فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تاریخ
سال دوازدهم ،تابستان  -6931شماره 74
صفحات 674–674

غرب و مدرنیته از منظر میرزا ملکم خان
امین دیلمی معزی

6

*7

حبیب اهلل ابوالحسن شیرازی

کاظم جاللی
سید فرهاد

9

سجادی7

تاریخ دریافت31/40/94 :
تاریخ پذیرش31/64/64 :

چکیده
تفکر مل کم خان بر آمده از اصولی بود که بر آن اساس اشاعه مدنیت غربی در سراسرر جاران نره
تناا امری است محتوم تاریخ بلکه ،این تحول از شرایط تکامل هیأت اجتماع و موجرب خوشربیتی و
سعادت آدمی است .بنابراین شرط فرزانگی و خردمندی از دیدگاه وی آن است که آیین تمدن اروپایی
را از ج ان و دل بپذیریم و جات فکری خود را از سیر تکامل تاریخ و روح زمران دمسراز کنریم .بردین
جات وی خواهان اصالحات اساسی در دستگاه دیوان حکومت با کمک علم و اصول غربی است کره
آن را پیش شرط سایر تحوالت میداند .در برابر اسالم گرایان ،روشنفکران غرر گررا ،اررار داشرتند،
آنان سیت شیفته و دل باخته غر و ارزشهرای غربری ،ارانون و حکومرت غربری ،جردایی دیرن از
سیاست و غیره بودند .این جریان که طیف گسترده ای را تشکیل میداد ،با مقایسه و سنجش ایرران-
غر چنین میپنداشتند که سعادت ایران و ایرانی در غربی شدن تمام عیار است .افرادی مثرل میررزا
ملکم خان که به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم با اسالم ناسازگاری داشتند و معتقد بودند از سرتا پرا
باید فرنگی شد.
کلید واژهها :میرزا ملکم خان ،غر  ،مدرنیته ،توسعه ،ترای
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مقدمه
از چارههای برجسته و شاخص جریان سکوالر ،میرزا ملکم خان اسرت ،او هرم بره لحرای زمینره
سازی فکری مشروطیت و انتقال مفاهیم تازه غربری هماننرد :اومانیسرم ،دموکراسری ،پارلمنتارسریم و
اانون گرایی در ایران شارت دارد و هم از لحای شیصیتی ،یکی از پر سرو صدا تررین و ترأریر گرذار
ترین افراد عصر جنبش و پس از آن است 6.گذشته از اضاوتهای متضراد و متعاریری کره دربراره او
شده ،اساس فکر ملکم بر عقل گرایی ،اصالت انسان ،آزادی عقیده ،لزوم تیصیص در مدیریت اجرایی

کشور ،و به ویزه اانون مداری است.

2

میرزا ملکم خان ،از  17سال عمر خود ،مدت حدود ده سال را در ایران گذرانید و مالحظه میشود
که اغلب ایام عمر او در اروپا و بیشتر در دو شار پاریس ولندن گذشته است .وی در نوشتههای خود از
فالسفه معاصر در اروپا یعنی اگوست کنت فرانسروی و جران اسرتوارت میرل انگلیسری کره او را پردر
لیبرالیسم جدید مینامند متأرر است و کتا «درآزادی» استوارت میل را به فارسری برگردانرده اسرت.
چنین است که میرزا ملکم خان ،در مسیر شکل گیری اندیشه خود ،دستیوش آشفتگیهایی است کره
گاه به تضاد در فکر و عمل و ی منتای میشود .او بنا به دریافت هرایش از تحروالت غرر  ،گراه راه
اندازی «مجمع سری» را چاره درد و مشکالت ایران میداند و اادام به تأسیس «فراموش خانه» و در
«مجمع ادمیت» مینماید و گاه دادن امتیازات ااتصادی به بیگانگان و فرستادن دانشجو بره خرارا از
کشور برای تربیت شدن را راه حل میشناسد و خود در فراهم نمودن مقدمات بعضی از اررار دادهرای
ننگین از هیچ کوششی فروگذار نمیکند .9ملکم در سیر اندیشه خود و برای رسیدن به منتاای مقصرد
عقل گرای و علم زدگی معتقد به اصالحات در اسالم" پروتستانینزم اسرالمی" و لرزوم تیییرر خرط و
الفبای کشورهای اسالمی و ایران میگردد و دراین راه دست به ااردامات متعرددی میزنرد کره گرچره
ارین به توفیق نبود لکن دست مایه روشنفکران وابسته بعد از خود ارار گرفت و به همین جات که او
را «پدر روشنفکری جدید» ایران دانسته

اند7.

