
 69-99، ص  1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir   

 

28 
 

راهکارهای روشنفکران دوران انقالب مشروطه ایران برای 

 سعه و جبران عقب ماندگی های کشورتو

 

 ، دکتر مقصود رنجبرمنصور دهمرده

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 استاد علوم سیاسی

 

Mansour.dahmardeh2@gmail.com 

maghsoodranjbar@gmail.com 

 

 

این مقاله سعی دارد تا به معرفی وتحلیل مواضع و ونظرات وراهکارهای آن  چکیده:

دسته از روشنفکران دوران انقالب مشروطه ایران بپردازد که با دیدن عقب ماندگی های 

توجه به عقاید مسلط بر جامعه و  وبا می ایران سعی در جبران آن داشتند مادی و عل

جو سیاسی حاکم بر آن برنامه هایی متناسب با آن جامعه اتخاذ میکردند خصوصاً عقاید 

ملکم خان به عنوان پرچم دار ترویج عقاید سیاسی واجتماعی مدرن بیشتر مورد تأکید 

تابچه تدوین ک این دسته از روشنفکران با ایجاد تشکیالت سیاسی مخفی و قرار میگرد.

ها و  ارائه نظرات سیاسی واجتماعی جدید نقش عمده ای در بازسازی دیوان ساالری، 

آشنایی ایرانیان با اندیشه های اقتصادی  نظام آموزشی، جا انداختن فکر قانون خواهی و

 اجتماعی مدرن غربی داشتند. جدید باورهای سیاسی و

 ملکم خان، نظام آموزشی، قانون، انقالب مشروطه، روشنفکر،  واژه: کلید

 

 

 مقدمه:

 بر صنعت و بعد از شکست ایران از روسیه طی جنگ های بیست ساله امتیازات گوناگونی به دولت تزاری داده شد که عمالً

کشور را تحت تأثیر گذاشته ود بی رویه اجناس خارجی تولیدات داخلی ور اقتصاد ایران تاثیرات منفی زیادی گذاشت از جمله

مصنوعات خارجی به بازار ایران، اقتصاد ایران را به اضمحالل  کشاند،  هجوم محصوالت و»بود به نوبه ای که منشادی مینویسد

ادی، منش«)گالسکو تبدیل شد و کارگاههای تولید کاشان نابود گردید اصفهان به مصرف کننده پارچه های نخی منچستر و

اوضاع سیاسی و نظامی کشور بعد از صفویه که یکی از دو ابر قدرت منطقه بود به حالت هرج و مرج در البته  (21، صفحه 2932
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 آقا محمدخان قاجار توانست که این شورشستقالل طلبی را بر فراشته بودند. کنار کشور پرچم ا آمده و حکام گوناگون درگوشه و

د وب خان قاجار رسید کشور وارد دوره جدید جنگ با روسیه شد این دوره به بعد ها را در هم بشکند اما وقتی قدرت به فتحعلی

ب ماندگی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  ایران نسبت به غرب واقف گشتند اعزام دانشجویان و محصالن قکه ایرانیان بر ع

یان به پیشرفت و ترقی تأثیرات مهمی در تمایل ایران طرف میرزا عباس ولیعهد ایران هم برای کسب علوم جدید به غرب از

ی کشور اجتماع گذاشت از دوره ناصری به بعد طبقه ای از روشنفکران شکل گرفت که سعی داشتند با تحلیل اوضاع سیاسی و

جبران عقب ماندگی و به پیشرفت رساندن کشور تالش کنند از جمله این روشنفکران میتوان به برای ترویج اندیشه های نو ،  و

دار غرب گرایی در ایران به حساب می آید، فتحعلی آخوندزاده و میرزا رضای کرمانی به  زا ملکم خان ناظم الدوله که پرچممیر

طالبوف که عقایدش به سوسیالیسم یا ناسیونال سوسیالیسم نزدیکی داشت اشاره  عنوان مؤسسین ملی گرایی مدرن در ایران و

د هر کدام سعی داشتن در پاره ای مواقع نظراتی متفاوت با یکدیگر داشتند. و تی همسو وکه هر کدام در پاره ای مواقع نظرا کرد

کشور به نوعی از پیشرفت بردارند. در این مقاله به این برنامه ها و تصمیم هایی  تا با ارئه نظرات جدید گامی در جهت پیشبرد

ال میرزا ملکم خان روزنامه قانون را برای مبارزه با حکومت اهدافشان اتخاذ میکردند میپردازیم مثکه در برابر موانع پیشبرد 

 عدالت(( بود و درشماره اول آن نوشته شده بود:_ترقی_شعار روزنامه قانون))اتفاققاجاری برگزید 

ما چند نفر که به سعادت بخت و به تقدیر الهی موسس این جریده قانون شده ایم.بر ذمت دولت پرستی خود حتم کرده اید »

که از روی علوم و سرمشقهای دنیا.به قدری که در قوه ما باشد.به خلق ایران یاد و نشان بدهیم که از برای اجرای قوانین چه نوع 

برند...لهذا قلباً و قویاً مصمم شده ایم که سیل همه این مصائب را به سد قوانین دفع  همت و چه قسم مساعی باید به کار

نماییم.جمیع حرکات دولت باید دید از این.مبنی بر قانون باشد.عزل و نصب عمال باید موافق قانون.حبس موافق قانون، تحصیل 

ن، حکمرانی و سلطنت موافق قانون، سختی و مالیات موافق قانون، محاکمات موافق قانون، مصارف دولت موافق قانو

 (  229،صفحه 2939رائین، «)عدالت.فرمایش و اطاعت همه باید به حکم قانون باشد..

 الگو گیری از غرب برای پیشرفت!

