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ملکم و نقشآفرینی در تنظیمات عثمانی
غالمعلی پاشازاده
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تاریخ دریافت1392/11/12 :
تاریخ تصویب1393/4/4 :

چکیده

میرزا ملکم خان ناظمالدوله ،اندیشمند و سیاستمدار مشهور ایرران در

قرن نوزدهم ،حدود ده سال در عثمانی دورهی تنظیمات ،اقامت کرد
و با مردان مهم تنظیمات و مشروطهی اول عثمانی ،ماننرد فرااد پاشرا،

عالی پاشا و مردحت پاشرا ارتطرا داشرت .او بعردها مردعی شرد کره
وصیتنامهی فااد پاشا را او تدوین کرده و طرحی به دربرار عثمرانی

ارائه کرده که قانون اساسی مشروطهی اول عثمانی از روی آن نوشته

شده است .تدوین وصیتنامهی عالی پاشا نیز به او نسرطت داده شرده
است .در پژوهش حاضر ،به روش توصیفی و تحلیلی و با اسرتفاده از
نوشتهها و اسناد ملکم و منابع معتطر تاریخی ،میرزان انبطراا ادعاهرای
ملکم با واقعیت را بررسی میکنیم.

 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه تطریزgh_pashazadeh@yahoo.com .
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واژگان کلیدی :ملکم ،تنظیمات عثمانی ،قانون اساسی مشرروطهی

اول عثمانی ،فااد پاشا ،عالی پاشا ،مدحت پاشا.
 .1مقدمه

میرزا ملکم خان ناظمالدوله ( )1249 -1326از سال  1278ترا 1288ه.ا در عثمرانی زنردگی

میکرد .سالهای اقامرت او در عثمرانی برا «دورهی تنظیمرات» ایرن حکومرت مقرارن اسرت.
عثمانی در این دوره که از فرمران تنظیمرات در سرال 1839م (1255ه.ا) ترا مشرروطهی اول
عثمانی در سال 1876م (1293ه.ا) را دربر میگیرد ،مشغول انجام اصالحات بود .ملکم در
طول این سالها از نزدیک با تنظیمات عثمانی آشنا شد و با مردان مهم تنظیمات ،مانند فرااد
پاشا و عالی پاشا و مدحت پاشا (بنیانگذار مشروطیت در عثمانی) ارتطا داشت .او در طول
سالهای بعد ،بهدلیل همین مراودات مدعی ایفای نقرش در تنظیمرات عثمرانی شرد .او ادعرا
کرد که وصیتنامهی فااد پاشا را تدوین کرده و قرانون اساسری مشرروطهی اول عثمرانی از
روی طرح ارائهشدهی او به دربار عثمانی نوشته شده است .در ایرن پرژوهش ،میرزان انبطراا
این ادعاها با واقعیت را با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نوشتهها و اسناد مربو بره
ملکم و منابع معتطر تاریخی بررسی میکنیم.
برره نقررش احتمررالی ملکررم در ترردوین وصرریتنامررههررای فررااد پاشررا و عررالی پاشررا ،در
پژوهشهایی به زبانهای ترکی و انگلیسی (آثرار محمرد لالرب ،داویسرون و حامرد الگرار)
توجه شده است .برخی از این تحقیقات ،مانند اثرر حامرد الگرار درمرورد ملکرم ،بره فارسری
ترجمه شدهاند؛ اما ادعای ملکم درمورد نگرارش قرانون اساسری مشرروطهی اول عثمرانی از
روی طرح او ،با بیتوجهی محققان مواجه شده اسرت و فقر همرا نراط ،،در مقالرهی «مرا و
میرزا ملکم خانهای مرا» ادعرای او را برهعنروان ادعرایی براورنکردنی نقرل کررده اسرت .در
مقالهی حاضر ،کوشیدهایم برا تحقیر ،در تراریخ تردوین مرتن فارسری وصریتنامرهی فرااد،
تحقیقات قطلی در این زمینه را تکمیل کنیم و به بررسی دقی،تر احتمال ایفای نقش ملکم در
تدوین قانون اساسی اول مشروطهی عثمانی بپردازیم.
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 .2ملکم و وصیتنامهی فؤاد پاشا

نام کامل فااد پاشا کیچهجی زاده محمد فااد است .او در صفر سال 1230ه.ا (1815م) ،در
استانطول به دنیا آمد .پدرش ،کیچهجی زاده عزت مرال (1829 -1875م) ،از علمرا و شرعرای

