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 27مهر سالروز درگذشت ابراهیم حکیمی بود
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منبع  :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

ابراهیـــم حکیمی
(حکیمالملـــک)
از رجـــال نامـــدار
سیاســـت ایـــران
مجتبی شهرآبادی معاصـــر اســـت که
دانشجوی دکترای تاریخ قریب بـــه نیم قرن
در وادی سیاســـت
ایـــران نقشآفرینـــی داشـــت .حکیمـــی،
پزشکی بود که بسیار زود از پیش ه تخصصی
خود دست کشـــید و بهدنیای سیاست گام
نهـــاد .زندگی سیاســـی طوالنـــیای که نام
حکیمی را برای عدهای با مفاهیمی چون
مسالمت ،مدارا ،پاکدامنی و ایراندوستی و
برای برخی دیگر با آرامشطلبی ،انفعال،
بیعملیوبیکفایتیعجینساخت.
ëëدرآغازراه
ابراهیم حکیمی  1250هجری شمسی
در تبری ز زاده شـــد .پدرش ،ابوالحسنخان
حکیمباشیوعمویویمیرزامحمودخان
حکیمالملـــک ،از پزشـــکان بـــزرگ دربار
مظفرالدین میـــرزای ولیعهد و از نزدیکان
و مشـــاورین او بودند.ابراهیم ،تحصیالت
مقدماتی را در مدرســـ ه مظفـــری تبریز به
اتمامرساندوبرایتکمیلتحصیالتروانه
تهران و دارالفنون شد .در سال  1273شوق
تحصیل در اروپا او را به فرانسه کشاند تا در
دانشگاه پاریس ،حرفه پزشکی را که پیشه
خاندانشبود،فراگیرد.
لهایپاریس
ëëسا 
ابراهیم حکیمی 9 ،ســـال را در پاریس
گذراند.ازمظفرالدینشاهقاجاردرنخستین
ســـفر او به اروپا در ســـال 1278نشان شیر و
خورشـــید دریافت کرد .در همین ســـالها
با محمد غفـــاری (کمالالملـــک) نقاش
نامدارایرانیآشناشد.آشناییکهبهرفاقتی
نزدیک انجامید کـــه تا مرگ کمالالملک
نیـــز ادامه یافـــت .چنانکه ســـالها بعد در
 1289زمانـــی کـــه حکیمـــی وزیـــر علوم و

اوقاف (معارف) کشـــور بود ،کمالالملک
را در افتتاح مدرســـه «صنایع مستظرفه»
صمیمانه یاری کرد.عاقبت در ســـفر دوم
مظفرالدینشاه به اروپا در  1282بهعنوان
پزشـــک دربار ،ملتزم رکاب شـــاه شـــد و به
ایران بازگشت .با درگذشت میرزا محمود
خان حکیمالملک در ســـال  1283لقب او
بهبرادرزادهاشابراهیمرسید.
ëëخداحافظیباپزشکی
حکیمالملـــک ،چنـــدی را بهعنـــوان
پزشکشاهدردربارمظفریگذراند.امایک
حادثه ســـبب شـــد تا برای همیشه از پیشه
ی خود دست بشوید .مظفرالدین
خانوادگ 
شـــاه که به پادشاه بیمار نیز شـــهرت دارد،
غالب ایام زمامداریاش را به دست و پنجه
نرم کردن با انواع بیماریها میگذرانید .از
اینرو پزشک دربار ،فردی پر مشغله و البته
در معرض خطر بود.
در یک معاینه ،حکیمالملک برای شاه
دارویی تجویز کرد .اما گویا در تجویز دوز دارو
دچار خطا شـــد .حال شاه به هم خورد و به
اغما رفت .اطرافیان گمان کردند که شـــاه
مرده است .اهل حرم بر سر حکیمالملک
ریختنـــد .نزدیـــک بـــود حکیمالملک زیر
ضرباتحرممظفرالدینشاهبهقتلبرسد
که ناظماالطبا کرمانی(پزشک دیگر دربار)
خبرزندهبودنشاهرارساند.حکیمالملک،
از مـــرگ گریخت ،اما از دربار اخراج شـــد و
البته پیشه پزشکی را نیز برای همیشه کنار
گذاشت.
ëëدروادیسیاست
حکیمالملـــک که ســـالهای پر شـــور
جوانـــی را در پاریـــس ،مهد روشـــنفکری و
افـــکار آزادیخواهانه اروپا گذرانـــده و با این
افکار و اندیشهها همدلی یافته بود ،با آغاز
زمزمههای مشـــروطهخواهی در ایران ،به
خیل مشروطهخواهان پیوســـت و قدم به
وادیسیاستنهاد.

