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شوراي کبري ملی ترتیب بدهند و موافق اصول شرع مقدس حقوق ملت و شـرایط   مجلس
، 20روزنامـه قـانون، شـماره    (»ید مقـرر و مسـتحکم بسـازند...    بقاي دولت را آنطوري که با

).بدین ترتیب ملکم در این دوره در تالش است از طیف روشنفکر فراتر رفته و بـا  1-3 ص
تري از جامعـه را  ها و مفاهیم اسالمی و تکیه بر قدرت علما، گسترده وسیعاستفاده از روش

 ).68: 1385دهد. (وحدت، به عنوان مخاطب خود قرار 
بایست با توجه به مباحثی که درباره مرحله دوم حیات فکري سیاسی ملکم گفته شد می

ــا بــه ســواالت پــژوهش بــازگردیم:  میــرزا ملکــم خــان در دوره انــزواي خــود در لنــدن ب
پرداخـت؟ ایـن پرسـش را بایـد     در اندیشه ورزي سیاسی خود به علمـا مـی  » ايانگیزه« چه
ت علما از یک سو و شخصیت منفعت جوي ملکم پاسـخ داد.  پایه دو محور افزایش قدر بر

یافت. لغو قرارداد رژي به عبارتی از یک طرف ملکم افزایش قدرت علما را به خوبی در می
در این زمینه یک نقطه عطف بود آنچنان که ملکم ارادت خـود را بـه میـرزاي شـیرازي بـا      

 )1: ص 20(روزنامه قـانون، شـماره    ابراز نمود.» عریضه حضور باهر النور«نگارش نامه اي 
ــی  از ــم را نم ــر ملک ــرف دیگ ــه  ط ــتی او ک ــول پرس ــی و پ ــت طلب ــوان از منفع در ذات  ت

بـا  شد جـدا کـرد. منـافع شخصـی او     اش محسوب میبود و گویی ارثیه هویتی شخصیتش
گذاشتن شدن از قدرت به حاشیه رفته بود و او به دنبال بازپس گیري بوداز اینـرو بایـد   کنار
 کشاند.رت قلم خود را به رخ حکومت میقد

پرسش دیگر این است که ملکم با چه نیتی به نگارش قانون و ارتقاي جایگـاه علمـا در   
آن اقدام کرد؟ پاسخ این پرسش را باید بر اسـاس واقعیـت زنـدگی ملکـم در دوره بعـدي      

اج شـاهی را  گوید به دنبال آن نبود که تـ زندگی او نوشت. ملکم برخالف آنچه آجودانی می
 326: 1396(آجـودانی،   از سر ناصرالدین شاه بـردارد و بـر سـر میـرزاي شـیرازي بگـذارد      

در پی آن بود تا قدرت قلم خود را به رخ شاه بکشـاند و بـا    شاید بتوان گفت ، بلکه)343 و
فرصت طلبیدر پی بازستاندن مناصـب گذشـته خـویش باشـد. بیـان ایـن مـدعا از آن روي        
صورت می گیرد که اودر اوج انقالب مشروطه، خود را از مسائل داخلی ایران به کنار کشید 

هایی تالش کـرد خـود را   ائل و یادداشتعالوه پس از ترور ناصرالدین شاه با انتشار رسهو ب
از این ترور تبرئه کند. همچنان که با رسیدن به سفارت رم به هدف واقعی خود نیـز رسـید.   

دانست که از علما چیزي به او نخواهد رسـید؛ از ایـن رو بـود کـه تـا جـایی کـه        ملکم می
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ی باشد. بعـالوه رابطـه   گرفت تا راه بازگشتنشانه می -و نه شاه را–بود امین السلطان  ممکن
 خود با مظفرالدین میرزا ولیعهد را نیز خراب نکرد.

اما سوال دیگر این است که رویکرد و آثار ملکم در این دوره را بر اساس رابطه اسالم و 
لکـم خـالف دوره پیشـین در آثـارش     رسد متوان تحلیل کرد؟ به نظر میمدرنیته چگونه می

یاسی فاصله گرفت. به عبارتی بهتر ملکم بـا تـالش بـراي    تر از تحقق مدرنیته سچه بیشهر
تحریک علما علیه قدرت در این دوره هر چه بیشتر بـر قاعـده اساسـی حضـور دیانـت در      

هایی عرصه سیاست پافشاري کرد و با رسمیت بخشیدن به رسالت دنیوي دین، حتی از گام
 نشست.که در دوره اول براي تحقق مدرنیته سیاسی برداشته بود عقب 

