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 چکیده

گیری نسلی از   برای شکل ، زمینهعصر تنظیمات سلطنت محمود دوم و ۀدر دور
متفکران تجددخواه عثمانی موسوم به نوعثمانیان فراهم شد که آرای انتقادی خود علیه 

 حکومت عرضه ۀالگوی بدیلی که نوعثمانیان برای شیو. ندی کردندب دولت را صورت
کردند، آبشخور غربی داشت و در مقایسه با اصالحاتی که تا آن زمان پیشنهاد شده 

گیری و  ای که در شکل های برجسته یکی از چهره. بود، وجوه متمایز معینی داشت
پاشا،  فاضل ، مصطفیتأثیرگذاری جریان فکری نوعثمانیان نقش پررنگی ایفا کرد

ای به سلطان عبدالعزیز، ساختار اقتصادی و  وی در نامه.  منتقد مصری بودۀشاهزاد
» مکتوبی از پاریس«محتوای این نامه که به . سیاسی دولت عثمانی را به پرسش گرفت

شهرت یافته است، از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست نقد ساختار اقتصادی و 
» حریت« راهکارهایی چون ضرورت الگوگیری از غرب، بسط ۀ ارائسیاسی عثمانی و دوم

در این مقاله . »نظام سربستانه« روزگار  تعبیر آن و پذیرش حکومت مشروطه یا به
 تاریخی و ۀکوشش شده است تا از طریق تحلیل انتقادی محتوای این نامه در زمین

هت نقد ساختار قدرت و گفتمانی نگارش آن، ابعادی از تالش متفکران نوعثمانی در ج
 . الگوی بدیل سیاسی بررسی شودۀارائ
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 مقدمه
اختر دولت عثمانی رو به .) م١٥٦٦ـ١٥٢٠/ق٩٧٤ـ٩٢٦: ـ حک( پس از سلطان سلیمان

 منطق درونی ساختار عریض و طویل آن مایه تدریج آثار این افول که از افول نهاد و به
از این زمان به مدت چند سده و . هجدهم هویدا گشت / دوازدهمۀگرفت، در اویل سد می

 عصر اللهدر پاسخ به مقتضیات روز، رشته اصالحاتی آغاز شد که در قالب 
و  .) م١٨٠٧ـ١٧٨٩ ./ق١٢٢٢ـ١٢٠٣( نظام جدید، .)م١٧٣٠ـ١٧١٨ ./ق١١٤٢ـ١١٣٠(

هدف اصلی این اصالحات، به . تجلی یافت.) م١٨٧١ـ١٨٣٩./ق١٢٨٨ـ١٢٥٥( تنظیمات
های نظامی و تدبیر بحران ناشی از آن  نوزدهم جبران ناکامی/ سیزدهمۀویژه از اوایل سد

 متحدان اروپایی عثمانی در این روند به معنای آن بود ۀهمسایگی با غرب و مداخل. بود
.. لگویی بدیل، توجه مصلحان را برانگیخته است اۀهای سیاسی فرنگی به مثاب که نظام

ظهور نوعثمانیان از بستر این نوخواهی درونی که نخستین جریان فکری تجددخواه در 
رود، به نقد ساختار قدرت و طرح مطالبات سیاسی، وجه  عثمانی به شمار می

 و دستاوردهای فکری نمایندگان این جریان، هم در درونمایه. تری بخشید پیشروانه
از منظر نخست .  بررسی استۀ نوشتاری، شایست محتوا و هم به لحاظ قالب و گونه

های دولت عثمانی نقدهایی وارد کردند که عمدتاً متوجه وضع  نوعثمانیان به سیاست
از منظر دوم توانستند طرحی نو در شیوه و ابزار بیان . سیاسی و اقتصادی عثمانی بود

نگاری انتقادی یا  هایی چون رؤیا، روزنامه رش گونهنگا. تجددخواهی خود دراندازند
مایه و زبان نوشتاری  های تحول در درون سرایش اشعار وطنی، بیانگر این بود که نشانه

 .در آن هویدا است و نوعثمانیان در آن سهم چشمگیری دارند
ها  آن.  حاکمیت عثمانی بودۀ ساختار و شیو نقد اصلی و محوری نوعثمانیان متوجه

وشیدند مفاهیم جدیدی چون آزادی و نظام پارلمانی را که در فضای گفتمانی غرب ک
 ادبیات سیاسی عثمانی وارد و در برابر الگوی اصالحات  مدرن تکوین یافته بود، به

های  پاشا یکی از چهره فاضل مصطفی.  بدیلی را پیشنهاد کنندۀمحدود و از باال، نمون
گیری و تأثیرگذاری این  که نقش مؤثری در شکلبرجسته در میان نوعثمانیان بود 

های  خواه با حمایت مالی از برخی چهره  مصری و ترقیۀاین شاهزاد. جریان داشت
پاشاو فراهم کردن زمینه  اندیشمند جریان مذکور نظیر نامق کمال، علی سعاوی و ضیاء

 وی با نگارش افزون بر این،. گری داشت تأسیس روزنامه، نقش مؤثری در قوام نوعثمانی
به نقد ساختار قدرت ) ١٨٧٦ـ١٨٦١./ق١٢٩٣ـ١٢٧٧: ـ حک( ای به سلطان عبدالعزیز نامه
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 فارغ از اصالت و  این نامه. عثمانی و طرح راهکارهای بدیعی برای عبور از بحران پرداخت
جایگاه فکری نگارنده آن، از این نظر که هم ماهیت انتقادی دارد و هم الگویی بدیل برای 

این نامه . کند، شایسته بررسی جدی است ح ساختار سیاسی عثمانی پیشنهاد میاصال
ای به فضای متحول فکری در عثمانی این زمان و درک نوعثمانیان از ماهیت  تواند دریچه می

رسد محتوای نامه مذکور با طرح الگویی برگرفته از  به نظر می.  و راهکار آن بگشاید بحران
تغییر گفتمان را از اصالحات محدود به سوی دگرگونی ساختاری های سیاسی غرب،  نظام

نویسنده این نامه کوشیده است . کند مبتنی بر نظام پارلمانی و حکومت قانون نمایندگی می
نشان دهد که گذار از بحران در گرو اخذ الگوهای سیاسی غرب و اثبات کارایی آن الگوها 

از » حریت«زش و تعریف جایگاه کانونی برای راهکارهایی چون بسط آمو. برای حکومت است
پاشا باید مورد توجه ساختار قدرت عثمانی قرار بگیرد و در  زعم فاضل مسائلی است که به

 . او دانستۀ کالم و نامۀمای توان جان را می» توسیون کنستی«نهایت، مفهوم 
صادی و پاشا بر وضع اقت پژوهش حاضر بر این پرسش استوار شده است که نقد فاضل

 تاریخی است و او چه راهکارهایی برای عبور از وضع ۀسیاسی عثمانی برآیند کدام زمین
 ۀرو، نخست تحوالت سیاسی و اقتصادی دور این بحرانی عثمانی ارائه داده است؟ از

 تاریخی، ۀسلطان عبدالعزیز بررسی شده و سپس با ارائه درک منسجمی از این زمین
روست  گزینش دو محور سیاسی و اقتصادی ازآن.  خواهد شدپاشا تحلیل  فاضلۀمتن نام