وی در راستای ایجاد اصالحات به سبک غربی به ایجاد فراموشیانه در ایران پرداخرت و تصرمیم
داشت سازمان سیاسی ااتصادی کشور را طبق نمونه اروپایی نوسازی نماید کره بره دلیرل سرو ظرن
ناصرالدین شاه تعطیل حتی ذکر نام وی هم ممنوع گردید میرزا ملکم خان را مامترین منتقد اجتماعی
ایران در ارن 63می دانند .وی در آغاز طرفدار حکومت ااجار بود امرا پرس از جریران امتیراز التراری
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(نوعی بازی) و همچنین درجریان تأسیس فراموش خانه در ایران مورد خشم شاه ارار مریگیررد وبره
میالفت با شاه پرداخته و با انتشار روزنامه اانون سعی در ترویج افکار مشروطه خواهی مینماید.
غربی سازی جامعه در حال گذار
در مورد غربی سازی میرزا ملکم خان انتقاد میکند از تمدن غر دیرن اسرت کره دیوانسراالری
حکومت آن جا نیز که به پذیرش این تمدن تمایل نشان داد فقط شیفته آن خواهد شرد و از دسرتیابی
به اصول و مبانی آن بازماند .او با صداات میگوید«:ما اهل ایران غریب بیتی داریم ،اولیای دولت مرا
باید متفکر تنظیمات دول فرنگ باشند ،یا باید عمر دولت را در تقلید فروعات نظام ایشان یایع نماید.
شصت سال است که از کل ممالک معلم میآوریم که به افواا ما علم راه رفتن تعلریم کننرد و اصرالً
نمیپرسی م که اصول نظام فرنگ که موجب آن همه معظمات حیرت انگیز شد و مبتنری برر چره نروع
تدابیر است.
ملکم خان در رسالههای خود به تکرار این گرایش تقلید فروعات را مورد انتقاد ارار میدهد .او بره
درستی نتیجه میگیرد که در مدت طوالنی تأریر پذیری از غر پیشرفت حاصل نمیشود بلکه ادرت
دولت به مراتب تنزل کرده است ،وی تأکید دارد که غربی سازی سطحی ،پراکنده ،مرواتی و معیروبی
است که به طور عمده روند اصالحات از زمان فتحعلی شاه به بعد را تشکیل میداده اسرت .ملکرم در
تبیین نوسازی سیاسی مورد نظرش به چنان استدالل و شیوههایی میپردازد که میتوان آن را تطرابق
نوسازی وغربی سازی در نظر گرفت ومی گوید « :در اعمال دیوانی یا باید مقلد متقدمین باشیم ،یرا از
فرنگی سرمشق بگیریم ،و یا خود میترع باشیم 0.اما در ناایت به غربی سازی در ایران میپردازد .بره
این نکته نیزاشاره میکنیم که اساساً درک از چگونگی انجام صحیح گذار از جامعره سرنتی بره جامعره
متجدد برای روشنفکر جامعه ی غیر غربی ،آگاهی از پیش معلومی نبود و نمی -توانست باشرد .رونرد
گذار هر جامعه ی غیر غربی روند خاص و متعلق به خود آن جامعه است که فقط و فقرط برا پریش برردن
مداوم روند مدرنیزاسیون از مسیر سعی ها و خطاها ،وشکستاا و پیروزی ها ادم به ادم کشف میشرود .در
زمانی که ملکم به نظریه پردازی سیاسی اادام کرد نه در ایران و نه حتی در برخی از جوامع غیر غربی که
روند نوسازی را زودتر از ما شروع کرده بودند مثل ژاپن ،عثمانی ،مصر و ...نظریه ای برای گرذار از جامعره
سنتی به جامعه متحجر در جوامع غیر غربی تدوین نشده بود تا راهنمای روشنفکران باشد.
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غرب گرایی
ملکم خان به شدت شیفته و دلباخته فرهنگ و تمدن غر بود ،همان اصول را بی کم و کاسرت،
کپی برداری کرده رواا میداد در سینان و آرار او ،انتقادی هر چند سرطحی ،بره غرر و دیگاههرای
متفکران غربی یافت نمیشود .او بر این باور بود که غر نماد ترای و پیشرفت اسرت و ایرران ،بلکره
همه ملتهای جاان در این راه باید از غر الگو بگیرند .او نه تناا در گفتار ،حتی در آرار خود نیرز برر
این مسئله تأکید میکند وهمه مردم را به غر باوری و تقلید بی چون و چرا از غر فرا میخواند.
در اخذ اصولی شدن جدید و مبانی ترای عقلی و فکری حق نداریم در صدد اخترراع باشریم ،بلکره
باید از فرنگی سرمشق بگیریم و در جمیع صنایع ،از باروت گرفته تا کفش دوزی محتراا غیرر بروده و
هستیم .ملکم این آگاهی را داشت که بررای درک و کشرف رونرد نوسرازی بره مطالعره ی تحروالت
جوامعی غیر غربی بپردازد که شناخت ویعیت آنان میتوانست برای ایرانیان روشنگر باشد .ملکم برای
تحقق اندیشههای خود درباره اخذ تمدن غر  ،هم در جنبه سیت افزاری و هم نرم افزاری بره دلیرل
آن که معتقد بود ایران نه آدم دارد و نه کار خانه آدم سازی که بتواند رأساً مباشر اجرای نقشه پیشرفت
شود ،به دولت مردان آن روزگار خود پیشناادهای زیر را ارائه داد:
-6ورود مستشاران خارجی؛
-7فرستادن دانشجو به خارا؛
-9واگذاری امتیازها به کمپانیهای