علل عقب ماندگی ایران نظریاتی را ارائه دادند اشخاصی بودند که یا تحصیل  بخش مهمی از روشنفکرانی که درباره مسائل و

ید در بین عامه این عقا یا اینکه به نوعی تاثیر پذیرفته از آرای فیلسوفان عصر روشنگری اروپا بودند کشورهای غربی بودند وده کر

تکیه گاه فکری روشنفکران جدید در درجه اول اندیشه های »مثالً فریدون آدمیت اعتقاد دارد  مردم هم نبوذ باالیی داشته است 

سه بود.حتی در اوائل نهضت می شنویم جوانان پرشور))هر کدام رساله ای از انقالب فرانسه در بغل دارند انقالب فرانسه بزرگ فران

 (21، صفحه 2911)آدمیت،  «ومی خواهند ربسیپر و دانتن را بازی کنند...گرم کلمات آتشین اند.

ارامنه منطقه جلفا در اصفهان بوده است که  از میتوان به میرزا ملکم خان ناظم الدوله اشاره کرد او از  این روشنفکراناز جمله 

هجده ساال وزیر مختار ایران در لندن بود و با مهارت و زیرکی گزارش هایی دربار  وضع حکومت   21به مدّت  232تا2182از»

ن حات در ایرادر انگلساتان و حاکمیّت قانون برای ناصارالدّین شااه میفرساتاد تا شاید او را به راهد دادن آزادیهای سیاسی واصال    

وی هرگونه  وی تالش زیادی برای ترویج گفتمان غربی در ایران انجام داده اسااات (238، صااافحه  2913)مهدوی، « میندازد.

بر این اصاال اعتقاد کلی داشااته اساات که   تالش برای اختراع روش پیشاارفت جدید در ایران را مورد انتقاد قرار داده اساات و 

 میکند از جمله او معتقد بود که:پیشرفت همه جا باالتفاق حرکت 

همان طوری که تلغراف را می توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در طهران نصب کرد ، به همان طور نیز میتوان اصول نظم »

باز هم تکرار خواهم کرد ، هرگاه  ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرا ساخت ولیکن چنان که مکرر عرض کردم و
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د اصول نظم را شما خود اختراع نمایید ، مثل این خواهد بود که بخواهید علم تلغراف را از پیش خود پیدا بخواهی

 (93، صفحه  2912اصیل،«)نمایید..

 اما وی در ترویج نظریات خود با دو مشکل بزرگ روبه رو بود!

 :سرکوب از طرف پادشاه خودکامه2

 .چگونگی راضی کردن قشر مذهبی سنتی2

 اگرچه در پاره ای از مواقع خصاوصااً بعد از لغو امتیاز التاری به دشامنی سر سخت برای پادشاه تبدیل شده است و    ملکم خان

ر می ساااخت اما در زمان آشااتی با او سااعی میکرد به نوعی از ایجاد  شااروزنامه قانون را هم برای مبارزه او با حکومت وی منت

ازاتی برای او قائل شود تا از سرکوب احتمالی توسط شخص وی جلوگیری شود امتی بدبینی او نسبت به خود جلوگیری نماید و

قانون اولی که برای ترکیب حکومت ایران مینویساد حکومت ایران را نظامی سالطنتی مطلق و نه مشروطه از    در فقر  یکم مثالً

محافظه کاری است او در  اجبار و( بی شک بخشی از آرای ملکم از روی 91، صافحه 2912)اصایل،  .نوع غربی آن معرفی میکند

( این 21، صاافحه 2928طباطبایی، «)هیچ شاغل و هیچ منصاب دیوانی موروثی نیسات.   «بخش مرتبط با حقوق ملت مینویساد 

درسات برخالف نظری اسات که در فقره ساوم قانون اول منصاب پادشااهی را به خط مساتقیم در اوالد ذکور ناصر الدین شاه       

تیازات ویژه ای برای م(حتی در فقرات بعدی که برای این قانون تدوین میکند هم ا91صاافحه  ،2912، اصاایل حساااب میکند)

پنجم این قانون هم اختیار وضااع وهم اختیار اجرای آن را بر عهده شاااهنشاااه    مثال در فقر  شااخص پادشاااه در نظر میگیرد 

همه عوامل حکومت را حق   نصااب و لزع و دهم ریاساات مطلق حکومت در فقرات نهم و ( و91همان منبع، صاافحه میداند)

طرفدار  ( گروه دیگری که سد راه ملکم ودیگر روشنفکران غرب گرا و22، صفحه 2928طباطبایی، مخصاو  شااهنشاه میداند)  

بودند که حمایت بخش مهمی از جامعه آن روز ایران را در دسات داشاتند اقشار مذهبی سنتی بودند که مدنیت    مدنیت جدید

مهمی از تالش ملکم خان این بود که به این طیف از جامعه ایران نشااان  جدید را در تضاااد با تعالیم اسااالمی میدیدند بخش 

بلکه این ندیشاه ها از اسالم سرچشمه گرفته است واین مسلمانان  دهند نه تنها اندیشاه های غربی در تضااد با اساالم نیسات     

 دکه اصول دین خود را گم کرده اند:هستن

وقتی در این باب با علمای فرنگسااتان حرف میزنیم.معلمین معروف که از اصااول اسااالم به مراتب بیش از ما معلومات روشاان »

بزرگ اسالم را گم کرده اند.همین آزادی کالم و قلم که کل ملل دارندو میگویند بدبختی ملل اساالم در این اسات که   اصاول    

متمدنه اساااس نظام عالم میدانند.اولیای اسااالم به دو کلمه جامعه بر کل دنیا ثابت و واجب ساااخته اند.امر به معروف و نهی از 

  (12، صفحه 2911نیان، )رحما« منکر کدام قانون دولتی است که حق کالم قلم را صریح تر از این بیان نکرده باشد؟ 

ی حتی علما بات کند  ویا در جای دیگر سعی می کند ابتدا عدم وجود تضاد بین شرع اسالم واختراعات صنعتی در اروپا را اث

وی همواره به آن  رقی در جهان است ملزوم اسالم است.اسالم را انسان های طالب پیشرفت و ترقی نشان دهد چون هر آنچه ت

رد نظر حتی سعی می ک و گرایانی که سعی داشتند مردم را بر علیه مظاهر تمدن غربی بسیج کنند انتقاد میکرددسته از سنت 

علمای دینی را با خودش همراه وهم رای نشان دهد واز این قشر جامعه به عنوان انسان هایی یادمیکرد که درفکر آسایس و رفاه 