ترین رئوس این  بررسی مهم. پاشا بیشتر متوجه این دو مسأله است که انتقادات فاضل
 ۀواسط دهد که فارغ از اختالف نویسنده با دستگاه سیاسی عثمانی، به نامه نشان می

 عثمانی سبب شد  تغییر قانون جانشینی در مصر، وضع اقتصادی و سیاسیۀمسأل
 . راهکارهایی برآیدۀپاشا به نقد این ساختار روی آورده و درصدد ارائ فاضل
 
  پژوهشۀپیشین

در . جریان فکری نوعثمانیان تاکنون موضوع پژوهش مستقلی به زبان فارسی نبوده است
صورت  تحقیقات فارسی اعم از پژوهش مستقل یا ترجمه، متفکران نوعثمانی صرفاً به

 محوریت نقش ١.های گذرایی به آرای آنان شده است اند و یا اشاره عرفی شدهکوتاه م

                                                                                                                                            
پاشـا   فاضل    اند، عمدتاً به کمک مالی مصطفی       های فارسی و آثاری که به فارسی ترجمه شده          در پژوهش . ١

استانفورد  ؛١٥٧ـ١٤٦ ،حضرتی ؛١٤٧،  ١٤٣،  ١٢٩ـ٣/١٢٨؛  ١/٦٨: نکـ  . به نوعثمانیان اشاره شده است    
 .١٣٣ـ١٣٢آدمیت، . ؛٢٣٣ـ2/٢٢٥، شاو و ازل كورال شاو. جي
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های سیاسی و جایگاه او   کنشۀبه واسط.) م١٨٨٨ـ١٨٤٠./ ق١٣٠٦ـ١٢٥٦( نامق کمال
های ترکی را   او در میان پژوهشۀها دربار در ترسیم ادبیات جدید ترکیه، فراوانی پژوهش

 نوعثمانیان به ۀهای ترکی دربار ل، بخشی از پژوهشعالوه بر نامق کما. در پی داشته است
 طبیعتاً نقش ١.اختصاص یافته است.) م١٨٧٨ـ١٨٣٩./ق١٢٩٥ـ١٢٥٥( علی سعاوی

صورت محدودتر در  پاشا درمقایسه با دیگر نوعثمانیان کمتر بوده و بالطبع به فاضل مصطفی
نوعثمانیان درقالب بررسی اندیشه و جایگاه . گران قرار گرفته است کانون توجه پژوهش

اگرچه . گر فقید، شریف ماردین تحقق یافت پژوهش منسجم، امری بود که توسط پژوهش
رقیب در این  نگاری ممتاز او سپری شده است، اما هنوز اثری بی دیرزمانی از تألیف تک

شناسی متناسب   و روش ها تسلط ماردین بر متون دست اول، نظریه. رود زمینه به شمار می
با وجود این، ماردین نیز در این اثر، از . بدیلی ساخته است ضوع، از پژوهش وی اثر بیبا مو

 ٢.پاشا فراتر نرفته است  فاضلۀ برخی وجوه کلی نامۀارائه بحث دربار
 

 فاضل پاشا   مصطفیۀزندگی و زمان
 سلطان سلیمان قانونی چنان بود که گمان ۀشکوه و شوکت سالطین عثمانی تا دور

که  وانگهی، تصور این. خواهان قرار گیرد  روزگاری در معرض نقد تحولکردند نمی
ها  ترین نامه  یکی از نقادانهۀای وابسته به ساختار قدرت عثمانی خود نویسند شاهزاده

فاضل پاشا با گسست از خاندان سلطنتی مصر و  مصطفی. باشد نیز دور از ذهن بود
 پاشا فاضل مصطفی. ، جامع این اضداد شدای انتقادی به سلطان عبدالعزیز نگارش نامه

 پاشا  محمدعلیۀپاشا، والی مصر و نو ، فرزند ابراهیم.)م١٨٧٥ـ١٨٢٩./ق١٢٩٢ـ١٢٤٥(
 در قاهره دیده ١٨٣٠ ۀفوری/ ١٢٤٥در شعبان .) م١٨٤٨ـ١٨٠٥ ./ق١٢٦٥ـ١٢٢٠:ـ حک(

                                                                                                                                            
دربارۀ نامق کمال و علی سعاوی به نگارش درآمده اسـت و آثـار آنهـا گـردآوری و     های زیادی     پژوهش. ١
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ح عالی ای اشرافی از نعمت آموزش در سطو  تعلق به خانوادهۀواسط او به. به جهان گشود
 سلطان عبدالعزیز ١٢٨٣/١٨٦٦در . و بخت اشتغال در مشاغل دیوانی برخوردار شده بود

براساس . پاشا وجود داشت، خاتمه داد  که از زمان محمدعلی١»اکبریت« وراثت ۀبه قاعد
منتقل شود؛ قانونی که به ولیعهدی توانست از پدر به پسر  قانون جدید ولیعهدی می

 ).Buzpınar, 300( پاشا خاتمه داد جای برادرش اسماعیل او بهپاشا و جانشینی  فاضل
 ورود وی به دستگاه سیاسی و دیوانی عثمانی را در ۀمندی از همین خاستگاه زمین بهره

 .سطوح مختلف فراهم کرد تا بتواند پشتیبان معنوی و مالی نوعثمانیان باشد
 با سلطان عبدالعزیز وپاشا، خدیو مصر  بخت با نوعثمانیان یار بود که اسماعیل

ای برقرار کرد و حتی از در   حسنهۀرابط.) م١٨٧١ـ١٨١٥./ق١٢٨٨ـ١٢٣٠( پاشا عالی
ناگفته نماند اختالف . زدوبند و تطمیع با آنها وارد شد تا قانون جانشینی را تغییر دهد

 گسست او از ۀهای مالی زمین پاشا، صدراعظم وقت هم بر سر سیاست میان او و عالی
پاشا به نوعثمانیان  پیوستن فاضل). Mardin, 30-31(  قدرت را بیشتر فراهم کردساختار
ویژه در اروپا  حمایت معنوی و مالی او از نوعثمانیان به. ها اهمیت حیاتی داشت برای آن

پاشا  پشتیبانی فاضل. مانند بود های آنها بی برای تکوین این جریان و پا گرفتن روزنامه
او برای تأسیس و آغاز به کار .  داشتحریت و مخبر ۀ روزنامبدیلی در نشر نقش بی
 مساعدی برای ۀ هزار فرانک کمک کرد و زمین٢٥٠های نوعثمانیان در اروپا  روزنامه

به اروپا .) م١٨٨٠ـ١٨٢٥ ./ق١٢٩٧ـ١٢٤٠( پاشا عزیمت نامق کمال، علی سعاوی و ضیاء
افزون ). .Karal, Osmanlı tarihi, VII. Cilt, s. 307; Atay, sayı 26, s. 9( فراهم کرد

ای از خود بر جای نهاد که حاوی نقدهای جدی به ساختار قدرت  پاشا نامه بر این، فاضل
مارس / ق١٢٨٣متن کامل این نامه در ذیقعده . عثمانی و طرح آراء سیاسی نو بود

توبی مک« و ٣»یک اثر سیاسی«این نامه با دو عنوان .  چاپ شد٢لیبرته ۀ در روزنام١٨٦٧
   آن را منتشر کردمخبر ۀ شهرت یافت و علی سعاوی هم در روزنام٤»از پاریس

