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چکیده
طرح اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثمانی ،با ظهور نوعثمانیان همزمان بود .نظاا
قانون و پارلمانتاریسم ،جانکال نوعثمانیانی بود که به راهکاری برای برونرفت جامعاه
از بحرانهای اقتصادی ا اجتماعی میاندیشیدند .این مقاله به پاسا گویی ایان مسائله
میپردازد که متفکران نوعثمانی ،مفاهیم جدید غربی بهویژه «پارلمانتاریسم» را چگوناه
و بر پایه کدا دستگاه نظری به جامعه پذیراندند؟ اندیشههای نوعثمانیان و علی سعاوی
از شخصیتهای برجسته آنان ،به همین انگیزه بررسی خواهد شد .دیادگاههای ساعاوی
بیشتر در مقاالت روزنامههای «مخبر» و «علو » مطرح شد که با تحلیل آنها میتوان
به دغدغه اصلی ایان نمایداده متفکاران نوعثماانی دربااره توانمدادیهای آموزههاای
اسالمی و تالشش برای تطبیق مفاهیم نو با این آموزهها ،پی برد.
کلیدواژگان
نوعثمانیان ،علی سعاوی ،اسال  ،مشورت ،پارلمانتاریسم ،امپراطوری عثمانی.
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 .2استادیار دانشگاه تهران)hazrati@ut.ac.ir( .
 .3دانشجوی دکتری ایران دوره اسالمي ،دانشگاه تهران)tooran_toolabi@yahoo.com(.
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رویارویي امپراتوری عثماني با چالشهای نظامي ،از مهمترین عامـل پـویش نبگگـان
عثماني در جستوجوی راهکاری برای برونرفت از بحران بود .این کاوش به ضرورت
ایجاد مجلس انجامید .با آغاز نوگرایي در عثماني و آشنایي با غـر ،،مفـاهیم نـو ماننـد
«پارلمانتاریسم» و مفهومهای تابعش مانند «قانون» به ادبیات سیاسي متفکران عثمـاني راه
یافت و نزد آنان مهم شد .چگونگي پرورده شدن این مفهوم در سپهر اندیشه نواندیشـان
عثماني و عرضه آن به جامعه عثماني ،پرسشي در کانون توجـه محققـان بـوده کـه ایـن
جستار کوشـیده اسـت بـدان پاسـخ گویـد« :مفهـوم پارلمانتاریسـم در دسـتگاه فکـری
اندیشمندان ترک با استناد به کدام آموزههای دستگاه فکری عثماني توجیه و بـه جامعـه
عرضه شد؟» پس از رویارویي عثماني با مفاهیم نوپدید برآمده از غر ،،زمینـه راهیـابي
مفهوم پارلمانتاریسم به سـپهر فکـری اندیشـمندان تـرک فـراهم آمـد .آثـار تکاپوهـای
شرعمحور را در دستخطهای صادر شده بهانگیزه بسترسازی بـرای تجـدد در عثمـاني
قرن سیزدهم (نوزدهم میالدی) نیز ميتوان یافت ،اما این کار با ظهور نوعثمانیان بهویژه
کساني چون نامق کمال و علي سعاوی اوج گرفـت .اینـان بـا بهرهگیـری از آموزههـای
اسالمي ،نبستین گامها را برای توجیه مجلس ملي یا «مجلـس مشـورت» در ایـن دوره
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

(قرن سیزدهم  /نوزدهم) برداشتند .تأکید ایشان بـر اصـل شـورا و مشـورت در اسـالم،
جانمایه همه تحلیلهایي بود که نوعثمانیان برای عرضـه اندیشـه خـود بـه آن تمسـ
ميکردند.
این مقاله با بررسي اندیشـههای سـعاوی و تعریـو وی دربـاره مفـاهیم نـو بـهویژه
پارلمانتاریسم ،چگونگي حرکت نوعثمانیان را بـرای فـراهم آوردن زمینـذ پـذیرش ایـن
مفاهیم بر پایه تمس

به آموزههای اسالمي ،پاسخ ميگوید و تالشهای نوسـازانه آنـان

را در جامعه اسالمي برای رفع بحرانها ،گزارش ميکند.
این موضوع را جسته و گریبته در آثار عثمانيپژوهاني چون شاو ،لوییس ،گونش 1و

برکس ميتوان یافت .استنفورد شاو در تاریخ امپراتوری عثمانی و
50

 .1پروفسور احسان گونش ( )Prof. Ihsan Güneşاستاد تاریخ دانشگاه آنادولوی ترکیه ()Anadolu Üniversitesi
است .از همراهي و هم کاری مؤثر ایشان در فراهم آوردن شماری از منابع این پژوهش سپاسگزارم.
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مقدمه

نوین 2و مقالهای با نام «مشورت »3به این موضوع پرداختهاند .لوییس در قالب ببشي
ویژه آن را مطرح نکرده ،اما پراکنده و به مناسگت موضوعهای مرتگط ،به آن گریـز زده و
در مقالهاش نیز از مهمترین دوره تاریخ عثماني در تحول اندیشـههای نـو یعنـي عصـر

نوعثمانیان غفلت کرده است .احسان گونش نیز در مقدمـه تاریخ پارلمدا
ترک ،4گذرا به آرای نوعثمانیان ميپردازد .نیازی برکس ،محقق برجسـته تـرک نیـز در
تحقیق پرآوازهاش گسترش سکوالریسم در ترکیه 5به این موضوع اشاره
ميکند .ویژگي مشترک مقاله و کتا،های یاد شده ،بيتـوجهي بـه جایگـاه اندیشـههای
سعاوی ،از مهمترین اندیشهورزان جنـگش نوعثمانیـان اسـت .تنهـا شـریو مـاردین در
ظهور اندیشه نوعثمانیا  6در ببش ویژهای به گوشه و کنار اندیشـه
سعاوی پرداخته اسـت کـه آن نیـز سـهم انـدکي در بـازگویي دیـدگاههای وی دربـاره
پارلمانتاریسم دارد.

عثماني از دیر زماني پیش ،به ضرورت اصالحات در نهادهای خـود پـي بـرده بـود،
امــا ســده ســیزدهم (نــوزدهم) مهمتــر از دوره پــیش از آن در ایــن زمینــه اســت چــه
ترکیه

 .1استنفورد شاو ،ازال کورال شاو ( ،)1370تاریخ امپراتوری عثمانی و
جدید( ،)1808-1975ترجمذ محمود رمضانزاده ،مشهد ،آستان قدس رضوی .شاو دو مقاله نیز درباره
«نظام شورایي و ریشههای نظام نمایندگي عثماني» دارد:
"""""""" """""" """"""" """"""" """""""""" """ "" """""""" """"""""""" """"""" """" 1.
before 1876" International Journal of Middle East Studies, Vol. 1, no. 1 (Jan., 1970).
"""""""""" """ 2. """" """"""" "" """""""""""""" """""""""" "" """ """"""" """""":
Representative Councils1839-1876", proceedings of the Near Eastern Round Table, ,( New York
University, 1969).

 .2لوئیس ،برنارد ( ،)1372ظهورترکیه نوین ،ترجمه محسنعلي سگحاني ،بيجا ،نشر مترجم.
3. Lewis, Bernard, "Meşveret", İstanbul Üniversitesi Edebyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

زمینه تاریخی

12)1982(.

4. Güneş, İhsan, Türk parlamento tarihi, Meşrutiyet Geçiş Süresi: I ve II Meşrutiyet, Ankara: Türkiye
Büyük Millet Meclisi Vakfi Yayınları, 1996.