پس ازپیروزی انقالبمشروطهو افتتاح
مجلس ،حکیمالملـــک بهعنوان نماینده
تهران به مجلس اول راه یافت .یک ســـال
بعد،بابهتوپبستنمجلستوسطمحمد
علیشـــاه قاجـــار در 2تیـــر ۱۲۸۷و انحالل
مجلـــس اول ،حکیمالملـــک به ســـفارت
فرانسهپناهندهشدوبهپاریسگریخت.
پس از فتـــح تهران توســـط مجاهدان
مشروطهخواه در 22تیر  1288حکیمی نیز
به ایران بازگشت و این بار بهعنوان نماینده
آذربایجان وارد مجلس دوم شد .کرسیای
که در دوره سوم مجلس نیز آن را حفظ کرد.
از اواســـط سال 1289تا آبان 1302حکیمی
در کابینههای حســـن مستوفیالممالک،
محمدولـــی خـــان خلعتبـــری (ســـپهدار

تنکانبی) ،محمدعلیخان عالءالسلطنه،
نجفقلیخانبختیاری(صمصامالسلطنه)،
عبدالمجیدمیرزاعینالدولهوحسنپیرنیا
(مشیرالدوله) پستهای وزارتی متعددی
را عهدهدار شـــد .وی در این فاصل ه سیزده
ســـاله ،مجموعاً  10بار وزیر علـــوم و اوقاف
(معارف) 5 ،بـــار وزیر مالیه ،یـــک بار وزیر
عدلیه و یک بار وزیر امور خارجه شد.
از مهمتریـــن فعالیتهـــا و خدمات
او در ایـــن دوران میتـــوان بـــه تأســـیس
مدرسه حقوق ،تأســـیس مدرسه صنایع
مستظرفه ،تصویب قانون اعزام دانشجو
به خارج از کشور و تأسیس دارالمعلمین،
تنظیم الیحه تشـــکیل دیوان محاسبات
و ...اشاره کرد.

ëëروزگار انزوا
در جریان کودتای ســـوم اســـفند 1299
حکیمـــی نیز از جمله کســـانی بـــود که به
دســـتور رهبران کودتا مدتـــی را در حبس
گذرانـــد .ابراهیم حکیمی بین ســـالهای
 1300-2در مجلس چهارم شـــورای ملی
بهعنواننمایندهتهرانودرمجلسپنجم
 1302-4بهعنوان نماینده تبریز عضویت
داشـــت .در این ســـالها حکیمالملک با
پیوستن به طیف سیاســـتمداران جوان و
تازه کاری چون عبدالحســـین تیمورتاش
و علـــی اکبر داور در تأســـیس حزب تجدد
مشارکت و همکاری داشت.
باخلعقاجاریهورویکارآمدنرضاشاه،
ابراهیم حکیمی که دورنمایـــی تیره برای

فعالیت سیاسی در ایران پیش رو میدید،
بهطور کامل صحن ه سیاست ایران را ترک
کرد .حکیمـــی از  1304تـــا  1320دورهای از
انزوایکاملراپشتسرگذاشت.انزواییکه
بعدها در خوشنامی او در میان مردم بسیار
مؤثر بود .در این سالهای انزوا ،حکیمی به
تحقیقوتألیفیکدایرةالمعارفپزشکی
پرداخت .هرچند که هیچ گاه آن را منتشر
نکرد.
ëëبازگشتبهدنیایسیاست
با اســـتعفای رضا شـــاه و ایجاد فضای
بـــاز سیاســـی در کشـــور ،موقعیت شـــروع
مجـــدد فعالیت سیاســـی بـــرای حکیمی
ایجاد شـــد .در ســـال  1321با وجود تمایل
تعدادی از نمایندگان مجلس ســـیزدهم
به نخســـتوزیری او ،این احمـــد قوام بود
که در مرداد  1321به نخستوزیری رسید.
حکیمی در کابینه هفت ماهه قوام ،پست
وزیر مشاور را در اختیار داشت.
ابــراهیـــــم حکیــمـــــی عــاقــبـــــت در
 23اردیبهشـــت  1324برای نخســـتین بار
ردای نخستوزیری را در  74سالگی بر تن
کرد.اکثریتنمایندگانمجلسچهاردهم
کـــه در آن برهـــه بهدنبـــال سیاســـتمداری
خوشـــنام و در عین حال کمتر وابســـته به
سیاست خارجی میگشتند ،با اکثریت آرا
به ابراهیم حکیمی ،مشروطهخواه قدیمی
ابرازتمایلکردند.نمایندگانمیپنداشتند
که تحمیـــل خواستههایشـــان به حکیمی
مســـن ،دموکرات و آرام سادهتر از سر و کله
زدن با نخســـتوزیرانی چون قوام خواهد
بود .امـــا حکیمی که حاضر بـــه زد و بند با
نمایندگانمجلسنشدهبود،تنهاسههفته
در مقام جدید خود دوام آورد .حکیمی در
 14خرداد اعضای کابینه را که بدون در نظر
گرفتنتحمیالتبرخینمایندگانمجلس
چیده شده بود ،به مجلس معرفی کرد .با
عدم رضایت نمایندگان مجلس از ترکیب
کابینـــ ه او ،دولت حکیمی بیآنکه رســـماً
شروع به کار کند ،سقوط کرد.
چند مـــاه بعد در آبـــان  1324مجلس
برای دومین بار به نخستوزیری حکیمی
ابـــراز تمایل کـــرد .حکیمی ایـــن بار هیأت
دولت خود را تا حدی با هماهنگی مجلس
انتخاب کرد و از مجلس رأی اعتماد گرفت.
ایندورهازنخستوزیریحکیمیکهقریب
ســـه ماه به درازا کشـــید ،مصادف با بحران