مشررهور عثمررانی بررود (رفعررت[ ،ب ریتررا]183 :؛ توفی ر183 :1330 ،،؛ سررلیمان297 :1328 ،؛
 .)Süreyya, 1996: 1/539فااد به رسم معمول کودکان علمای آن زمان ،زبان فارسری و
عربی را فراگرفرت و سرپو وارد مکترب ططیره شرد و بعرد از پایران تحصریالت ،بره تشروی،

مصبفی رشید پاشا ،1به انجرام خردمات دولتری مشرغول شرد .سرلبان عثمرانی او را در سرال
1266ه.ا (1849م) برررای حررل مشررکالت پرریشآمررده در بالکرران ،برره روسرریه فرسررتاد و در

بازگشت ،به سرمت مستشراری صردارت گماشرت (توفیر184 :1330 ،،؛ سرالنامهی نظرارت
خارجیه[ ،بیتا]102 :؛ رفعت[ ،بیترا]68 :؛ .)Islam Ansiklopedisi, 2005: 13/ Fuad Paşa
از ایررن ترراریخ ،فررااد بارهررا برره مقررام وزارت امررور خارجرره و صرردارت گماشررته شررد
(سرررررالنامهی نظرررررارت خارجیررررره[ ،بررررریترررررا]71 :؛ رفعرررررت[ ،بررررریترررررا]71 -70 :؛
 )Islam Ansiklopedisi, 2005: 13/ Fuad Paşaو در سرمت وزیرر امرور خارجره،
سلبان عطدالعزیز را در سفر سیاحتی به فرانسره و انگلسرتان همراهری کررد .در بازگشرت بره
استانطول ،قائممقامی صدر اعظم نیرز بره او سرپرده شرد و بره دلیرل مسروولیتهرای مضراعف،
بیماری قلطی او شدت گرفت .او به توصیه ی پزشکان ،برای استراحت و معالجه به شهر نیو
در فرانسه رفرت و در  30شروال  12( 1285فوریره  ،)1869در آن شرهر درگذشرت (توفیر،،
186 :1330؛ .)Süreyya, 1996: 1/ 539; Islam Ansiklopedisi, 2005: 13/ Fuad Paşa
بعد از مرگ فااد پاشا ،وصیتنامهای از او منتشر شد که بحثهای زیادی را برانگیخت.

این وصیتنامه را روزنامهی دِلوانت هرولد که بره دو زبران انگلیسری و فرانسره در اسرتانطول
منتشر میشد ،چند مراه بعرد از مررگ فرااد پاشرا چرا کررد و مردعی شرد کره فرااد پاشرا

وصیتنامه را خباب به سلبان عطدالعزیز نوشته و آن را به یکی از نزدیکان خود سپرده برود
 .1مصبفی رشید پاشا (1858 -1800م) معمار تنظیمات عثمانی است .فرمان تنظیمرات کره در سرال 1839م اعرالم شرد،
بهوسیلهی او تدوین شد و رجال مهم تنظیمات ،مانند فااد پاشا و عالی پاشا ،دستپروردهی او بودند .او ششبار به مقرام
صدارت رسید و نقش بسیار مهمی در اصالحات عثمانی در قرن نوزدهم و عصر تنظیمات ایفا کرد.

2/15/2015 1:46:26 PM

Text [24] ed. 2.indd 27

 / 28ملکم و نقشآفرینی در تنظیمات عثمانی

تا به سلبان تحویل دهد؛ اما قطل از رسیدن به دست پادشاه به دسرت جرایرد افتراده و منتشرر
شرده اسرت ( .)Islam Ansiklopedisi, 2005: 13/ Fuad Paşaدر ایرن وصریتنامره،
ضمن تجویز اصالحات مورد نظر به سلبان عطدالعزیز ،از عالی پاشا بهعنوان شخصی وفرادار
به سلبان و گزینهای مناسب برای انجام اصالحات و از ایران بهعنوان مملکتی عقبمانرده و
خالی از هرگونه خبر یاد شده است.
وصرریتنامررهی فررااد پاشررا در سررال 1314ه.ا (1896م) ،یعنرری حرردود  27سررال بعررد از

مرگش ،در روزنامهی فرانسویزبان  Da La Revue De Parisueو روزنامرهی مشرورت

منتشر شد ( )Islam Ansiklopedisi, 2005: 13/ Fuad Paşaو سپو روزنامهی میزان

آن را باعنوان «وصیتنامهی سیاسی» اهداشده ازطرف حکمت بیگ چرا کررد (میرزان9 ،

رجب  .)4 :1314در این زمان ،میرزا ملکم خان در نامهای به احمدرضا ،سرردبیر روزنامرهی
مشورت ،ادعا کرد که متن وصیتنامره را او نوشرته و عرارفی پاشرا آن را بره ترکری ترجمره