خارجی؛1

پیشنااد نیست در طول استیالی مشروطه غربی در ایران؛ یعنی در اواخر دوره ااجارو تمام مردت
سلطنت پالوی در االب «مستشاران خارجی» عملی شد و آنان در تمام عرصرههای کشرور بره ویرژه
سیاست ،ااتصاد و امور نظامی حضوری ادرتمندانه داشتند؛ حضوری که نه تناا بره تراری و پیشررفت
این کشور نیانجامید بلکه منافع غر را تأمین میکند.
پیشنااد دوم باترین وسیله برای تداوم و استحکام غرر گرایری در ایرران و دیگرر کشورهاسرت
چراکه خود آنان با عزیمت به غر  ،سرتاپافرنگی شده ،عاملی برای تبلیغ فرهنگ غر شدند.
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تفکر ملکم خان برآ مده از این اصول عقاید اوست که بررآن اسراس اشراعه ی مردنیت غربری در
سراسر جاان نه تناا امری است محتوم تاریخ ،بلکه ایرن تحرول از شررایط تکامرل هیرأت اجتمراع و
موجب خوشبیتی و سعادت آدمی است .بنابراین شرط فرازنگی و خردمندی از دیدگاه وی آن است که
آیین تمدن اروپایی را از جان و دل بپذیریم و جات فکری خود را از سیر تکامرل تراریخ و روح زمران
دمساز کنیم .بدین جات وی خواهان اصالحات اساسی در دستگاه دیوان (دولت و حکومت) با کمرک
علم و اصول غربی است که آن را پیش شرط سایر تحوالت میداند :بدون نظم دسرتگاه دیروان ،هرر
تدبیری بکنید و هر ادر که بکوشید ،باز یقین بدانیدکه استیالی خارجه نه از شما و نه از ایرران آرراری
باای نمیگذارد 4.او به غر اعتقادی راسخ داشت و به درستی آنچه که پیشرفت غربیان نامیده مری-
شود ،ایمان داشت.
ملکم خان راه برون رفت ایران از انحطاط را در تقلید از مظاهر آن تمدن خالصه میکرد و از این
حیث با روشنفکران پیش از خود هیچ گونه تمایزی نداشت .او تصور میکرد اگر اوانین و آیین کشرور
داری اروپا در ایران رواا پیدا کند به اول خودش کشور در طول سه مراه ،سره هرزار سرال پیشررفت
خواهد کرد مامتر اینکه او میانگاشت همانطور که تلگراف را بدون زحمت و با آوردن از اروپا میتروان
در تاران راه اندازی کرد به همان شکل میتوان اصول اجرایی آن ها را ااتباس نمود در ایران برارار
ساخت .او می گفت اگر ایرانیان تاکنون از تمدن جدید نتیجه نگرفتند به خاطر این بوده است که بیشتر
از فروع تقلید میکردند تا اصول مامترین آنکه اصول تمدن جدیرد از دیرد وی همران نظرام سیاسری
واانونگذاری این کشورها بود و به طور کلی در رساالت او سرینی از اندیشرههایی کره باعرث شرکل
گیری آن تمدن شده بودند ،دیده نمی شود .آن چیزی که ملکم خان به عنوان اصول تمدن جدید از آن
سین میگفت در حقیقت باز هم از تمدن جدید به حسا میآمدند ،یعنی اینکه پارلمان ماشین بیرار
و کارخانههای اروپایی ناشی از نوع خاصی رویکرد نسبت به انسان و مواعیت او در جاان هستی برود.
با وجود این ملکم به جاان گیر بودن تمدن جدید واوف داشت به همرین دلیرل اعرالم میکررد دول
روی زمین یا باید عیناً مثل غر شوند و یا مقاور و مقلو تمدن جدید گردند .او تأکید میکرد سریل
این ادرت عالم گیر جاری شده است و همه جا را درخواهد نوردید ،در برابر آن نمی-توان با روشهای
کانه کشور را نگاداری کرد؛ یا باید به فرنگ رسید و یا در سیل آن غرق شرد ،و هریچ راه دیگرری را
نگاداری وجود ندارد 1.راه حل ملکم خان گردن ناادن در برابر مصادیق و خال هر فرنگ جدید بود و
بر این نکته پای میفشرد که برای اخذ این تمدن نمیتوان یک جز آن را گرفرت و اجرزای دیگرر را
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رها کرد و به درستی خاطر نشان مینمود که اجزای این تمدن همه به هم وابسته اند و باید کل آن را
مورد توجه ارار دارد.
میرزا ملکم خان ،ترقی و توسعه غربی
ملکم خان ،با توجه به بینش فراماسونوی معتقد بود که در آیین ترای همه جرا بره اتفراق حرکرت
می کند .و لذا اصول فکری او در زمینه ترای و توسعه ایران عیناً کپی برداری از غرر اسرت ودر ایرن
زمینه تا آنجا پیش میرود که لزوم « تقلید بی چون و چررا» از غرر در زمینرههای مملکرت داری و