)Aatay, sayı 26, s. 8.(دهد که دو محور اقتصادی و   بررسی محتوای نامه نشان می٥
                                                                                                                                            
1.Akberiyet Kaidesi 
2. La Liberté 
3. Bir Eser-I Siyâsî 
4. Paris’ten Bir Mektup 

ای از شـواهد و       ماردین با بررسی مجموعه   . پاشا وجود دارد    تردیدهایی دربارۀ انتساب این نامه به فاضل      . ٥
بـا وجـود ایـن نامـه بـه امـضای            . پاشا را قرین به صحت دانسته است        اضلقرائن عدم انتساب نامه به ف     

 برکس به ایـن     .اند  پاشا منتشر کرده    پاشا رسیده است و محققان هم عمدتاً این اثر را به نام فاضل              فاضل
 کـاپالن و دیگـران    . »توسط او نوشته شده یا امضاء شده است       «موضوع اکتفا کرده است که این نامه        
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از این رو نگاهی به . پاشا به ساختار دولت عثمانی است سیاسی کانون انتقادهای فاضل
 .ین نامه پیش از بررسی محتوای آن ضروری استبستر سیاسی و اقتصادی نگارش ا

 
 سیزدهم/ نوزدهمۀ دوم سدۀ اقتصادی عثمانی در نیم ـسیمای سیاسی

ای در تاریخ عثمانی آغاز شد که  با جلوس سلطان عبدالعزیز بر اورنگ سلطنت دوره
ـ ١٨٣٩ ./ق١٢٧٧ـ١٢٥٥: ـ حک(  سلطان عبدالمجیدۀدر دور. آبستن مسائل بغرنجی بود

 خط همایون و گلخانه شریف خط در قالب دو فرمان عصر تنظیماتاصالحات ) .م١٨٦١
 ./ق١٢٧٥ـ١٢١٤( رشیدپاشا در این اصالحات، صدراعظم وقت، مصطفی. بروز عینی یافت

صورت   وی وارث مشکالت پیشین و به١.در ساختار قدرت حضور داشت.) م١٨٧٥ـ١٨٠٠
از سوی دیگر، . بود.) م١٨٥٦ـ١٨٥٣ ./ق١٢٧٢ـ١٢٧٠( مشخص جنگ کریمه

ـ ١٨٠٨/ .ق١٢٥٥ـ١٢٢٣: ـ حک(  سلطان محمود دومۀهای عثمانی در دور نوسازی
و سلطان عبدالمجید به برآمدن نسلی انجامیده بود که با نگاه انتقادآمیز به .) م١٨٣٩
این متفکران خواهان .  حاکمیت، الگوی اصالحات رسمی را به پرسش کشیدندۀشیو

 سلطان ۀرو دور این از.  و در تربیت و آموزش مردم بودنداعمال تغییراتی در حاکمیت
گیری از متون انتقادی در آن به نگارش  ای تبدیل شد که حجم چشم عبدالعزیز به دوره

چه طغیان قلم نوعثمانیان را علیه ساختار قدرت درپی داشت، ترکیبی از  اما آن. درآمد
 . مسائل اقتصادی و سیاسی بود

این مسائل . ها تأثیر زیادی بر اقتصاد دولت عثمانی داشت خواهی قاللهای متعدد و است جنگ
 سلطان عبدالعزیز به آن گرفتار شده ۀها پیش از دور ریشه در واقعیتی داشت که عثمانی از مدت

های نظامی ضرورت صرف هزینه در این مورد را بیشتر در کانون توجه قرار  افزایش گرفتاری. بود
منتقل شد که برای نوسازی » سی منصوره خزانه«بخشی از درآمدها به  ١٨٢٦/ ق١٢٤٢از . داد

 Zürcher, 44, 76; Pamuk, 107-108; Karal, Osmanlı( امور نظامی تأسیس شده بود

Tarihi, VI/213; Karal,“Gülhane Hatt-ı Hümayununda batının etkisi”, 587 .(

                                                                                                                                            
انـد نخـستین بخـش از ایـن اثـر را بـه نامـۀ          ادبیـات جدیـد تـرک را منتـشر کـرده      کـه مجموعـه  

 :نکـ . اند پاشا اختصاص داده فاضل مصطفی
Kaplan, Mehmet, Engingün, Inci, Birol, Emel. Yeni Türk Edebiyati Antolojisi II, İstanbul, 

2.baskı, Marmara Üniversitesi, 1993, ss. 1-11; Berkes, Niyazi. The development of 
secularism in Turkey, London: C. Hurst & Co, 1988, p. 205; Mardin, 278. 

 : رشیدپاشا نکـ  برای آگاهی دربارۀ مصطفی. ١
Kaynar, Reşat, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Baskı, 1985. 
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ردان عثمانی به سراغ های ناشی از جنگ کریمه، سبب شد دولتم سنگینی هزینه
های دولتمردان  وپاش ریخت. شد ها به جنگ ختم نمی البته هزینه. استقراض بروند

ها هم بار سنگینی بر دوش  گاه ها و تفرج های آنان و ساخت کاخ عثمانی همچون جشن
این مسائل در کنار نوسان جهانی نقره و معافیت گمرکی کاالهای . دولت نهاده بود
 ;Karal, Osmanlı tarihi, VI/ 205, 216( قتصاد عثمانی را گرفته بوداروپایی، رمق ا

Davison, 262 کاپیتوالسیون و تبعات مالی و ). ٢٣٣عیسوی، ؛ ١٧٧ـ٢/١٧٦شاو، ؛
ای  رشته. تر شود اقتصادی آن هم مزید بر علت شده بود تا عرصه را بر دولت عثمانی تنگ

های اقتصادی  یان را متوجه سیاستاز مسائل و مشکالت، موجب شد که نقد نوعثمان
مصائب سیاسی ترتیب میراث   بدین١. شودتنظیمات ۀویژه سیاست استقراض دور پیشین به

 سلطان عبدالعزیز حتی سبب شده ۀو اقتصادی در کنار بیماری و برخی خلقیات آزاردهند
ظهور ای بود که امکان  گونه وضع سیاسی هم به. بود تصویر هولناکی از او شکل بگیرد

اند  هایی که در این مقطع روی کار آمده تعدد صدراعظم. صدراعظمی کارآمد وجود نداشت
 ).Karal, Osmanlı tarihi, VII/135-136; Temperley, 167-169( معنادار است

های تحت  نامیده بود و بر وسعت سرزمین» سلطان جهان«سلطان سلیمان خود را 
اما عصر جهانگیری سالطین عثمانی پایدار ) ٧٣ اینالجق،( کرد اختیار خود افتخار می

گیر دولت عثمانی بود که نقد نوعثمانیان را درپی  از نظر سیاسی، دو مسأله دامن. نبود
از یک سو، دولت برای حفظ یکپارچگی خود نیازمند مفهومی بود که با تکیه بر . داشت

گرایی جلوه  وم در عثمانیاین مفه.  دینی را گرد هم آورد ـآن بتواند عناصر مختلف قومی
اما برای تحقق این مفهوم در قالب سیاسی نیاز بود الگوی حکومتی مطرح شود که . یافت

برای تحقق این الگو عبور از ساختار اصالحات .  اتباع باشدۀقائل به مفهوم حق برای هم
توسط نوعثمانیان  و تبیین مبانی تئوریک بدیل سیاسی آن ضرورت داشت؛ این مهم به