کرده است (الگار77 -76 :1356 ،؛ رسالههای میرزا ملکم خران نراظم الدولره-435 :1388 ،
 .)436هرچنررد راببرهی نزدیررک و دوسررتانهی ملکررم بررا فررااد درسررتی ادعررای او را تقویررت
مرریکرررد ،عررزت بیررگ و مصرربفی حکمررت بیررگ ،از نوادگرران فررااد پاشررا ،ادعررای او را
رد کردنررررررد و فقرررررر رشرررررراد ،نرررررروادهی دیگررررررر او ،ادعررررررایش را پررررررذیرفت
( .)Islam Ansiklopedisi, 2005: 13/ Fuad Paşaالطترره ،هرری یررک از اعضررای
خانوادهی او بهعنوان مواف ،و مخالف ملکم ،سندی بررای حقانیرت خرود ارائره ندادنرد و بره
همین دلیل ،تردید درمورد نقش ملکم به میان محققان نیرز کشریده شرد .داویسرون نگرارش
وصیتنامره توسر فرااد را احتمرالی قابرل پرذیرش مریدانرد ( )Davison, 1980: 220و
درمقابل ،محمد لالب با استناد به نگارش اصل وصیتنامه به زبران انگلیسری و فرانسره و در
دسترس نطودن اصل ترکی آن ،احتمال میدهد که ملکم در نوشرتن آن نقرش داشرته باشرد.
بهباور لالب ،چون عالی پاشا از ملکم متنفر بود ،ملکم بررای نزدیکری بره او ،بعرد از مررگ
فااد وصیتنامه را از زبان او جعل کرد تا با تعریف و تمجید از عالی پاشرا در وصریتنامره،
مورد توجه او قرار بگیرد (لالب.)72 :1326 ،
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برخی از محققان هم کوشیدهاند با مبابقت محتوای وصیتنامه با افکار و عقایرد ملکرم،
راهی به حقیقت پیدا کنند .حامد الگار ،یکی از این محققان ،پو از بررسی وصیتنامه ،آن
را با عقاید ملکم و فااد متضاد نمییابد و معتقد است ملکم بهدلیل ارتطرا نزدیرک برا فرااد
پاشا ،در موقعیتی قرار داشت که بتواند نظرات او را درقالب یک وصیتنامه تنظریم کنرد .او
که همزمان با مرگ فااد ،از خدمت دولت ایران کنرار گذاشرته شرده برود ،درقالرب تنظریم
وصیتنامه ،محملی پیدا کرد که با آزادی عمل از دولت ایرران انتقراد کنرد .الگرار براوجود
طرح دالیل باال ،در نتیجهگیری نهایی خود از احتمال دخالت ملکم در نگارش وصریتنامره
چنین مینویسد:
هی یک از این دالیل نمیتواند تنظیم وصیتنامه را ازجانرب ملکرم ثابرت کنرد و
چیزی بیش از انعکاس نظرات مشرترکی کره برا فرااد پاشرا در آنهرا سرهیم بروده،
نمیباشد .تنها نتیجهی ممکن آن است که شاید ملکم وصریتنامره را نوشرته باشرد
(الگار.)79 -78 :1369 ،

حجتاهلل اصیل پو از مقایسهی محتوای وصیتنامه با اندیشههرای ملکرم نتیجره گرفتره
است که احتمال نگارش وصیتنامه بهوسیلهی ملکم وجرود دارد (رسرالههرای میررزا ملکرم
خان ناظمالدوله.)436 -435 :1388 ،
در آثار ملکم ،نسخهای فارسی از وصیتنامه نیز وجود دارد که تاریخ دقیر ،تردوین آن

روشن نیست .محی ططاططایی در کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم ،به آن اشاره کرده اسرت؛

ولی آن را جزو آثار ملکم نیاورده است (ططاططایی :1327 ،مرد) .آدمیرت از نسرخهی خبری
آن ،تحت عنوان «ترجمرهی وصریتنامرهی فرااد پاشرا» (آدمیرت ،)92 -89 :1351 ،اسرتفاده

کرده و حجتاهلل اصیل متن آن را در مجموعه آثار ملکم چرا نمروده اسرت (رسرالههرای
میرزا ملکم خان ناظمالدوله .)507 -499 :1388 ،مشخص شدن تاریخ دقی ،تدوین نسرخهی