نظام سیاسی اجتماعی و ااتصادی را پیش میکشد ،بررای تحقرق «اخرذ اصرول تمردن جدیرد» و در
«مبانی ترای عقلی و فکری» پیشناادهایی را ارایه میدهد که اهرداف روشرنفکران غرر گررا را بره
خوبی نشان میدهد .پیشناادهای او در ارتباط با ترای و توسعه عبارتند از :
الف :یک هیأت صد نفری مدیران و ماندسین فنی و متیصصین خارجیی بره ایرران خواسرت و
وزراتیانه ها و تشکیالت دولتی را به آناا سپرد که تحت نظر وزرای ایران امور مملکت را انتظام دهند
و آیین جدید مملکت داری را به ایرانیان بیاموزد 3.این پیشنااد در طول اسرتیالی مشرروطه غربری در
ایران یعنی در اواخر ااجار و تمام مدت سلطنت سیاه پالوی در االب «مستشاران خارجی» عملی شدو
انان در تمامی عرصههای ممکلت به خصروص ااتصراد ،سیاسرت و امرور نظرامی حضرور ادرتمندانره
داشتند .حضوری که نه تناا به ترای و رشد این ممکلت منتج نشد بلکه فقرط منرافع غرر ترأمین و
ایران به یک پایگاه سیاسی نظامی آمریکا تبدیل گردید.
 :هزار شاگرد به فرنگستان فرستاد که تحصیل علوم وفنون جدید کنند و «آدم» بشوند 64.بررای
تداوم حرکت غر گرایان ایران ،هیچ پیشناادی باتر از این نیست چراکه خود انان نیز در ارتبراط برا
عزیمت به اروپا برای تحصیل در وام تفکر غربی افتاده و سرتاپا فرنگی شدند .فراهم آوردن تسایالت
از سوی مراکز آموزشی و دانشگاهی کشورهای غربی و آمریکا برای دانشجویان کشورهای عقب نگره
داشته شده به خصوص کشورهای اسالمی وایران در همین راستا و برای چنین هردفی اابرل توجیره
است .بکار بردن تعبیر« آدم » شدن که صنایع غر است ،را نشان میدهد تربیت فکری بگونه غربی
ها مقدم به فراگیری علوم و صنایع غر است.
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ا :رالثاً ،پای کمپانیاای خارجی را باید به ایران باز کرد وبا اعطا امتیازات ااتصادی ،سررمایههای
خارجی رادر ایران به کار گرفت و از طریق احداث راه آهن و غیر وسایل احیا ترای مملکت را فرراهم
ساخت 66.این تفکرات ملکم خان و امثال ایشان ،همجوار کردن حضور بیگانگان درکشورهای آسریایی
(که عمدتا اسالمی هستند) و زمینه سازی برای امتیازات میتلف تجاری است .وی از دست انردرکاران
مییواهد بدبینی نسبت به کمپانیهای خارجی بر حذر باشند و بدبینی را به جاالتش نسبت میدهرد و
میگوید «عقالی ایران هنوز بر این عقیده هستند که کمپانیارای خرارجی ،ایرران را خواهنرد گرفرت.
دراین عقیده یک دنیا جاالت است» 67.او پس از ارائه یک دلیل بسیار سرطحی بررای اربرات جاالرت
عقالی ایران ،درباره این مدعا که دول بیگانه پس از نفوذ تجاری وااتصادی در ایران ،مطامع سیاسری
خود را نیز دنبال خواهند نمود .و به طور طبیعی برای اینکه دول بزرگ علی الیصوص انگلستان را در
ایران صاحب منفعت و بستگی مادی بکند و به اصالح و ایران را حفر کننرد و یرا اعتقراد دارد بررای
کشاندن پای کمپانیاا به ایران برای سرمایه گذاری الزم است که به آنان امتیازات زیادی بدهد.
مدرنیته و میرزا ملکم خان
میرزا ملکم خان ،ایرانی را مستعد پیشرفت میداند و عقب ماندگی فعلی او را عاریری و نره ذاتری
المداد میکند که می توان با رفع موانع و فراهم آوردن شرایط ،جبران مافات نمرود ایرن کره ایرران از
روش ترای دنیا این ادر ها عقب مانده ،سبب آن در یک حادره خارجی عاریری اسرت نره در نقرص
جنس ایرانی نسیه ای که ملکم برای آنچه او ترای مینامد ،تجویز میکند .چنین است :اوالً باید یک
هیئت صد نفری مدیران و ماندسین فنی و متیصصین خارجی به ایرران خواسرت و وزراتیانره هرا و
تشکیالت دولتی را به اناا سپرد که تحت نظر و وزرای ایران امور مملکت داری را به ایرانیان بیاموزند.
رانیاً هزار نفر شاگرد به فرنگستان فرستاد که تحصیل علوم و فنون جدید کننده وآدم بشوند .رالثاً پای
کمپانیهای خارجی را باید به ایران بازکرد و با اعطای امتیازات ااتصرادی ،سررمایههای خرارجی را در
ایران به کار