 مردم با وارد کردن صنایع غربی هستند:

اولیای دولت شنیده شده که خلق ایران مسلمان هستند تمکین نخواهند کرد که این اصول جدیده را اخذ نماییم.این حرف از»

را هر گاه بشکافیم ، میبینیم لغوتر از این مضمون نمیتوان اختراع کرد.در اصول ترقی کدام نکته ای است که مخالف شریعت 

یعنی آسایش خلق، هرترقی که در دنیا است.همه مطابق و همه ملزوم اسالم است.از اسالم باشد؟اسالم یعنی ترقی دنیا، اسالم 
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رسوم عوام خارجه آن چه بال حرف اسالم است.همه را در ایران جاری کرده ایم و آن تدابیر پاک که محرک ترقی دنیا و از ...هر 

دم علم خود منافی اسالم و مکروه خلق خود جهت مطابق اسالم و بلکه حاصل اسالم است.آن ها را نفهمیده.محض پوشاندن ع

قلم داده ایم.کدام احمقی است که بتواند بگوید وضع تلغراف ترتیب چاپارخانه خالف شرع اسالم است؟...مثل آفتاب روشن است 

 (13، صفحه2981که علمای اسالم و خلق ایران پیش از همه کس آرزومند راه آهن بوده و خواهند بود. )اصیل، 

ه است سعی میکند به طرق مختلف تتوان رهبری آنها آگاهی داش از میزان نفوذ روحانیت در بین اقشار مختلف مردم وملکم که 

حمایت آنها را جذب کند این موضاوع در رسااله دفتر تنظیمات که گفت وگوی شخصیتی خیالی به نام آقای فضول با یک فرد   

رند نیان نیازی به درس فرنگی نداشخصیت داستانی مدعی میشود که ایرااست بازنمود پیدا میکند این )خودش(ار اصالحاتطرفد

 هرکسی بخواهد آداب فرنگی را در اینجا جاری سازد با برخورد  مجتهدین روبه رو میشود ملکم در پاسخ میگوید: و

هر گاه کسی هست  این حرف ها مدتی است]که[ کهنه شده است.بیچاره مجتهدین را بی جهت متهم نکنید.باز االن در ایران»

که معنی نظم یوروپ را بفهمد میان مجتهدین است. وانگهی از کجا فهمیدید که اصول نظم  فرنگ ، خالف شریعت اسالم است. 

من هرگاه قرار بگذارم که مستوفیات دیوان ، پول دولت را کم بخورند ، مجتهدین چه حرفی خواهند داشت؟ترتیب مناصب 

 22، صفحه  2928)طباطبایی، « دارد؟ انتظام دولت منافی هیچ مذهب نیست. دیوانی چه منافاتی با شریعت

بر این اساااس مهم ترین برنامه ای که میرزا ملکم خان و روشاانفکران هم فکرش میتوانند یکی نشااان دادن تعالیم اسااالمی با  

ی آزاد ی جلوه دادن دموکراسی ویک مثالًو اصاطالحات مشابه آن باشد   برابری بعضای مفاهیم غربی نظیر دموکراسای، آزادی و  

 مانی وثعاز این لحاظ وی ساعی میکرد آن اندک پیشارفتی که به سبک غربی در ایران یا    منکر نهی از  بیان با امر به معروف و

دیگر ممالک اساالمی روی داده اسات را ناشای از اصالیت اسالمی ببیند که جوامع غربی آن را فراگرفته اند از این رو ملکم در     

 نرانی که در لندن داشته هرگونه رابطه بین اسالمی وعقب ماندگی جوامع مسلمان را رد میکند:سخ

مدنیّت نیست. من هیچ گونه تفاوتی در  اصول اخالقی یا حتّی سازمان اجتماعی و سیاسی مسیحیّت نمی مخالف دین اسالم » 

 سیستم گسترده ای است که زندگیِ فرد را از تولّد تا مرگ یابم که مبیّن عقب ماندگی ما باشد...اسالم تنها یک دین نیست.بلکه

در بر دارد و همچنین شامل تمام شئونات هیأت اجتماع می باشد.تمام علم آسیا ، آن چه خوب و سودمند است به اسالم نسبت 

در آن یافت می داده می شاود.خرد شارق در اسالم گرد آمده است...دریای بی کرانی است که آن چه شایسته ی دانستن است   

، 2981اصیل، «)یافت می گردد. شاود واقساام تساهیالتی که الزمه ی ترقّی مردم باشد، نه فقط در خود قرآن، بلکه در احادی    

اجتماعی ملکم خان هم رد پایی از تأثیرات اسالمی بر آن دیده می  در بسایاری دیگر از  فعالیت های سایاسای و   . (19صافحه  

یت که مانفیست و کتابچه آموزشی مجمع آدمیت لژ فراماسونری زیر نفوذ تعالیم وی است هم از این رساله اصول آدم شود مثالً

 وحده و عالم خداوند بر حمد و با است کرده تنظیم فصل و پنج بیست در را رساله این خان ملکم . موضوع مستثنی نبوده است

 (312، صفحه 2938)رائین، « .شود می شروع هو اال اله اال

ثیراتی که وی از آگوسات کنت جامعه شاناس فرانسااوی در تدوین این کتابچه پذیرفته اسات رد پای عقاید اسااالمی    کنار تأدر 

 به سااانان معرفی به ابراهیمی ادیان ساانت مانند و به گرفته خود به دینی جنبه در این جزوه ابتدا ویدیگری نیز پیدا میشااود 

حیوانات غیر قابل ترقی  داند می و حیوان انسااان بین مرزی را پیشاارفت به گرایش پردازد می خداوند آفریده برترین عنوان

درجه ترقی و تنزل انساان بستگی به فعالیت و تالش آن دارد که میتوان گفت   هساتند ولی انساان های میتوانند تغییر کنند و  

 (928، صفحه2912سه نوع عالم برای انسان در نظیر میگرد عالم حیوانی، جمادی، حیوانی )اصیل، 
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 مداری: ترویج فکر قانون