 
 ه.ق 1326تا  1313 سوم ةورد 3,6

شـود. بـا تـرور    دوره سوم حیات ملکم از جلوس مظفرالدین شاه به سلطنت قاجار آغاز می
: 1353(رائـین،  » ملکم براي تبرئه خود رساله اشتهارنامه آدمیت را نگاشت.«ناصرالدین شاه، 

، آثـار ملکـم در ایـن    »قانون«هاي و آخرین شماره» نداي عدالت«، »اشتهار نامه آدمیت).«142
دهـد و آن تنـدي   دوره اند. او با مرگ ناصرالدین شاه لحن مطالب روزنامه خود را تغییر می

سـازد.البته  نهد و هم خود را بـر همراهـی بـا شـاه جدیـد متمرکـز مـی       پیشین را به کنار می
 نده اند.دین هم اگرچه نقش ناجی پیشین را ندارند، اما در ذهن ملکم باقی ما حاملین

نظام عالم بر قانون است. اساس قانون بر آن حدود است که حکمت پروردگار از بـراي  
بایـد مجـدداً در ایـن ملـک بـر       گردش کائنات مقرر فرموده است.حدود عدل الهـی را 

بر عهده علما  و فضال ... است... (روزنامه قانون، کرد. تقدیم چنان ماموریت ربانی  قرار
 )4و1: ص36شماره 

بـه اجتمـاع دیـن و بـه     « خواهـد  اینرو ملکم در چنین شرایطی است که از شـاه مـی   از
(روزنامـه قـانون،    را فـراهم کنـد  » معاونت دانشمندان ملک بالدرنگ اسباب نجات دولت...

 ).3: ص 34شماره 
اگرچه لحن قانون در دو سال پایانی انتشار که با سلطنت مظفرالدین شاه همزمان اسـت،  

میالدي، انتشـار قـانون بـراي    1899ت؛ اما با اعزام ملکم به سفارت رم در بهار غیرانقالبی اس
) سـفارت رم از نظـر دیپلماتیـک    255و  250-249: 1369شـود. (الگـار،   همیشه متوقف می
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منتهـاي خـدمت بنـده ایـن     «بـود:   اهمیتی نداشت. امري که خود ملکـم نیـز بـه آن واقـف    
حمـت  گوشـه بیکـاري و دعـاگویی دوام ایـن مر    است که پول مفتی بگیرم و در یـک   شده

هاي شخصیتی ملکم است؛ بـا  ).همین روایت بیانگر زمینه25: 1352(نورایی، » بشوم... دولت
خـاص   طورکم انقالب مشروطه را دید. بهاي جدید در پیش گرفت. ملرویه» پول مفت«این 

ن حیــاتش تــادن مجلــس اول در زمــاتشــکیل مجلــس اول، نگــارش قــانون اساســی و براف
).با این حال او در این دوره در میانه هـواداري از سـلطنت و   25: 1352خورد (نورایی،  رقم

دربـاره آینـده ایـران در    » دمیـت اشـتهارنامه آ «حامالن مذهب ایسـتاده اسـت. ادبیـات او در    
سلطنت جدید به خـوبی بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت: اي بـرادران مکـرم!... تـاکی از          عصر

 )157-156: 1388(ملکم، » ش شریعت خدا غافل باشید؟حیات بخ احکام
نـو در   کنـد تـا عصـر   ملکم استفاده از ایـن سـبک و سـیاق را کـه طـی آن تـالش مـی       

زمین را برگرفته از تعالیم اسالمیبداند و از نیمه انتشار قانون به آن معتقد شـد در ایـن    مغرب
 )  146: 1388شاره دارد .(ملکم، دهد؛ همچنان که در نداي عدالت بدان ادوره نیز ادامه می

 اشحیات فکري سیاسی ةعملکرد ملکم در سه دور

 هاي ملکمفعالیت دوره
که  وقایع مهمی

روحانیون در آن 
 آفرین بودندنقش

آثار ملکم در آن 
 دوره

رویکرد ملکم به 
 روحانیون و نوسازي

 اول ةدور
1275-1307 

 تشکیل فراموشخانه
مستشار صدارت 

 اعظم
ایران در لندن سفیر 

 ... و

اقناع ناصرالدین شاه 
براي تعطیلی 
 فراموشخانه

مخالفت و الغاي 
 قرارداد رویتر

تالش موفق براي 
 عزل سپهساالر

 مخالفت با التاري

دفتر تنظیمات، رفیق 
و وزیر، مجلس 

تنظیمات، دستگاه 
دیوان، دفتر قانون، 

اصول فراموشخانه، 
ترقی، مذاکره در 

باب تاسیس بانک، 
یاز فوائد عامه، امت

 مسائل مختلف

جایگاه رعایت 
روحانیون با انتقاداتی 
بسیار معتدل/ طرفدار 

ترقی این اصل که آئین 
در همه جا باالتفاق 

کند. تالش حرکت می
براي آشتی دین و 

چون (هم تجدد
 مستشارالدوله)