انداخت69.

ملکم خان با تأسیسی فراموش خانه و جامع آدمیت ،نیستین انجمن سیاسی -فکرری مبتنری برر
اصول مدرنیته را بنا کرد و از طریق آناا سر مینمود به تربیت افراد ،اتحاد میان روشرنفکران و تررویج
تفکر جدید

بپردازد67.
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او به مدرنیته اعتقاد راسخ داشت و به درستی آنچه که پیشرفت غریبران نامیرده مریشرود ایمران
داشته است :اگر شما بیواهید را مترای را با عقل خود پیدا نمایید .باید سره هرزار سرال دیگرر منتظرر
بمانیم .راه ترای و اصول نظم را فرنگی ها در این دو سه هزار سال مثل تلگراف پیدا کرده انرد .و برر
روی یک اانون معین ترتیب داده اند 60و یمن أکید بر علم و تکنولوژی مدرن ،بر تنظیمات و دستگاه
دیوان ساالری غر که از دید وی مامترین جلوه تمدن اروپا محسو میشوند .نگاه ویژه ای داشرت
و پیروی از آن را الزم میدانست .نظم و آسایش و آبادی و عظمت و جمیع ترایرات از حسرن ترتیرب
دستگاه دیوان است .ملکم حتی برای آن که سربب ایجراد تضرادی میران سرنت و مدرنیتره نگرردد و
میالفت جامعه  ،علما و نیبگان مذهبی را علیه مدرنیته موحب نشود ،که البته او ابالً به تضرادهای آن
دو پی برده بود و واکنشهای احتمالی را پیش بینی مینمود و سرنوشت اصرالح طلبران چرون ،امیرر
کبیر ،اائم مقام و سپاساالر را از نزدیک تجربه کرده بود ،بره تررویج تفکرر خراص دیگرری مبرادرت
میورزید و میگوید «:به جای این که گفته شود منبع عقاید و اصول مدرنیته از انگلریس ،فرانسره یرا
آلمان آمده ،بگویید ما با اروپائیان کاری نداریم .آن افکار و اصول حقیقی اسالم هستند که فرنگیران از
ما اخذ نموده اند» 61.ملکم خان به عنوان یک متفکر لیبرال دموکرات که حتی بر اندیشههای اصرالح
گران کشورهای اسالمی و علمای جاان اسالم تأریر گذارد ،جز نیستین کسانی بود که به یعفهای
اساسی کشور در رویارویی با غر اشاره نمود و بر لزوم مدرن شدن تأکید ورزید او همچون بسیاری از
روشنفکران معاصر خود ،وجود استبداد را مامترین مانع بر سر اصالحات و ترای دانسته و تمام ترالش
هایش را صرف محو استبداد نمود؛ به گونه ای که عالا گرذار از انحطراط و عقرب مانردگی ایرران و
دستیابی به استقالل ،برابری و پیشرفت را تناا مشروط به تبدیل سلطنت فردی بره مشرروطه ارانونی
میدانست امری که با تحقق انقال مشروطه ،گام نیست خود را برداشت .ملکم خان دو سال پس از
اعالم مشروطیت زنده ماند.
روشنفکران و دولتمردان جوامعی همچون ایران در آغاز اصال با سنجش ویع موجود جامعه خرود
در آیینه پیشرفت و ترای اروپا ،به جامعه خود ادارکی مییافتند که بر انگیزنده بیزاری از موجودیت نور
بود .بیزاری ای که بالطبع ،ید خود را در شیفتگی میتوانست چنان شردتی بیابرد کره خرود نبرودن و
غربی شدن به آرزوی گروهی از روشنفکران تبدیل شود .آرزویی که توجیه نظری و سیاسری اش را در
این راهبرد مییافت که برای طرد عقب ماندگی خود باید غربی شد ،یا که اصال نفی خود عقب مانرده
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با هیچ بدیلی جز غربی شدن به تصور در نیاید .آرزو و اشتیاای که دست کرم ،در مراحرل اولیره رونرد
نوسازی در بسیاری از روشنفکران جوامع غیر غربی وجود داشته است.
تأکید بر انطباق مدرنیته با اسالم
یکی از تنااض نماهای فکری ملکم ،تأکید بر وجه کلیت نگر مدرنیتره از یرک سرو ترالش بررای
انطباق وسازگاری آن با ارزشهای اسالمی از سروی دیگرر اسرت .او برا سرتایش اسرالم بره عنروان
«مجموعه خود شرق» و«در طریق الفرت» کره واحرد هرر چیرز خرو شرناخته ای اسرت ،در برخری
نوشتههای خود نظیر«کتابچه صراط المستقیم» میکوشد تا انطباق احکام اسالم را باید پیشررفتهای
جدید نشان دهد و سازگاری آیات ارآن و احادیث نبوی را با دستاورد ها و مقتضیات نو اربرات کنرد .او
با تأکید بر این امر ،درباره سازگاری ارزشهای اسالمی با فرهنگ و تمدن غرر مینویسرد«:از اظارار
این معانی نباید چنین استنباط کرد که مقصود من تیییر احکام شریعت اسالم است .حاشا وکال ،جمیع.
جمیع فقرات من تیییر احکام شریعت مطاره اسالم بر وجه اکمل ویع شده اسرت و االن کراری کره
داریم این است بر جمیع احکامی که در با یمانت حقوق جاانی در احادیث متفرق است ،بره همران
طریقی که حول فرنگ این مطلب را ترتیب داده و ارآن خود ساخته اند ،ما نیز باید رسماً ترتیرب داده
مبدل به اوانین دولتی

بسازیم64.