ها در ساختار  کوشش برای سهیم کردن آنتعریف حق برای اتباع عثمانی و . تحقق یافت
با توزیع قدرت سیاسی و . حکومت، بروز بیرونی نگاه جدید به حاکمیت سیاسی بود

 ۀتوانست جام ها می  عثمانیۀ آن از سالطین و دربار به مردم، این خواستۀتسرّی دامن

                                                                                                                                            
: وضوع و نگرش نوعثمانیان، به ویژه نامق کمال به وضعیت اقتـصادی نکــ               برای آگاهی بیشتر از این م     . ١

 ؛١٤٨لوئیس، 
 Karpat, 51-52; Davison, 261; Kemal, Namık, “Sanat ve ticaretimiz”, 279; Kemal, Namık, 

“İbret”, 48-49; Kemal, Namık, “Terakki”, 216; Karal,Osmanlı tarihi,  VII/300-301; Çadırçı, 
47-48; Siler, “Namık Kemal'ın iktisadi görüşleri”, 656-657, 662; Zürcher,49-50, 89, 304. 
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انی شدند که محوریت تمرکز را از اصالحات به نوعثمانیان بانی جری. عمل بپوشد
آنان رویکردی انتقادی به نظام سیاسی مستقر مطرح کردند و . حکومت قانون سوق داد

درچنین . به مفهوم مدرن کلمه را در کانون توجه قرار دهند» مردم«کوشیدند سهم 
 . پاشا به سلطان عبدالعزیز منتشر شد  فاضلۀبستری نام

 
 » مکتوبی از پاریس«وجوه انتقادی 

 نقد اوضاع اقتصادی و فساد اداری) الف
رکود صنعت، تجارت و .  فاضل پاشاستۀتوجه به اقتصاد یکی از وجوه مهم و آغازین نام

به باور او . پاشا دور نمانده است هایی است که از چشم فاضل زراعت از نخستین موضوع
ها جهت  ای که آن گونه ا گرفته بهای دچار آسیب شده که رمق مردم ر گونه  این وضع به

پاشا با واقعیت   سخن فاضل١).Lettre, 8( کنند خروج از این وضع هیچ کوششی نمی
 ۀ سدۀکشاورزی عثمانی از نیم. اقتصادی دولت عثمانی در این زمان منطبق بود

های کارآمد و راه و حمل و نقل مناسب،  آوری نوزدهم به دالیلی چون نبود فن/ سیزدهم
پاشا، مشکالت مالی و  افزون بر این، فاضل). ١٥٨ ،١٥٣عیسوی، (  چندانی نکرده بودرشد

نگاهی به وضع . تنگنای خزانه را که پیش روی دولت عثمانی قرار داشت، نقد کرده است
های  پاشا ناظر به برخی از واقعیت دهد که سخن فاضل  عبدالعزیز نشان میۀمالی دور

 نظامیان و کارمندان دولتی بارها از پرداخت نشدن .اقتصادی در دولت عثمانی بود
های سلطان  عالوه بر جنگ و مسائلی چون ولخرجی. مند بودند شان گله حقوق

عبدالمجید که میراث نامطلوبی برای سلطان عبدالعزیز برجای گذاشت، وقوع برخی 
 ها و سقوط ارزش پول رایج عثمانی آغاز نامیمونی برای این سلطان بود شورش

)Davison, 110-111 .(مالی دولت ۀ عبدالعزیز شش فقره استقراض به کارنامۀدر دور 
البته کسانی چون . شد های دربار یا مسائل بالکان می عثمانی افزوده شد که صرف هزینه

هایی برای عبور از این بحران  کوشش.) م١٨٨٣ـ١٨١٨./ ق١٣٠٠ـ١٢٣٣( محمود ندیم پاشا
). Karal, Osmanlı Tarihi, VII/233-239, Kuran, 37( یدانجام دادند که به نتیجه نرس

 ۀهای جدید، رژ برآن عبدالعزیز تعلق خاطر مشخصی به خرید رزمناو و تفنگ افزون
های کالن زیاد بود و  هزینه. نظامی و صرف هزینه برای تجمالت چون ساخت کاخ داشت

ت که بالغ بر پانزده درصد بگیران داش از سویی هم عبدالعزیز فهرست بلندباالیی از حقوق
                                                                                                                                            

 .اکتفا شده است Lettreبه دلیل طوالنی بودن عنوان نامه به همان واژۀ . ١
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؛ ٢٧١شاو، (  دولت وضع نامساعدی داشتۀبلعیدند و خزان های عثمانی را می کل هزینه
 ).Temperley, 164؛ ٥١٤راس،  کین

 حاکم و بالتبع سقوط ۀدرکنار وضع نامطلوب اقتصادی، فساد فراگیر و ظلم طبق
 ۀباور او افزایش فساد در بدن به. پاشا دور نمانده است اخالق در میان مردم از دید فاضل

از نگاه او این افراد . انجامیده است» ظالم و مظلوم«حاکمیت به تقسیم مردم به دو بخش 
اند و با تکیه بر این قدرت  شمار رفته ظالم در ساختار سیاسی دولت قدرت مسلط به

امعه، مردم  جۀبا سرایت فساد ساختار دولت به بدن. اند را هم مرتکب شده» انواع منهیات«
» خون عثمانی «ۀپاشا شایست باور فاضل اند؛ امری که به هم گرفتار افول اخالقی شده

پاشا برای تأیید سخن خود به تاریخ عثمانی مراجعه کرده و صفاتی چون   فاضل١.نیست
اما .  کهن دانسته استۀپرستی را در میان عثمانیان دارای ریش فتوت، فداکاری و وطن

ت، توان ایستادگی مردم و پایداری این صفات پسندیده را از میان برده زعم او مشکال به
ی نامق کمال است؛ رؤیاپاشا یادآور   فاضلۀفحوای این قسمت از نام). Lettre, 6(است

  آنجا که نقد خود را متوجه زوال اخالق در میان مردم عثمانی کرده است
)Namık Kemal, Rüya, 255-256 .(ۀ ادارۀ اذعان کرده است که شیوپاشا در ادامه فاضل 

اما راهکار . غیر این صورت تبعات سنگینی در انتظار خواهد بود عثمانی باید تغییر کند در
  جامعه چیست؟  الگوی سیاسی مطلوب برای دولت عثمانی و ادارهۀپاشا برای ارائ فاضل
 
 نقد نظام آموزش) ب

 دیگری ۀگرفته از غرب، مقولنقد ساختار آموزش و ضرورت توسعه الگویی جدید و بر
 کشورهای ۀاو با استناد به تجرب.  خود پیش کشیده استۀپاشا در نام است که فاضل

 نظام آموزشی کوشیده نشان دهد که ۀ توسعۀغربی همچون سوئیس و انگلیس در زمین
. رساند هایی به بسط آگاهی مردم یاری می دولت عثمانی درصورت اعمال چنین سیاست

سواد در سوئیس کار دشواری است، در  که متذکر شده است یافتن افراد بیپاشا  فاضل
او همچنین به .  آموزش را به پرسش گرفته استۀ عثمانی در زمینۀواقع وضع جامع

