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  چكيده

ماندن ايران دوره قاجار نسبت به پيشـرفت فرنگسـتان، سـبب شـد روابـط       واپس
 پديـدار . ي ايراني فرهيخته قرار گيرد شناسانه خارجي ايران، در كانون نگاه آسيب

هـاي مناسـبات فرامـرزي     ياست خارجي بايسته، در واكنش بـه خصـلت  شدن س
هـاي سياسـت    الدولـه، ويژگـي   هاي ناظم ي رساله با بسامدكاو. قاجاران بوده است

شـود كـه انتقـاد او از رفتـار خـارجي       خارجي كامروا برشماري و نشان داده مي
  . ها بوده است ي كدام ويژگي قاجاران، دربرگيرنده

  .الدوله، رسايل خان ناظم قاجاريه، سياست خارجي بايسته، ملكم: هاي كليدي واژه
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  مه مقد

 قـوي  بايسـت  مـي  نـه  و آمد مي در پا از يكّل  به بايست مي نه ايران ،نهنگ و خرس نزاع در
 .دكـر   انگلستان و  روسيه ايه يخواه گسترش پايگاه را ايران ،درپي پي هاي يورش .ماند مي

 حفـظ  بـراي  نيـز  هـا  انگليسـي  و ؛مرده نيم فارس خليج به دسترسي براي را ايران ،ها روس
ز   حـال  در هميشه و ضعيف را ايرانيان هندوستان، ايـران در سياسـت   . خواسـتند  مـي  ،عاـن

روس دشمن مطلق استقالل و آزادي و ترقّي و تماميـت  : الملل حالت جسم عايق داشت بين
ي نظامي و استعمار اقتصـادي خـود را    زانهارضي ايران بود، كه بتواند سياست صرف متجاو

بـا   لسـتان ماهيت سياسـت انگ . ي اصالح و تغييري سرستيز داشت پيش ببرد؛ و با هر نقشه
در نيرنـگ و تقلـب از او هـم هنرمنـدتر بـود و همـان       . سياست روس فرق اساسي نداشت

س تعقيب ي نظامي روس را در سرتاسر صفحات مشرق ايران و خليج فار ي متجاوزانه رويه
گري بود؛ هميشه ايران را نـاتوان و   كرد؛ در نهاد سياست اقتصادي آن نيز استثمار و چپاول

   1.خواست درمانده مي
كشوري  هاي درون  تأثير ويژگي  كه تحت ي قاجار، بيش از آن روابط خارجي ايران دوره

-كه شروع تاريخ بـين ي گذشته، از آغاز سده « :پذيرفت ، تأثير مي المللي باشد، از نظام بين

گـاه ارزش  المللي جديد است، و ايران به ميدان سياست كشورهاي بزرگ راه يافـت؛ هـيچ  
خارجي روسيه و انگلستان   ي سياستمايهمصالحه، بن 2».را نيافت» ي اولرتبه«المللي بين

ر المللي، هر كدام مصـلحت خـود را د  انداز وسيع سياست بيندر چشم«: نسبت به ايران بود
وعي  همين وجـه اخيـر بـود كـه زمينـه     . شناختن حريم سياسي ديگري تميز داده بود ي  ـن

  3».آميز را ميان دو دولت نيرومند نسبت به مسائل ايران، فراهم كردهمكاري احتياط
شـد كـه   ي قاجار، زماني به يك دشواره تبديل مي ماهيت مناسبات خارجي ايران دوره

 : كـرد كـرد و بـدبختي فراگيـرش را درك نمـي    آميز، سير ميي غلوضمير ايراني، در گذشته
اند و قبول اين موضوع كـه بـه كشـوري بـا مرزهـاي      چه از دست دادهآگاهي ايرانيان برآن

                                                
خـوارزمي،  : ، تهـران ي ترّقـي و حكومـت قـانون عصـر سپهسـاالر      يشـه اند، )1356(فريدون آدميت،  .1

 .164ـ165ص

 . 461خوارزمي، ص: ، تهراناميركبير و ايران، )1385(فريدون آدميت،  .2

 .462همان، ص .3
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گر اين نبوده است كه آنان خود را كشـوري  طرزي حتمي،  نشاناند، بهكوچك، تبديل شده
دند و ايـران همچنـان يـك امپراطـوري     شاهان بو شمار آورند؛ پادشاهان هنوز شاهناتوان به

ود، ولـي     مـرز ايرانـي، ازميـان   درواقع، اگر امپراطـوري گسـترده  . شدمحسوب مي رفتـه ـب
اي ي هميشه حاضري كه با افتخارات واقعي و افسانهي آن هنوز پابرجا بود؛ گذشته اسطوره

ي ايـران  اي نيرومند بـر سياسـت خـارج   اي چنين فخيم، جذبهگذشته. كردخود زندگي مي
نگـر از كـردار ايرانيـان در روابـط     ي شگفتي نبود اگر اروپاييان روايتي واقـع مايه 1.داشت

ما در ايران كسي را نديديم كه از اّتفاقات بزرگ اروپا، «: باشند خارجي، پيش چشم داشته 
اطّالعـي كامـل از   همگي در بـي . انداطّالعي داشته باشد، حتّي صحبت جنگ را هم نشنيده

شدن بـه  اي نيز به آگاهرسد كه عالقه نظر ما ميباشند، و به اقات خارج از كشور خود مياّتف
خـورده بـا سرنوشـت     دانـيم ناآگـاهي ايرانيـان از تحـوالت گـره     نمـي  2».اين وقايع ندارند

ايران به كالبدي پوشـالي  . شان، از سر مباهات به گذشته و يا از استيصال بوده است سياسي
اي هـم  انگيـزه . طلب را نداشـت قدرت مقاومت در برابر اروپاي گسترش تبديل شده بود و

را ديده و در قياس افتاده بودنـد و نـاتواني   » ديگري«نخبگاني كه  نبود؛ مگر در ذهن اندك
دشوار بتوان براي وضع بغرنج نخستين شاهان «: ديدندرا مي» غير«مندي خود را  و قدرت

ي رويــارويي تــر از قصــهاي زيبنــده س اســتعارهقاجــار در پيكارشــان بــا روس و انگلــي
روس و . ي مسـينا، يافـت  اودوسئوس با اسكوّلا و خاروبديس، دو هيوالي دوسـوي تنگـه  

ي جنـوبي  روسيه بـراي گسـترش دامنـه   : انگليس هردو به نيتي چشم طمع به ايران داشتند
ـ    »سرنوشـت آشـكار  «كه ش تا اينا امپراتوري راي دفـاع از  ش تحقّـق يابـد؛ و انگلسـتان ب
اي در البته ايران، قرباني درمانده. سوي هندهاي ديگران بهروي ش در برابر پيشا امپراتوري

شـدند تـا دو   اين كارزار نبود و حاكمانش، بسيار شبيه اودوسئوس، از هر راهـي وارد مـي  
س، ولي باز همچون اودوسئو. ميان ميوه برچيننددشمن را به جان هم بيندازند و خود از آن

هـايش  منابعش محدود بودنـد، گزينـه  . خواهد عمل كنددست ايران باز نبود كه هرگونه مي
در نهايـت، نتيجـه بـراي    . شد بسياراندك، و فشارهايي كه از داخل و خارج بدان وارد مي

                                                
1. Rouhollah K. Ramazani, (1966), The Foreign policy of Iran: a developing nation in world 

affairs, 1500-1941, Charlottesville: University Press of Virginia, p. 62. 