راز این تنااض در مویع گیری ملکم را بیش از هر چیز باید تابع عمل گرایری او دانسرت زیررا او
مکرر به هم کیشان خود توصیه میکرد «مداخله فناتیک اهل مملکت» الزم است .برای پیشرفت این
امر عظیم جوانان فرزانه و دانشمندی می بایست که از علوم مذهبیه ما واوانین فرانسه و غیرره ویرع
ترای آن ها استحضار کامل داشته باشند و بفامند کدام ااعده فرانسه را باید اخذ نمود و کدام یرک را
به ااتضای اهل مملکت باید اصالحی کررد 61.ملکرم در جرایی دیگرر در پاسرخ بره سرفرای خرارجی
مینویسد «:یکی از سبکاای شما این است که واتی میخواهید در ممالک ما محررک تراری بشروید،
اوانین و رسوم فرنگستان را از برای ما سرمشق ارار میدهید .ایرن سربک بره کلری غلرط اسرت .در
ممالک اسالم به هر نظمی که از خارا باید بیاید نه ریشه خواهد داشت ،نه رمر .چرا دولت عثمرانی برا
همه حمایتاای دولت شما هیچ فایده نبرد؟ بره علرت اینکره وزرای عثمرانی خواسرتند تنظیمرات را از
فرنگستان بیاورند .و این محال بود در ممکلت اسالم ،نظرم بایرد ناچرار از خرود اسرالم ظارور بکنرد.
خرابیهای ممکلت ما چه دخلی به اسالم دارد .همه این خرابی ها مستقیماً نتیجه آن مراسم مسرتبده
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است که در این چند هزار سال کل ااالیم آسیا را مسیر داشته است 63.بنابراین ،ملکم بزرگترین مرانع
پیشرفت شرق مسلمان را نه ناشی از اسالم ،بلکه ناشی از این کوته بینی میداند که «اصول تمردن»
مدرن را از جنبه اروپایی آن مبری نساخته وبه منزله دستاورد خود مسلمین که مردت هرا از آن غافرل
بوده اند ،المداد ننموده اند .او در سینرانی عمومی خود در لندن با عنوان «تمدن ایرانی» بیان داشرت
که«فلسفه سیاسی غر هنگامی اابل پذیرش میشودکه معطوف به ترمینولوژی ارآن ،حدیث و شیعه
امامیه شود» 74.او خود در این راه چنان حرکت میکند که «عقل و سیاست غر را برا خررد و دیانرت
مشرق به هم آمیزد ».و«فکر ترای مادی» را طوری در لفافه دین عریه نماید تا هموطنان معرانی آن
را نیک دریابند.
« در اروپا که بودم سیستمهای اجتماعی و سیاسی خو را مطالعه میکردم و با اصرول مرذاهب
گوناگون و بنای نصرانی و همچنین تشکیالت سری فراماسونری آشنا گردیدم .طرحی رییتم که عقل
و سیاست میر را با خرد و دیانت مشرق به هم آمیزم .چنین دانستم که تیییر ایران به صورت اروپرا
کوشش بی فایده ای است ،از این رو فکر ترای مادی را در لفافه دین عریه داشتم تراهم وطنرانم آن
معانی را نیک دریابند ،دوستان و مردم معتبری را دعوت کرردم کره در آن محفرل خصوصری از لرزوم