مرور از امتیازات خود کاسته و   انگلیس اشاره کرده است که در آن هیأت حاکمه بهۀنمون
در ادامه برای . اند  مردم کردههمت خود را صرف گسترش علم و دانش در میان

 پیشبرد امور ۀپاشا این پرسش مطرح شده است که با وجود چنین الگویی و شیو فاضل

                                                                                                                                            
 .٩ـ٨صص : ١٣٢٦، پارسدن بر مکتوب: بنگرید به. به کار برده شده است» خون عثمانی«ی ترکی  در نسخه. ١
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هراس از بازگشت به عقب و ). Lettre, 7( در اروپا چرا عثمانیان باید به عقب بازگردند؟
نها در غرب و  زیست آۀسو نبودن با تحوالت زمانه، در میان نوعثمانیان برخاسته از تجرب هم
ترین متفکر نوعثمانی هم متأثر از  نامق کمال، برجسته.  ترقی بودۀنوعی ملهم از اندیش به

جلو حرکت کنند و  زند که روبه این اندیشه، بر مردم و حاکمان دولت عثمانی نهیب می
). Namık Kemal, Rüya, 257-258( مراقب افتادن در مسیر سکون و ایستایی باشند

ران سیاسی عصر اصالحات از ضرورت توجه به نظام آموزشی و بسط آن غافل گ البته کنش
ای برای  پاشا در نهایت فراهم کردن زمینه نبودند، اما سخن از چنین مباحثی از سوی فاضل
 .ای و دستگاه سیاسی غرب است طرح الگوی سیاسی جدید منبعث از نظام اندیشه

 
 نقد سیاست دینی حکومت عثمانی) ج

 ۀاو دامن. پاشا معطوف به سیاست دینی عثمانی است  فاضلۀه انتقادی نامدیگر سوی
 دین و سیاست را مشخص کرده و خطاب به سلطان نوشته است ۀاعمال قدرت دو حوز

. دهند های اخروی را وعده می رانند و به بندگان نعمت که دین و مذهب بر روح حکم می
 ۀگیرد که در حیط مسائلی قرار نمی ۀبه باور او تحدید و تعیین حقوق ملت در زمر

پا را فراتر نهاده و اذعان کرده است که اگر دین در همان پاشا  فاضل. اختیارات دین باشد
باقی نماند و در امور دنیوی مداخله کند هم دین و هم مسائل دنیوی » حقایق ازلی«مقام 

ی مسیحیان و به زعم او عدالت در دنیا یک نوع است و نباید برا. بینند آسیب می
کارگیری عدالت برای   کلیدی نه بهۀمسلمانان سیاست جداگانه به کار گرفت؛ پس مسأل

 ۀ این وجه نام).Lettre, 16( است» عدالت صحیحه«مسلمانان یا مسیحیان که اعمال 
اصول «پاشا بیشتر از وجوه دیگر برای پژوهشگران جلب توجه نموده و تأکید بر  فاضل

 نامه ۀدر این نامه از وجوه برجست» رویکرد سکوالر«و نیز » ت عرفیسیاس«و » لیبرالیسم
نگاهی به آثار نوعثمانیان و  نیم). Mardin, 277؛ ١٣٣آدمیت، ( برشمرده شده است

 ۀهای غربی و اسالمی وجه متمایز این بخش از نوشت ها برای تطبیق آموزه کوشش آن
الب آثار متعددی کوشید مفاهیمی کمال در ق نامق. دهد پاشا را بیشتر نشان می فاضل

 های اسالمی سازگار کند پرستی، نظام پارلمانی و آزادی را با آموزه چون وطن
؛ تالشی که در آثار علی ١)١٢/٧؛ نومرو ٣ـ٤/١؛ نومرو ٢ـ٢/١سی، نومرو  غزته حریت(

                                                                                                                                            
ـام             » اصول مشورت «مق کمال رشته مقاالتی با عنوان       نا. ١ ـاس طـرح نظ ـانی براس نوشت که درصدد توجیه نظام پارلم

 .٢٣١ـ١٧٦، ١٩١١، استانبول، مقاالت سیاسیه و ادبیه: ، در»اصول مشورت حقنده مکتوبلر«: مشورتی اسالم بود
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ها برای سازگاری   با نگاهی به آثار نوعثمانیان و کوشش آن١.سعاوی هم هویداست
توان دریافت که چرا  های اسالمی، می  برخاسته از سپهر گفتمانی غرب و آموزهمفاهیم

 .صورت جدی در کانون توجه پژوهشگران بوده است پاشا به  فاضلۀاین بخش از نام
 

 » نظام سربستانه«تحقق : پیشنهاد راهکار
پاشا برای درک راهکاری که برای حاکمیت سیاسی عثمانی   فاضلۀواکاوی محتوای نام

نخست، او کوشیده است نشان دهد عثمانی با . سازد دهد، دو نکته را روشن می ارائه می
به باور او اگر قرار بود . تکیه بر اصالحات از تنگناهای موجود عبور نکرده است

ای دیگر رقم  شده برای گذار از این تنگناها پاسخگو باشد وضع به گونه های انجام نوسازی
دوم، .  حاکمیت ضروری استۀالحات و بازاندیشی در شیوخورد، پس عبور از اص می

. پردازد که بتواند فراتر از اصالحات عمل کند پاشا به طرح الگوی سیاسی بدیلی می فاضل
 الگویی ۀ سیاسی آنها را به مثابۀ کشورهای اروپایی رفته و تجربۀاز این رو، به سراغ تجرب

ش یکی از مسائلی است که به باور  ارتۀضرورت تقویت بنی. مطلوب معرفی کرده است
پاشا در تغییر وضع برخی از کشورهای اروپایی تأثیرگذار بوده است، اما در نهایت  فاضل

نظام «بر این نکته تأکید کرده است که تغییرات ساختاری این کشورها، رهاورد 
ثمانی، او با انتقاد از فساد فراگیر ساختار قدرت ع). Lettre, 16( بوده است» سربستانه

 تاریخی کشورهای ۀپاشا تجرب فاضل.  الگوی خود فراهم کرده استۀای را برای ارائ زمینه
کارگیری  ها پیش و پس از به فرانسه، اتریش و پروس را برشمرده و با وصف وضع آن

البته کانون توجه .  حاکمیت را تعریف کندۀ تالش کرده است این شیو٢حکومت مشروطه
). Lettre, 9, 16(  آن کشور است١٧٨٩جه فرانسه و انقالب پاشا عمدتاً متو فاضل
» نظام سربستانه««توسیون بهره گرفت که در متن ترکی به   از اصطالح کنستیپاشا فاضل

 حکومت قانون و ۀتأکید بر اندیش). ١٦: ١٣٢٦، پارسدن بر مکتوب( ترجمه شده است
ر متفکران نوعثمانی هم به شود و دیگ پاشا محدود نمی فاضلبرقراری نظام مشروطه به 

 ۀضرورت اعمال ارادگذاری،  کمال در آثار خود به نظام قانون نامق. اند این مفهوم پرداخته
                                                                                                                                            

نـک    دکـی امـراض داخلیـه       ه نمـر  ١٩«؛ مخبـر،    ٤،  ١٩، نسخه   »امراض داخلیه «سی،    سعاوی، مخبر غزته  . ١
حـضرتی، حـسن و تـوران       : ؛ نیز نکــ     ٤،  ٢٢، نسخه   »سؤال و جواب  «؛ مخبر،   ٢ـ١،  ٢٠، نسخه   »مابعدی