: ، تهـران )هجـري قمـري   1200ـ1280(هايي از روابط خارجي ايران گوشه، )1355(منصوره اتّحاديه،  .2
 .12آگاه، ص
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 ذهـن  شـد  تنگناهاي تاريخي، سبب مـي  1».ايران، مانند اودوسئوس، بقا بود، ولي به قيمتي

ي ذهـن ايرانـي،   مايـه انگـار در درون . هاي بدفرجام، شـود  گير تجربتي قاجاري، در نخبه
اي سخت غمناك وجود داشته است كه كيفيت رفتار آنان را در  مناسبات فرامـرزي،  تجربه

هاي نيرومند بريتانيا و روسيه، ايـن احسـاس را   ي امپراطوريي سيطرهتجربه: دادشكل مي
اند؛ بلكـه، تـابع   گاه حاكم بر سرنوشت خويش نبودهيچها هآورد كه آندر ايرانيان پديد مي

   2.اند تزويرهاي اعمال نفوذ خارجي بوده
هاي مناسـبات خـارجي قاجـاران، در برخـي نوشـتارها،       مايه ي چبودگي درون درباره

ايـران در يـك    ،يك: رو، كمك كرده است هايي وجود دارد كه در نوشتن نوشتار پيش نكته
هاي درگير در امورش حفظ كنـد و يكـي را عليـه     را ميان قدرتحالت ضعف، بايد تعادل 

منظور ايجاد تعادل در رقابت بين بريتانيا و روسـيه، ايـران هرگـز     به. ديگري به بازي گيرد
در هر فرصت بايد درگيري يك قـدرت سـوم را    ،نبايد به يك جناح تكيه بيشتري كند؛ دو

انگليس و روسيه شود، جسـتجو   در موقعي كه حضور آن قدرت، موجب كاهش فشارهاي
هاي غربي، هرگاه ممكن اسـت بايـد بـراي كنتـرل      ايران در روابط خود با قدرت ،كند؛ سه

هـاي نظـامي و    تواند تاحـد زيـادي ضـعف    منفي كه مي/ امورش از طريق ديپلماسي مثبت
ـ   در دوران اوج 3.دكناش را جبران كند، مستقيماً عمل  اقتصادي زواي گيري اروپاييان، نـه ان

داري  ي صنعتي و سـرمايه  پيشرفت جامعه: خودساخته و نه انزواي ديگرخواسته ممكن بود
چنان در انـزواي   هاي غيراروپايي، هم ي نوزدهم، محال بود بگذارد كه مّلت در اروپاي سده

گر و از نظر تكنولوژي و نظـامي، بـر همـه     زمين، كوشا و توان مغرب. قديم خود باقي بمانند
. گذاشت خواستند از او برحذر باشند باقي نمي مقاومت، حتّي براي كساني كه مي برتر، مجال

هـاي مختلـف،    هاي ديگر، بارهـا در زمـان   روسيه، عثماني، ژاپون و ايران و بسياري جامعه

                                                
تنگناهاي سياسي ايران در اوايل حكومت : نه راه پيش و نه راه پس«، )1389(قاجار، منوچهر اسكندري  .1

فرمانفرماييان  ، ركسانهي قاجار و پيامدهاي آن در گذشته و اكنون جنگ و صلح در ايران دوره :، در»رقاجا
 .37مركز، ص: حسن افشار، تهران  ترجمه، ]زير نظر[

 .10مركز، ص: عباس مخبر، تهران  ، ترجمهژئوپليتيك ايران: ي عالمقبله، )1373(گراهام فولر،  .2

: تهـران ، شاكري اسماعيل  ، ترجمهايران خارجي سياست تاريخي تحليل ،)1355(، فرمانفرماييانحافظ  .3
 . 35، صتهران دانشگاه
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هـاي خـود را    دچار اين محظور شده بودند كه براي حفظ استقالل خود بايد درها يا پنجره
سـوي   بايست جامعه را به فهميدند كه مي نخبگان قاجاري مي 1.زمين بگشايند روي مغرب به

هـايش   ديـد، كـه بايسـته    خان، سياست خارجي را امري هنجارين مي ملكم. ترقّي بكشانند
سو  ضعف حكومت قاجار، او را به اين. هايي مشحون از كژي و كاستي بود آورد هست دست

ـ   خودرهاسـازي   حـال  د؛ زيـرا، بـه  كشاند كه مناسبات فرامرزي را به وضع مطلوب سوق ده
  .ماندگي معهود بود روابط خارجي، پيوستگي پس

خـان،   ملكم. ديدند مردان را در مناسبات خارجي مي رفته، فتور دولت فرهيختگان فرنگ
برسـاختن حكومـت قـانون و پديدارسـازي دولـت قـوي در       : اي داشت مشغولي دوگانه دل

كـارگيري و جلـب    ي ضـرورت بـه   نديشـه مـروج ا «: دارد به  وي شهرت. ي خارجي عرصه
هاي خـارجي و   پرداز ضرورت اعطاي امتياز به دولت نظريه«، »ي خارجي در ايران سرمايه

، »داراي تــأثيري بســزا در افــزايش بيــداري و هشــياري ملــي در ايــران«، »اتبــاع آنــان
مانـدگي و انحطـاط بـين     ي اسـتبداد عامـل عقـب    ي نظريـه  دهنـده  دهنده و تعميم گسترش«

برجسـته و شـاخص در ميـان متفكـران     «، »خواهي ي قانون مروج رشد انديشه«، »ايرانيان
شناسان انحطاط  ترين عّلت از بزرگ«، »ي جديد تاريخ ايران عصر قاجار و بلكه تمام دوره

ي او به مهندسي اجتمـاعي، سـبب اعتقـاد وي بـه      عالقه 2.»ماندگي در تاريخ ايران و عقب
بايـد   بعد از اين، دول روي زمين مـي : ق، بايد پديدار شود؛ زيراكه سياست خارجي موّف اين

: كـه  مثل دول فرنگستان، منّظم باشند يا بايد منكوب و مغلوب قدرت ايشان بشـوند؛ چـون  
  3.جوش قدرت فرنگستان، بقاي دول بربر را محال ساخته است

بـه  خـان،   نگارندگان، براي برساختن سياست خارجي مطلـوب در نوشـتارهاي ملكـم   
، هالسـتي الگوي بازشناسي سياست خـارجي بايسـته از   . اند ها پرداخته وجوي رساله جست

                                                
آمـوزش انقـالب   : منوچهر اميـري، تهـران     ، ترجمهروس و انگليس در ايران، )1371(زاده،  فيروز كاظم .1

 . 91اسالمي، ص

: ، تبريـز نـدگي ايرانيـان و مسـلمين   ما شناسي انحطاط و عقب تاريخ علّت، )1382(داريوش رحمانيان،  .2
 .77ـ79، 82، 83دانشگاه تبريز، ص

ققنوس، : خواه، تهران مهدي حقيقت   ، ترجمهرويارويي فكري ايرانيان با مدرنيت، )1383(فرزين وحدت،  .3
 .64ص
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. شـود  الدوله شمارش مي سياست خارجي مطلوب در رسائل ناظم  گزيده و سپس، فراواني بر
خان با توجه به تحصيل در اروپا و  انگاشت استوار شده كه ملكم رو بر اين پيش نوشتار پيش

ويژه عثماني در  هاي همسايه به ي رفتار دولت مندان اروپايي و مالحظه نديشهتأثيرگرفتن از ا
هاي بـزرگ،   قبال نفوذ انگليس و روسيه، بر اين باور بوده است كه راه مقابله با نفوذ قدرت

نوآوري مقالـه  . آيد دست مي رسيدن به آباداني است كه از طريق سياست خارجي كارآمد به
ا برسـازي يـك الگـوي پيشـيني،        ، كه در نوشتا درين است رهاي موجود، ديده نشـد كـه ـب

واكـاوي   1خـان  ي ملكـم ها رسالهها، در  سياست خارجي مطلوب از طريق شمارش فراواني
رفت؛ با رسايل فراواني كه نوشت و  شمار مي خواهي به شود؛ كسي كه عقل منفصل مشروطه

سـاختن روگرفتـي از    در پياده  لدولهيار مشيرا. ، كه خواننده بسيار داشت ي قانون با روزنامه
هـاي   ي او هسـت كـه از جنبـه    شـمار نوشـتار دربـاره    بـي . اصالحات عثماني در ايران بود

انـد، ماننـد اصـيل     گوناگون، تحسين و تنقيد، به بازشناسي جايگاه او در مشروطه پرداختـه 
طـه   كمـالي   5،)1371(طباطبـايي   محيط 4،)1387(مرادي  قاضي 3،)1369(الگار  2،)1376(
   8).1386(آجوداني  7،)1352(نورايي  6،)1354(

  

                                                
 .ني: ، تهرانالدوله خان ناظم هاي ميرزاملكم رساله، )1381(اهللا اصيل،  حجت .1

 .ني: ، تهرانخان هاي ميرزاملكم ندگي و انديشهز، )1376(همان،  .2

جهانگير عظيمـا،     ، ترجمه)خان ميرزاملكم( پژوهشي در باب تجددخواهي ايرانيان، )1369(حامد الگار،  .3
 .مدرس: تهران

 .اختران: ، تهرانپرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه نظريه: خان ملكم، )1387(مرادي،  حسن قاضي .4

 .علمي: ، تهرانخان مجموعه آثار ميرزاملكم، )1371(طباطبايي،  طمحمد محي .5

 . نا بي: ، تهراني نوزدهم خواهي در ايران سده ي قانون انديشه، )1354(طه،  منوچهر كمالي .6

 .جيبي هاي كتاب : ، تهرانالدوله خان ناظم تحقيق در افكار ميرزاملكم، )1352(فرشته نورايي،  .7

 . اختران: ، تهراني ايراني مشروطه، )1386(ي، ماشاءاهللا آجودان .8
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   ي نظري نوشتار   پايه