 دوم ةدور
1307-1316 

انتشار روزنامه 
 الغاي قرارداد رژي قانون

شماره بیش از چهل 
 روزنامه قانون
 مدنیت ایرانی
اصول مذهب 

 دیوانیان

تالش براي ارتقاي 
جایگاه سیاسی 

روحانیون به عنوان 
رهبر مخالفت با 
 حکومت قاجار
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 سوم ةدور
1316-1326 

مشارکت در انقالب  سفیر ایران در رم
 مشروطه

 نداي عدالت
اشتهارنامه اولیاي 

 آدمیت

به رویکرد  بازگشت
دوره دوم (آشتی دین 

 تجدد) و

ــدگی او کــه در همــین دوره ســوم رقــم  ــن   ســرانجام زن ــانگر ای ــه خــوبی بی خــورد ب
جسد پـدرش  «ها پیش و با نگاه به آینده و پیشرفت شخصی خود است. او که سال واقعیت

وصـیت  انتقـال داده بـود طبـق    » هاي اسـتانبول بـه قبرسـتان مسـلمانان    را از قبرستان ارمنی
 ).24: 1344(صفایی، » خودش را برخالف قانون اسالم دستور سوزاندن داد. جسد«

 ارچوب مفهومی باربیههملکم از منظر هرمونتیک قصدگرا و چ ۀرویکرد به مذهب و روحانیون در اندیش

 دوره
شناسی هرمنوتیک اساس روشهاي ملکم بردوره

 ارچوب مفهومی موریس باربیههچ قصدگراي اسکینر
 هدف (نیت) زمینه (انگیزه)

 ةدور
 اول

روحانیت را جریان 
مندي سد راه قدرت

 دانستنوسازي می

قائل به نوسازي از باال 
 وسیله سلطنت مطلقههب

طنت رسمیت بخشیدن به حکومت سل
تن رفبه محاق-1مطلقه و دو نتیجه: 

 کردن دولت بر دینمسلط-2فردي  حوزه

 ةدور
 دوم

درك قدرت علما پس از 
مقاومت علما در 

 قراردادهاي رویتر و رژي

تالش براي نشان دادن 
قدرت قلم خود دارد تا 

دربار جایگاه و مناصب او 
 را بازگرداند.

پافشاري بر حضور دیانت در سیاست و 
 رسمیت بخشیدن به رسالت دنیوي دین

 ةدور
 سوم

نمایی علما در قدرت
 مقدمات نهضت مشروطه

حرکت در میانه دین و 
تالش براي  دولت و

 رسیدن به موضعی معتدل

همسان سازي آزادي و امر به معروف و 
نهی از منکر و تاکید بر نقش مذهب و 

 دوري از تحقق مدرنیته سیاسی

هــاي ایــن پــژوهش را بایــد دربــاره ســومین دوره حیــات ملکــم نیــز پرســید: پرســش
حیــات فکــري سیاســی خــود بــر اســاس  خــان نــاظم الدولــه در دوره ســومملکــم میــرزا

پرداخت؟ ملکـم در ایـن دوره بـه    در اندیشه ورزي سیاسی خود به علما می» ايانگیزه« چه
دانست که محتمـل اسـت   که به این مقام دست یابد نیز میسفارت رم رسید؛ حتی قبل از آن

ا هنـوز بـه   با شاه جدید به توافق برسد. از این رو از تحریک علما علیه حکومت کاسـت امـ  
پرداخت. ملکم در این دوره قطعاً نقش آفرینی علمـا در نهضـت مشـروطه و حتـی     آنان می

پیش از آن هجرت صغري و هجرت کبري را دیده بود. بنابراین اگرچه از غلظـت تحریـک   
به ر داد. اما، نیت ملکم از پرداختنعلما کم کرد، اما همچنان آنان را در کانون تحلیل خود قرا

توانست از راهـی کـه در سـالیان طـوالنی     ا در این دوره چه بود؟ طبیعتاً ملکم نمینقش علم
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دانسـت قلـم او در تحریـک    نگارش قانون در پیش گرفته بود باز گردد؛ بخصوص کـه مـی  
و البتـه بـه    جامعه مذهبی ایران در ماجراي مشروطیت اثرگذار بـوده اسـت. ملکـم بتـدریج    

توان اسالم را از مناسبات اجتماعی سیاسی ایـران  نمیبه پذیرش این موضوع رسید که ناچار
 کنار گذاشت و بهترین کار تالش براي همراه کردن آن است. 