، سـال  نامۀ تـاریخ اسـالم   پژوهش، »علی سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثمانی  «طوالبی،  
 .٦٨ـ٥٧، ١٣٩٠اول، شماره چهارم، زمستان 

2. un gouvernment constitutionnel/ régime constitutionnel 
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 ۀتجربی فرانسه و »نظامات اساسیه«او . مردم و حق حاکمیت آنها توجه کرده است
؛ ٥٠٦: ١نومرو ، سی حریت غزته( عنوان الگو معرفی کرده است پارلمانی انگلستان را به

 فرانسه اشاره کرده و ۀبه تجربعلی سعاوی هم برای عالج مصائب عثمانی ). ٦: ٢ نومرو
 ١.کار گرفته است را به» قنستتیسیون«همان اصطالح 

توانست  اما توزیع قدرت سیاسی و دخالت مردم در ساختار حاکمیت چه دستاوردی می
ایی در اختیار داشت که  وسیع جغرافیۀ عثمانی داشته باشد؟ عثمانی گسترۀبرای ادار

با ). Davison, 40, 61-62( سبب گرد آمدن اقوام و ادیان متعدد درکنار هم شده بود
های افول در عثمانی این پرسش مطرح شد که طیف متعدد دینی و قومی  ظهور نشانه

توان در ذیل نام عثمانی نگه داشت؟ دولت عثمانی به ضعف گراییده بود  مذکور را چگونه می
خواهانه و  های استقالل وانگهی، جریان. های خارجی در امور آن دخالت داشتند رتو قد

 فرانسه قوت ١٧٨٩های قدرتمندی چون انقالب  های ملی جدید متأثر از تکانه تکوین هویت
دولت . تری به خود گرفته بود  قومی رنگ جدی ـ این تنوع دینیۀداشتند و پرسش دربار

های بیگانه و سلب بهانه از آنها برای دخالت در   داخلی، اقناع قدرتعثمانی جهت بهبود وضع
یکی . ها، کوشید راهکاری برای این مسأله بیابد شان از رهگذر حفظ حقوق اقلیت امور داخلی

، فرمان اصالحات و خط شریف گلخانههایی چون  با صدرو فرمان. از راهکارها، اصالحات بود
.  اتباع خود استۀهد که قادر به رعایت حقوق همدولت عثمانی درصدد بود نشان د

باورمندان به جریان مذکور . گرایی هم جریان فکری بود که از بطن این وضع زاده شد عثمانی
  قومی عثمانی بودند  ـهای مختلف دینی به دنبال تعریف وجه اشتراک میان طیف

)Karal, Osmanlı Tarihi, VIII/14, 229 .(و تعیین حقوق برابر برقراری نظام مشروطه 
گرایی در وجه عینی آن   اتباع عثمانی یکی از راهکارهای تحقق مفهوم عثمانیۀبرای هم

 مسلمانان و مسیحیان درصورت تحقق ٢»تساوی حقوق«پاشا به  تأکیدی که فاضل. بود
 ). Lettre, 11( نظام مشروطه کرده است از همین زاویه قابل بررسی است

توانند در حقوق   نظام مشروطه، مسلمانان و مسیحیان میۀ سایپاشا در به باور فاضل
 آن اعتدال هم برقرار ۀو وظایف خود از مساوات برخوردار شوند؛ وضعی که در سای

های پیشین نشان داده بود که طرح ضرورت   اصالحات در دورهۀالبته تجرب. خواهد شد

                                                                                                                                            
؛ ١،  ٢٧، نـسخه    سـی   مخبـر غزتـه   ،  »اصول مشورت «؛  ١٩، نسخه   سی  مخبر غزته ،  »امراض داخلیه «. ١

 .١، ٣٧، نسخهسی مخبر غزته، »خطبه«، ٢، ٣٤، نسخه سی مخبر غزته، »خطبه«
2. égalité de droits 
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 این رو در بخشی از نامه،  از١.مفاهیمی چون حکومت قانون هم بدون مانع نخواهد بود
او اذعان . نفع ساختار قدرت بازتاب یافته است  عناصر ذیۀپاشا از مواجه هراس فاضل

 را برای نظام سربستانهکرده است که مشاوران و اطرافیان سلطان ممکن است اصطالح 
این افراد به سلطان .  آن مشوش کنندۀاو به شکل دیگری معنا کرده و ذهن او را دربار

کنند که نظم نو ضمن فروکاستن جایگاه او، استقالل و قدرتش را هم از میان  لقاء میا
پاشا را  این دغدغه فاضل. دهد برد و حتی دین مردم را هم در معرض تهدید قرار می می

بر آن داشت تا بکوشد به سلطان اطمینان خاطر دهد که نظام نو به جایگاه او آسیبی 
تالش . ٢)Lettre, 17( اش همچنان در مدنظر قرار خواهد بود»رانهافکار پد«و قطعاً زند  نمی

برای آسوده کردن خیال سلطان در آثار دیگر متفکران نوعثمانی چون ضیاءپاشا هم 
کوشد سلطان عبدالعزیز را متقاعد کند که پارلمان به  هویداست؛ آنجا که در عالم رؤیا می

پاشا اذعان کرده  فاضل). Ziya Paşa, Rüya, 111( ای نخواهد زد  او لطمهۀجایگاه ملوکان
است تحقق این نظام در زندگی فردی مردم هم دخالتی نکرده و حافظ حریت، مال و 

، افزون بر تقویت اساس دولت و برقراری نظام سربستانه ۀوانگهی، در سای. ملک مردم است
 ایجاد کردتوان مانعی در برابر مداخالت بیگانگان  مساوات میان مذاهب مختلف، می

)Lettre, 12-13 .( ترتیب تعریف کرده است که در  سازوکار نظام مشروطه را هم بدیناو
در استانبول » مجلس کبیر« انتخاباتی آزاد از هر ایالتی افرادی برگزیده شده و یک ۀسای

 مصری همچنین کوشیده ۀ این شاهزاد٣).٢٥: ١٣٢٦، پارسدن بر مکتوب( شکل بگیرد
این مجلس و ساختار سیاسی متعاقب آن نافی قدرت سلطان نیست و است نشان دهد که 

نمایندگان مجلس هنگام حضور در استانبول باید مطالبات مردم را رصد کرده و به صورت 
برای دولت عثمانی که با وجود کثرت ). Lettre, 17( مستقیم به اطالع او برسانند

توانست از این  قراری نهاد پارلمان میها هنوز تنوع قومی و دینی داشت، بر خواهی استقالل
 آن مسلمانان و مسیحیان گرد هم آمده و تضمینی برای ۀمنظر نیز اهمیت یابد که در سای

 ).Lettre, 23( پاشا هم جلوه یافته است  فاضلۀای که در نام بقای دولت باشد؛ نشانه
                                                                                                                                            

بـرای اعتـراض بـه فرمـان     . م١٨٥٩./ق١٢٧٦کرده که در اشاره  » لی  واقعه کوله «توان به     برای نمونه می  . ١
در عصر تنظیمات شکل    .) م١٨٥٦./ق١٢٧٢(و فرمان اصالحات  .) م١٨٣٩./ق١٢٥٥(خط شریف گلخانه    