5. Berkes, Niyazi, The development of secularism in Turkey, London: Hurst & Company, 1998.
6. Mardin, Şerif, The genesis of Young Ottoman thought, Syracuse University Press,2000.
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ترکیه جدیدد ( 1808ـ  1)1975و برنـارد لـوییس در ظهدور ترکیده

مشــروتیت عثمــاني مهــم باشــد 1و چــه آن را پيآمــد تکاپوهــای نوگرایانــهایي بت ـوان
شمرد که کمـابیش یـ

قـرن پـیش از ایـن بـا برپـایي نهادهـای شـورایي آغـاز شـده

بود .2بهترین ویژگي این دوره مهم از تاریخ عثماني ،به بـار نشسـتن نهـاد «مجلـس» در
قالب دستآوردی مهم در حوزه نوسازی بود.
ســنت هماندیشــي گروهــي ترکهــا را در دورههــای پیش ـین نیــز ميتــوان یافــت.
پژوهشگراني چون سیدانلياوغلو ،نهادهای «توی» و «قورولتای» را گواهاني بـر وجـود
سنت مشورت و کاوش میان ترکان یافتهاند

(25

 )Seyitdanlıoğlu,1999:و همین موجب

شده است که محققاني چون لوییس ،چشمگیرترین شاهد «مشورت» را در جهان اسـالم
قرون میانـه ،از آن امپراتـوری عثمـاني بداننـد و از قـدرت گـرفتن عثمـان بنارتغـرل،
بنیادگذار سلسله عثماني بـر اثـر مشـورت و رایزنـي بزرگـان ،سـبن بـه میـان آورنـد
( .)Lewis, ibid: 779افزون بر این ،به اعتقاد گونش چنین سـنتهایي نـزد دولـت تـرک
آسیای میانه نیز بوده است ( .)Güneş, 1995: 10دعوی صریح و قاتعانه الیبيیر دربـاره
پیشینه داشتن پارلمان در ترکیه پذیرفتني نیست ( ،)Lybyer, 1910: 67اما ميتوان وجـود
نظامهای شورایي را نزد ترکها درست دانست.
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

با توجه به دستگاه حاکمیت عثماني و وجود این پیشینه« ،شریعت» در نظام حاکمیت
آنــان جایگــاهي مهــم داشــت .اقتــدار از آن ســلطان ،صــدراعظم و شیخاالســالم بــود
( .)Karal, 2007, VIII.Cilt: 193صدراعظم در برابر پادشاه ،پادشاه در برابر علما و علمـا
نیز در برابر شریعت پاسخگو بودنـد

(2000: 344

 .)Çelik,گفتـههای سـلطان ،در حکـم

قانون به شـمار ميآمـد مگـر اینکـه مشـروع نميبـود ( )Devereux, ibid: 60و سـلطان
مسئول اجرای احکـام شـریعت و نگاهبـاني از آنهـا بـود (دورسـون ،1381 ،ص .)241
صدراعظم نیز برای اداره امور ،ميبایست شـریعت و قانوننامـههای مصـوب ،سـلطان را
1. Davison, Roderic H., Reform in Ottoman Empire(1856-1876), pp. 358-360, The development of
secularism in Turkey, pp. 224-225.

52

2. Shaw, "The Central Legislative Councils in the Nineteenth Century Ottoman Reform Movement before
1876", ". 51, """" """"""" "" """""""""""""" """""""""" "" """ """"""" """"""", ". 53, """,
Akiba, pp. 176-204.
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نیروی تأثیرگـذار خـارجي (قـدرتهای بینالمللـي و فشـارهای آنهـا) در شـکلگیری

تأیید سلطان نیز ميبایست از تأیید شیخاالسالم برخوردار ميشـد

(194

 .)Aynı:بـهرغم

اهمیت و جایگاه مهم قانوننامهها 1در سلطنت عثمـاني ،شـریعت در حوزههـایي چـون
وراثت اولویت داشت (.)Mardin, 2000: 104
حرمت نهادن جایگاه مشورت و پیوستگي آن با شریعت ،در رفتـار برخـي از شـاهان
عثماني همچون سلطان سلیم سوم ( )1761-1808/1174-1223نیز دیده ميشود .او بـر
ایــن بــاور بــود کــه دربــاره هــر مسـئلهای بایــد بــر پایــه اصــول مشــورت رفتــار کــرد
( )Karal, 1988: 148-149چنانکه در دستخطي مشـورت را امـر خداونـد و برگرفتـه
از «سنت شـریو» خوانـد

(148-149

 .)Aynı:شـورای «مشـورت عامـه» ،پـس از آغـاز

جنــر روســیه (1221ه1806 /م)« ،ســند اتفــا » را در قالــب مــدخل و هفــت ببــش
ســامان داد

(Kili, 1985: 3-7

 .2)Gözübüyük,محققــان ایــن ســند را بــه شــکلهای

گونــاگوني تعگیــر کردهانــد کســاني آن را مرحلــهای از «تــاریخ مردمســاالری تــرک»
حقـوقي»

(aynı:603

 ،)İnalcık,کسـاني آن را گونـهای «مگناکارتـا»

(aynı: 344

)Çelik,

و کســـاني آن را دســـتکم در ظـــاهر ،ســـندی شـــرعي خوانـــده و دانســـتهاند
(.)İnalcık, aynı:606; Türk parlementoculuğunun ilk yüzyılı: 27
رسوخ انگارههای شـرعي ـ دسـتکم در ظـاهر ـ در «خـط شـریو گلبانـه» نیـز
دیده ميشود .این سند را نوعثمانیـان بـه دلیـل پـاس نداشـتن چارچو،هـای شـریعت
در آن ،نقــد کردنــد

(2000: 164, 359

 ،)Mardin,امــا بــهرغم آشــنایي مصــطفي

رشیدپاشــــــا ( )1800-1858/1214-1274بــــــا مظــــــاهر تمــــــدن غــــــر،
(1991: 63, 82, 167-168; Karal, V.cilt, 2007: 169-170

 )Kanar,نميتـوان آن را از

آموزههــای اســالمي تهــي دانســت .3ســلطان عگدالمجیــد ()1839-1861/1255-1277

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

(Türk parlementoculuğunun ilk yüzyılı: 25

; )İnalcık, aynı:608یـا «نبسـتین قاعـده

 .1برای آگاهي از قانوننامههای عثماني ،ر.ک:

Ömer Lutfı Barkan, "Kanun Name", Islam Ansiklopedisi(1952), VI, s 191.

 .2نیز ر.ک:

Türk parlamentoculuğunun ilk yüzyılı(1876-1976),hazırlayan: Siyasi İlimler Türk Derneği, Ankara:
Ajans- Türk gazetecilik ve matbaacılık sanayii, s. 25, İnalcık, s. 604.

 .3در مقالهای با عنوان «ریشههای اسالمي خط گلخانه» بر انگیزههای مصطفي رشیدپاشا در اینباره و تأثیرپذیری
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اجرا ميکرد ( .)Karal, 2007, VIII.Cilt: 194مادههای مگتنـي بـر شـریعت حتـي پـس از

خدا روی زمین خوانـد ( .)İnalcık, Aynı: 618بـر پایـه پـذیرش ببشبنـدی چهارگانـه
کارال درباره «خط گلبانـه» ( ،1)Karal, V. Cilt: 170-171سـه ببـش از آن بـه «احکـام
جاللیه قرآنیه و قوانین شرعیه» و پيآمدهای آنها یا بياعتنـایي بـه آنهـا اشـاره ميکننـد
(.2)Gözübüyük, Kili, 1985: 11-13
با افزایش بحرانهـای داخلـي عثمـاني کـه حتـي گـاهي بـه برکنـاری صـدراعظمها
و پادشاهان انجامید ،پرسش «راهکار چیست؟» بار دیگر مطـرح شـد .مسـائل گونـاگون
داخلي مانند آشـفتگيهای سیاسـي و مـالي 3در ایـن دوره ،اوضـاعي را پدیـد آورد کـه
در پي آن ،نوعثمانیان درباره این پرسش درنر کردند .بنابراین ،بـا تمرکـز تجـددگرایان
بر جستن راه برونرفتـي از مشـکالت ،خیزشـي بـرای یـافتن راهکـاری متفـاوت آغـاز
شد .تالشهـای دوران پیشـین

(29-30

 )Davison,1963:زمینـه را بـرای پیـدایي نسـلي

فــراهم آورد کــه در غــر ،درس خوانــده و از فرانســه یــا ایتالیــا بســي تــأثیر پذیرفتــه
بودنــد

(2004: 60-61;Güneş, aynı: 24; Mardin, 2000: 13, 21-22

پـــس از مـــر

 .)Kuran,اینــان

فؤادپاشـــا ( )1869/1286و عاليپاشـــا ( )1871/1288انگیزهمنـــدتر

او از برخي از علمای زمانه تأکید شده است:

سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390
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Butrus, Abu-Manneh," The Islamic roots of Gülhane Rescript", Die welt des Islams, New series,
Vol.34, Issue 2(Nov.,1994),p. 173 ff.

دیویسون نیز این بحث را از دید دیگری در کتابش آورده است:

Davison, Roderic H., Reform in Ottoman Empire(1856-1876), Princeton University Press, 1963, p. 39
ff, p.364.

 .1نیز ر.ک:

Karal, Enver Ziya, "Gülhane Hatt-ı Hümayununda batının etkisi", Belleten, Cilt 28, Ekim 1964, sayı
112, " 597.