فارسی وصیتنامه برای بررسی ادعای ملکم بهکار میرود .شواهد نشان میدهند کره ملکرم
حداقل متن وصیتنامه را در زمان طرح ادعا ،تدوین نکررده اسرت .ایرن نکتره از اسرتفادهی
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میرزا یوسف خان مستشارالدوله از نسخهی فارسی ملکم ،حدود هفرت سرال پریش از طررح
ادعای وی ،مشخص میشود.
مستشررارالدوله در سررال 1306ه.ا (1888م) ،مکترروبی برره مظفرالرردین میرررزا ،ولیعهررد
ناصرالدین شاه قاجار فرستاد (کرمانی )177 -172 :1362 ،که درواقع وصیتنامهی سیاسری
او بود .این وصیتنامه همانطورکه در جایی دیگر به تفصیل به آن پرداخترهایرم (پاشرازاده،
 ،)92 -79 :1390با الگوبرداری از وصیتنامهی فااد پاشا نوشته شده که در آن متن فارسری
ملکم مورد استفاده قرار گرفته است ،نه متن ترکی آن .مقایسهی متن مکتوب مستشرارالدوله
با متن ترکی و فارسی وصیتنامه ،تردیدی در ایرن زمینره براقی نمریگرذارد؛ بنرابراین ،مرتن
فارسی ملکم حداقل حدود هفت سال پیش از طرح ادعای او در دسترس بوده است .وجرود
متن فارسی وصیتنامه ،سالها قطل از طرح ادعرای ملکرم ،بیرانگر اصرالت نسرخهی فارسری
است و نشان میدهد که وصیتنامه همانطور که ملکم میگوید ،دراصل همزمان با مررگ
فااد به فارسی نوشته و توس عارفی پاشا به ترکی ترجمه شده است و شراید مستشرارالدوله
هم بهعنوان دوست ملکم ،از همان زمان به متن فارسی دسترسی داشته و در سرال 1306ه.ا،
از آن الگوبرداری کرده است .اگر ملکم در زمران ادعرای خرود وصریتنامره را بره فارسری
ترجمه میکرد ،شکی در درولگویی او باقی نمریمانرد؛ ولری وجرود وصریتنامره بره زبران
فارسی ،سالها قطل از ادعایش ،اگر درستی ادعای او را ثابت نکند ،تقویت میکند.
 .3ملکم و وصیتنامهی عالی پاشا

ادعای ملکم در تدوین وصیتنامهی فااد پاشا موجب شد محققان تاریخ عثمرانی ردپرای او

را در وصیتنامهی عالی پاشا ،صدر اعظم دیگر عثمانی هم جستوجو کنند .عالی پاشا نیرز
مانند فااد پاشا ،از مردان مهم تنظیمات بود .او در سرال 1229ه.ا (1814م) ،در اسرتانطول بره
دنیا آمد .بعد از تحصیالت سرنتی و آمروزش زبران عربری ،زبران فرانسره را نیرز فراگرفرت و
مترجم دیوان همایون شد .او پلههای ترقی را در دولت عثمانی طی کرد و هفتبار در مسند
وزارت امور خارجه و پنجبار در مسرند صردارت قررار گرفرت ترا اینکره در سرال 1287ه.ا
(1871م) ،درگذشت (شاو119 :1371 ،؛ .)Islam Ansiklopeisdi, 2005:2/ Ali Paşa
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بعد از درگذشت عالی پاشا ،وصیتنامهی او نیز در روزنامرههرای وقرت منتشرر شرد کره
مانند وصیتنامهی فااد پاشا مورد تردید قرار گرفت .هرچند ملکم درمورد ایفرای نقرش در
تدوین این وصیتنامه ادعایی نکرد ،محققانی مانند محمد لالب اعتقراد دارنرد کره احتمرال
دخالت ملکم در تدوین این وصیتنامه را نطاید نادیده بگیریم؛ زیرا او ازنظر اخالقری ،بررای
جعل وصیتنامه فرد مستعدی بود و میتوانیم تصور کنیم که چون نتوانسرته اسرت برا جعرل
وصیتنامه به نام فااد پاشا ،توجه عالی پاشا را جلرب کنرد ،بعرد از مررگ او خواسرته اسرت
دشمنیاش با خود را تالفی کند (لالب .)78 ،74 ،70 :1326 ،حامد الگار با تحقیر ،در مرتن
وصیتنامه و تأمل در مبالب زیانآور آن برای عالی پاشا ،نظر لالب را قابل انتقاد دانسرت؛
زیرا بهباور او ،تنها مبالب زیانآور در متن وصیتنامهی عالی پاشا ،چند جملهای اسرت کره
در آنها عالی اعتراف میکند که درمورد رواب با ممالک تابعه ،ازقطیل صربستان ،قررهداغ،
افالا و تونو لفلت کرده است .الگار با اذعان به همانندیهایی میان چنرد اصرل از اصرول
وصیتنامه و اندیشههای ملکم ،آن همسانیها را برای قطول تدوین وصیتنامه توس ملکرم
ناکافی دانست (الگار .)80 :1369 ،داویسون برا تحقیر ،در مرتن وصریتنامرهی عرالی پاشرا،
احتمال دخالت ملکم در تدوین وصیتنامه را رد نمیکند؛ ولی پیدا کردن دلیرل بررای ایرن
کار ملکم را دشوار مریدانرد ( .)Davison, 1980: 220الطتره افرراد دیگرری ماننرد شرارل
میسمر ،مشاور فرانسوی دولت عثمانی ،برهعنروان نویسرندگان احتمرالی وصریتنامره مبررح
شدهاند ( )Davison, 1980: 219که در اینجا مجال پرداختن به نظررات آنهرا را نرداریم.
به هر روی ،مسلم است که ادعای نقش ملکم در وصیتنامهی عالی پاشا ،فق از ادعرای او
درمورد وصیتنامهی فااد نشوت گرفته است.
 .4ملکم و قانون اساسی مشروطهی اول عثمانی