سياسـت خـارجي    1.سياست خارجي، اقدامات يك دولت در قبال محـيط پيرامـون اسـت   
هـا در نظـام    هدفمند با كمترين هزينه  گري سازي منافع ملّي از طريق كنش مطلوب، حداكثر

ي از سياست خارجي، سه موضوع درخور اهميت وجـود  در الگوي هالست. المللي است بين
ايسـتارهاي يـك دولـت در    : گيري عبارت اسـت از  سمت. ، نقش و هدف گيري دارد؛ سمت

سـه نـوع    2.شـود  برابر محيط خارجي كه با سلسله اقدامات متوالي آن دولت مشخص مـي 
/ يپلماتيـك تعهـد و ائـتالف د   گيري در سياست خارجي وجود دارد؛ انزواگرايي، عدم سمت

داد سياسـت   عنـوان بـرون   گيـري دارنـد و بـه    ها پيوند نزديكي با سـمت  نقش. اتحاد نظامي
، مقاصـدي را   گيـري و نقـش   كشـورها افـزون بـر سـمت    . خارجي يك دولت مهم هسـتند 

ها بـه   كنند با تأثيرگذاشتن بر رفتار ديگر دولت وجو و سعي مي المللي جست ي بين درعرصه
كننـد كـه يـك     ي اموري را مشخص مي اهداف، تصويري از آينده. ندها دست ياب اين هدف

ي  اهداف به سه دسـته . را تحقق بخشد دولت سعي دارد با نفوذگذاري بر رفتار بازيگران، آن
ي  چه كه هالسـتي دربـاره   گيري از آن با بهره. شوند مدت و بلندمدت تقسيم مي حياتي، ميان

نسبت ) كه الف خارجي مطلوب سياستي است، نتايج سياست خارجي نوشته است، سياست 
ي نقش مناسبي در  دولت، اجراكننده) گيري درست داشته باشد؛ ب المللي سمت به محيط بين

ط دولـت، بـا      بندي اهداف درنظرگرفته اولويت) روابط با ساير كشورها، باشد؛ پ شـده توسـ
الملـل بـا سياسـت     ناعمال دولت در محيط بـي ) منافع ملي كشور همخواني داشته باشد؛ ت

سازي آن برخوردار باشد؛  خارجي اعالمي كشور تناسب داشته و از توانايي الزم براي پياده
  .در راستاي نيل به منافع ملّي كشور اتخاذ شود) ث

رود؟ دريـن   پلتيك ايران چيست؟ كشتي دولت كجـا مـي  «: نويسد خان، چنين مي ملكم
؟ اگر هست تدارك ما چيست؟ طـرح مـا   درياي حوادث از براي ما خطري هست يا نيست

كدام است؟ دشمن ما كيست؟ دوست ما كجاست ؟ از چه راه بايد رفت؟ از چه ورطه بايـد  
يك از بزرگان مـا نـه ايـن     گريخت؟ در چه كار هستيم؟ چه بايد كرد؟ هنوز در ايران هيچ

                                                
بهـرام مسـتقيمي و مسـعود       ، ترجمـه الملـل  مباني تحليل سياست بين، )1390(كالوي جاكوي هالستي،  .1

 .وزارت امورخارجه: سري، تهران طارم

 .165ـ166همان، ص .2
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 17مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    70

ولـت  كشـتي د . سؤاالت را تصريح كرده و نه حل اين مسايل را بصيرت كافي داشته اسـت 
. طرح، بدون نقشه، بدون تعيين مقصود در درياي پلتيك، حيران و سرگردان بوده است بدون

ايـم،   سبب راه رفته را برگشته ايم، گاهي بي جهت در مقابل بادهاي مخالف جنگيده گاهي بي
ايم و پس از صدمات و  ايم، گاهي به تقويت دشمن برخاسته گاهي به تضييع دوست كوشيده

يم صـالح مـا     هنوز نمي. ايم مار اختيار كشتي را به امواج اطراف گذاشتهش هاي بي خبط داـن
حال كشتي دولت درين درياي پرخطـر بـه تحريـك بادهـاي     ! چيست و مقصد ما كجاست
زنـد و اهـل    اختيـار دور مـي   هاي هايل بي باك بر اطراف ورطه مخالف در قرب دشمنان بي

خان  ملكم 1.»پندارند ي سعادت مي شرطهكشتي در آسودگي غفلت مقدمات طوفان را نسيم 
رسـد كـه دولـت ايـران نسـبت بـه        با بررسي اقدامات چهار دولت بزرگ، به اين نتيجه مي

پلتيك عثماني با پلتيك ايران هـزار نـوع ربـط دارد كـه     «: هاي معظم، آشنايي ندارد قدرت
ـ  . اند اولياي دولت ايران هيچ ملتفت نشده وقتـي  : رض كـرد در اين باب نيز تفصيلي بايـد ع

نمايـد كـه وزراي سـابق     كند، تعجب مي هاي دول خارجه را مالحظه مي كسي عظمت طرح
كـه از پلتيـك    گذشته از ايـن ! گير غافل بمانند اند از اين خياالت عالم ايران چگونه توانسته

اند، اغلب اوقات عقايد شخصي ايشان مخالف حقيقـت   دول اطراف اطالعات صريح نداشته
جز عقايد باطل  حال پلتيك ايران به توان گفت كه تا به جهت مي به اين. ه بودهاوضاع خارج

ي ايـن   كه وقتي اعمـال گذشـته   چنان. و احتماالت غيرمصائب، مبناي ديگري نداشته است
بينيم كالً يا خبط عظيم بوده يـا حركـات    كنيم مي دولت را با خياالت دول اطراف تطبيق مي

   2.»معني بي
،  گيرد و عقيده دارد پادشاه اسـت  شاه را عامل سياست خارجي درنظر ميخان، پاد ملكم

چيـزي كـه   «: او عقيـده دارد . كه بايد سياست خارجي مطلوب يك كشور را رهبـري كنـد  
كه خداوند عالم ناخـداي مـا را بـر حالـت      است ي اميد نجات شده است، اين الجمله مايه في

بخش بـه جهـت تعيـين مقصـد و بـه       جاتچون اين ناخداي ن... كشتي ملتفت ساخته است
هاي متعدد الزم دارد، لهذا بنده نيز كه چندي از مسـافرين ايـن    ترتيب حركات كشتي نقشه

. ام ي اطراف و طرح سير سياحان را بر چند اوراق به ترتيب كشـيده  ام، نقشه اقطار دريا بوده

                                                
 .251ص، ني :، تهرانالدوله خان ناظم هاي ميرزاملكم رساله، )1381(اهللا اصيل،  حجت .1

 .279همان، ص .2
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 71   خان سياست خارجي بايسته از ديدگاه ملكم

ي اصـالح   نقطـه مايـه  ي پلتيك منحصر به اين باشد كه فقط يـك   ي اين نقشه اگر هم فايده
ي مزبور براي صاحب كشتي يك نوع غنيمت و بـراي صـاحب    حركت كشتي بشود، نتيجه

جهـت   در ايران به«: ها، بسيار است اما، دشواري 1.»ي صد قسم تفاخر خواهد بود نقشه مايه
هـا در   تربيـت اسـباب ديگـري نـداريم و لكـن فرنگـي       جز عقل بي تحقيق اوضاع آينده، به

ي آن علـم، كليـات    واسـطه  الوه بر عقل كافي، يك علم وسيع تربيت داده كـه بـه  باب، ع اين
حكمت دول فرنگ از توسيع علم مزبـور و غفلـت دولـت    . حوادث آينده را مشخص نمايد

   2.»ايران از عدم علم مزبور است
حقِّ دول در اقتضاي پلتيك «: توان از اصحاب رئاليسم، محسوب نمود خان را مي ملكم
شود؛  ي وي مناسبات خارجي ايران به دو قسم تقسيم مي به عقيده 3.»ي توپ است در دهنه

داند؛ ولـي، در مـورد سياسـت عـالي      سياست ضعيف را اتحاد با روسيه مي. ضعيف و عالي
پس آخر پلتيك ايران بايد چـه  «: كند دهد و منوط به التفات شاهانه موكول مي توضيح نمي

ي اطـراف   در وعده كرده بودم كه در عـالم پلتيـك نقشـه   ق چه همين باشد؟ من در اول كتاب
يكـي كوچـك، ضـعيف،    : دولت ايران دو قسم پلتيك دارد... ايران را منحصراً تصوير نمايم

شأن، بامعني و قابل هر  معني؛ و يكي ديگر، بزرگ، عالي، ملي، با مĤل، بي محقر و موقتي، بي
دون تأمل و بـدون تخلـف بـا دولـت     دولت ايران ب] كه[پلتيك كوچك آن است . نوع ترقي