 .2برای آگاهي از متن خط شریو گلبانه ،همچنین ر.ک :دستور ،برنجي قسم ،برنجي جلد ،ص  .7-4نسبه
اصلي آن در روزنامه «تقویم وقایع» 15 ،رمضان  ،1255دفعه  ،187ص  3-1منتشر شد.
 .3امپراتوری عثماني در این زمان از دید اقتصادی به مشکالت فراوان دچار شده بود .وامهای گزاف ،خش سالي
و قحطي و بحرانهای سیاسي مانند بحران کرت ،از مهمترین مشکالت عثماني در این دوره به شمار ميرفتند.
برای آگاهي بیشتر در اینباره ،ر.ک :راس ،ص 527لوییس ،ص 225-224 ،142و  233شاو ،ج ،2ص-268
 269و  .329-324نیز ر.ک:
Akarli, Engin D, "Economic Policy and Budgets in Ottoman Turkey", 1876-1909, Middle Eastern
Studies, Vol. 28, No. 3 (Jul., 1992) p. 443, Mardin,p. 107, pp.25-26, pp. 165-166,Davison, 301-305,
Zürcher, Erik. J, Turkey, New York ,I.B Tauris,1997, pp. 66-67, Milgrim, Michael R, "An Overlooked
Problem in Turkish-Russian Relations: The 1878 War Indemnity", International Journal of Middle East
Studies, Vol. 9, No. 4 (Nov., 1978), p.519, Pamuk, Şevket, "The Ottoman Empire in "Great
Depression" of 1873- 1896", The Journal of Economic History, Vol. 44, No. 1(1984), pp. 107-108.
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چهار روز پیش از صدور ایـن فرمـان ( )1839/1255خـود را خلیفـه مؤمنـان و خلیفـه

در قالــــب روزنامــــه یــــا پنهــــاني ،اندیشــــههای خــــود را عرضــــه کردنــــد
(.)Karal, VII cilt: 323, 326-327; Çelik: 345; Güneş: 3
الگته رویارویي متفکران مسلمان با مفاهیم غربـي همچـون پارلمانتاریسـم ،افـزون بـر
عثماني کمابیش در بیشتر جوامع اسالمي به تالشهای آنان برای عرضه این مفاهیم نـو
بــه جوامــع مســلمان انجامیــد .بــر پایــه متــون تــاریبي کشــورهای مســلمان ،مفهــوم
پارلمانتاریسم بیشتر با مفهوم شورا در اسالم منطگق شده است کاری که نمونـههای آن
را در جوامع اسالمي همچون کشورهای عربي 1یا ایران 2ميتوان دید.
گمان ميرود تالش برای گستراندن رویکردی اسالمي به مفهوم پارلمانتاریسم یعنـي
واکاوی آموزههای اسالمي بهانگیزه یـافتن شـواهدی بـر امکانپـذیری تعامـل اسـالم و
پارلمانتاریســم ،در قــالگي گســترده بــا ظهــور نوعثمانیــان بــهویژه نــامق کمــال (-1256
 ،)1840-1888/1305علــي ســعاوی ( ،)1837-1877/1253-1294ابــراهیم شناســي
( 3)1826-1871/1242-1288و ضیاءپاشــا ( )1825-1880/1241-1297نمایــان شــده

Ömer Faruk Akün, "Şinasi", İslam Ansiklopedisi, c.11, ss. 545-553, Mardin. pp. 252-275, Necdet



علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

 .1کواکگي ( ،)1364طبایعاالستبداد ،ترجمه عگدالحسین قاجار ،به کوشش صاد سجادی ،تهران ،نشر
تاریخ ایران ،ص  .94 ،35 ،30 ،28روزنامه «المنار» ،به نقل از روزنامه «صوراسرافیل» ،شماره ،22
ص .2
 .2برای آگاهي از رویکرد منابع تاریخنگاری دوره قاجار (رساله ،روزنامه یا کتا )،درباره تطگیق پارلمانتاریسم و
اسالم ،ر.ک :بينا ( ،)1380رسایل سیاسی عصر قاجار ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،تهران،
کتاببانه ملي جمهوری اسالمي ،ص  296 ،266-262 ،76و  513بينا ( ،)1377رسائل مشروطیت،
هجده رساله و الیحه درباره مشروطیت ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،تهران ،چاپ
دوم ،انتشارات کویر ،ص  177-174 ،155 ،159 ،141-139 ،134روزنامه «قانون» ،نمره  ،9ص 2-1
روزنامه «صوراسرافیل» ،شماره  ،22ص  5میرزا محمدمعیناالسالم بهگهاني (،)1385
مفتاحالتمدن فی سیاسهالمدن ،به کوشش علياصغر حقدار ،تهران ،نشر مهرنامر ،ص 78
میرزایوسوخان تگریزی مستشارالدوله ( ،)1386رساله موسوم به یک کلمه ،به کوشش علیرضا
دولتشاهي ،تهران ،نشر بال ،ص  53-52حاجي زینالعابدین مراغهای ( ،)1357سیاحتنامه
ابراهیمبیک ،بيجا ،انتشارات سپیده ،ص  550بينا ( ،)1387رسایل مشروطیت :مشروطه
به روایت موافقان و مخالفان ،تهران ،انتشارات مؤسسیه تحقیقات و توسعه علوم انساني ،ج
 ،2ص  ،78-677 ،679 ،662 ،170 ،158روزنامه «حگلالمتین» ،سال  ،7ش  ،10ص  ،112ش  12 ،29صفر
 ،1318ص  ،13-12ش  ،34ص  ،10سال  ،8ش  ،10ص  ،22ش  ،36ص  19مهدیقليخان هدایت (بيتا)،
خاطرات و خطرات ،چاپ سوم ،بيجا ،کتابفروشي زوار ،ص .147
 .3برای آگاهي بیشتر درباره ابراهیم شناسي ،ر.ک:
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شــــدند

(75

 )Zürcher,1997:و در ســـــالهای  1867تـــــا )1284-1292( 1875

از شکلگیری «انجمن محافظه شریعت» در برابر تنظیمات دانست کـه احیـای شـریعت
را در قالـب مجلـس نماینـدگي دنگـال ميکـرد ( .)Berkes, ibid: 60نوعثمانیـان کـه بـه
رکود اندیشـههای اسـالمي در دورههـای پیشـین بـهویژه دوره تنظیمـات بـاور داشـتند
( ،)Ibid: 206, 209, 216-217در احیای قوای مسلمانان و ایستادگي در برابر دخالتهـای
بیگانگـــان کوشـــیدند (حریـــت ،نـــومرو  ،4ص  .1)3-2اعتقـــادات اســـالمي در
اندیشه نوعثمانیان به اندازهای بـود کـه سـعاوی آنـان را «جمعیـت اسـالمیه» ميخوانـد
(aynı: 340

 .)Çelik,مفهــوم «سیاســت اســالمیه» در نوشــتههای وی ،بـر ایــن گــرایش

فکریاش داللت ميکند (.)Neş'et Halil, sayı 30,1945:9
نوعثمانیان در تعریو این تعامل و توجیه نظام مشورتي خود ،به احادیـث گونـاگوني
ماننــد «اخــتالفُ امتــي ،رحم د » (حریــت ،نــومرو  )4 ،4یــا «ســید القــوم خــادمهم»
(حریت ،نومرو  )1 ،4استناد ميکردند .همچنین آیههای «وامرهُم شوری بینهم» (شوری،
آیه  )38و «و شاورهُم في االمر» (آلعمران ،آیه  ،)159از مهمترین آیاتي بودند کـه آنهـا
را در توجیه این نظام مشورتي به کار ميگرفتند .برای نمونه ،نـامق کمـال بـه بنیادهـای
اعتقادی اسالمي بسیار پایبند بود و برای تطگیق اندیشههای نـو بـا سـنتهای اسـالمي
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390
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بسیار ميکوشید .او به تـاریخ اروپـا و نهادهـای نوپدیـد گونـاگوني ماننـد پارلمانهـای
لنــدن و پــاریس
(ibid: 194
(aynı: 30

(Aydoğdu, Kara, 2005: 52-55, 212

 ،2)Yılmazپارلمــان رومــاني

 )Davison,یــا نظامــات اساســي کشــورهایي چــون فرانســه توجــه ميکــرد

 ،)Güneş,اما برای سازگار کردن همان مفاهیم با اندیشـههای اسـالمي تـالش
Hayta,Tasvir-i Efkar Gazetesi, Ankara: T.T.K Yayınlar, birinci baskı, 2002, ss. 5-13.