 Davison, 101-102 : نکـ . گرفت
پارسـدن بـر   : استفاده شده استintentions paternelles برای » افکار پدرانه«در متن ترکی از اصطالح . ٢

 .٢٥، ١٣٢٦، بمکتو
 une assemblée librement: مجلس کبیر به عنوان ترجمۀ این اصطالح به کار برده شده است. ٣



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١١٠

 جدید ۀ ترکیآزادی یکی از مفاهیم بنیادینی است که متفکران معاصر جهان عثمانی و
 در حریت ۀ از انتشار روزنام١.اند در کنار ضرورت تحقق نظام مشروطه از آن سخن گفته

مایه و   توسط نامق کمال با درونرؤیا تا نگارش اثر  ـپاشا  به پشتگرمی فاضل ـلندن
 شخصیت محوری حریت، تالش دیرپایی برای بسط مفهوم آزادی در میان متفکران 

 اپو پس از جمهوریت نیز توسط کسانی چون احمد آقایف این تک. ترک آغاز شد
  ی نامق کمال و محوریت مفهوم حریت تداوم یافترؤیاای نزدیک به  مایه با درون

)Namık Kemal, Rüya, 254-255; Ağaoğlu, 127 ( تا این متفکران نشان دهند که این
 پیشرفت فرانسه و پاشا هم فاضل. مفهوم جایگاه کانونی در ساختار سیاسی مدرن دارد

 ). Lettre, 9(مردم را پیامد بسط حریت دانسته است» ترین پویاترین و غنی«تبدیل آنها به 
پاشا نسبت مردم عثمانی با نظام سیاسی مدرنی چون نظام مشروطه و  از نگاه فاضل

 او را رقم زده ۀساختار پارلمانی چیست؟ پاسخ به این پرسش یکی از وجوه متمایز نام
زعم او دارای سرشت  سخن گفته که به» ترک«پاشا به صورت مشخص از مردم  اضلف. است

رو نباید مانعی بر سر راه آنان جهت تحقق حکومت  این متمایزی با دیگر مردم نیستند، از
 ۀگرایی در نام  ترکۀای از رونق اندیش  جلوهۀاین سخن به مثاب. مشروطه وجود داشته باشد

هایی از  او سپس پرسش). Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, 295( او تلقی شده است
ای که وجه عمومی به خود  تنها مردم ترک از این قاعده«: این دست را مطرح کرده است

ها قرار  تری از دیگر ملت گرفته است باید استثناء باشند؟ یعنی ملت ترک در سطوح پایین
هفته است که آنان را باید جدا از دارند؟ در خلقت مردم ترک با دیگر مردم تمایزی ن

ها عمالً بر سرشت برابر  پاشا با طرح این پرسش فاضل). Lettre, 16 ( »دیگران تلقی نمود؟
ها با مردمی تأکید کرده است که ساختارهای مدرنی چون نظام مشروطه را برای  ترک

میت کنار نهاد بر همین اساس باید پایبندی به اصول کهن را در حاک. اند حاکمیت برگزیده
اند و به تحول جایگاه آنها منتهی شده است؛ حکومت  و به مسیری رفت که دیگران رفته

 پاشا بود؟  عثمانی تحقق آرمان فاضلۀاما آیا تحقق مشروط). Lettre, 17( مشروطه
 

 پاشا؟ مشروطیت و جمهوریت، تحقق یا توقف آرمان فاضل
 راهکارهایی ۀختار قدرت عثمانی به ارائپاشا نخست با طرح انتقادهای خود به سا فاضل

                                                                                                                                            
، پارسدن بر مکتوب  : آمده است ) liberté(در ترجمۀ این نامه هم همان معادل رایج حریت برای لیبرته            . ١

 .١٦ـ١٥: ١٣٢٦
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غرب، . برای عبور عثمانی از بحران پرداخت که ریشه در فرهنگ سیاسی غرب داشت
 معاصر قرار داد و ۀگران متجدد مسلمان در دور الگوی مطلوبی فراروی طیفی از اندیشه

 این ۀ درباراما. کار گیرند آنها کوشیدند این الگو را برای حاکمیت سیاسی جوامع خود به
نظر از وجوه تمایز غرب و عثمانی، آیا اصوالً  شود که باصرف نامه این پرسش مطرح می

پوشی از واقعیات حاکم بر دولت عثمانی نبود؟  چشم» مرد بیمار اروپا«امید به بهبود 
 عثمانی بحران پیش رو ۀ الگوهای غرب به جامعۀپاشا این بود که با ارائ یعنی تلقی فاضل

. بندد؟ به هر حال زمانه آبستن اتفاق نوی در سپهر سیاسی دولت عثمانی بود یرخت برم
روی هم .  اول عثمانی را شاهد باشدۀپاشا نبود که مشروط بخت زندگی بیشتر یار فاضل

 اول را ۀهای مطرح نوعثمانی آنقدر کوتاه بود که فقط تحقق مشروط شخصیترفته، عمر 
نشست  ا زنده بود و تحقق مشروطه را به نظاره میپاش اگر فاضلاما آیا . شاهد بودند

کرد که درصورت عبور از اصالحات و گذار به  جانی می همچنان بر این سخن خود سخت
پیماید که  گیری از ساختارهای حکومتی با آبشخورهای غربی، عثمانی راهی را می بهره

پاشا از مفهوم  لرسد فهم فاض فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی پیمودند؟ به نظر می
 متأخری از ۀهای تاریخی و فرهنگی غرب نیست و او جلو توسعه، مبتنی بر درک واقعیت

 تمدنی غرب یعنی نظام مشروطه را با نگرش فروکاهانه برای عثمانی پیشنهاد ۀتوسع
 نگرش و راهکار نهایی او برای غلبه بر وضع بحرانی ۀرو، این شیو از این. کرده است
 .انست پاسخگوی نیازهای ساختاری عثمانیِ رو به زوال باشدتو عثمانی نمی

.) م١٩٠٩ـ١٨٧٦ ./ق١٣٢٧ـ١٢٩٣ :ـ حک(  سلطان عبدالحمید دومۀمشروطه در نهایت در در دور
مسائل اقتصادی پیش روی دولت عثمانی در . به بار نشست اما موانع جدی پیش روی آن قرار داشت

ها بر درآمدهای خزانه  پیش از سلطنت او هم هزینه. ت سلطان عبدالحمید دوم هم تداوم یافۀدور
های جنگ،  هزینه. انجامیده بود. م١٨٧٥./ ق١٢٩٢ورشکستگی مالی سالبرتری داشت و حتی به 

قدر باال گرفته بود که دولت سلطان عبدالحمید از  مواجب نظامیان و حقوق کارمندان دولت هم آن
 این سلطان هم سبب از دست رفتن ۀهای دور جنگ و خودمختاری. آمد پس پرداخت آن برنمی

 ./ق١٣٠١ـ١٢٣٨( پاشا مدحت. سوم مساحت و بیست درصد جمعیت عثمانی شد حدود یک
این دغدغه در نطق سلطان . هم در کوشید راهکاری برای حل مشکالت مالی بیابد.) م١٨٨٤ـ١٨٢٢

 ١.تهم جلوه یاف.) م١٨٧٦ ./ق١٢٥٥عبدالحمید در افتتاح مجلس مبعوثان در 

                                                                                                                                            
 ؛ ٢٨٢؛ شاو، ٨٥ـ٨٤؛ عیسوی، ١٤٨س، لوئی: شده بنگرید به برای آگاهی دربارۀ وضعیت ترسیم. ١