آخرین پرسش این است که رویکرد آثار ملکم در این دوره را در نیل به سـوي مدرنیتـه   
وف سیاسی باید چگونه تحلیل کرد؟ قطعاً تالش ملکم در همانند سازي آزادي و امر به معـر 

قق مدرنیته سیاسـی را کـه ذاتـاً    و نهی از منکر و به عبارتی دیگر پیوند دیانت و سیاست، تح
ماهیتاً احترام به حقوق فردي » آزادي«کند. دنبال به خلوت راندن مذهب است ناممکن میبه

افراد است، در حالی که در مقابل امر به معـروف و نهـی از منکـر جـدا از آنکـه در حیطـه       
گنجد، رسالتی جمعی اسـت. بـدین ترتیـب ملکـم در دوره پایـانی      د مسلمان میتکالیف فر

ر دوره اول حیـات فکـري خـود    هـا از راهـی کـه د   حیات فکـري سیاسـی خـود فرسـنگ    
 گرفته بود دورتر شد.  درپیش

 

 گیرينتیجه. 7

در این مقاله تالش شد تا بر اساس رویکرد روش شناسانه کـوئنتین اسـکینر و چهـارچوب    
موریس باربیه نوع نگرش میرزا ملکم خان به علماي تشیع مورد واکاوي قرار گیرد.  مفهومی

بر این اساس اندیشه سیاسی ملکم در سه دوره متفاوت دسته بندي شـد. جایگـاه و قـدرت    
ـ     ده ملکـم بـه علمـاي    روز افزون علما در دوره قاجار یکی از مهمتـرین دالیـل توجـه فزاین

عدم درك منش و شخصیت ملکم ما را از دسـت یازیـدن بـه    بود. اگرچه در این میان  تشیع
سـتی ملکـم اثـر قابـل تـوجهی در      رسد جاه طلبی و نفـع پر کند. به نظر میحقیقت دور می

ـ       جبهه وان دوره اول اندیشـه ملکـم را   گیري او نسـبت بـه قاجارهـا داشـته اسـت. شـاید بت
دانست. اگرچه اندیشه ملکم  دوم را عصر توجه به بدنه اجتماع نوسازي از باال و دوره عصر

عموماً به واسطه انتشار روزنامه قانون مورد توجه ویژه قرار گرفت و چه محققـین امـروز و   
سـتایند؛ امـا   چه هم عصرانش او را براي آماده کردن مقدمات ذهنی نهضت مشـروطیت مـی  

ر منظر مدرنیته سیاسی، دوره اول حیات فکري سیاسی ملکم به واقعیـت حرکـت در مسـی   از
هـاي آتـی   تجددخواهی نزدیک تر بوده است؛ چرا کـه ملکـم در ایـن دوره بـرخالف دوره    

هاي سیاسی ایران او ترین میزان توجه به دیانت را داشته است. منفعت طلبی او و واقعیتکم
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هاي بعدي به سمت و سویی دیگر برد. راهی که او در طی آن چندان تنها نبود و را در دوره
 خان مستشارالدوله نیز همراه او بودند.  حسین کسانی چون میرزا

 

 نامهکتاب
، ترجمـه  شناسـی ایـران  آمـدي بـر جامعـه   ایران بـین دو انقـالب، در  )،1382آبراهامیان، یروانـد( 

 محمدي و محمد ابراهیم قناعی ولیدایی، چاپ هشتم، تهران، نیگل احمد
 ران، اختران، ، چاپ دهم، تهي ایرانیمشروطه)، 1396آجودانی، ماشاهللا(
ي: کـاظم فیروزمنـد، جلـد اول،    ،ترجمهبنیادهاي اندیشه سیاسی مدرنالف)،1393اسکینر، کوئنتین(

 تهران، آگاه
، ترجمـه: فریبـرز مجیـدي،    هـاي علـم سیاسـت: در بـاب روش    بینشب)،1393اسکینر، کوئنتین(

 اول، تهران، فرهنگ جاوید جلد
 ، تهران، کویرالدوله و نظریه پردازي مدرنیته ایرانیمیرزا ملکم خان ناظم )،1384اهللا(اصیل، حجت

 ، تهران، سخنفکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطیت)،1340آدمیت، فریدون (
، ترجمه: جهانگیر عظیما و مجید تفرشـی، تهـران، شـرکت سـهامی     میرزا ملکم)،1369الگار، حامد(