 .1برای آگاهي بیشتر از اندیشههای نامق کمال درباره نفوذ بیگانگان ،ر.ک« :حریت» ،نومرو  3 ،34ذیقعده 1285
و مقالههای او در روزنامه «عگرت» که در کتا ،زیر به چاپ رسیده است:

Namık Kemal, Osmanlı modernleşmesinin meseleleri, bütüm makaleleri, Nergiz Yılmaz Aydoğdu,
İsmail Kara, İstanbul, Dergah Yayınları, birinci basim, 2005, cilt 1, "Nüfus", ss. 69-79, "Şark meselesi
ıı", ss. 150-159, "Tanzimat", ss. 221-224.
2. Namık Kemal, "Terakki", ss.212, Namık Kemal, "Hukuk", ss. 52-55.

کمال ،نامق« ،حریت» ،نومرو  14 ،12ایلول .1868
مقالههای «ترقي» و «حقو » نیز از مجموعه مقالههای نامق کمال در روزنامه «عگرت» است :نامق کمال« ،ترقي»،
عبرت ،نومرو  3 ،45رمضان  ،1289ص  3-1نامق کمال« ،حقو » ،عبرت ،نومرو  13 ،5ربیـع اخخـر ،1289
ص.2-1
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باشد .به گفته برکس ،ظهـور نوعثمانیـان را ميتـوان دومـین و مهمتـرین خیـزش پـس

این نظر ایستاد که مذهب ترکها موجب عقب مانـدن آنـان اسـت

(ibid: 215

)Berkes,

و حاکمیـــت مـــردم را همـــان حـــق بیعـــت یـــاد شـــده در شـــرع خوانـــد
( .1)Yılmaz Aydoğdu, Kara, aynı: 124همچنین اهمیت مشورت را در اسالم گواهي بر
دعوی خود ميشمرد (حریت ،نومرو .2)3-1 ،4
نامق کمال کوشید قانونهای شریعت اسـالم را نیـز همـان «قـوانین تگیعـي» ببوانـد
( 3)Yılmaz Aydoğdu, Kara, aynı: 52-55و حکومت اسالم را در آستانه ظهـور گونـهای
از جمهوری بداند (حریت ،نومرو  .4)6 ،12وی همچنین اروپاییان را بـه دلیـل نداشـتن
شریعت ،از چنر زدن به دامن فلسفه ناگزیر ميدانست و حتي فقه و قانونهای اسالمي
را در بسیاری از نمونهها برتر قانونهای اروپـایي ميخوانـد

(217

 .)Berkes, ibid:نـامق

کمال برجستهترین «نظریهپرداز» نوعثمانیـان بـود کـه بـر جایگـاه اسـالم و اندیشـههای
اسالمي در نوگرایي و ایجاد درکي عمومي از اندیشههای نوعثمانیان تأکید ميکرد.
او در رمضان ( 1255نوامگر  )1839در محله جراحپاشای اسـتانگول چشـم بـه جهـان
گشــود

(Halil, sayı 25,1944:6

(445; Mardin,2000:360

 .5)Neş'etپــدرش ،حســینآغا تــاجر کاغــذ بــود

 .)Uçman,1989:سعاوی در رشدیه داوودپاشا درس خوانـد و
1. Namık Kemal, "Hukuk-ı Umumiye", s. 124.

نامق کمال« ،و شاورهم في االمر» ،حریت ،نومرو  20 ،4تموز  ،1285ص .3-1
 .2برای آگاهي از مقالههای نامق کمال درباره اصول مشورت ،ر.ک :حریت ،نومرو  7 ،11ایلول  ،1285ص 8
نومرو  14 ،12ایلول  ،1285ص  8-5نومرو  21 ،13ایلول  ،1285ص  8-6نومرو  29 ،14ایلول ،1285
ص 8-5نومرو  12 ،16تشرین اول  ،1285ص  8-7نومرو  19 ،17تشریناول  ،1285ص  8-6نومرو ،18
 26تشریناول  ،1285ص  8-6نومرو  9 ،20تشرینثاني  ،1285ص  8نومرو  23 ،22تشرینثاني ،1285
ص.8-6
3. Namık Kemal, "Hukuk", cilt 1, ss. 52-55.
 .4مقالههای نامق کمال درباره مشورت با عنوان «اصول مشورت حقنده مکتوبلر» بعد از مشروته در این کتا ،به
چاپ رسید :نامق کمال ( ،)1911مقاالت سیاسیه و ادبیه ،استانگول ،ص .231-176
 .5مقاله «علي سعاوی از دیدگاه خودش» ( )Ali Suavi kendine göreدر قالب هشت ببش در مجله
استانبول به چاپ رسید .جز مطالگي درباره زندگي سعاوی ،دیگر مطالب مقاله ،از نوشتههای سعاوی در
روزنامه «علوم» برگرفته شده که در هشت شماره «استانگول» آمده است.

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

سعاوی و نسبت پارلمانتاریسم و اسالم
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ميکرد و برای توجیه نهادهای غربي ،به قرآن و سنت اسالمي پناه ميبـرد .وی در برابـر

پرداخت

(445

 .)Uçman,aynı:سعاوی زماني در رشدیه بورسا و رشدیه سیماو ،معلمـي

کرد و از  )1866( 1283در مسجد شاهزاده ،وعظ ميگفت چنانکه پـس از چنـدی بـه
خطیب زبردستي بدل شد و در این زمینه آوازهای یافت .به گفته خودش ،فؤادپاشـا نیـز
گاهي در آیین سبنرانيهای او شرکت ميکرد (.)Uçman,aynı:445
او همزمــان بــا ایــن ســبنرانيها ،در قالــب نوشــتن مقالــههای سیاســي و اجتمــاعي
بــا روزنام ـه مبگــر فیلیــن افنــدی همکــاری ميکــرد کــه پــس از نوشــتن نقــد تنــدی
درباره سیاستهای دولت عثمـاني در بلگـراد و مصـر ،ایـن روزنامـه بسـته و سـعاوی
بیســــتم شــــوال  25( 1283فوریــــه  )1867بــــه کاســــتامونو تگعیــــد شــــد
( .)Neş'et Halil, sayı 25,1944:6;Davison, ibid: 208-209وی چند ماه پـس از ایـن ،بـا
مالي مصطفي فاضل پاشا ،به اروپا رفت و نامق کمال و ضیاءپاشا در ایتالیـا بـه او

کم

پیوستند و سعاوی با ایشان راهي پاریس شد ،اما پس از چندی بر اثر اختالفهایشان در
رویکردها ،میان آنان جدایي افتاد و او خود بـهتنهایي کارهـای مطگوعـاتياش را از سـر
گرفـــت .او پـــس از چنـــد ســـال مانـــدن در اروپـــا ،بـــه اســـتانگول بازگشـــت
(209

 )Uçman,aynı:445;Davison, ibid:و در آنجا نیز کوشـشهای اعتراضـي خـود را

دنگال کرد و سرانجام در ربیعالثاني ( 1294مي  )1877پیشاپیش گروهي شورشـي کشـته
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

شد .این گروه ميخواست سلطان عگدالحمید دوم را به زیر بکشـد و مـراد پـنجم را بـر
جای او بنشاند (.)Neş'et Halil, sayı 25,1944:6
سعاوی افزون بر تحصیالت دیني ( )Davison,192بر «نصایح ابوحنیفـه» نیـز شـرحي
نوشــت 1و در هجــده ســالگي بــه مکــه رفــت

(Halil, sayı 25,1944:6

گفته خودش« ،کل تاریخ دولت اسالمیه بهویژه عثمـاني را یـ
خوانـــده بـــود

(Halil, sayı 26,1944:8

 .)Neş'etبــه

بـار از آغـاز تـا پایـان»

 .)Neş'etدیویســـون از ســـبنان تنـــد وی

درباره حکومت یاد کرده اسـت .2)Davison, 192, 208, 217( .سـعاوی اصـالح مـذهگي
 .1برای آگاهي از مجموعه آثار سعاوی ،ر.ک:

Uçman, Abdullah, "Ali Suavi", Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, Cilt 2,İstanbul, 1989,
ss.447-448.
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 .2درباره سعاوی ،داوریهای گوناگون و گاه تندی در پژوهش ها عرضه شده که ماردین در کتا ،خودش در
مقدمهی مقاله «علي سعاوی از دیدگاه خودش» به آنها پرداخته است:
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پس از آن ،چند سال در قالب کاتب ،در با ،سرعسکری اسـتانگول بـه کارهـای دولتـي