دالیلی که برا ی عقب ماندگی ایران در دوره قاجاریه مطرح میشد نبود قانونی مشخص و مدون است که موضوع مورد یکی از 

جدا از روشنفکران غرب گرا بسیاری از مجتهدین سنتی هم بر نبود قانون  بح  بسیاری از روشنفکران آن عصر قرار گرفته است

ادر کشور انتقاد کرده بودند: به طور مثال  برای آخوند خراسانی یکی از این دسته روحانیونی بود که برای او قانونمدار شدن ایران 

برای  به همین دلیل او اندیشید که باید پایه ایاست حتی اگر قانون اشکاالتی داشته باشد بودنش بهتر از نبودنش  در اولویت بود

این امر وجود داشته باشد و آن هم قانون اساسی و اجرای اصول آن است.هرچند شاید مندرجات این قانون خالی از اشکال 

 حلة عمل قابلّیتنباشد.امّا به هر رو باید شالوده ای برای ادار  کشور وجود داشته باشد و روشن است که قانون ناقص که در مر

 (81، صفحه2913بهتر از نبودد قانونمندی است.)آبادیان،  اصالح دارد

 تاس همراهش که کیست جوان و این است شخصی چه این بگو میپرسد مردم واز میکند وارد شخصا ملکم داساتان  اینجای در

 فرزندان و اوباش اراذل و این دارد نام مرزبان وی همراه و جوان دارد نام مرز ایران شااخص این که میگویند جواب در حاضاارین

 اما.ندا داده باد به را او مملکت برده تاراج به را پدر ودارایی میپردازند راهزنی و به نبرده بهره و تخت تاج از که هستند مرز ایران

 دمیرون مرز ایران ساامت به اندازان تیر از فوجی ناگاه که باشااد شااخص یک نام تواند نمی مرز ایران که میشااود متعجب ملکم

 تاس الدوله غیاث سردار شخص او میگویند همراهانش میکند سئوال شخص درباره آنها و از میرود مالزمان از یکی نزد به ملکم

داده است.  فرمان هایش زخم مرحم به را ها عضیب و  رفوگری به را و بعضی کرده بلند را مرز ایران مرزآمده ایران نجات و برای

 به وضو از و پس برمیخیزد خواب از درادامه است فاسد برند می کار به مرز ایران های زخم برای که مرهمی میشاود  متوجه اما

 داستان این در ملکم.میبیند. او و رفتار وزیر در را خرابش مشاهده و اوضاع تفنگدارانش رکاب در را وزیر و میرود ناصریه خیابان

 هنک ایران مظهر مرز ایران بکشد تصویر به ادبی قالبی در را ایران نظامی وقشاون  امنیت ریخته هم به اوضااع  تا داشاته  ساعی 

د و او را در ان بسته غارتش به کمر فرزندانش حاال اما بود و جمشید کیومرث قانون مظهر بیگانگان استیالی از بیش تا که اسات 

 (213، صفحه2928نهایت فالکت رها کرده اند.)طباطبایی، 

راهزنی و دزدی این  چپاول رعایا توسط حکام محلی و غارت و توجه به اوضااع سایاسای کشور در آن دوره  و رشوه خواری و   با 

ه نمی دانستند کبه شمار می رفته است ومردم چون بی قانونی از این نظر مورد توجه روشانفکران بوده که مانع توساعه کشور   

تالش خود داری میکردند ملکم معتقد بود  غارت میرود از انجام کار و حاصاال کار برای خودشاااان اسااات یا توساااط حکام به 

درنظامی که قانون حاکم نباشاد نا به ساامانی سایاسی و اجتماعی بوجود می آید و بر خرابی اوضاع اقتصادی می افزاید و باع     

اع از حاصل کار مردم و غارت نشدن باری مقامات دولتی میشود. ازجمله وی داشتن قانون مدون را وسیله ای برای دف بی بند و

 آن توسط عمال حکومت میداند وی در فصل اول رساله ندای عدالت مینوسد:.

آن چه به احکام علمی مشخص شده است اینست که در هرملکی که اهل آن ملک به طور یقین بدانند آن چه کار بکنند حاصل »

به تحریک حوائج معیشت  به میل و جهد پی کار میروند و به کارشان مال خودشان مال خودشان خواهد بود.خلق آن  ملک 

ظهور جوهر انسانی عالی الدوام مصدر اعمال مفیده و صاحب اموال تازه میشوند.وبرخالف آن در ملکی که مردم ببینند ممکن 

ج بلد بکنند و رسم جائز است که مردمان محترم را بدون هیچ محاکمه اخرا است که ماشالن را بدون حق از دستشان بگیرند.و

است که به یک اشاره گوش و دماغ مردم راببرند.در آن ملک به جز فقر و فالکت و بی هنری و بی غیرتی هیچ اثری دیده نخواهد 

 (232، صفحه 2981اصیل،  «شد.

طن ت و دولت و وتا قانون نداریم ملّ».طالبوف هم دیگر روشنفکری بوده که  به مسئله قانون توجه زیادی داشته است از دید او

 (32، صفحه 2913)عبابافها، « و استقالل در معنی خود نخواهمی داشت
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از دید روشنفکرانی چون میرزا ملکم خان قوانین ایران از کشورهایی چون ترکستان منظم تر و دقیق تر است ولی در برابر قوانین 

رد اما تا به ناصر الدین شاه تقدیم ک ن فرانسه گرفته وفرنگی خیلی ضعیف از این رو وی تمصیم به کپی برداری بخشی از قوانی

 زمان پیروزی کامل انقالب مشروطه این قوانین در ایران اجرا نشد.

