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 مترجم   ۀ مقدم 
 ای داشته است. از این رو، مقالۀ های تاریخی اهمیت ویژهاول همیشه در مطالعات و بررسی دست  رِک ا اسناد و مد

خان به نگارش درآمده  ملکم   که بیست و یک سال قبل از مرِگ  «ارمنی؛ سفیر ایران در لندن  خاِن میرزا ملکم »

اول بودن، این مقاله که از سوی شاختاختینسکی،  ست. اما سوای از دست ر ااست، نیز از این اهمیت برخوردا

خان در میان آوازۀ میرزا ملکم دهندۀ گسترۀ نام و  پترزبورگ به چاپ رسیده است نشان معروف، در سن  ۀنویسند

سیاسی و ادبی ایران به خوبی آگاهی   روشنفکران و متفکران روسی، ارمنی و آذری است که از نقش وی در سپهرِ 

سپس به    ؛دهدمی  ارائهبه دربار  او  خان و نحوۀ ورود  کودکی ملکم   اند. نویسنده اطالعات دقیقی از دوراِن داشته

خان و چاپ مقاالت وی در ها، سبک نگارش ملکم موریتأرداخته و در پایان به م اهداف و فرجام فراموشخانه پ

می نشریه  اشاره  اروپایی  قصدِ های  که  محققانی  برای  که  میرزا   کند  افکار  و  آثار  بررسی  و  مطالعه  گردآوری، 

 . خاطر مترجم دست به ترجمۀ این مقاله یازیده استخان را دارند، بسیار مؤثر است. به همین ملکم 

 
ق.( به چاپ رسیده ۱۳۰۴/ ۱۸۸۷نامۀ آراکس جلِد آ در سال ) اصل این مقاله به زبان ارمنی با عنوان زیر و در دوهفته .1

 است.
ՀԱՅԶԳԻ ՄԻՐԶԱՅ ՄԵԼՔՈՒՄ ԽԱՆ ՊԱՐՍԻՑ ԴԵՍՊԱՆ ԼՈՆԴՈՆՈՒՄ, »Արաքս «  

պատկերազարդ  հանդես, 1887, գիրք Ա, էջ 147- 151. 
تختی از توابع شرور در  در روستای شاهق.    ۱۲۶۲/ م.۱۸۴۶  شاختاختینسکی در سال  )ملقب به محمدبیگ(  محمد آقا  .2

پس از تحصیالت ابتدایی، جهت   ،دارای امالکی در نخجوان و ایروان بودند. وینخجوان به دنیا آمد. خاندان وی متمول و  

پترزبورگ رفت. محمدبیگ پس از آن راهی آلمان شد  تحصیل در مقاطع عالی و دانشگاهی به تفلیس و سپس به سن ۀادام

  )فارسی، عربی، ترکی(   های شرقیانتا در آنجا فلسفه، تاریخ و حقوق بیاموزد. وی بعد از آن به فرانسه رفت و در این کشور زب

  ۱۲۹۰/ م.۱۸۸۰ آموخت و بالطبع به زبان فرانسوی نیز تسلط یافت. شاختاختینسکی سپس با این پشتوانه علمی در سال

پرداخت و    آراکس  ۀنامدوهفتههای مختلف از جمله  پترزبورگ بازگشت و به نگارش مقاالت در مجالت و روزنامه به سنق.  

نامه به زبان ارمنی خان ارمنی؛ سفیر ایران در لندن« را به نگارش درآورد. الزم به ذکر است که این دوهفتهلکم»میرزا مۀ  مقال

شده سیمون گوالمیریان منتشر می  پترزبورگ به سردبیرِی به مدت یازده سال در سن  م.  ۱۸۹۸ـ ۱۸۸۷  هایدر طی سال

الذکر به زبان ارمنی های فوقکند که شاختاختینسکی عالوه بر زبانتوجه این است که این مقاله اثبات می  قابِل   ۀاست. نکت

 نیز تسلط داشته است.   
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 *  *  * 
 دولتی ایران از احترام خاصی برخوردار است. نبوغ سیاسِی   خان امروز در نزد افرادِ میرزا ملکم

شایستۀ وی به زبان فارسی سبب شده است تا   شرق و خدماِت   دقیق، تسلط وی در شناخِت 

خان به همان اندازه که از سوی  وی نزد اعلیحضرت شاه بسیار گرامی باشد. امروزه میرزا ملکم

  به همین اندازه و حتی بیشتر در میان سیاستمداراِن   ،ایران مورد قدردانی قرار گرفته است  شاِه 

 اروپایی از احترام و عزت برخوردار است. 