عالوهبر وصیتنامهی فااد پاشا ،ملکم مدعی است که در مشروطهی اول عثمانی نیرز ایفرای
نقش کرده است و به تعطیر خود او ،قرانون اساسری مشرروطهی اول از روی طرحری کره وی
پنج ،شش سال پیش از آن تاریخ به بابعالی داده ،تنظیم شرده اسرت .او ایرن نکتره را از زبران
ادیان افندی چنین بیان میکند:
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در ابتدای مالقات اول حرفی کره بره مرن گفرت کره شرما بایرد خیلری خوشروقت
میشدید که ما در اسالمطول همان تنظیماتی که پنج ،شرش سرال پریش بره بابعرالی
تکلیف کردید ،االن از روی همان طرح شما مجری میداریرم .راسرت مریگفرت؛
ولیکن حیف که همهجا طرحهای مرا یا نفهمیده رد میکنند یرا چنران نراقص و بره

طرزهای معیوب بهکار میبرند که نتایج آن خارج از مقصود و اصالح و توقع می-
شود (ناط.)56 :1353 ،،

منظور ملکم از «پنج ،شش سال پیش» ،سالهای آخر مأموریرت او در اسرتانطول اسرت و
طرح تنظیماتی که از آن یاد میکند ،به احتمرال زیراد همران چیرزی اسرت کره در رسرالهی
تنظیمات او مورد توجه قرار گرفته است؛ اما میان محتوای رسالهی تنظیمات ملکرم و قرانون
اساسی مشروطهی اول عثمانی ،شطاهت قابرل ذکرری وجرود نردارد .در رسرالهی تنظیمرات،
ملکم خان بر سلبنت مبلقهی منظم تأکید مریکنرد .در الگروی مرورد نظرر او ،برین قردرت
وضع قانون و اجرای آن تفکیک بهعمل میآمد ،مجلسری تحرت عنروان مجلرو تنظیمرات،
قوانینی برای ادارهی مملکت وضع میکرد و مجلو دیگری باعنوان مجلو وزرا ،قوانین را
اجرا میکرد .اعضای هردو مجلو ازطرف پادشاه انتخراب مریشردند و او در رأس ایرن دو
مجلو قرار داشت .شاهنشاه قاجار ،بهعنوان رئیو مبل ،مجالو دوگانه ،خواستهای خود
را بهعنوان قانون به مجلرو تنظیمرات تکلیرف مری کررد و مجلرو آن را برهصرورت قرانون
درمیآورد (رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدولره)38 :1381 ،؛ هرچنرد در قرانون اساسری
مشروطهی اول عثمانی نیز پادشاه از هرگونه مسوولیتی مصرون شرناخته مریشرد و اختیرارات
گستردهای داشت و برخالف اصول تنظیمات ملکم ،نمایندگان مجلو منتخب مردم بودنرد
و پادشاه به شر بازگشایی مجدد میتوانست آن را منحل کند .موارد متعدد دیگری ،ماننرد
وجود مجلو اعیان درکنار مجلو مطعوثان ،مسوولیت پاسخگویی وزرا به مجلرو مطعوثران،
توجه به جایگاه شیخاالسالم و  ...نیز باعث تمایز قانون اساسی مشروطهی اول از طرح ملکم
خرررررران در رسررررررالهی تنظیمررررررات مرررررریشررررررد (مرررررردحت383 -353 /2 :1295 ،؛
 .)Gözübüyük & kili, 1957: 25- 39شاید ملکم بهدلیل وجود همین تمایزها به نراروا
ادعا میکرد که طرح او ناقص و نارسا اجرا شده اسرت .الطتره او پریش از ایرن نیرز در مروارد