  معرفی سازمان آموزشی جدید

 ساساًوا داشته استنسیستم آموزشی سنتی وجود  تا پیش از بنیانگذاری مدارس نوین توسط میرزا حسین رشدیه در ایران

 ایران در مشروطه از پیش که میگوید باره این در کسروی نمیتوان گفت که یک نظام آموزشی در کشور برپا بوده ست مثالً احمد

برای مال شدن و کسب آموزه های دینی استفاده میشد و  که کسانی  که ها مدرسه آن از یکی:بوده گونه دو بر خواندن درس

 چهب»که  گفت میتوان دوم نوع درباره ساب را یاد میگرفتندح و یاد و نوشتن خواندن آن ها در بچه که ها مکتب آن دیگری از

 با و بیاید کارشان به بازار کار در که و کتاب حساب یادگیری برای صرفاً میخواندند درس آن در شهری و ثروتمندان تجار های

 مکتب برخورد طرز خصوصاً داشت فاحشی های تفاوت آن امروزی معنی به و دانش علم کسب منظور به خواندن دزس مفهوم

 آخوند ورفتار یکدیگر با ایشان ورفتار مکتب در شاگردان درنگ سوی آن از که میدهد توضیح کسروی آموز دانش با سنتی دار

 به وتری نشسته  بلند جای پنجره دم و آخوند مینشستند  زمین روی به گسترده شاگردان.نبودی ستوده آنان با دار مکتب

و هرکسی که خط خوب ننوشته و تکالیفش  آموختی داده و درس پس گرفته ونوشتن درس یکایک شاگردان همگی به تنهایی

 (92، صفحه 2911کسروی، «را انجام نمیداد به فلک بسته میشد.

رده مدارس تحصیل کدیشمندان عصر مشروطه هم با نظام آموزشی به سبک غربی آن آشنا بودند و هم بیشترشان در این گونه ان

فرهنگ شخصی افراد جامعه آگاه بودند نمونه این آگاهی را میتوان در  بودند از نقش آموزش در پیشرفت سیاسی و اقتصادی و

تعلیم و دانش را اینگونه برای شخصیت داستان  کتاب ممالک المحسنین نوشته طالبوف دید او در این کتاب  هدف از مدرسه و

تو را علم آموختم که اداره ملی را آشنا بشوی، حب وطن را بفهمی، سلطان وقت را بپرستی، »می گوید خودش تنببین میکند و

از هیچ ملت جز علم و صنعت و معلومات مفیده چیزی قبول نکنی، تقلید ننمایی، یعنی در همه  عواید خود را محترم بداری و

بفهمی، حالی شوی که مشرق زمین غیر از مغرب زمین  همیشه ایرانی باشی و از برکت علم و معاضرت ملل خارجی جا و

 (222، صفحه 2932بوچانی،  است.)یزدانی و

دیگری هم الفبای  بود ساختار آموزشی مناسب و پرورش نوین با دو مشکل عمده روبه رو بوده است یکین اما ترویج آموزش و

پیشنهاد هایی سعی در رفع  ائه را میرزا ملکم خان با ار فارسی که از دید بعضی از آنها سواد آموزی را مشکل میکرد مشکل اول

برای دولت نقش چندانی قائل نبود اما آموزش وپرورش را برای همه  آن داشت او با وجود اینکه به اقتصادی لیبرالی باور داشت و

 ود داشته باشد.رایگان اعالم کرده و معتقد بود باید در هر شهر  والیت یا مطنقه یکی از مدارس پیشنهاد ان وج

 !او سه نوع مدرسه را پیشنهاد میکرد به اسم تربیه، فضلیه و عالیه

مدارس تربیه به مانند دبستان های امروزی بوده است ودر آن علومی مقدماتی مثل سواد وخط فارسی، حساب، تاریخ، جغرافیا 

 (29، صفحه2912)اصیل، هندسه، ومقدمات علوم طبیعی داده میشد!

که در آن علومی چون معانی بیان، علم حکمت، منطق، ریاضی، علم طبیعی؛ علوم تاریخی  ن امروزیایا دبیرستمدارس فضلیه 

 (21، صفحه 2928طباطبایی، وتقاشی وخطوط و علوم الحسنه مختله)
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لوم عه، مجمع که از علوم ادبیه، مجمع علوم حقوق، مجمع علوم عالی انسترا د هامدارس عالیه که میتوان دانشگاههای امروزی آن

 (21همان منبع، صفحه طیبه، مجمع صنایع شریفه و..در آن تدریس میشد)

سازمان آموزشی مسأله الفبا اصالح یا تغییر آن یکی از مسائل مورد بح  آن زمان با توجه به گستردگی بی  گذشته از ساختار و

ز مسائل سیاسی و... اختالفاتی داشتند روی مسأله سوادی در ایران بوده است فتحعلی آخوندزاده و ملکم خان که در بسیاری ا

ول تعلیم و اص»تغییر الفبا به عنوان راهی برای گسترش سواد آموزی تأکید داشتند.ملکم در روزنامه حریت ترکیه مینویسد که 

ت کسب یتربیت ملل اسالمی خراب است.بدون اصالح خط تعلیم وتربیت ما اصالح پذیر نیست.بدون اصالح خط تعلیم و ترب

تمدن و ترقی امکان ندارد.نقض الفبای عربی منشاء فقر و ناتوانی و عقب ماندگی فکری واستبداد سیاسی سرزمین اسالم 

 (228، صفحه 2981اصیل، «است.

اکار آمدی بر ن گذشته از ملکم خان فتحعلی آخوند زاده اولین کسی بود که مسأله اشکاالت الفبای فارسی را مطرح ساخته بود و

 رسم الخط عربی تأکید داشت و باسوادی مردم را منوط به اصالح خط میدانست وی میگوید:

ملت ایران قدرت و قوت و عظمت قدیمه خود را محال است دوباره بدست بیاورد مگر به تربیت ملت به سهولت میسر نخواهد »

ییر و اصالح خط حاضر تغییر و اصالح خط شد مگر با کسب سواد ،  کسب سواد برای عموم حاصل نمیتواند بشود مگر با تغ

 (82، صفحه 2911رحیمیان، «)مقدور نمیگردد مگر با تدابیر موثرانه حکیمانه!