تأکیــد ميکــرد (لــوییس ،همــان .)207 ،او حــدیث را بــیش از دیگــر علــوم شــرعي
دوســت ميداشــت چنانکــه او را «دوســتدار حــدیث» و حتــي «محــد » نامیدهانــد
( .)Neş'et Halil, sayı 25,1944:7سعاوی همچنین بر تأثیرپـذیری فـراوان از ستمسـتیزی
موجود در احادیث ( )Neş'et Halil, sayı 25,1944:7و توانایي و برتری شریعت بر همـه
کارها ( )Mardin, 2000: 367تأکید ميکرد .1او حاکم حقیقي و صاحب قـدرت کامـل را
تنها خداوند ( )Neş'et Halil, sayı 30,1945:9و فقه اسالمي را «جوامعاالحکام»« ،کرامـت
بشریه» و ناآشکارا ،بيمانند ميدانست (.)Neş'et Halil, sayı 29,1945:8, sayı 30: 9
سعاوی در جستوجوی علل «ضعو حکومت اسالمیه» بود و در سلسـله مقالـههای
روزنامه مبگر با عنوان «امراض داخلیه» ،به واکاوی این موضـوع پرداخـت .او نبسـتین
بیماری را «مر

علما» ميدانست و هیچی

از «امراض را بدون گریزی بـه شـریعت و

جایگاه آن به بحث نميگذارد ،بلکه با استناد به قرآن (آلعمران ،آیه  2)104و شیوه امـام
کارهای خود به ایشان مراجعه ميکردند (امراض داخلیه ،مبگر ،نسبه  .)3 ،19بـه گفتـه
او ،علما در دوره نبستین تاریخ اسالم با حضـور در مجـالس گونـاگون ،چنانچـه کـار
نامشروعي ميدیدند ،در قالب فتواها و قانونها به شیوه اجرایـي حکومـت دربـاره آنهـا
اعتراض ميکردند و فتواهـای آنـان بـا شـرع سـازگار بـود .بـه هـر روی ،هـیچ حکـم
نامشروعي در «حکومت مشروعه اسالم» نگود (امراض داخلیه ،مبگر ،نسبه .)3 ،19
سعاوی همچون دیگر نوعثمانیان در پي جستن راهکاری برای پرسش و دغدغه خود
درباره عثماني بود و «سکوت بر ظلم» را از دیگر «امراض داخلیه» برميشمرد و بر پایـه
حدیثي از پیامگر ،سکوت مردم را در برابر حرکات ظالم ،تأیید نميکرد (امراض داخلیـه،
مبگر ،نسبه  .)4 ،19الگته او درباره شیوه ایستادگي در برابر حکومت ظالم سبن نگفتـه

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

علي و خلیفه دوم در بزر داشت جایگاه «علما» ،بر این بود که بزرگان تاریخ اسـالم در

Neş'et Halil. Atay, "Ali Suavi kendine göre", İstanbul mecmuasi, 1944, sayı 25, s. 6 Mardin, p. 360.

 .1این نقل قول از مقاله «الحاکم هو اهلل» روزنامه «علوم» گرفته شده که در شماره  22ربیعاخخر  ،1286ص
 18آمده است.
« .2و لتکن منهم ام یدعون الي البیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئ هم المفلحون» .این آیه
را نویسنده رساله «مکالمات مقیم و مسافر» درباره لزوم ایستادگي در برابر ظلم حاکمان به کار گرفته است:
هجده رساله و الیحه درباره مشروطیت ،ص .445
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را نقطــه آغــازین احیــای کشــوری اســالمي و قــانون آن ميدانســت و بــر آن بســیار

است که چگونه در در برابر ظلم باید ایستاد در قالب قیام یا از راه حکومت شورایي؟
آثار تأکید او بر نظام شورایي مطلوبش ،در برشـمردن دیگـر «امـراض» ماننـد «مـر
علما» آشکارا است ،اما «ترک مشورت» را نیز از دیگـر بیماریهـای حکومـت اسـالمي
ميشمرَد .آرماني بودن جامعه صدر تاریخ اسالم از دید سـعاوی و آگـاهي وی بـه علـم
حدیث موجب شد که او در اینباره نیز بـه سـنت یـا احادیـث چنـر زنـد و همچـون
نمونههای پیشین ،بر رویکرد پیامگر به موضوع مشورت تأکید کند چنانکه مباتب آیـه
«وَ شاورهُم في االمر» را «نگي ذی شأن» و ضمیر «هُم» را به «امـت» راجـع ميدانـد (19
نومرودهکي امراض داخلیه ن

مابعدی ،مبگر ،نسبه  .)2-1 ،20اجـازه دادن پیـامگر بـه

اصحا ،برای اعتراض ،پرسش یا مجادلـه در گـزینش اسـامه بنزیـد بـرای فرمانـدهي
لشکر ،گواه تاریبي او در تأیید این دعوی است (همان) .باری ،سـعاوی دربـاره مرجـع
ضمیر «هُم» توضیح نميدهد.
گروههای قـومي و دینـي 1گونـاگوني در حکومـت عثمـاني ميزیسـتند و حکومـت
بــه دنگــال راهــي ميگشــت تــا آنــان را در ســایه نظــام فراگیــر عادالنــهای حفــظ کنــد.
نظام مشروتیت ميتوانست این خواسته را پاسخ گوید .سعاوی نیـز خـود لـزوم ایجـاد
مجلس مشورت را از دالیـل کـاهش تفرقـه میـان ایـن گروههـا و اداره درسـت کارهـا
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

ميدانست (مبگر ،نسبه  .)2-1 ،26آیا گروههای گونـاگون حاضـر در جغرافیـای ایـن
امپراتوری از دید سعاوی مرجع ضمیر «هُم» بودند؟ او بارها بر نظام شورایي مقصـودش
تأکید کرد ،اما بدین پرسش هیچگـاه پاسـخ نگفـت و دربـاره کـاربرد آن در عثمـاني آن
روزگار توضیح نداد.
ترح صدر اسالم در قالب الگوی زمانه معاصر از دید سـعاوی تنهـا بـه دوره پیـامگر
نميانجامید ،بلکه از دید او عصر پس از پیامگر نیز دورهای بود که سنت مشـورت در آن
دنگال شد .برپایي مجلسي از علما به همت خلیفه دوم به نقـل از صحیح بخداری،
شیوه این خلیفه در مشورت با مهاجران درباره کارهای مبتلو بر پایـه روایتـي از امـام
صاد و به انجام رساندن موضـوع مالیـه در زمـان ایـن خلیفـه بـر پایـه مشـورت (19
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 .1برای آگاهي از گروههای گوناگون عثماني ،ر.ک :شاو ،همان ،ج  ،2ص  346ـ  ،349ص .414-410
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و به سکوت بر ظلم در همان حد تأکید سنت بر اعراض از آن پرداخته و توضیح نـداده

آنها را گواه پیوستگي سـنت مشـورت پـس از پیـامگر برميشـمرَد .او ترقـي «حکومـت
اسالمیه» را بر پایه اهمیت مشورت توجیه ميکرد و با تأکید بر لزوم اجرای دقیـق شـرع
و قانون «بال زیاده و ال نقصان» ،عادلترین حاکم را کسي ميدانست کـه از دیگـران نیـز
در مشورت یاری گیرد (همان) ،اما روشن نميکرد که این «اصول مشـورت» را چگونـه
ميتوان برای عثماني سدة نوزدهم به کار بست یعني چارچو ،اصول مشورت مقصود
او روشن نیست ،بلکه گاهي بر مجلس ملي تأکید ميکـرد و گـاهي آن را بـه مشـورت
حاکم با دیگران فروميکاست.
سعاوی همچنان در واکاوی «امراض داخلیه» بار دیگر بـه «مجلـس مشـورت» توجـه
کرد و به بحثهایي در این زمینه پرداخت .او در مقالـه «مشـورت مجلسـي اولمادقجـه
دولت یشاماز» 1به چرایي ناپایداری دولت بدون مجلس پاسخ گفت و نبستین دلیل این
ناپایداری را از میان رفتن عدالت دانست زیرا بدون مجلس نميتوان عـدالت ورزیـد و
بقاسي اولماز» (سؤال و جوا ،،مبگر ،نسبه .)3 ،22
سعاوی با نگاه به برخـي از تجربـههای زمانـه همچـون مصـر« ،اصـول مشـورت» و
«مشروتیت» را در بردارنده پیشرفت ميدانست و با توجه به این دو پدیده مهـم یعنـي
تجربههای زمانه و تأکید دین اسالم ،بر ضرورت مشورت انگشت مينهـاد و و از لـزوم
رفتن به سوی آن دم ميزد (مبگـر ،نسـبه  ،)1 ،26امـا عثمـاني را گرفتـار «تذبـذ»،ی
ميدانست که نه همچون روسیه حاکمیت مطلقه در آن فرمان ميراند و نـه در بردارنـده
«اصول حق و عدالت» بود (مبگر ،نسبه  .)1 ،26پراکنـدهگویيهای سـعاوی و نداشـتن
چارچوبي منظم در این جا نیز آشکار است و او توضیح نميدهـد کـه چگونـه مجلـس
ميتواند عدالت را برپا کند .وی در قالب پرسش و پاسبي ،به اصل مشورت پرداخـت.