وجه بهانه به دست روس ندهـد   هيچ روس موافقت نمايد و كمال اهتمام را داشته باشد كه به
دهم، زيراكه  پلتيك بزرگ را بروز نمي. و بقاي خود را به انسانيت و ترحم آن دولت بگذارد

نجات ايران را پيدا  ام و به اعتقاد خود طرح ها زحمت كشيده جهت يافتن اين پلتيك سال به
ي عدم اعتبارات مذكوره طرح من محل اعتناي اين  واسطه ولي چون يقين دارم كه به. ام كرده

ي تحصـيل اعتبـارات    واسطه جهت منتظر خواهم شد تا انشاءاهللا به دولت نخواهد شد، به اين
م پلتيـك  ترسـ  ولي مي. هم برساند تشّخص، طرح بنده در نظر اولياي دولت، قابليت ظهور به

خصوص كفايت بعضي از وزراي ما مرا مهلت ندهند و آخراالمر مجبـور بشـوم كـه     دول به
روز  عقيده دارد چون انسـان، روزبـه   4.»طرح خود را در آرزوي اعتبارات مذكوره دفن كنم

                                                
 .251ص همان، .1

 .253همان، ص .2

 .280همان، ص .3

 .284ـ285همان، ص .4
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 17مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    72

كـه    هايي متناسب با آن اّتخاذ كند؛ ولي، آشـكار اسـت   در ترّقي است، بنابراين بايد سياست
بايد اقرار نماييم كـه در ايـن دوهـزار    «: گيرد عاريت مي را، از تمدن متجدد، بهعنصر ترّقي 

سال در ايران بعضي موانع خارجي بوده كه نگذاشته است اهـل ايـن مملكـت بـه اقتضـاي      
خان، پنج ويژگي  باتوجه به الگوي هالستي و نوشتارهاي ملكم 1.»فطرت انساني ترقي نمايد

توجه به علم جغرافيا، توانايي مقابله با خطرات دشـمن،  : ندا سياست خارجي مطلوب، چنين
  .ي اقتصادي داشتن استراتژي، كسب قدرت و توسعه

  
  خان  هاي سياست خارجي از نگاه ملكم ويژگي

. براي پيشبرد ديپلماسي توجه داشت زور و قدرت ،تجارت و اقتصادخان به دو اصل  ملكم
ي رقابت دو قدرت جهاني، بايـد بـه قـدرت دسـت      ماندن در صحنه طرف از نظر او براي بي

ه   هم. دست خواهد آمد يافت و اين قدرت، از طريق رشد اقتصادي به چنين به نخبگان توجـ
كه تا زماني كه نخبگان يك كشور با نخوت تصور كنند همه چيز مطابق ميل  كرده است، اين

وجـود نـدارد، وضـع     ها به پيش خواهد رفت و نياز به اصالحات بـراي بهبـود اوضـاع    آن
ي تمدن اروپايي به سراسر جهان  او از تهاجم استعمارگرايانه. همين منوال طي خواهد شد به
توان او را اولين روشنفكر ايراني دانست كه خطر تسـلط   مي. ويژه ايران، آگاهي يافته بود به

هـيچ كشـوري   عقيده داشت كه . اروپا را نه با زور نظامي بلكه با تهاجم تمدني، هشدار داد
كه با فرهنگ خود اروپا در مقابل آن  توانايي مقابله با اين تهاجم را نخواهد داشت مگر اين

كه اوضاع اين ايام از هرطرف و در هر دقيقه به داليل تـازه مبـرهن    چنان»  :ايستادگي كند
در . است، در اين عهد تنها قدرت توپ و زور قتالي از براي حفظ حقوق دول كافي نيسـت 

در اين عهد كه انتشار علوم و كثـرت   وجه شباهتي به عهود سابق ندارد،  ين عهد كه به هيچا
آدم  ي مشترك جميع اجزاي بني ي زمين را خانه مراودات و استيالي اجتهاد انساني تمام كره

دگي      تنهـا در جنـگ، بـل    كرده است، هر دولت مجبور است كه نه كـه در جميـع عـوالم زـن
ي دنيـا يـا اقلّـاً     قدر اقتضاي تمدن حاليـه  داري، به و تدابير مملكت خصوص در تنظيمات به
هردولتي كه بخواهـد خـود را از ايـن اجبـار ترقّـي      . جوار ترقي نمايد قدر روش دول هم به

عامه، معاف و مستثنا بشمارد، اگر تمام سرحدات خود را با توپ كـروب و بـه سـنگرهاي    
                                                

 .210، ص1379، 16، ش4، كتاب نقد، س»خان اصالحات به قرائت ميرزاملكم«كريم مجتهدي،  .1
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زودتر يـا يـك روز ديرتـر در زيـر مسـيل       فوالدي مضبوط كند ممكن نيست كه يك روز
   1.»ترقيات اطراف مغلوب نشود
هاي وي، در دو رساله به بحث در مورد سياست خارجي دولـت    از ميان مجموعه رساله

. ي كشور پرداختـه اسـت   هاي اقتصادي مناسب براي توسعه ايران و همچنين اتخاذ سياست
خان در آن با بررسي اقدامات انگليس از  لكمكه م است  اي ، رساله»پلتيكاي دولتي«ي  رساله

بودن ايـران در روابـط بـا      هايي از بازيچه  منظر تاريخي در قبال افغانستان و عثماني، مثال
در . كنـد  آورد و به نقاط ضعف ايران در برقراري رابطه با انگلستان اشاره مـي  انگلستان مي

كند و سپس  شدن اشاره مي ان صنعتيبه مسير پيشرفت اروپا از دور» اصول ترقي«ي  رساله
هايي از اقدامات اروپـا بـراي پيشـرفت،     ه مثالئگردد و با ارا به اوضاع داخلي ايران بازمي

ي اروپـا   هاي اقتصادي دولت براي رسيدن به سطح توسـعه  خواهان تغيير در برخي سياست
، ايـران هنـوز   از نظر او. پذير بود گردد كه از طريق يك سياست خارجي مطلوب امكان مي

كه، حتي  نتوانسته بود در برابر دو دولت مقاومت نمايد و سياست مناسبي اتخاذ كند؛ تاجايي
  2.قادر به استفاده از نيروي سوم در برابر اين دو قدرت نيست

  
    ي سياست خارجي بايسته  گانه هاي پنج هاي شاخص يافته

  توجه به جغرافيا ) الف

خان عقيده داشت كه توجه به جغرافيا باعث تشخيص منـافع   در بحث علم ژئوگرافي، ملكم
كه دولتيان قاجـار بـه علـم     حالي در  چنين تشخيص دوست از دشمن خواهد شد؛ ملي و هم

خان، كشور با توجه به جغرافيا قـادر خواهـد بـود از     از نظر ملكم. اند جغرافيا توجه نكرده
بستن اتحادها و ايجـاد روابـط بـا سـاير     ي  زمينه در اوضاع كشورهاي همسايه مطلع شود، 

مردان اين توانايي را خواهد  چنين توجه به جغرافيا به دولت هم. درستي عمل كند كشورها به
كه بـه   كردن به جغرافيا است  پس، با توجه. بيني اوضاع جهان بپردازند داد تا بتوانند به پيش

اع همسايگان، بستن اتحادها تشخيص منافع ملي، تشخيص دوست و دشمن، اطالع از اوض
گويند فردا را كسي نديـده اسـت و    عقالي ايران مي«: يابند  بيني اوضاع آينده، دست و پيش

                                                
 .27ـ28آگاه، ص: ، تهراناز ماست كه برماست، )1357(هما ناطق،  .1

 .141هاي جيبي، ص كتاب : ، تهرانالدوله خان ناظم تحقيق در افكار ميرزاملكم ،)1352(فرشته نورايي،  .2
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ي تكـاليف دولـت    آور، تحقيق اوضاع آينـده را خـارج از دايـره    واسطه اين اعتقاد غفلت به
 1.»آينـده كه به اعتقاد حكماي فرنگ حكمراني يعني تحقيق اوضـاع   شمارند و حال اين مي
هاي روس و انگليس، تشخيص داده بود كه ايـران راه عبـور    بيني سياست چنين در پيش هم

تـر و   بالشـك در عـالم پلتيـك هرگـز بـزرگ      «: هند است و نقش مهمي در منازعات دارد
ي ايـن دو   هرگاه بخواهيم روش آينده. اي نبوده است تر از اين مخالف دولتين مسأله عجيب

شخص بكنيم اول بايد ببينيم در اين مدت گذشـته چـه كارهـايي انجـام     پلتيك ضدين را م
الجمله از علوم جغرافيا اطـالع داشـته    هر كس في. اند ها پيش آمده اند و از چه نوع راه داده