نظرات آنها را  ما است. وی ارمنیان و نقطه  معاصرِ   مشهورِ   طبقۀ ارمنِی   خان جزِو ملکم  میرزا

 ارمنی است.  مردِم   فکرِی  شناسد و تا حدود زیادی امیدوار به پیشرفِت می

نژادی آنها، به روابط دوستانه و خان در میان ارمنیان، ایرانیان و اکراد، به پاس هممیرزا ملکم

  داند. مشخص است که دیِن له را بسیار طبیعی میئد زیادی دارد و این مسآمیز آنان امیصلح

دوراِن  در  ملت  سه  ملکمچندگانه  این  میرزا  است.  بوده  یکی  ارتباِط پرستی  بسیار    خان  زبانی 

فارسی همیشه   خاطر وی هنگام بررسی کلماِت به همین  ،بیندنزدیکی در میان این سه قوم می 

 کند. به زبان ارمنی مراجعه می

خاطر کند. به همینچنین فکر میاعلیحضرت ناصرالدین شاه نیز این  باید اشاره کرد که خودِ 

نژادی،  دلیل همکند. بدون شک، وی ارمنیان را بهوی همیشه با مهربانی با ارمنیان رفتار می

نژادی یکی    نیان با آنها یکی است اما از نظرِ ایرا  ها دوست دارد هرچند که دیِن بیشتر از عرب

 نیستند. 

 ش را به زباِن ایابتدای  در ایران به دنیا آمده است. تحصیالِت   ۱۸۳۱  خان در ساِل میرزا ملکم

هایگازیاِن  آموزشگاه  به  سالگی  دوازده  سن  در  وی  سپس  گذراند.  تهران  در  پاریس   مادری 

فرستاده شد. وی بعد از پنج سال ماندن در این آموزشگاه موفق شد تا زبان فرانسه و ریاضیات 

 ناصرالدین شاه شد.  خصوصی و محافِظ  را یاد بگیرد. وی سپس به ایران برگشت و مترجِم 

پنج ساِل   خانمیرزا ملکم اعتمادِ   در طی چهار،  موفق شد  به    اول خدمتش  را  اعلیحضرت 

دست بیاورد چنان که ناصرالدین شاه وی را به همراه هیأتی مهم به دربار تمام کشورهای اروپایی  

حساس و دشوار در این    خاطر داشتن مسئولیِت فرستاد. وی به  آمریکا  ۀو نزد دولت ایاالت متحد

انعقادِ  از  و گرفتن مدالق  سفر، پس  از  راردادهای دوستی  برگشت. پس  تهران  به  های متعدد 
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بازگشت به ایران وی تصمیم گرفت اصالحاتی را در کشور انجام بدهد. این اصالحات تا حدود  

 ما توضیح داده شده است.  ۀنویسند های جذاِب زیادی در نوشته

* *  * 
خان نیز بعد کرد. ملکمروسیه در تهران کار می  روسیه داشت و در سفارِت   خان تابعیِت ملکم  پدرِ 

  امورِ   و در وزارِت  از اتمام تحصیالتش در اروپا، زمانی که به ایران بازگشت، تابعیت ایران را گرفت

به کار شد. برای وی شغِل   خارجه مشغول  ابتدا کار دولتی  به    .آمددوم به حساب می  در  وی 

طور شفاهی و کتبی، بود. عالی ایرانی، به  نبال روشنگری و پیشرفت طبقاِت شیوۀ خاصی به د

 ضرورِت   ۀ)ماسونری( را بنیان نهاد که جوانان ایرانی دربار   خان در تهران اولین فراموشخانهملکم

تمدن در ایران، با همدیگر به بحث    اروپایی و مباحث مبهم قرآن، با هدف گسترِش   تمدِن   ورودِ 

ای  کاری، موسسهپرداختند. فراموشخانه، برحسب ماهیت خود و بدون هیچ پنهان و گفتگو می

های کشورهای اروپایی در برابر های فراموشخانهخان از آداب و شاخصهآموزشی است. ملکم

 کردند.  خطاب می  «رادرب»کرد. در ضمن اعضای این مؤسسه همدیگر را  عوامل بیرونی دفاع می

مند شد که خودش عضو  هقدر به فراموشخانه عالقآن   ،زمانی که جوان بود  ،ناصرالدین شاه

خان احترام وی را در  ایرانی به اقدام میرزا ملکم  آن گردید و با رعایاش برادر شد. توجه حاکِم 

 جامعه به شدت ارتقاء داد.