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

بدون عدالت هم دولت پایدار نبواهد ماند« :یشاماز زیرا عدالت اولماز ،عدالتسز دولت

نبستین پرسش این بود :آیا با وجود شریعت به «مجلس ملـي» نیـز نیـاز هسـت؟ او در
قالب بازگشت به سنت پیامگر و تأکید بر لزوم مشورت با «ملت» ،پاسبي مثگت فـراروی
« .1بدون ایجاد مجلس مشورت ،دولت نميتواند دوام بیاورد».

61

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:07 +0430 on Sunday September 6th 2020

نومرودهکي امراض داخلیه ن

مابعدی ،مبگر ،نسبه  )2 ،20نمونههایياند کـه سـعاوی

بر ایـن دو نکتـه تأکیـد ميکـرد .1 :پیشـینه داشـتن شـورا در اسـالم  .2لـزوم تشـکیل
مجلس مشورت.
چنانکه به نقل از روزنامه «الترکي» نوشته است ،هیچ چـارهای جـز تشـکیل مجلـس
مشورت نیست (سؤال و جـوا ،،مبگـر ،نسـبه  )4 22یعنـي پایـههای محکـم بـرای
عثماني تنها بر «اصول مشورت» استوار خواهد شد (مبگر ،نسبه  ،)1 ،26امـا توضـیحي
درباره این پایهها و چگونگي استوار کردن آنها بـر پایـه ایـن «اصـول» در کـار نیسـت.
سعاوی همواره در نوشتههایش بر لزوم به کارگیری اصول اسالمي برای عثمـاني تأکیـد
ميکــرد و «نظــام مــادی» و «قانونهــای مــادی» را بــرای اداره عثمــاني نميپــذیرفت
( )Neş'et Halil, sayı 26,1944: 8و با اذعان به توانـایي اسـالم در راهانـدازی حکومـت،
رهایي را از حکومت مطلقه در عثماني تنهـا در توسـل بـه اصـول مشـورت ميجسـت
(اصول مشورت ،مبگر ،نسبه  .)1 ،27وی این سبن را که در شریعت اصول مشـورت
وجود ندارد« ،خطایي بزر » ميخواند و بار دیگر به همان آیه «و شـاورهُم فـي ارمـر»
ارجاع ميداد و دو حدیث عربي و ترجمـه ترکـي یکـي از احادیـث «ابـن القـیم» را در
مقالهاش ميگنجاند:
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

62

« .1المشاوره اصل في الدین و سنه اهلل في العالمین و هي حق علي عامه البلیفه مـن
الرسول الي اقل البلق»

1

« .2السیاسه اال ما وافق الشرع» (اصول مشورت ،مبگر ،نسبه .)27،1
سعاوی با آوردن ایـن احادیـث بـرای یـافتن ریشـههای مشـورت تـالش ميکـرد و
بر دیدگاه یاد شدهاش درباره تحقـق عـدالت در سـایه مجلـس مشـورت دوبـاره تأکیـد
ميکرد ،اما این بار نیز بحث او درباره نظام شورایي با همان تأکید بـر جایگـاه مشـورت
در اسالم پایان یافت و او افزون بـر تکـرار آیـه پیشـین ،تنهـا دو حـدیث بـرای اثگـات
دعویاش بر آن افزود.2
 . 1این حدیث را مستشارالدوله نیز در تأیید اصل مشورت به کار برده است :یک کلمه ،ص .53
 .2سعاوی برای «مرض» دیگر یعني «تقلید» نیز بدین مشکل دچار ميشود .او پس از ارجاع به احادیث «الناس
علي دین ملوکهم» و «من تشگه قوماً فهو منهم» ،گویي مصداقي نميیابد و به همان سامان دادن امور مالیه در
دوره خلیفه دوم و این بار از دیدی دیگر یعني تقلید نکردن از روميها اشاره ميکند .ر.ک 19« :نومرودهکي
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این پرسش مينهاد و بار دیگر بدون هیچ توضـیحي یـا عرضـه برنامـه مشبصـي ،تنهـا

در اینباره شایستذ بررسـي اسـت .1عـدالت در آرای سـعاوی از مسـتلزمات «حکومـت
مشــروعه» (امــراض داخلیــه ،مبگــر )4 ،19 ،و دارای جایگــاه مهمــي بــه شــمار
ميرود چنانکه ظهور آن را در هر شکلي ،تحقق یافتن شرع و دیـن ميدانـد« :عـدالت
هر نه تریق و هر نـه ترتیـب ایلـه ظهـور ایدرسـه ایتسـون اشـته شـرع اهلل و دیـن اهلل
اودر( »2اصــول مشــورت ،مبگــر ،نســبه  .)1 ،27همچــون دیگــر آرای ســعاوی،
درباره عدالت نیز نميتوان بـه تعریـو منسـجمي در نوشـتههایش دسـت یافـت زیـرا
او از سویي راه برونرفت از مباترات را عدالت و عـدالت را عـین مسـاوات ميدانـد

3

(مبگر ،نسبه  )2 ،26و از سوی دیگر ،مساوات را برابـری «مـال» و «شـرف» و برابـری
«ادني و اعال» با ی دیگر نزد شریعت از دید حقوقي تعگیر کرده است« :اشـته شـریعتمز
بزه گوسترییورکه حقوقجه ادنا و اعال حضور شـرعده مسـاوی توتیالجقـدر» (امـراض
داخلیه ،مبگر ،نسبه .4)4 ،19
سرانجام خوانندة مقالههای او مقصودش را از عدالت و مساوات در نميیابد .حتـي اگـر
این مفهوم نیز روشن باشد ،راهکار او برای عملي کردن آنها در جامعـه روشـن نیسـت
زیرا در جایي عدالت را به مساوات تعریو ميکند ،امـا در روزنامـه «علـوم» عـدالت را
توجه حکومت به «منفعت عامه» یا «منفعت جماعت» ميدانـد کـه امنیـت جـان ،مـال و
عرض را در برميگیرد ( .)Neş'et Halil, sayı 30,1945:9او همچنین اجرای عدالت را به
تغییر شیوه اداره و تمس

به اصول مشورت وابسته ميداند (مبگـر ،نسـبه  ،)2 ،26امـا

هیچ چارچو ،مشبصي برای آن عرضه نميکند یعني ایـن پرسـش در آثـار او پاسـخ
امراض داخلیه مابعدی» ،مبگر ،نسبه  ،20ص .3
 .1نامق کمال نیز در روزنامه «حریت» ،چهارده بار به عدالت اشاره کرده است .ر.ک:

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

بنابراین ،شاید سعاوی به گمان خود تصـویری از ایـن مفـاهیم عرضـه ميکـرد ،امـا

Çelik, "Yeni Osmanlılar cemiyeti ve Türkiye'de parlamenter sistem tartışmalarının başlaması",
Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt VII, Ankara, 2000, 346.