ملکم اعتقاد بر این داشات علت  کم سوادی در جوامع اسالمی این است که آلت تحصیل علم در میان طوائف اسالم چهل برابر  

خود اسااتعمال میکنند هر فردی در دو یا الی سااه روز میتواند کتب فرنگی را  مشااکل تر از اینی اساات که ملل فرنگی در میان

بخواند و بنویساد و هیچ دانشامندی نیسات که بتواند کتب ما را بدون عیب بخواند چون یک خط از سااطر کتب ما به صد قم    

رستی برسد!برای همین دانشمندان خوانده میشاود تا شخص از اصول و از علوم ما کامال اطالع نداشته باشد نمیتواند به درک د 

از این رو وی خط  اقساام نوشاته میشاود    علوم جدید نمیتوانند به زبان ما چیزی بنویساند چون اصاطالحات خارجی به انواع و  

شانهاد داد اما در نهایت پذیرفته نشاد. نگرش نهایی دیگر روشنفکر نظریه پرداز این حوزه آخوندزاده به این مسأله   ملکمی را پی

دو دوره شااکل گرفت در مرحله اول طرفدار اصااالح خط فارساای و در مرحله دوم  طرفدار تغییر آن شااد وی که تحت تاثیر در 

نظریات ملکم خان بود یکسااری تغییرات را در در الفبای موجود پارساای بوجود آورد به طور کلی تغییر در آرای وی شااامل دو 

در محله نخست نقطه های حروف را »آدمیت در این باره مینویساد که  مرحله میشاد یکی اصاالح و دیگری تغییر خط فریدون  

آدمیت، «)دور انداخت؛ وجه تمایز حروف را همان شااکل حروف قرار داد؛ حرکات یعنی اعراب را جزو حروف پهلوی آنها نوشاات.

 (82، صفحه 2921

تالش برای دیوان ساالری مدرن در ایران از دوره میرزا حسین خان  ن!اولیو مدرن ی کارآمدالریطرح ایجاد دولت و دیوان سا

ملکم هم در بعضی موضوعات از وی الهام گرفته است اما ذهنیت ایرانی با  سپهساالر که با تمدن غربی آشنا بود شکل گرفت و

ی بود که کمتر ایرانی با آن آشنایپارلمان، ملت، دولت ملی و...موضوعاتی  .ت مرتبط با فن کشور داری مدرن بیگانه بودااصطالح

داشت از این رو رشنفکران وظیفه داشتند تا ابتدا مفاهمی که میخواهند در ایران رواج دهند را توضیح دهد تا مخاطبشان یک 

شان را داشته باشند کاری که ملکم    خان برای تعاریف حکومت واجزای تشکیل دهنده پیش آگاهی از موضوعات مطرح شده 

 ام داد واینگونه آن را  تعریف کرد:آن انج

 وحشی حالت از که هرقومی در.میگویند حکومت را آن.میشود و نهی امر مستقل منشا ملت یک میان در که دستگاهی آن» 

(18، صفحه 2981)اصیل، « است. حکومتی یک المحاله است آمده بیرون  
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برابر غرب ضعیف میداند درباره حکومت هم با توجه به این که مردم همان طوری که وی قوانین ایران را از ترکستان بهتر ولی در 

ایران از حالت وحشی بیرون آمدند وقرن ها حکومت ودولت داشتند  حکومت ایران را از خیلی ملل دیگر بهتر میداند اما باز  به 

 االری مننظم آنها میبیند:بر حکومت های غرب اشاره میکند و پیشرفت آنها را به لحاظ دیوان سنققاط ضعف آن در برا

 را امنظ افواج ترتیب بنای ما فی الفور وزرای ساخت ملتفت فرنگ عساکر نظم نفوق به را ایران دولت روس قدرت که وقتی»

و  یواند دستگاه ترکیب هنوز که حالتی دارد؟در الزم دیگر اجزای نوع فرنگ، چه دستگاه جز این که نپرسیدند و هیچ گذاشتند

 عساکر ایهپ به را ایران لشکر که بودند متوقع میکردند اخذ تاتار سالطین های بربری و از جمشید آیین از را حکمرانی مراسم کل

 را اغذیک پول اسم هنوز.بدهند مشق ناپلئون مثل میخواستند را افواج و میگرفتند خان چنگیز مثل را مالیات برسانند فرنگ

 است یگرد دستگاه نوع هزار حاصل فرنگ عساکر قدرت که بودند این از غافل  باشند داشته قورخانه  و میخواستند بودند نشنیده

ماً مسل باید ما وزرای نماید ظهور ایران در فرنگ لشگر معنی که بود نخواهد ممکن.نکنیم اخذ نقطه به نقطه را آنها جمیع تا

 مثل یمبتوان که بود خواهد محال بلکه داشت نخواهیم لشکر فرنگی مثل تنها نه فرنگ مملکتداری اصول اخذ بدون که  بدانند

وی کارخانه دیوان را کانون (13 صفحه، 2981 ل،ی)اص«.باشیم. آیین ترقی همه جا باالتفاق حرکت می کند داشته آخنگر فرنگی

از  روپومحرک اصلی همه پیشرفت های فرهنگی و صنعتی غرب میدانست.نظم وآسایش و آبادی و بزرگی و جمیع ترقیات یو

اصالحات ساختاری در همه برای حسن ترتیب این دستگاه است.از همین رو وی در کتابچه دفتر تنظیمات به پیشنهاداتی 

 می پردازد.و...دستگاههای دولتی ایران از وزارت امرخارجه، تقسیم بندی جغرافیای وامور داخلی تا سازمان جدید ارتش 

 !اصالحات پیشرفت و استفاده از تشکیالت فراماسونری برای

 اصالحات در ایرانن طرفدارا استبداد حاکم بر ایران که کوچکترین صدای مخالفی از سوی منتقدان و  با توجه به جو اختناق و

ایرانیان از طریق انجمن های مخفی مبارزات برخورد حاکمین قرار میگرفت.هر گونه فعالیتی مورد  را مورد سرکوب قرار میداد و

می بردند سازمان های فراماسونری ریشه در ایران کهن داشت اما در دوره قاجار رفاً تقلیدی از لژهای فراماسونری  خود را پیش

غربی بوده است از جمله این سامزان ها میتوان به فراموشخانه ومجمع آدمیت اشاره کرد که در هر دو ملکم نفوذ باالیی داشت 