 Milgrim, 519; Zürcher, 85, 88-89; Karal, Osmanlı Tarihi, VIII. Cilt, 521, 14, 369, 415; 
Deringil, 346; İpek, 20; Karal, Osmanlı Tarihi, VIII. Cilt, 14, 415-417; Kili/Gözübüyük, 48. 
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 خود نوشته بود نباید در تحقق الگوی سیاسی کارآمد ۀپاشا در بخشی از نام فاضل
 اما واقعیت آنجاست ١).Lettre, 23( برای دولت عثمانی آنقدر تعلل کرد کار از کار بگذرد

افزون بر مشکالت اقتصادی، هم زمان . که برای بقای عثمانی دیگر کار از کار گذشته بود
عنوان یک  گرایی همچنان به پاشا، عثمانی هم پس از مرگ فاضلنگارش این نامه و 

با این که یوسف .  سیاسی عثمانی وجود داشتۀجریان فکری تأثیرگذار در بدن
 دوم با ۀچند سال پیش از تحقق مشروط.) م١٩٣٥-١٨٧٦./ق١٣٥٣-١٢٩٣(آقچورا

گرایی،   سه جریان فکری عثمانیۀ آشکارا به داوری دربار٢»سه طرز سیاست«نگارش 
توانست  گرایی نپرداخت، اما تلویحاً به وضعی اشاره کرد که دیگر نمی گرایی و ترک اسالم

گرایی در  با وجود این مفهوم عثمانی). ٦٨-٦٢: ١٣٩٢آقچورا، ( پیشین بچرخدۀبر پاشن
گران سیاسی در  متفکران و کنش. کرد جانی می سپهر گفتمانی عثمانی همچنان گران

 و حتی چندی پس از آن همچنان بر ضرورت پایبندی به  دومۀ مشروطۀآستان
های بزرگ روبه پایان  ای که عمر امپراتوری کردند اما در زمانه گرایی پافشاری می عثمانی

بود و نظم جدید برآمده از جنگ جهانی اول الگوهای دیگری برای حاکمیت پیش رو 
اگر چند بندی که . تپیش روی آنان قرار گرف» ترکیه«انداز  نهاد، تنها چشم می

مالک ) Lettre, 16( خود آورده استۀدر نام» ملت ترک« ضرورت احیای ۀپاشا دربار فاضل
 جدید بخشی از آرمان او ۀکمال پاشا و ترکی توان گفت با ظهور مصطفی قرار گیرد، می

توان نادیده گرفت که انتشار آثار نوشتاری و  هرچند در نهایت این را هم نمی. تحقق یافت
های سیاسی بستری فراهم آورد که در  پافشاری نوعثمانیان و بعداً ترکان جوان بر کنش

 .های مفاهیم و نهادهای سیاسی مدرن در ترکیه نقش داشت ظهور و تقویت پایه
 
 گیری نتیجه

و سالطین عثمانی بر شهری مسلط .) م١٤٥٣./ ق٨٥٧( که قسطنطنیه فتح شد زمانی
» شکوه«کردند افولی هم در پی این  بود، گمان نمی» عالمتختگاه «شدند که به باورشان 

عصر ای از اصالحات را ایجاب کرد که در قالب مقاطعی چون  درک این افول رشته. باشد
اما با ظهور جریان فکری نوعثمانیان .  بروز یافتعصر تنظیمات و نظام جدید، الله

یی چون نظام مشروطه و بسط ای برای فراتر رفتن از سطح اصالحات و طرح الگوها زمینه
که از نظر مادی  فاضل پاشا افزون بر این مصطفی. دهای فردی و اجتماعی فراهم ش آزادی

                                                                                                                                            
1. Il est trop tard! 
2. Üç Tarz-ı Siyaset 
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ای به سلطان عبدالعزیز به تکوین   کنش فکری نوعثمانیان شد، با نگارش نامهۀپشتوان
واکاوی . های جدید از سوی نوعثمانیان کمک کرد مندی برای طرح اندیشه جریان نظام

نامه ناظر بر نقد وضع .  تاریخی آن، محور این پژوهش بودۀمحتوای این نامه در زمین
اقتصادی، فسادی اداری، نظام آموزشی و سیاست دینی عثمانی است و بروز بیرونی 

پاشا برای  اما راهکار نهایی فاضل. رود تشدید بحران سیاسی در دولت به شمار می
پرده از سطح اصالحات به سطح ضرورت   بیرویارویی با این وضع، گذاری صریح و

نظام «یا به تعبیر آن زمان » توسیون کنستی«مفهوم . برقراری حکومت قانون است
پاشا در تحول کشورهای اروپایی  فاضلباور  ترین مفهومی است که به کلیدی» سربستانه

سیاسی جدید زعم او افول دولت عثمانی را تنها با تکیه بر مفاهیم  به. تأثیر داشته است
. توان متحول کرد می» نظام مشروطه«صورت مشخص  برخاسته از آبشخور غربی و به

دهد با  پاشا زنده نبود نبود، نشان می بررسی سپهر سیاسی عثمانی در زمانی که فاضل
گرایی  وجود به بار نشستن دو مشروطه، بحران همچنان پایدار ماند و این راهکار ترک

پاشا از غرب  رسد تلقی فاضل به نظر می. ی روبه زوال قرار گرفتبود که پیش روی عثمان
و ضرورت أخذ الگوی سیاسی از آن برای ساختار سیاسی عثمانی از یک نگرش 

این نگرش دستاوردهای تمدنی غرب را، فارغ از این که در . فروکاهانه مایه گرفته است
وانگهی درک . کاهد ن فرومیهای متأخر آ چه زمینه و بستری تکوین یافته است، به جلوه

مند و  پاشا از شرایط سیاسی و اقتصادی دولت عثمانی در این مقطع درک نظام فاضل
ها  ها و معلول مبتنی بر شناخت مسائل ساختاری حکومت عثمانی نیست و عمدتاً کاستی

همین سبب شده است تا او موانع بنیادین پیش روی دولت عثمانی . را نشانه رفته است
به هر حال دولت عثمانی افزون بر . کاربست مفاهیم سیاسی غرب را نادیده بگیردبرای 

های  خواهی ها و استقالل مسائل خارجی، همچنان گرفتار مشکالت اقتصادی، شورش
های مختلف قومی و دینی   راهکاری برای حفظ طیفۀگرایی به مثاب داخلی بود و عثمانی

توان از اهمیت  با وجود این نمی. کارا نشان دهدرفت تا ناکارآمدی خود را آش عثمانی می
کاربست مفهوم مشروطیت برای .  سیاسی معاصر عثمانی چشم پوشیدۀنامه در اندیش

 فکری نوعثمانیان ۀعثمانی راهکار نهایی غلبه بر بحران نشد، اما این نامه در کنار کارنام
قالب نهادهای نو در خواهی در   سیاسی مدرن و بسط تحولۀبه تدریج به تکوین اندیش

بخشی از حیات فکری عثمانی را » مکتوبی از پاریس«از این منظر . عثمانی یاری رساند
 . سیاسی مدرن در ترکیه کمک کردۀکند که به تکوین اندیش نمایندگی می
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