پیرایشگری اسالم سین راندم و به شرافت معنوی و جوهری « آدمی » توسل جستم 76.بر این اساس
ملکم منظور و هدف پیامبران را نیز چیزی جزو ویع اانون نمیداند و این ایده را ترویج مریکنرد کره
بنیانهای اوانین نو تا آن اندازه با اسالم همانند است که انسان ممکن است تصور کند کره از اسرالم
سرچشمه گرفته است وی در مورد تعریف اسالم میآورد بلره ،غلبره و تصررف جاران اسرالم اسرت.
اماکدام اسالم؟ اسالم آموزش و تعلیم ،نه اسالم غفلت ،اسالم عشرق و محبرت ،نره اسرالم مجرازات
(تکفیر) ( ،)persecutionاسالم پیشرفت ،نه اسالم انحطاط؛ اسالم وحدت ،نره اسرالم تفراره؛ اسرالم
توسعه یافتگی ،نه اسالم عقب ماندگی؛ ( )ruinاسالم عقل ،نه اسالم نقل؛ اسالم بشرریت ،نره اسرالم
اشیا  77در نتیجه اسالم مورد نظر او ،اسالمی است که بار و هر نوع پیروی جزئی و کورکورانه ،ماهیتی
پیشرو و علمی دارد که « ابوا وسیع تررین بحرث وانتقراد ترازترین عقایرد را بره روی معتقردان آن
میگشاید» 79.اسالمی که منادیان آن عقالی ممتاز وجودهای روشندل و صاحب افکار بلند بوده انرد»
در وااع ملکم متأرر ازجریان رفرمیسیم دینی در غر درصدد بر میآیرد برا طررح نروعی پیرایشرگری
دینی ،از سوی همان ذهنیت مبتنی بر مالکیت انگاری خود از مدرنیته پاسخ دهد واز سوی دیگر بدنره
اصلی حرکتی فراگیر را فراهم آورد .زیرا چنان که خواهیم درد او از نیستین کسانی است کره ترالش
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میکند در جات ترتیب اتفاق ایده ها و آرمانهای خود را چنان شمولیت بیشد 77.که همره اشریاص،
از عالم و عامی ،امیر و فقیر ،شاه و رعیت و عرالی و دانری را در برگیررد .او مترأریر از فضرای آگراهی
عمومی بروز یافته درغر  ،به آن اصالت میدهد و معتقد است تا عموم خلرق طالرب تیییرر و تحرول
نباشد طرح هر مساله همانند یک گیاه بی ریشه خواهد بود.
او به عنوان یک تحلیل گر و وااع نگرر سیاسری ،از ایرن مسراله آگراهی دارد کره محرور حرکرت
اجتماعی مردم ایران را روحانیون و مجتادین دینی شگل میدهد ودرصدد بر مریآیرد یرمن فاصرله
گرفتن از تلقیهای سکوالریستی ،آنان را به عنوان «رئیس روحانی ملت» و « امرام شررعی امرت» و
«باالتر از هر شاه» و مام تر از همه « ،فائق بر جمیع امور عرفی» معرفی نموده و یراد آور مریشرود.
باید ااالً صد نفر از مجتادین بزرگ و فضالی نامی و عقالی معروف ایرران را در پایتیرت دولرت در
یک مجلس شورای ملی جمع کرده و به آ نان مأموریت و ادرت کامل داد که اوالً در ابتردا آن اصرولی
که برای تنظیم ایران است تعیین و تدوین و رسماً اعالم