 انتشار با همکاري انتشارات مدرس
، ، ترجمـه: حسـن کامشـاد   شاه قاجار و پادشاهی ایـران ناصرالدین قبله عالم:)،1384امانت، عباس(

 چاپ دوم، تهران، کارنامه و مهرگان
، جلـد چهـارم، تهـران،    هجـري 14و13و12شرح حال رجال ایران در قـرن  )،1347بامداد، مهدي(

 کتابفروشی زوار
 ، ترجمه: عبدالوهاب احمدي، تهران، آگهمدرنیته سیاسی)،1383باربیه، موریس(

)، روابط و تعامل سیدجمال الدین اسدآبادي با میرزا ملکـم خـان   1387ی سرشت، سیدمحسن(بهشت
، سـال سـوم،   فصلنامه تاریخ( واحد محالت )ناظم الدوله و آثار آن در تحوالت سیاسی زمانه، 

 48-41شماره دهم، ص 
اده، زکوشـش: عزیـزاهللا علـی    ، بـه تاریخ انقالب مشـروطیت ایـران   )،1379( تقی زاده، سیدحسن

 فردوس تهران،
 ، تهران، شرکت سهامی انتشارتاریخ انقالب مشروطیت ایران)،1379تهرانی کاتوزیان(



 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاریخی   26

 

، ، چاپ پـنجم،  تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق)،1392حائري، عبدالهادي(
 تهران، امیرکبیر

 گاه مفید، تهران، دانشاسالم سیاسی در ایران)،1389حسینی زاده، سیدمحمدعلی(
، )1299-1284هـا و احـزاب دوران مشـروطیت(   نقش علما در انجمـن )،1380جواهري، مریم (

 تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی
 ، جلد اول، ، چاپ چهارم، تهران، عطارحیات یحیی)،1362دولت آبادي، یحیی (

بنگاه مطبوعـاتی  ، تهران، هاي سیاسی اوخان؛ زندگی و کوششمیرزا ملکم)،1353رائین، اسماعیل(
 صفیعلیشاه با همکاري موسسه انتشارات فرانکلین

ه گذار از عدالت شخصی به عـدالت نهـادي در اندیشـ   ) 1393حجازي، سیدنصراهللا، رادمرد، محمد (
و نهـم،  ، دوره ششـم، شـماره سـی   المللـی هاي سیاسی و بینفصلنامه رهیافت، خانمیرزاملکم

 178-157صص 
ــک( ــارس)،1379ساســانی، خــان مل ــه یاســتگران دوره قاج کوشــش: ســید مرتضــی آل داود،  ، ب

 مگستان تهران،
ول و دوم، ، ترجمـه: سـیدمحمدتقی فخرداعـی، جلـد ا    تـاریخ ایـران  )، 1362سایکس، سرپرسی (

 علی اکبر علمی انتشارات
 ، جلد اول، تهران، جاویدان علمی، رهبران مشروطه)،1344صفائی، ابراهیم(

، خـان: نظریـه پـرداز نوسـازي سیاسـی در عصـر مشـروطه       ملکم)،1387قاضی مرادي، حسـن( 
 اختران تهران،

ــی(  ــدي، نیک ــاخان(  )،1381ک ــدن رض ــر آم ــار و ب ــران دوران قاج ــه: )1175-1304ای ، ترجم
 خواه، تهران، ققنوسحقیقت مهدي

 ، تهران، طرح نوتحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران)،1378کدیور، جمیله(
 ، ، چاپ هفتم، تهران، امیر کبیریخ بیداري ایرانیانتار)،1384کرمانی، ناظم االسالم(

 ، ، چاپ سوم، تهران، نگاه معاصرتاریخ مشروطه ایران)،1385کسروي، احمد(
 ، تهران، بالرساله مرسوم به یک کلمه)،1386مستشارالدوله، میرزا یوسف خان(

اصـیل، چـاپ دوم،   اهللا ،گردآوري: حجـت الدولهخان ناظمهاي میرزا ملکمرساله)،1388خان(ملکم
 تهران، نی

 ، تهران، کویرروزنامه قانون)،1369( خانملکم
 ، قم، بوستان کتابتنبیه االمه و تنزیه المله)،1382نائینی، میرزامحمدحسین(
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 ، تهران، امیرکبیرخان ناظم الدولهتحقیق در افکار ملکم)،1352نورائی، فرشته(
دوم،  خواه، چـاپ ، ترجمه: مهدي حقیقتمدرنیترویارویی فکري ایران با )،1385وحدت، فرزین(

 تهران، ققنوس