باشد كه محل جدال دولتين روس و انگليس بر سواحل رود اترك واقـع شـده و راه عبـور    
تشويق انگليس از اين راه منحصر بـه قصـد روس   دشمن از خاك ايران و افغانستان است، 

ها براي دولت انگليس هميشه يك نوع اسباب تزلزل فـراهم بـوده    در همين راه. نبوده است
ي  دليل عدم توانايي تشخيص منـافع كشـور بـه بازيچـه     از منظر او، دولت ايران به 2.»است

دولـت  : گويـد  مـي  يكي از معلمين پلتيـك «: انگليس در سياست خارجي تبديل شده است
امـا  . هاي رنگين اسباب پلتيـك خـود سـاخت    انگليس ايران را به حسن سلوك و به وعده

از سمت افغانستان آسودگي حاصل آمد، ديگر در بند ] شاه[ ي عزل زمان  واسطه همين كه به
 ها دراين بين دولت ايران با ناپلئون مراوده به هم رسانيده همين كه فرانسه. دولت ايران نشد

شـدت بيـدار    ها نسبت به ايران باز باكمال پا به خاك ايران گذاشتند، ميل و محبت انگليسي
طوري مضطرب كرد كه عوض يك سـفير   ها را به ها به ايران، انگليسي مأموريت فرانسه. شد

كه از مقاصد اطراف اصـالً   آن اولياي دولت ايران بي. حده مأمور ايران كردند دو سفارت علي
كه صداي پول انگليس را شنيدند مأمورين ناپلئون را سراسيمه از  ته باشند هميناطالعي داش

ي همين حمق دولت، كشتي پلتيك ايـران را صدسـال عقـب     واسطه ايران بيرون كردند و به
ي دولتـي ايـران    ناپلئون از مراوده. وقت دولت ايران را تمام كردند كه، در همان انداختند؛ بل

كه دولت ايران را  كه اسباب سفر هند را فراهم بياورد و يكي اين ينيكي ا: دو مقصود داشت
اين دو مقصود ناپلئون بالحرف، اعظم مصالح ايـران  . دست خود بسازد در جنگ روس، هم

   3.»را متضمن بود

                                                
 .253، صخان هاي ميرزاملكم رساله .1

 .257ص همان، .2

 .262همان، ص .3
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ها به منافع كشور خودشان است، اما دولـت   ترين توجه دولت چنين عقيده دارد بيش هم
هايي از خاك ايران  رفتن بخش د ترديد دارد كه باعث از دست ايران در تشخيص منافع خو

اند، اغلب اوقات عقايد  كه از پلتيك دول اطراف اطالعات صحيح نداشته گذشته از اين«: شد
حال  توان گفت كه تابه به اين جهت مي. شخصي ايشان مخالف حقيقت اوضاع خارجه بوده

كه  چنان. رصائب مبناي ديگري نداشته استجز عقايد باطل و احتماالت غي پلتيك ايران به
بينيم كالً يا خبط  كنيم مي وقتي اعمال گذشته اين دولت را با خياالت دول اطراف تطبيق مي

ي خبط اوليـاي دولـت بـوده     تر از همه، مايه اي كه بيش نكته. معني عظيم بوده يا حركات بي
هـاي ملـي را كـه     كنند پلتيك مي اند و خيال هاي بزرگ را نفهميده كه معني پلتيك اين است
   1.»تدابير ايراني از نصف راه برگردانيد] با[توان  اند مي سال به يك قرار پيش رفته دويست

  

  توانايي مقابله با خطرات دشمن) ب

ابل خطرات دشمن مقاومت كند و مانع نفـوذ  خان عقيده داشت، دولت بايد بتواند در مق ملكم
وي بر اين باور بود كه توجه به استقالل، تـالش بـراي كسـب امنيـت     . ها در كشور شود آن

المللي، قدرت مقابله با خطرات و توجه به نفوذ  كشور، توجه به نقش دولت در مناسبات بين
گويـد   يك حكيم فرانسه مي«: با خطرات دشمن است  دشمن در كشور، از موارد مهم مقابله

تواند خطرات هنـد را در پنجـاب يـا     هند بالشك در خطر است و ليكن دولت انگليس نمي
پذير باشند چـاره   اند هرگاه چاره دهلي دفع كند اين خطرات بزرگ كه بر سر هند جمع شده

يكـي از سـفراي انگلـيس    «: چنـين  هم 2.»را بايد در پطرزبورغ و در مسكو كرد نه در هند
انـد و در   گويد دولت روس و انگليس از حد چين تا به اسالمبول درمقابل هـم ايسـتاده   مي

يك پلتيك جهانگيري اين دو دولـت را از  . كمال اضطراب مواظب حركات همديگر هستند
حال به حدي بـا هـم نزديـك    . هم رسانيده است مسافت عظيمه گذرانده و در قلب آسيا به

هر دو مجبوراً ممالك خود را . كه به هم بخورند آن بردارند بي دمي توانند ق اند كه نمي ايستاده
دولت انگليس بـه حـد   . ي بقاي ايشان بوده است اند و اين توسيع ممالك، الزمه توسيع داده

كمال وسعت رسيده است، اما وسعت دولت روس هنوز به حد طبيعـي نرسـيده اسـت و بـر     
                                                

 .279همان، ص .1

 .255همان، ص .2
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. جهت استيالي آسيا بـرهم خواهنـد زد   بهقريب اين دو دولت  كس مخفي نيست كه عن هيچ
   1.»سرنوشت عالم بسته به اين منازعه خواهد بود
هرگاه گوش اهل ايـران مثـل گـوش    «: انگارد خطر نفوذ روسيه و انگليس را جدي مي

زدم برخيزيـد اي   ملت انگليس بر آواز مخبر باز بود، من هم مثل مصنّف انگليسي فرياد مي
برخيزيد كه ظهور طوفان نزديك و . الي ايران، اي رؤساي اسالموكالي دولت ايران، اي عق
خطر انگليس در . گرديد]بر[سيل قدرت روس از فرنگ به آسيا  . مجال تدارك منتهي است
] سـبورگ [اينك خبط جزيي دولت ما تمام، به يك اشـاره پطـر  . پيش اين خطر هيچ است

و دماغ اين را نخواهـد داشـت   اگرچه در طهران كسي فرصت «: نيز 2.»عمر ما منتهي است
كه در دفتـر سـفارت و وزارت مـا     كه معني اين عرض مرا ملتفت بشود و ليكن محض اين 

كفايـت مـا نيـز در دفتـر روس و      كنم كه خطايا و تقصيرات و عجايب عدم بماند عرض مي
 قريب جميع اين تقصيرات هيچ شكي نداشته باشيد كه عن. شود نقطه ثبت مي به انگليس نقطه

كـه از بـراي    ها را از رأي عامه خواهند گرفت چنـان  ميان خواهند آورد و حكم آن ما را به
مقصـود اصـلي فرنگسـتان    «: درك مقصود دشـمن، مهـم اسـت    3.»عثماني و افغان گرفتند

شود، در هر كار و در هـر مقـام، فقـط كسـب      ي اين كتاب مبرهن مي كه از هر صفحه چنان
كات دول فرنگستان اگرچه در اصل و در معني هميشه راجع پلتيك و حر. منافع مادي است

به اين مقصود است، ليكن جنگ و صلح ايشان برحسب ظاهر بر دو نوع است يا مالحظات 
آن والياتي كه خارج از مقتضيات پلتيـك هسـتند و دول   . ...پلتيك، يا مالحظات تجارت

خـوب مـي    واليات را خيلي خواهند فقط به جهت منافع  تجارتي بگيرند، آن فرنگستان مي
   4.»تدبير از قصد خارجه محفوظ نگاه داشت توان به حسن

  

                                                
 .256همان، ص .1

 .275همان، ص .2

، »الدوله خان ناظم مجموعه اسناد ميرزاملكمچند سند از : هاي تاريخي اسناد و نامه«مقامي،  جهانگير قائم .3
 .287، ص1349، 25، ش5هاي تاريخي، س بررسي

 .199ـ200، صخان هاي ميرزاملكم رساله .4
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  داشتن استراتژي  )پ

ي وي ديپلماسي موفق در سياست خارجي، نيازمند اتخاذ استراتژي مناسب اسـت   به عقيده
مردان كشـور از سياسـت    كه دولت شود مگر اين درستي درك و اجرا نمي و اين استراتژي به

هايي كه باعث  ها براي دفع خطر دولت انگليسي«: ساير كشورها اطالع داشته باشند خارجي
اصـطالح   خـور و بـه   شدند يك نوع دولت اختراع كردند كـه دولـت مواجـب    ها مي ضرر آن