نمایند70.

نتیجه
آرار و اندیشه ما و نوشتههای میرزا ملکم خان در اندیشه مشروطه خواهان غربی و سکوالر ،ترأریر
فراوانی داشت ،سید حسن تقی زاده از نظر فکری ،خود را مدیون وی میداند ملکم نه تناا الگوی تقی
زاده بلکه الگوی بسیاری از غر گرایان در مشروطه و پس از آن بود و حتی پس از انقرال اسرالمی
در برخی از روزنامه ها از آرار او به عنوان مانیفست روشنفکری یاد کرده اند.
ملکم خان که به شدت از اویاع نابسامان ایران ،عقب ماندگی و عملکرد حاکمران رنرج مریبررد.
تندترین انتقادات را متوجه ی دستگاه حکومت نموده ،استبداد را منشأ همه ی آشفتگی اویراع کشرور
المداد میکند که تا زمانی که حکومت و شیوه ی حاکمرانی اصالح نگردد .پیشررفت ممکرن نیسرت.
وی بدین ترتیب در درجه اول متوجه آیین حکومتداری در ایران و غر است و ابل از همه اصالح آن
را در ایران واجب میشمرد و درصدد بر میآید که از طریق نشر آیین حکومت داری در غر  ،الگرویی
برای ایران ارائه نماید .میرزا ملکم خان یمن تأکید بر علم و تکنولوژی مدرن ،بر تنظیمات و دسرتگاه
دیوانساالری غر که از دید وی مامترین جلوه ی تمدن اروپا محسو میشوند نگاه ویژه ای داشت
و پیروی از آن را الزم میدانست.
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او همچنین خواهان توسعه صنعتی ،آموزش و پرورش اجباری ،اصالح خوی استبدادی ،مبرارزه برا
خرافات ،اوهام پرستی و تقدیر گرایی ،تحول در خط فارسی و ترویج مذهب انسانیت است .امرا اسراس
ذهنیت او را اانون ،ترای و از همه مامتر ،مشروطه و محدود ساختن ادرت استبدادی حکومت تشکیل
میدهد .او که آدمی با تجربه ،و بسیار زیرک است ،نسبت بره سریتیهای مردرن سرازی و غرر گرایری
کشور و تعارض میان سنت و مدرنیته آشناست و نیستین کسی است که درباره تصرادم دو نیرروی تجردد
خواهی و سنت گرایی هشدار میدهد .از دیرد او کامیرابی در ااردامات اصرالح طلبانره و شکسرت اردرت
محافظه کاران منوط ایستادگی و مقاومت ترای خواهان و حامیان علم و فرهنگ جدید است.

غر و مدرنیته از منظر میرزا ملکم خان
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