 « .2عدالت به هر تریق و در هر شکلي متجلي شود ،همان شرع خداوند و دین خداوند است».
 .3سعاوی «عدم مساوات» را از «امراض» حکومت اسالمي ميشمرَد و مصدا رعایت مساوات را در سنت پیامگر،
خلیفه دوم و امام علي ميجوید .ر.ک« :امراض داخلیه» ،مبگر ،19 ،ص .4
« .4بنابراین شریعت ما نشان ميدهد که ادني و اعال از نظر حقوقي در برابر شرع مساویاند».
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عدالت از مفاهیمي است که در اندیشه سـعاوی مطـرح شـد و از ایـنرو ،دیـدگاه او

مساوات تأثیرگذار باشـد مجلسـي کـه او در هیچیـ

از آثـارش بـه چنـد و چـون آن

نپرداخته است.
با آغاز خیزش نوعثمانیـان ،خردهگیـری بـه رویکـرد «مـردان تنظمیـات» و سیاسـت
«باز کردن درهای عثماني به روی غر »،آغاز شد که ایشان نیـز از مـدافعان سرسـبت
آن بودنــد .افــزون بــر نــامق کمــال کــه در آثــارش ب ـر ایــن موضــوع و لــزوم بازیــابي
جایگاه امپراتوری در برابر غر ،تأکید ميکرد ،سعاوی در آثار گوناگونش به خردهگیری
از غر ،ميپرداخـت .او بـر ایـن بـاور بـود کـه اداره جامعـه نیـز بـر پایـه «کیـو مـا
یشاء» ممکن نیست ،بلکه بـا توجـه بـه مسـلمان بـودن جامعـه بایـد بـر پایـه «اصـول
مشورت»« ،مشروتیت»« ،کتـا« ،»،سـنت» و «اجمـاع امـت» رفتـار کـرد زیـرا اسـالم
بر «حریت» و «عدالت» بنیـاد یافتـه اسـت و اینهـا را عقـل نیـز تأییـد ميکنـد (مبگـر،
نسبه .)2 ،26
بعدها سیوالدین افندی نیز در کمیسیون قانون اساسي تأکیـد کـرد کـه مشـورت بـر
اساس عقل و نقل ،با اسالم منطگق است (.)Berkes, ibid: 233
سعاوی دیدگاه اروپاییان را درباره ناتواني حکومتهای اسـالمي در ایجـاد حکومـت
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

نامستگد نميپذیرد و با تأکید بر ضرورت وجود مجلس ،دولت اسـالمي را در بردارنـده
شریعت ،قانون و سیاست ميداند (.)Neş'et Halil, sayı 30,1945:9-10
تالش سعاوی را برای آشکار کردن توانمندیهای اسالم و حتي برتریاش بر غـر،
در زمینه سیاسي ،در آثار او ميتوان یافت .تأکید سعاوی بـر توانـایي مسـلمانان در اداره
جامعه با توجه به همان اصل مشورت که در برخي از آثارش بدان ميپردازد ،به گونهای
بر کوچ

شمردن مسیحیان داللت ميکند« :مشتي انگلیسي مسیحي به کمـ

هنـدیاني

که بیشتر آنان مسلمانند ،با [توسل به] مشورت کشور خـود را روز بـه روز بـه سـوی
پیشرفت سو ميدهند» (مبگر ،نسبه  .1)1 ،26او توضیح نـداده کـه چـرا «دولتهـای
اروپایي» را در شمار حکومتهای «مقیده» آورده است (اصول مشورت ،نسـبه  ،27ص
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 « .1بر آووج انگلیز خرستیاني یوز اللي ملیون هندی یه خصوصا قر ملیون مسلمانه مشورتله حکم ایلیور و
گوندن گونه استفادهسي ترقي ایده یور».
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نميیابد که چگونه مجلس مشورت مقصود او ميتواند در ایجاد عـدالت و پـیش از آن،

فرانسه ،حکومت نبستین اسالم را «قنستتیسیون» ميخواند و بر این باور است که حتـي
بر دولتهای دیگر برتری دارد و پایداریاش بیشتر است.1
ســعاوی «قنستتیســیون» را در دولتهــای غیــر اســالمي ناپایــدار ميدانــد زیــرا بــا
چیــره شــدن گــروه کــوچکي از میــان م ـيرود (خطگــه ،مبگــر ،نســبه  .)2 ،34وی از
نبستین نوعثمانیاني بود که واژه «دموکراسي» را به کار برد و شـکل آغـازین حکومـت
را در تــاریخ اســالم« ،دموکراســي» خوانــد

(aynı: 347

 .2)Çelik,ســعاوی بــه عمــد یــا

ســهو ،هــیچ توضــیحي دربــاره برداشــت خــود از کنستیتوســیون ،دموکراســي و دیگــر
گونههای حکومتي غربي عرضه نکرده و نه در ارائه تصویری از این شیوههای حکـومتي
کوشیده و نه به اثگات دعوی خود یعني وجـود چنـین حکومتهـایي در صـدر تـاریخ
اسالم پرداخته و همین موجب شده است که بحث او درباره این شیوههای حکـومتي و
سازگای آنها بـا اسـالم ،همچـون دیگـر بحثهـای او تنهـا در حـد گفتـههای گنـر و
ســعاوی در دنگالــه بحثهــایش بــه گونــههای مبتلــو حکومــت اشــاره ميکنــد و
این تقسیمبندی را نیز بر پایه رویکرد خـود بـه شـریعت اسـتوار ميکنـد و مينویسـد:
اگــر حکــومتي از چــارچو ،معــین در شــریعت فراتــر نــروَد« ،مقیــده» و بــه گفتــه
کساني «مشروته» و اگـر تنهـا بـر پایـه خواسـتههای خـود پـیش رود« ،مطلقـه» اسـت
(اصــول مشــورت ،مبگــر ،نســبه  .)1 ،27بنــابراین ،او حکومــت صــدر تــاریخ اســالم
را از حکومتهای «مقیده» ميدانـد زیـرا حکومـت آغـازین اسـالم از محـدوده شـرع
ذرهایــي در نميگذشــت وگرنــه« ،علمــا» بــه دفــاع از آن نميپرداختنــد و ایــن چیــزی
جز رعایت «امر بالمعروف و نهي عن المنکر» نیست (اصول مشورت ،مبگر ،نسـبه ،27
 )1اصلي که بعدها مدحت پاشا نیز بدان استناد کرد تا انتقـادش را از حکومـت ،موجبـه
نماید (حضرتي .)269 ،1389 ،سعاوی با توجه به همین اصـل ،قـانون سـلطان سـلیمان
 .1سعاوی با استناد به سبن عمر درباره «من رأی منکم في اعوجاجاً فلیقومه»« ،حریت» یا همان «لیگرته» فرانسوی
را نیز در تاریخ اسالم جستوجو ميکند .ر.ک« :خطگه» ،مبگر ،نسبه .1 :37
 .2این مقاله در روزنامه «علوم» به چاپ رسید« :دموکراسي ،حکومت خلق ،مساوات» ،علوم ،نومرو ،18
ص .1083

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

شورمندانه بماند.
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 .)1سعاوی همچنین با آوردن مگحثي درباره «قنستتیسـیون» و اصـول نـوزدهگانـه آن در

پایه حفظ امر به معروف و نهي از منکر استوار باشد (اصول مشورت ،مبگر ،نسـبه ،27
ص  1خطگه ،مبگر ،نسبه  .)2 ،34با اینکه از دید سعاوی رویکرد بـه شـریعت مگنـای
تعیین «مقیده» و «مطلقه» است ،وی از مالک پي بردن به تبطي یا عدم تبطـي از شـرع
سبني به میان نميآورد.
او پس از پرداختن به حکومت و انواع آن در اسالم ،به موضوعي دیگر یعني کساني
ميپردازد که باید با آنان مشـورت کـرد .او ایـن «رجـال کثیـره» و «اشـباص متعـدده»
را همــان «اهــل حــل و عقــد» ميخوانــد و مرحلـه بعــدی نظــام مقصــودش را نیــز بــا
بهرهگیری از مفاهیم اسالمي توجیـه ميکنـد (اصـول مشـورت ،مبگـر ،نسـبه .)2 ،27
وی نمایندههای مردم را در اصطالح غربي «وکالی عامبـه» و در اصـطالح فقهـي «اهـل
حــل و عقــد» مينامــد و دوبــاره ب ـر وظیف ـه امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر تأکیــد
ميکند (خطگه ،مبگر ،نسـبه .)1 ،37سـعاوی بـرای پاسـخگویي بـه چگـونگي قـدرت
سلطان در دستگاه جدید ،بر حقو ویژة وی تأکید ميکند زیرا سـپرده شـدن امـور بـه
«اهل حل و عقد» خود همچون نظر امام خواهد بود .او با ارجاع به «کتا،های شـرعیه»
نوشته است« :و اما في الشوری فالکل بمنزله امام واحـده» .همچنـین در اینبـاره سـبن
خلیفه دوم را نقل ميکند« :انا کمنزله ولي الیتیم» .سبني از عمر را از ابنعربي نیـز نقـل
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390

کرده اسـت (اصـول مشـورت ،مبگـر ،نسـبه  .)2 ،27وی قـدرت امـام را «نامحـدود»
نميداند زیرا «صالحیت غیر محدود» و «قدرت کاملـه» را تنهـا از آن خداونـد ميدانـد
(.)Neş'et Halil, sayı 30,1945:9
ســعاوی رد قــوای ســهگانه را در اســالم ميجویــد و از آنهــا بــا عنــوان «مفتــي»،
«قاضي» و «والـي» یـاد ميکنـد ،امـا ایـن قـوا را زیـر نظـارت «امـام واحـد» ميپـذیرد
(Halil, sayı 30,1945:9