 اصول آدمیت نوشته است. مانفیست مجمع آدمیت را هم او با عنوان و

او وجوه  هدف های_به طور کلی میتوان گفت که میرزا ملکم خان به سه دلیل لژ فراماسونری را برای تشکیالت خود برگزید:الف

او در نظر داشت از جنبه جذاب _ب مشترکی با جریان فراماسونری داشت,به عنوان مثال:قائل شدن نوعی ارزش عالی برای ترقی

ز ماسونری برای جلب توجه و تأمین و جمع آوری پیرو و مرید استفاده نماید.با توجه به اصول خودکامگی که در ایران و اسرار آمی

 در ایران سابقه آن روز حاکم بود.به نظر ملکم مجمع ماسونری میتوانست شکل یک سازمان سیاسی باشد.ضمن آنکه اصوالً

 (28، صفحه2912یشات صوفیان وجود داشت)علیپور، گروههای مخفی هدایت شده توسط برخی صنوف یا گرا

 اقتصادی جدید ارائه نظریات 

از اولین نوشته های اقتصاد مدرن در  ملکم طالبوف دو نظریه پرداز در اقتصاد عصر قاجاری بودند کتاب اصول ترقی ملکم خان و

آنها قطب مقابل هم بوده است طالبوف یک  طالبوف به صورت پراکنده توضیحاتی در این باره داده است نظریات ایران است و

ملکم یکی از طرفداران سرسخت اقتصاد لیبرالی در ایران بوده است دیدگاه میرزا ملکم خان در بعد اقتصادی  سوسیالیست و

ملتی  قد است هرمعت بیشتر کمی است تا کیفی وی اگرچه تأکید زیادی بر کیفیت نمیکند اما اصرار بر تولید امتعه بیشتر دارد و

 که کاالی بیشتری تولید کند قدرت بیشتری دارد
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کار بکنند ، اموال و مردم به  کمتردر هر ملکی که زیاد کار بکنند ، اموال مردم بالطّبع زیاد میشود ، و در همان ملک وقتی که »

 (232)همان منبع، صفحه« همان نسبت کمتر میشود. 

 بر زیادی سعی مرزی را برای تجارت خارجی نمیپسندد ملکم ملکم حد و طالبوف طرفدار محدودیت در تجارت آزاد است اما

 وی میبرند تاراج به را ایران طالی ها فرنگی که نظریه این رفع برای ادامه در است داده خرج به ایران مردم اقتصادی آموزش

 الیکا صادرات بودن باال نشانگر است کشور یک در پول چقدر هر که است معتقد وی میدهد ارائه آنها نقد در جدیدی نظریات

 ایران ردمماست  شده صادر کشور دیگری به که بوده کاالیی در حقیقت رفت بیرون نقره یا طال و پول کشوری از وقتی کشور آن

 و جو ندمگ مانند به باید را طال  اند کرده صادر که بوده کاالهایی اصل در چون باشند نگران کشور از پول رفتن بیرون از نباید

 درک اشتباه را و نقره طال ارزش که بودهعامه مردم  اشتباهات از و این ندارند هم با فرقی تجارت در چون دید نقره مانند به را

 وانندمیت ملل که این و هم کرد نگاه آنها به تجاری کاالی چشم به میتوان هم که هستند تجاری فلزاتی و  نقره طال  اند کرده

 ( 283، صفحه2912دهند.)اصیل،  قرار اشیا دیگر گذاری قیمت مرجع را آنها

او در این راه با جدیت کی کوشید که ایرانیان را قانع کند که رابطه ی اقتصادی با غرب باع  مداخله ی سیاسی در ایران ویا 

 آسیا نیست!

این عقیده یک دنیا جهالت است.خبط عُقالی ایران هنوز بر این عقیده هستند که کمپانی های خارجه ایران را خواهند گرفت.در »

دایمیِ اهل ایران در تحقیق تجارت ایران این است که خیال میکنند ، خلق یک مملکت میتوانند در عالم تجارت یک مملکت را 

 (232، صفحه 2981)اصیل، « غارت کنند. 

 اهمیت سرمایه در اقتصاد وپیشرفت

دی ملکم خان نقش جایگاه مهمی دارد و اولین آلت اجتهاد انسان هاست سرمایه از جمله مباح  مهمی است که در آرای اقتصا

که کشورهای اروپایی به حد زیادی جمع کرده اند و همین سبب زیادی کار وتولید آنهاست هر کشوری بیشتر سرمایه داشته 

رمایه ندارند ر میرود اما چون سباشد بی شک بیشتر کاال تولید میکند اگر مردم سیستان سرمایه داشته باشند تولیدشان هم باالت

تولیدی هم ندارند در حالی که مردمان مختلف اروپایی راهها را با کمک سرمایه ای که دارند به هم متصل میکنند ولی ایرانی ها 

چون سرمایه ندارند از نعمات طبیعیشان مثل قنات ها بهره نمیبرند طبق نظر ملکم خان مردم ایران به تحقیق درباره اصل 

قتصادی فرنگ نپرداخته ودر خصو  تولید و اجتماع و تکثیر سرمایه اطالعات چندانی ندارند در حای که روشنفکران اروپایی ا

برای این که مردم همدیگر را بشناسند و از سرمایه و تخصص همدیگر سود ببرند قواعدی پیاده کرده اند ولی در ایران هنوز به 

ای کسب سرمایه همواره مشوق امتیاز دادن به کشور های غربی بوده وآن را باع  آبادانی این مساله رسیدگی نشده است  او بر

کشور میدیده است اگر چه عده ای او را به همین خاطر متهم به جانبداری از  غربی ها می کنند خصوصاً زمانی که انگلیسی ها 

 شاه از آن طفره میرفت در اصول ترقی می نویسد :برای گرفتن امتیاز کشتی رانی در کارون اصرار میورزیدند ناصرالدین 

هنوز برخی از وزرای ما بر این  عقیده هستند که اگر تردُّد کشتی های خارجه را در رودخانه ی کارون منع نمایند ، 

سخیرات سدّ ت عربستان)خوزستان(ما از شرّ ، مصون خواهد ماند.ما باید چقدر از حقیقت دنیا بی خبر باشیم که این نوع تدابیر را»

 (223، صفحه 2981اصیل، «)فرنگستان بدانیم

د با ذکر مثالی به مشکالت نبو او برای اینکه مردم را کسب سرمایه از طریق بازرگانان وسرمایه داران ودول غربی تشویق کند .