ها بـر ايـن بـود كـه      بناي دولت دوست انگليسي. پلتيك دولت انگليس، دولت دوست است
را بـه زور   هـاي پادشـاهيِ آن   و بعد يكي از مدعي كردند ها از ممالك مستقل تصرف مي آن

رسانيدند و چون قدرت اين پادشـاه جديـد مبتنـي بـر حمايـت       قدرت خود به سلطنت مي
تعهدات طرفين چنين . كرد ها تمكين مي منظور حمايت انگليس از آن انگليس بود بنابراين به

ابل، دولـت دوسـت هـم    كرد و درمق بود كه دولت انگليس بقاي دولت دوست را ضمانت مي
داننـد   ها اوضاع حيدرآباد را سرمشق دولت دوست مي انگليس. گرفت تعهداتي را درنظر مي

ايـم، معنـي دوسـتي ايشـان      گويند ما به ايـران از بـراي دوسـتي آمـده     كه هميشه مي و اين
انـد   كه اولياي دولت ايران با وصف انواع اهتمامات هنوز نتوانسـته  كه بيان شد و اين است اين

كـه معنـي دوسـتي مزبـور را درسـت       اسـت  دوستي انگليس را تحصيل كننـد، محـض ايـن   
ها دولت  تا اوضاع ايران مبدل به اوضاع حيدرآباد نشود ممكن نيست كه انگليس. اند نفهميده

هرگاه كسي اقوال و حركات مأمورين انگلـيس را در  . ايران را مستحق دوستي خود بدانند
سال گذشته، جميع تدابير و خيـاالت ايشـان    يند كه در اين شصتب ايران درست بشكافد مي

   1.»ي اسباب دوستي مزبور بوده است راجع به تهيه
چنين وي معتقد است مانند سياست انگليسـي حفـظ هنـد، بايـد آموخـت كـه اگـر         هم

چنان بايست بر سر هدف خـود   استراتژي موردنظر شكست خورد با تغيير در استراتژي هم
اگرچه شكست انگليس در افغانستان براي پلتيك آن دولت صد مقابل بود، «: دپايداري كر

ها نيست كه طرح پلتيك خود را به ايـن صـدمات مـوقتي تغييـر      ولي جنس انگليس از آن
چيزي كه تغيير يافت فقط راه پيشرفت . پلتيك اصلي در همان حالت سابق باقي ماند. بدهد

راتژي انگليس براي حفظ هند اين بود، كـه محمـره و   از ديگر موارد است. »و رسم اجرا بود
عربستان ايران را كه وسط راه هند و لندن و از هرجهت براي عبور لشكر انگليس مسـاعد  

                                                
 .265ـ266همان، ص .1
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وعي   اين طرح عسكريه و آن طرح پلتيك كه سابقاً ذكر شـد بـه  «: بود به تصرف درآورند ـن
دي صرف اين مطلب است ح ها به ي بقاي دولت انگليس شده است و حواس انگليسي الزمه

... شود، خـواه جنـگ، خـواه صـلح،     ي آسيا هر حركتي از ايشان صادر مي كه در هر گوشه
 1.»توان قسم خورد كه مقصود باطني نيست مگر پيشرفت اين دو طـرح  باكمال اطمينان مي

پلتيـك انگلـيس در   «: كنـد  وي، هدف اصلي انگليس را از مداخله در ايران چنين بيان مي
مقصود واحد اين پلتيك هميشه حفظ هند بوده اما بـا  . ك روش غريبي داشته استايران ي

ديگـر اختيـار    هاي مخالف و تدابير ضـد يـك   وصف اين وحدت مقصود، دولت انگليس راه
بينيم پلتيك انگليس دولت ايران را بـه حفـظ دوسـتي روس     وقتي مي مثالً يك. كرده است
بـديهي  ... را از لوازم صالح ايران مي شمارد پس از چندي مخالفت روس. سازد مجبور مي

سال گذشته هميشه يكي بوده اسـت و اختالفـات    كه صالح دولت ايران در اين شصت است
  2.»پلتيك هيچ سببي نداشته است مگر مقتضيات پلتيك انگليس

كه انگليس و روسيه با يكـديگر دشـمني دارنـد، ايـران      خان عقيده دارد در زماني ملكم
هاي اين  اعتقاد بنده درميان عظمت به «: ا استراتژي مناسب بهترين استفاده را ببردتواند ب مي

هاي بزرگ برداريم و ليكن هرگاه بگوييم  توانيم خيلي فايده عداوت انگليس و روس ما مي
طرف و آسوده بنشينيم ايـن خيـال خـام     طور بي خواهيم همين ما در بند فايده نيستيم و مي

در حين جنگ روس و عثمـاني مـا برحسـب    . كلي منهدم خواهد كرد هحكما، دولت ما را ب
طرف بمانيم و لـيكن درميـان روس وانگلـيس     اتفاق توانستيم در يك گوشه فراموش و بي

ناخواه  بنابراين دولت ايران خواه... طرفي ايران به هزار دليل از جمله محاالت خواهد بود بي
از حاال چنان مقدمات فـراهم بيـاورد كـه در     بايد خود را مخلوط اين جنگ معظم بداند و

در آن «: و بـاز هـم   3.»دستي ديگـري دفـع نمايـد    هم ظهور جنگ بتواند شريكي را  اقّلاً به
توانـد   ترازويي كه يك روزي بايد سرنوشت انگليس و روس كشيده شود، دولت ايـران مـي  

ند اشـكال عمـده، بعـد    سمت ه از براي لشكركشي به«: و يا 4.»ميان بياندازد وزن عظيمي به
                                                

 .268ـ269همان، ص .1

 .271همان، ص .2

 .289ـ290، ص»الدوله خان ناظم چند سند از مجموعه اسناد ميرزاملكم: هاي تاريخي اسناد و نامه« .3

 .278، صخان هاي ميرزاملكم رساله .4
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يا اين اسـت كـه دولـت ايـران بـا      . شود رفع اين اشكال به دو طور عمده مي. مسافت است
كلـي   دولت روس اتحاد و موافقت كامل داشته باشد، يا بايد دولت روس دولت ايـران را بـه  

وي عقيـده دارد در اتخـاذ    1.»اين مضمون آخري كليد پلتيـك ايـران اسـت   . تصرف بكند
ّداشتن در سياست است  موضوع ديگر مربوط به حق«: نبايد به حقّ توسل جست استراتژي،

ي حـقّ محسـوب    زور تنها وسـيله . شود كه در سياست حقيقت و درستي فراموش مي و اين
گوينـد فـالن    كه متصل مـي  است  از غرايب خياالت اولياي اين دولت يكي هم اين. شود مي

پلتيك دول چه دخل به حقّ دارد؟ مگـر دولـت   ... دولت حقّ ندارد و دولت ايران حقّ دارد
  2.»حقّ گرفته است؟ مگر گرجستان حقِّ موروثي روس بود؟ انگليس مملكت هند را به

  
  كسب قدرت) ت

هاي سياست خـارجي مطلـوب اسـت؛ از     خان، يكي از ويژگي كسب قدرت، از منظر ملكم
دول آسيا اين «ي نظامي؛  هطريق كسب پرستيژ ملي در روابط با ساير كشورها و تقويت بني

انـد كـه تكثيـر     كه هنوز نفهميده علت اين توانند بفهمند، به مقصود دول فرنگستان را هيچ نمي
قدر واجب و تكثير امتعـه از بـراي شـوكت و قـدرت يـك       مشتري از براي تكثير امتعه چه

ا مثـل  اگر ملك ايران ر«: از اين دست باورها، بازهم هست 3.»دولت چه اساس معظم است
ي آبادي دنيا، خارج و مفقود نگـاه بـداريم، محـال عقـل      امروز ضعيف و خراب و از دايره

كلي محو نكند و اگـر از روي يـك ذره    است كه اولين قهر يكي از دول  فرنگستان ما را به
دقيقـه معطلـي اسـتقالل      شعور، طالب بقاي دولت ايران هستيم، بايد بالترديد و بدون يـك 

الدولـه   نـاظم  4.»بر آبادي ملك و آبادي ملك را بر اصول علم قـرار بـدهيم   دولت ايران را
در ايـران برخـي    «: عقيده داشت كه قدرتمندي ايران، با مخالفت انگليس همراه خواهد بود

عقيده دارند اگر انگليس از دولت ايران اطمينان داشته باشد تمـام افغانسـتان را بـه ايـران     
ي وحشت انگليس شده  شاه مايه زمان  م دولت افغاني كه در زمانِاما از نظر ملك. خواهد داد
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حـال كـه   ... بود وقتي به ايران متصل شود چگونه باعـث اطمينـان انگلـيس خواهـد شـد     
كنـيم   كه در هرات يك توپ خالي مي محض اين چهارصد فرسنگ از پيشاور دور هستيم به