از مهمترین فعالیتها و خدمات
ابراهیمحکیمی میتوان به تأسیس مدرسه
حقوق ،تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه،
تصویب قانون اعزام دانشجو به خارج از
کشور و تأسیس دارالمعلمین ،تنظیم الیحه
تشکیل دیوان محاسبات و ...اشاره کرد

بزرگ آذربایجان و کردستان بود .حکیمی
سعی کرد با ســـفر به شـــوروی و مذاکرات
مستقیمبارهبرانشوروی،بحرانراخاتمه
دهد .اما شـــورویها که حکیمـــی را گزینه
مناســـبی برای مذاکره نمیدیدنـــد ،با این
ســـفر مخالفت کردند .حکیمـــی به ناچار،
شکایت از شوروی را در سازمان ملل متحد
طرح کـــرد .اما گســـترش و تعمیق بحران
آذربایجـــان و مداخالت شـــوروی که خطر
تجزیه ایران را بســـیار نزدیک ساخته بود،
نمایندگانمجلسراقانعکردتادولتیروی
کاربیاورندکهتاحدیموردپذیرششوروی
بوده و رهبران شوروی نیز حاضر به مذاکره
با آن باشـــند .به این ترتیـــب ،دومین دوره
نخســـت وزیری حکیمی نیز در بهمن ماه
 1324به پایان رسید و حکیمی ،جای خود
را بـــه احمد قـــوام داد.ابراهیم حکیمی در
دی ماه 1326برای سومین و آخرین بار ،به
کرسی نخستوزیری دست یافت .آخرین
دوره نخستوزیری او نیز همچون دو دوره
قبلی بسیار کوتاه بود و کمتر از شش ماه به
طولانجامید.لغوحکومتنظامی،آزادی
نســـبی مطبوعات ،لغو برخی انحصارات
حکومتی و شـــخصی مثل انحصارات قند
و شـــکر و ...از جمله اقدامات مثبت دولت
مســـتعجل حکیمی بود .الیحه تشـــکیل
مجلس سنا نیز در همین دوره به مجلس
ارسال و تصویب شـــد.دولت حکیمی این
بار برخالف دو دوره گذشـــته ،بیش از آنکه
از بیـــرون دچـــار حملـــه و انتقاد باشـــد ،از
درون متزلزل بود .برخـــی اعضای دولت،
همچون عبدالحسین هژیر که خود را برای
نخستوزیریآمادهمیکردند،تالشهایی
را در مجلـــس برای ســـاقط کـــردن دولت
حکیمـــی تـــدارک میدیدنـــد .اختالفات

وزیران کابینه همچون علی سهیلی ،هژیر
وابوالقاسمنجم(نجمالملک)هماوضاع
داخلـــی دولت را متشـــنج میکـــرد .به هر
تقدیر آخریـــن دولت حکیمی نیـــز که دو
بار از اســـتیضاح ،گریخته بود ،در  18خرداد
 1327با رأی عدم اعتماد مجلس ســـقوط
کرد .حکیمی ،در آبان  1328بهعنوان وزیر
دربار منصوب شد .اما او که ظاهراًکار کردن
با شاه جوان را چندان خوشایند نیافته بود،
یکســـال بعد در آبان  1329از این ســـمت
اســـتعفا داد .از آن پـــس حکیمی بهعنوان
سناتور انتصابی ،وارد مجلس سنا شد و در
ادوار اول و دوم ایـــن مجلس در آن حضور
داشت.حکیمیچندینیزریاستمجلس
سنارابرعهدهداشت.
ëëپایانراه
ابراهیـــم حکیمـــی عاقبـــت  27مهـــر
 1338در  88ســـالگی در تهران درگذشت
و در ابنبابویـــه آرام گرفـــت .این پزشـــک
سیاســـتمدار در دوران تحصیل در پاریس
با دختری فرانســـوی ازدواج کرد .ثمر ه این
ازدواج یک پسر بهنام یوسف بود .فرزندی
که به رســـم خانوادگی ،پزشک بود اما اهل
سیاســـت نبود .بعد از مرگ پدر تنها چند
روزی به ایران بازگشت ،سفری برای فروش
امـــاک پـــدر و بـــذل و بخشـــش کتابخانه
کمنظیروآثارهنریاوهمچونچندقطعه
ازتابلوهاینقاشیکمالالملک!
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