 در کشور می پردازد.ترقی  ونقش آن در کندی پیشرفت و سرمایه
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ما سرمایه زراعت ندارد.اگر پانصد تومان داشته باشد.از ملک خود میتواند هزار تومان یک شخصی در استر آباد ملکی دارد.ا»

منفعت بردارد و شخص دیگر در تهران پانصد تومان نقد دارد واگر به شخص استر آبادی دسترسی میداشت.پانصد تومان خود را 

پانصد تومان تهران منفعت  می آورد  ولیکن چون  بی مضایقه به او قرض می داد و آن وقت هم ملک ))استر آباد(( هم میشد.هم

 «این دو شخص همدیگر را نمیشناسند.ملک استر آباد  بی مصرف وپانصد تومان بی مصرف  پانصد تومان بی منفعت مانده اند.

 (212،  2912)اصیل، 

 : چه ترقی مینویسد بدست آورددر کل میتوان آرای اقتصادی ملکم که منجر به مدنیت جدید میشود رادر اصول زیر که در کتاب

ادامه بقای دولت ایران از طریق آبادی میسر میشود واین آبادی با کار کردن و تولید کاالهای مختلف بدست می آید تولید وامنیت 

به هم وابسته هستند چون کسی تولید میکند که بداند حاصل تولیدش مال خودش است وپلیس ودیوانخانه های والیتی قدرتمند 

وی حمایت میکتتد تا بتواند از طریق نگهداری مال خودش سرمایه الزم برای کار را بدست آورد از طرفی دولت ایران باید با  از

به کار اندازی جنگل ها و معادن و راه آهن وحذف گمرک های داخلی)نه خارجی(و ایجاد بانک برای تضمین دارایی مردم زمینه 

خارجی برای سرمایه گذاری در ایران را ایجاد کرد یکی از راههای پیشرفت اقتصادی کشور رابرای رقابت و جلب نظر شرکت های 

جذب سرمایه علمی است که باید مدارس مدرن و دانش آموختگان این سرمایه را ایجاد کنند وی معتقد داست نباید درهای 

ر کرد و بندرگاهها را همیشه باز گذاشت وی معتقد اقتصاد را بست بلکه باید با ملل دیگر رابطه اقتصادی داشت کاال وارد و صاد

 ( 238، صفحه2912است اصولی که پیشنهاد داده سرچشمه آبادی نه تنها ایران بلکه کل کشورهاست. )اصیل، 

 توجه به نقش مخترع در پیشرفت کشور!

توجه روشنفکران قرار نگرفته است ملکم نگاهی جدید به مخترعین دارد موضوعی که شاید چه قبل وچه بعد از او  چندان مورد 

وی در رساله )مسائل مختلف( بخشی  را به این موضوع اختصا  میدهد وی امتیاز دادن دولتی به یکی از مخترعین را نه لطف 

او به مخترع بلکه به این دلیل می داند که امتیاز مسئول حق مخترع است و به واسطه دانش آن فرد دولت شرط عدالت را رعایت 

کند و نه این که اختراع را مرهون موهبت خود بداند دوماً دولت خطا میکند اگر درباره اختراع فرد  شرط بی طرفی را رعایت می

نکند چون دو حالت اینجا وجود دارد یا این که دولت در تحقیق خود  اشتباه کند و مردم را نیز درباره آن اختراع به اشتباه 

در این باره مثالی از اشتباه دولت فرانسه میزند که دولت اختراع یک فرد را  بررسی صالحیت آن  بیاندازد وباع  ضرر آنها شود و

را تایید نموده و مردم نیز  به طمع کسب سود زیاد سرمایه بسیاری را برای این اختراع گذاشته بودند ولی وقتی پای تجربه به 

 باهش مردم را نیز به خطا برده است..میان آمد مشخص شد اختراع مذکور غلط بوده و دولت با اشت

رسم دول یوروپا سابقا چنان بود که امتیاز مسئول را از طرف دولت التفات میشمردند و آن تحقیقات دو گانه را نیز درباب هر »

ئول متیاز مسقسم اختراع به عمل می آوردند.اما در این اواخر ایام.به حقیقت مطلب پی بردند.حاال به خالف این رسم رفتار کرده ا

را ره طور باشد.نیک یا بد. بدون  حرف ال یا نعم.در ساعت و دقیقه سوالش به صاحب اختراع به دولت ابراز میگردد )همان منبع، 

 (933صفحه 

 نتیجه گیری:

صالحات با توجه به وسعت عقب ماندگی ایران رونشفکران مشروطه دچار یک نوع سردرگمی بودند تا دریابند چگونه میتوانند هم ا

ساختاری کشور را پش ببرند هم از سرکوب شاه و سنت گرایان متعصب در امان باشند از این رو عده ای درصدد بر آمدند از یک 

فرض تا سو به شاه امتیازاتی دهند تا حسن نیت خود را به وی ثابت کنند واز طرفی تعالیم اسالمی را یکسان با مدنیت غربی 

ب کنند ایجاد سازمان های فراماسونری گامی بود تا در خفا واز روی برنامه های مختلف با خطر این قشر را به سمت خود جرذ
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کمتر اصالحات را در ایران نهادینه سازند عمده تالش های آنها در راستای حل مشکالت کلی کشور نظیر بی سواد وایجاد دیوان 

کید بر اقتصاد وکار وجذب سرمایه هم از دیگر تالش های آنها برد اهداف ترقی خواهانه بوده است تأساالری کار آمد برای پیش

خصوصاً ملکم خان برای تشویق ایرانیان به مبادله وتجارت بین المللی کاال بوده است از این رو میتوان گفت که اگرچه آرمان 
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