موافق هيچ علم و موافق هيچ قـانون،  بينم  كنم مي هرچه تعقل مي... خورد تمام هند برهم مي
ديگر، دولتـي كـه قـدرت نداشـته      ازطرف 1.»شود اطمينان انگليس جمع نمي قدرت ايران با  

انـد، بايـد    در آن ممالكي كه ميان روس و هند واقـع «: باشد قادر به مقابله با دشمنان نيست
ديگر اصالً  از طرف  طرف قادر به دفع هجوم روس باشند و  چنان دولي برپا كرد كه از يك

  2.»قدرت مخالفت انگليس را نداشته باشند
  

  ي اقتصادي توسعه) ث

خان متـأثر از عقايـد    ملكم. ي اقتصادي است ديگر ويژگي سياست خارجي مطلوب، توسعه
ريكاردو، عقيده به اقتصـاد ليبراليسـتي داشـت و بهتـرين راه پيشـرفت يـك كشـور را در        

دنبال ترقي است بايد بـه اصـالح اقتصـاد     ظر او كشوري كه بهن به. ديد ي اقتصادي مي توسعه
ه بـه عامـل سـرمايه،       ملكم. كشور خود بپردازد خان پيشرفت، آبادي، افزايش توليـد، توجـ

د  ي اقتصادي كشور مي ي توسعه اصالحات اقتصادي براي ترقي را الزمه در انگلـيس  «: داـن
آورند، در ايران تريـاك   اد عمل ميزغال زياد هست، در روس گندم زياد؛ در چين چاي زي

هـر چهـار   . گيـرد  دهد چـاي مـي   گيرد، ايران ترياك مي دهد زغال مي زياد، روس گندم مي
گرايانه بـه   در تحليل استعمار، واقع  3.»برند ي خود منفعت مي ي اين امتعه دولت از معاوضه
ي اسـتعمار چيـزي   همه حرص كشورها برا كند و عقيده دارد كه علت اين فرآيندها نگاه مي

دول آسيا اين مقصود دول فرنگسـتان  «: نيست جز يافتن بازارهاي جديد براي فروش كاال
اند كه تكثير مشـتري از بـراي امتعـه     كه هنوز نفهميده توانند بفهمند، به عّلت اين را هيچ نمي

 4.»قدر واجب و تكثير امتعه از براي شوكت و قدرت يك دولت چه اساس معظم اسـت  چه
العاجله اولياي دولت ايران اين فقره را هرطور هست بايد به ذهن خـود بسـپارند    علي«: نيز
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قدر قوه، تجـارت   كه به است ي دفع استيالي خارجه، اين ترين اسلحه كه از براي دول آسيا به
   1.»خود را به عموم ممالك خارجه وسعت بدهند

كـار و سـرمايه     ب طبيعي،موضوع ديگر اين است كه سه شرط اساسي توليد كاال؛ اسبا
بنـابراين،  . سرمايه به اندازه كافي وجود ندارد  رغم وجود دو مورد اول، هستند و در ايران به

وقـت   چون علوم در ممالك آسيا هيچ«: بايد با سياست مناسب، سرمايه را وارد كشور كرد
ايه را هـم از  وجه خبر و قبول ندارنـد كـه سـرم    هيچ نه وجود داشته و نه اسم، دول آسيا به

خان دليل  ملكم 2.»ي خارج، بانك است يكي از اسباب آوردن سرمايه. توان آورد خارج مي
رونق تجارت را در يك كشور، توانايي تأمين امنيت مالي و جاني اتباع كشـورهاي ديگـر   

امنيت جاني و مالي اولين اسـاس آبـادي   «: ها در كشور زياد شود گذاري داند تا، سرمايه مي
يك . ي پيشرفت اقتصادي، محيط اطراف كشور است يكي ديگر از موارد الزمه 3.»تدنياس

كشورهاي همسايه هم،  رسد كه در جغرافياي پيرامون خود،  كشور درصورتي به موفقيت مي
بديهي است كه دادوستد يك ملك با ممالـك ديگـر در صـورتي     «: خواهان پيشرفت باشند

ي اقتصادي را بهترين راه مقابله  توسعه 4.»آباد باشندممكن خواهد بود كه ممالك ديگر هم 
ي دفـع اسـتيالي    تـرين اسـلحه   از براي دول آسيا به«: داند ي خارجي بر كشور مي با سلطه

  5.»قدر قوه، تجارت خود را به عموم ممالك خارجه وسعت بدهند كه به است خارجه اين
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 17مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    82

  نتيجه

ت به جغرافيا در تـدوين سياسـت خـارجي،    ، توجه بيشتر دولتوجه به جغرافيادر شاخص 
بنـابراين، از اشـتباهات اسـتراتژيك در بسـتن     . نمايـد  منافع يك كشور را قابل حصول مي

عنوان يكـي از اهـداف حيـاتي     اي كه در مدل هالستي به منافع ملي. شود اتحادها پرهيز مي
. مـل جغرافيـا اسـت   خان در توجه بيشتر دولت به عا رود، در نظر ملكم شمار مي كشورها به

تـرين واژگـاني    ي جغرافيا، بيش در زيرمجموعه: باشد هاي كمي پژوهش بدين قرار مي يافته
گ (، فرنگسـتان  379) خارج، خـارجي (خارجه : اند از برد عبارت كار مي كه به ، 406) فرـن

، 371) جهـان (، دنيـا  23) آمريكـا (دنيـا   ،  ينكـي 137،  آسيا35) يوروپ(، اروپا 98فرنگي
، عثمـاني  31) مسـكو (، روس 337) لنـدن (، انگلـيس  127) پـاريس (، فرانسه 8گانهمساي

) كلكته(، هند 139) كابل، هرات، خيوه، بخارا(، افغانستان و آسياي مركزي 138) اسالمبول(
ميـان واژگـان    اروپـا، در   دليل توجهش به پيشـرفت  خان، به ملكم. بار 10، و جغرافيا 273

ن و خارجـه و انگلـيس اسـتفاده كـرده و دولـت ايـران را بـه        هاي فرنگسـتا  بيشتر از واژه
 توانايي مقابله با خطـرات دشـمن،  در شاخص . كند  گرفتن از اين اقدامات تشويق مي درس

بودن كشـور در   ويژه به بازيچه  بيشترين توجه به نقش ايران در ارتباط با سايرين است و به
ي اين شاخص كه شامل حفظ تماميت  موعهدر زيرمج. پردازد روابط با روسيه و انگليس مي

هـا،   نبـودن در روابـط سـاير قـدرت     ارضي، استقالل و آزادي، توجه به امنيـت، و بازيچـه   
، 11، بقــا145، امنيــت32، آزادي28، اســتقالل122قــدرتخــان بيشــتر از واژگــان  ملكــم

و  بيشترين استفاده از كلمـات قـدرت  . بار استفاده كرده است 3، صلح2، ضعف12سرحدات
هـا،   ي توجه وي به نقشي است، كه دولت بايد در راستاي دسترسي به آن دهنده امنيت، نشان
  .حركت نمايد

پلماسي موفق توسـط  گرفتن دي خان عقيده به درپيش ملكم داشتن استراتژي،در شاخص 
. گيري مناسب، قابـل حصـول اسـت    توجه به الگوي هالستي از طريق سمتدولت دارد كه 

هداف خود يابي به ا لت ايران به آن توجهي نداشت و در نتيجه قادر به دستموضوعي كه دو
توان ايران عصر ناصـري را فاقـد    ها، مي گيري توجه به انواع سمت. در روابط خارجي نبود

يـك از   ايران، هيچ  هاي انزواطلبي، گيري انزواطلبي دانست؛ چون با توجه به شاخص سمت
دنبـال   چون دولتي كه به  طرفي هم نبود، تعهد و بي گيري عدم سمت. ها را نداشت اين شاخص
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گون داشته و داراي قدرت  هاي گونه  زمينه طرفي باشد بايد توانايي مقابله با ديگران را در بي
ي  عنـوان دروازه  كه ايران به هاست؛ درحالي طرفي، مستلزم رضايت ساير دولت نيز، بي. باشد

دولـت ايـران بـا    . گيـري نبـود   قادر به اجراي اين سمت هند و موقعيت مناسب ژئوپليتيك،
ويژه اتحـاد نظـامي    گيري اتحاد به المللي در مواردي به سمت شناخت نادرست از محيط بين

كـار بـرده    بيشترين واژگاني كه وي به. دست زد كه در بيشتر موارد به ضرر كشور تمام شد
 25) منفعـت (، منـافع  115) پلتيك( ، سياست4بيني اوضاع آينده  پيش: اند از است، عبارت