 .)Neş'etهنگــامي کــه ســلطان عگــدالعزیز (1861-1876م)

در نطـــق «شـــورای دولـــت» در محـــرم ( 1285مـــي  )1868از جـــدایي حکومـــت
شــرعیه و قانونیــه ســبن گفــت

(aynı: 114

 ،)Seyitdanlıoğlu,روزنام ـه مبگــر ب ـر آن

خرده گرفت و از لزوم تصدیق ،تطگیق و امضای احکام به دست شیخاالسالم سبن راند
66

(مهلکات ،مبگر ،نسبه  ،)2 ،37امـا سـعاوی ایـن پرسـش را مطـرح نکـرده اسـت کـه
اگر نظر هر ی

از این قوای سهگانه با «امام واحد» یا نظر «شیخاالسالم» یا همـان «اهـل
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(1495-1566م) را قانوني ميداند که با گرفتن «عهد و میثـا » از «علمـا» و «وزراء» بـر

اینبــاره نیســت .گمــان مــيرود پراکندهنویســيهای ســعاوی و نگــود نظــم منطقــي در
دیدگاههایش ،از این سرچشمه گرفته باشـد کـه وی در آثـارش از تـالش بـرای اثگـات
توانایيهای اسالم فراتر نرفت و در پي ایـن نگـود کـه پـس از ایـن مرحلـه بـه عرضـه
برنامههایش برای جامعه وقت بپردازد.
بنابراین ،با شکل گـرفتن اندیشـه تطـابق اندیشـههای نـو بـا اسـالم و شـریعت کـه
نوعثمانیان بدان پرداختند ،این روند به صـورت محـدودتر ،هـم در آسـتانه شـکلگیری
مشروته اول و پس از آن در کمیسیون قانون اساسي به همـت هـر دو گـروه موافـق و
مبالو مطرح شد (حضرتي ،همان180-171 ،

Baykal, 1942: 52-53, Karal, VIII. Cilt:

""". """": 21, """""", """": 226-227،233-236 """""""", 1963: 38- 40, 49-53

.)220,

عگدالحمید نیز در حکم مشـروتیت و در نطـق گشـایش مجلـس مگعوثـان (1877م) از
اصول مشورت و پارلماني نام برد که «شریعت» آن را تجویز کرده است (تقـویم وقـایع،
دفعه  .1)3-1 ،1867با آغاز کنشهای نوگرایان در آستانه مشروته دوم و حتـي پـس از
همان 273 ،رئیسنیا 855 ،شاو.)473-472 ،437-436 ،1370 ،
نتیجه

روند نوسازی در عثماني سدة نوزدهم چنان پیش رفت که برای نوعثمانیـان گزیـری
از برخورد با مفاهیم گفتماني مدرن غربي نماند .آنان در شناساندن و عرضه این مفـاهیم
به جامعه عثماني بسیار تأثیر گذاردند و برای عرضه راهکاری به جامعـه عثمـاني بسـیار
کوشیدند جامعهای که در آن زمان به بحرانهای گسترده داخلي و خارجي دچـار بـود.
نوعثمانیان پس از پذیرش ناگزیری عرضه مفاهیم تازه به جامعـه ،بـه مسـئله چگـونگي
 .1نطق عگدالحمید هنگام گشایش رسمي مجلس مگعوثان ،در روزنامه «تقویم وقایع» منتشر شد .برای آگاهي از
منابع دیگر در اینباره ،ر.ک:

علي سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثماني

شکلگیری آن نیز این رویکرد دنگال شد و با ظهور جمهوریت به انزوا رفـت (لـوییس،

Kili, Suna, Şeref, Gözübüyük, Türk anayasa metinleri Senedi İttifaktan günümüze, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, birinci baskı, ss.45-50.
Karal, Osmanlı Tarihi, VIII.Cilt, Birinci Meşrutiyet ve İstibdad devirleri(1876-1907), T.T.K Yayınları,
Ankara, altıncı baskı, 2007, s. 215.

ترجمه فارسي این نطق را همان زمان روزنامه «اختر» نیز در شمارهای چاپ کرد :اختر ،سال سوم ،شماره ،14
ص.76
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حل و عقد» یکسان نگاشد ،تکلیو چیست؟ بنـابراین ،پاسـبي نیـز در نوشـتههای او در

گرفتند چنانکه پدیده تطگیق مفاهیم جدید با آموزههای اسـالمي بـا شـتا ،بـه عرصـه
اندیشههای نوگرایانه عثماني راه یافـت و بـه گفتمـاني حـاکم بـدل گشـت و در قالـب
روزنامههای مبتلو پرورده شد .این پژوهش با مطالعه موردی «علي سعاوی» کوشید به
این پرسش پاسخ دهد که چگونه و بر چه پایهای ،مفاهیم جدیـد بـهویژه پارلمانتاریسـم
در امپراتوری عثماني به جامعه عرضه شد؟ به گمـان ،بـا وجـود نگـاه شـرعمدارانه بـه
موضــوع نــوگرایي و بهرهگیــری از آموزههــای اســالمي کــه در قالــب فرمانهــا و
دستخطهای گوناگون پیش از نوعثمانیان نیز در جغرافیای عثمـاني نمایـان شـد ،ایـن
رویکرد با نوعثمانیان گسترش یافت .با تحلیل دیدگاههای سعاوی ميتوان دریافـت کـه
او برای همه مفاهیم جدیدی که دربـاره آنهـا بحـث کـرد ،بـا بهرهگیـری از انگارههـای
اسالمي (مضامین کتا ،و سنت) تالش کرد همه اندیشههای جدید بهویژه نظام شورایي
را بر پایه اندیشه اسالمي استوار کنـد و تصـویری مردمسـاالرانه از آنهـا بنمایـد .تأکیـد
سعاوی بر توانمندیهای اسالم و تالش او برای یـافتن گواهـاني در اینبـاره در سـنت
پیامگر ،صحابه و خلفای راشدین ،به اندازهای در نوشتههایش فزوني گرفت که او دیگـر
به عرضه راهکارهای مشبص و دارای چارچو ،در این زمینه نپرداخت .این نوعثمـاني
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 1390
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تحقق آنها پرداختند و از آموزههای اسالمي برای توضیح و توجیه مفـاهیم جدیـد بهـره

الف) منابع فارسی

 .1اختر حگلالمتین صوراسـرافیل قـانون (روزنامـههای فارسـي) عثمـانلي غزتـهلر
حریت مبگر تقویم وقایع (روزنامههای ترکي).
 .2مراغهای ،زینالعابدین ( ،)1357سیاحتنامه ابراهیمبید  ،بيجـا،
سپیده.
 .3حضرتي ،حسن ( ،)1389مشروطه عثمدانی ،تهـران ،پژوهشـکده تـاریخ
اسالم.
 .4هدایت ،مهدیقليخان ( ،)1361خاطرات و خطرات ،چـاپ سـوم ،بيجـا،
کتابفروشي زوار.
 .5دورسـون ،داود ( ،)1381دین و سیاست در دولدت عثمدانی،
ترجمه منصوره حسیني ،داود وفایي ،تهران ،کتاببانه ،موزه و مرکـز اسـناد مجلـس

 .6راس ،لرد کین ( ،)1373قرو

عثمدانی ،ترجمـه پروانـه سـتاری ،تهـران،

انتشارات کهکشان.

 .7رئیسنیا ،رحیم (بيتـا) ،ایرا

و عثمانی در آستانه قدر

بیستم ،تگریز ،انتشارات ستوده.
 .8زرگرینژاد ،غالمحسین ( ،)1380رسائل سیاسدی عردر قاجدار،
تهران ،کتاببانه ملي جمهوری اسالمي ایران.

 .9ــــــــ ( ،)1377رسائل مشروطیت ،هجده رساله و الیحه
درباره مشروطیت ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات کویر.

 .10ــــــــ ( ،)1387رسائل مشروطیت؛ مشروطه بده روایدت
موافقا

و مخالفا  ،تهران ،مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انساني.
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شورای اسالمي.

 .11شــاو ،اســتانفورد جــي و ازل کــورال ( ،)1370تدداریخ امپراطددوري
عثماني و تركیه جدید ،ترجمذ محمود رمضانزاده ،مشـهد ،آسـتان
قدس رضوی.
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