  محابا جهِل ند و عمیقش بیهای تُ وی با کنایه نوشت.سیاسی می  طور ویژه طنزِ خان بهملکم

که به زبان فارسی اشراف داشت، ثابت کرد   ،خانداد. ملکمدولتی را مورد حمله قرار می  افرادِ 

 های ادبیات مناسب است. که زبان فارسی چقدر برای رمان، اشعار شاعران و سایر شاخه

افرادِ  از  نوشته  بسیاری  در  میرزاملکمدولتی  نقِش   خاِن های  در  را  خود  زندۀ  تصویر    نابغه، 

ایملکم  خاطر موفقیِت دیدند. بهسواد میبی  مدیراِن  به وی حسادت  خان در  جاد فراموشخانه 

شد. آزار  کردند و دشمنی اشخاص دولتی افزایش یافت. بنابراین به شدت به وی حمله میمی

 خان شروع شد و در نتیجه وی را ساقط نمودند. و اذیتشان نسبت به ملکم

-francنامیدند؛ برگرفته از واژۀ فرانسوی  راماسون میرا فِ   ها()ماسون   گذاراندر ابتدا بنیان 

macon میرزا    ها بود. حسودان و دشمناِن ماسون   ها مرکز تجمِع . فراموشخانه یا خانۀ فراماسون

های آن جوان،  متنفر از تالش  های افراطی و توده  روشنفکری و  صدا با مخالفاِن همخان  ملکم

مباحث مطرح در   که  نمودند  را متقاعد  ایران  شاه  و روشنگری  پیشرفت  به  فراموشخانه راجع 
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اعضای اصلی این مؤسسه قرار دارد.    سیاسِی   طلبِی نوعی پوشش است که در لوای آن، جاه

  پروانند و قصد دارند که شاه را از تخت به زیر بکشند و قدرِت شرورانه در ذهن می  آنان افکارِ 

 عالیۀ دولتی را به دست بگیرند.  

  خانه نبود بلکه فراموشخانه، مؤسسۀ فراموشی، بود. زیرا مخالفان تحِت ن این مؤسسه فراماسو 

شد  آن می  نامیدند که هر کسی عضوِ را فراموشخانه می  گرفتند. به این دلیل آن پیگرد قرار می

  اش را برای خدمت به هدِف بایستی سوگند یاد کند که دین و تمام وظایف فردی و اجتماعی

 شد. فعلی می طور واقعی باعث ساقط شدن حکومِت که این امر به فراموشی بسپاردبه  مؤسسه

اما   شدند.  کشته  حکومت  دست  به  آن  اصلی  اعضای  از  نفر  دو  شد.  بسته  فراموشخانه 

به  میرزاملکم پانزده سال  آنجا  به ترکیه فرار کند. وی در  توانست جانش را نجات بدهد و  خان 

فردِ  یک  مسافرت می  عنوان  اروپا  به  اغلب  و  کرد  زندگی  ملکممعمولی  به  کرد.  ترکیه  در  خان 

شرق مشغول بود و به دنبال اصالحاتی در حروف الفبای عربی، که در تمام    ادبیاِت   مطالعاِت 

را با الفبای تغییر داده   گلستان سعدی  شد، بود. وی اشعارِ های اسالمی استفاده میسرزمین

]سپهساالر[، مردی روشنفکر    خانایران در آن زمان حاجی میرزا حسینشده، چاپ کرد. سفیر  

ملکم دوستان  از  سالو  در  که  زمانی  وی  بود.  توانست    اعظِم صدرِ   ۱۸۷۵  خان  شد،  ایران 

میرزا ملکم را به تهران دعوت نمود    ، خان خان را نزد شاه تبرئه نماید. حاجی میرزا حسینملکم

 اخلی شد.  د امورِ  شاه وزیرِ  و با موافقِت 

سال در  منصب  همین  با  کنفرا  ۱۸۷۸  شاه  به  ایران  منافع  از  دفاع  برای  را  برلین   ِس نوی 

به پاس تالش میرزا ملکم تا حاال در دست ترکیه بودـقطور    ،خان فرستاد.  ایران    ـکه  به دست 

فاده »پرنس« اعطا کرد. اگرچه این لقب در ایران است   افتاد. شاه برای این دستاورد به وی لقِب 

المللی بدهد.  خارجی خواست به سیاستمدارش اهمیت بین  شد. اما با اهدای این لقِب نمی

کنفرانِس ملکم پایان  از  بعد  اما    خان  شد.  منصوب  برلین  و  لندن  در  سفیری  سمت  به  برلین 

اقامت دارد و حاال هم در همین منصب است. و    خان مقاالِت ملکم  همیشه در لندن  منطقی 

 نوشته است.  « Times« و »Revue des deux Mondes»های شرق در رونامه ۀای دربار استادانه
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