تر هماني كه او پلتيك خوانده است  تعبير درست ي سياست يا به بيشترين استفاده از واژه. بار
، بيشـترين  كسـب قـدرت  در شاخص . ي توجه وي به تدوين صحيح پالن است دهنده نشان

بـراي افـزايش   از نظر وي، كشـور  . المللي است خان به نقش زور در روابط بين توجه ملكم
ي نظـامي   ويـژه در زمينـه   شوكت خود نياز به افزايش قدرت دارد، كه با افزايش قدرت بـه 

مـدت كشـورها محسـوب     در الگوي هالستي، پرسـتيژ جـزو اهـداف ميـان    . آيد دست مي به
الملل، درست نشـناخته   ي بين كه دولت قاجاري، قدرت را در عرصه باتوجه به اين. شود مي

خـان،   ملكـم . مـدت بـراي پيشـبرد منـافع را نداشـت      وجه بـه اهـداف ميـان   بود، توانايي ت
گرايانه، بر عامل جنگ كه يكي از نمادهاي قدرت براي حفاظت از منافع كشور اسـت   واقع

و  جدال، حمله، نظامي (جنگ : اند برد چنين كار مي واژگاني كه در اين زمينه به. كند توجه مي
ي  بيشـترين اسـتفاده از واژه  . بـار  4و شـوكت   12رت ، قـد 2، دفاع77) عساكر و عسكريه

، ي اقتصـادي  توسـعه در شـاخص  . جنگ نشانگر تبيـين رئاليسـتي وي از سياسـت اسـت    
خان به بحث پيشرفت كشور اسـت و عـواملي چـون آبـاداني، پـول،       ترين توجه ملكم بيش

ـ  خان از سياست ملكم. داند ي اقتصادي مي ي توسعه تجارت و ترقي را الزمه اي اقتصـادي  ه
كه كشور به پيشرفت تـوجهي نشـان ندهـد     كرد و عقيده داشت تا زماني قاجاري، انتقاد مي

واژگـاني كـه وي در مـورد    . يابي به ساير اهداف ملي نخواهد بود قادر به موفقيت در دست
، 8، آسـايش 18، پيشـرفت 8، رفـاه 151آبـادي : انـد از  بـرد، عبـارت   كار مـي  اين شاخص به

. بـار  348و ترقي  1، بازار2، صنعت42) سرمايه(، ثروت 2 ، اكونومي159، تجارت124پول
ي اقتصـادي   ي وي به پيوند ترقي و توسـعه  ي ترقي نشان از عقيده بيشترين استفاده از واژه

  . است
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 ها شاخص وضعيت سياست خارجي ايران
هاي  ويژگي

 خارجي سياست

تشخيص   هاي نامناسب، عدم اتخاذ سياست
تباهات استراتژيك در بسـتن  منافع ملي، اش

 اتحادها

تعيــين روابــط بــا ســاير كشــورها، 
ــخيص   ــي، تش ــافع مل تشــخيص من

 دوست و دشمن

 توجه به جغرافيا

بـودن در روابـط روس و انگلـيس،     بازيچه
توانايي مقابله با خطرات، نداشتن نقشي  عدم

 الملل در نظام بين

مقابله با خطـرات، مقابلـه بـا نفـوذ     
قش كشور در نظام دشمن، توجه به ن

 الملل بين

ــا  ــه ب ــايي مقابل توان
 خطرات دشمن

نداشــتن اســتراتژي در سياســت خــارجي، 
هاي ساير كشـورها،   آگاهي از سياست عدم

ــط  نداشــتن ســمت گيــري مناســب در رواب
 الملل بين

ــاير     ــاع س ــالع از اوض ــب اط كس
كشورها، اتخاذ ديپلماسي مناسـب،  

گيري كشور در نظـام   توجه به سمت
 مللال بين

 داشتن استراتژي

توجه به قدرت در روابط بـا كشـورها،    عدم
نكـردن بـه پرسـتيژ كشـور در نظـام       توجه

 مدت نكردن به اهداف ميان الملل، توجه بين

ي نظامي، كسب پرستيژ،  تقويت بنيه
 مدت يابي به اهداف ميان دست

 كسب اقتدار

توجه به اقتصـاد در پيشـرفت كشـور،     عدم
تصـادي مناسـب بـا سـاير     نداشتن روابط اق

 مدت توجه به اهداف كوتاه كشورها، عدم

كســب حــد معقــولي از قــدرت    
يــابي بــه اهــداف  اقتصــادي، دســت

 مدت كوتاه

 ي اقتصادي توسعه
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  منابع و مĤخذفهرست 
  

  :ها و مقاالت كتاب
: ، تهـران )ري قمـري هج 1200-1280( هايي از روابط خارجي ايرانگوشه، )1355(ـ اّتحاديه، منصوره، 

  .آگاه
  .اختران: تهران ي ايراني، مشروطه، )1386(ـ آجوداني، ماشاءاهللا، 

  .خوارزمي: ، تهراني ترّقي و حكومت قانون عصر سپهساالر انديشه، )1356(ـ آدميت، فريدون، 
  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1385(، ـ ــــــــــــ 

تنگناهاي سياسي ايران در اوايل حكومت : نه راه پيش و نه راه پس«، )1389(قاجار، منوچهر، ـ اسكندري
ي قاجار و پيامـدهاي آن  جنگ و صلح در ايران دوره، ]زير نظر[فرمانفرماييان، ركسانه : ، در كتاب»قاجار

  .37-79مركز، صص: حسن افشار، تهران ، ترجمهدر گذشته و اكنون
  .ني: ، تهرانالدوله خان ناظم ميرزاملكم هاي رساله، )1381(اهللا،  ـ اصيل، حجت

  .ني: ، تهرانخان هاي ميرزاملكم زندگي و انديشه، )1376(، ـــــ ـ ـــــــ
جهانگير عظيمـا،     ، ترجمه)خان ميرزاملكم( پژوهشي در باب تجددخواهي ايرانيان، )1369(ـ الگار، حامد، 

  .مدرس: تهران
: ، تبريـز مانـدگي ايرانيـان و مسـلمين    شناسي انحطاط و عقـب  تاريخ علّت، )1382(ـ رحمانيان، داريوش، 

  .دانشگاه تبريز
: تهـران ، شاكري اسماعيل   ، ترجمهايران خارجي سياست تاريخي تحليل، )1355( ، حافظ،فرمانفرماييانـ 

  .تهران دانشگاه
  .ركزم: عباس مخبر، تهران  ، ترجمهژئوپليتيك ايران: ي عالمقبله، )1373(ـ فولر، گراهام، 

  .اختران: ، تهرانپرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه نظريه: خان ملكم، )1387(مرادي، حسن،  ـ قاضي
، »الدوله خان ناظم چند سند از مجموعه اسناد ميرزاملكم: هاي تاريخي اسناد و نامه«مقامي، جهانگير،  ـ قائم

  .271ـ305، صص 1349، 25، ش5هاي تاريخي، س بررسي
آمـوزش انقـالب   : منوچهر اميـري، تهـران    ، ترجمهروس و انگليس در ايران، )1371(فيروز، زاده،  ـ كاظم
  .اسالمي
  .نا بي: ، تهراني نوزدهم خواهي در ايران سده ي قانون انديشه، )1354(طه، منوچهر،  ـ كمالي
  .علمي: ، تهرانخان مجموعه آثار ميرزاملكم، )1371(طباطبايي، محمد،  ـ محيط

  .206ـ225ص، 1379، 16، ش4، كتاب نقد، س»خان اصالحات به قرائت ميرزاملكم«يم، ـ مجتهدي، كر
  .آگاه: ، تهراناز ماست كه بر ماست، )1357(ـ ناطق، هما، 

  .كوير: ، تهرانروزنامه قانون، )1369(، ـ ـــــــ 
  .اي جيبيه كتاب : ، تهرانالدوله خان ناظم تحقيق در افكار ميرزاملكم، )1352(ـ نورايي، فرشته، 
  .ققنوس: خواه، تهران مهدي حقيقت   ، ترجمهرويارويي فكري ايرانيان با مدرنيت، )1383(ـ وحدت، فرزين، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            23 / 24

https://chistorys.ir/article-1-41-en.html


 17مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    86

بهـرام مسـتقيمي و مسـعود      ، ترجمـه الملـل  مباني تحليل سياست بين، )1390(ـ هالستي، كالوي جاكوي، 
  .وزارت امورخارجه: سري، تهران طارم

  
-Ramazani, Rouhollah K., (1966), The Foreign policy of Iran: a developing nation in world 

affairs, 1500-1941, Charlottesville: University Press of Virginia. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

https://chistorys.ir/article-1-41-en.html
http://www.tcpdf.org