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متعدد از قانون اساسی مشروطهی اول عثمانی انتقاد کرده برود .او در نامرهی  4ذیالحجرهی
 1293و حدود یک هفته پیش از اعالم مشروطه در عثمرانی ،قرانون اساسری را کره مردحت
تهیه کرده بود ،دارای سهوهای برزرگ و اجررای آن را مایرهی خرابری عثمرانی دانسرته برود
(نامههای میرزا ملکم خان ناظمالدوله )63 :1389 ،و چنرد مراه بعرد ،برا تکررار اعتقراد خرود
درمرورد معایرب و مضررات قرانون اساسرری مشرروطهی اول ،آن را بررای دفرع دخالرتهررای
اروپاییها «تدبیر ملوکانه» خوانده بود (همان.)80 :
قانون اساسی مشروطهی اول عثمانی با الگوی سلبنت مبلقهی مرنظم مرورد نظرر ملکرم
قابل مقایسه نیست؛ ولی میتوانیم ادعرای او از زبران ادیران افنردی را در طرحری بیرابیم کره
مدحت پاشا تحت عنوان قرانون جدیرد بررای تردوین قرانون اساسری مشرروطهی اول فرراهم
آورد .میان طرح ملکم و قرانون جدیرد نکرات مشرتر

قابرل تروجهی وجرود دارد و شراید

همراستا با ادعای ملکم ،مدحت پاشا در تنظیم آن قوانین از الگوی سرلبنت مبلقرهی مرنظم
ملکم تأثیر پذیرفته باشد .متأسفانه از ارتطا ملکم با مدحت پاشا در طول سرالهرای اقرامتش
در آنجا اطالع چندانی نداریم؛ ولی میدانیم که ملکم شناخت خوبی از مدحت و اندیشرهی
او داشته است .همزمان با انتصاب میرزا حسین خان سپهساالر به مقام صدارت ،مدحت پاشرا
هم در عثمانی برای مدت کوتاهی به مقام صدارت رسید و ملکم درمورد همزمرانی ایرن دو
انتصاب چنین نوشت:
خطر بزرگ این است که مدحت پاشا صدر اعظم شده است .به دو مالحظه ازبرای
جنابعالی میدان تازهای پیدا شده [است] .میدانید که مدحت پاشا برای ایران عرالی
پاشا نخواهد بود و ازجانب ما متحمل بعضی حالتها نخواهد شد؛ بلکره دسرت بره
بسرری کارهررا خواهررد زد کرره ازبرررای مررا خیلرری تررازگی داشررته باشررد .یکرری از
خوشرطختی هرای مرا ایرن اسرت کره شرما صردر اعظرم هسرتید .او حریرف خرود را
میشناسد و هرق در بتواند خود را جمع خواهد کرد .با وصف ایرن نطایرد مبمرون و
آسوده نشست [ ]...اما بزرگتر از این مالحظه این است که مدحت پاشا در تنظریم
دولت عثمانی کارهای بزرگ خواهد کرد و در این عالم هم حریف شرما خواهرد
بود .چشم فرنگستان حال مصروف تبطی ،اعمال این دو صردر اعظرم خواهرد برود.
مدحت پاشا کمال سعی را خواهد کرد که از سرکار عالی پیش بیفتد ،بلکه جمیرع
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اعمال اینجا را بیمعنی جلوه بدهد و خالصه میدان رقابت خوبی پیردا شرده اسرت.
اگر باقی بماند کارهای عمده خواهد کرد [( ]...آدمیت.)154 -153 :1351 ،

گزارش ملکم درمورد مدحت پاشا مربو به صردارت سرهماهرهی او در سرال 1872م و
نشاندهندهی شناخت روشن او از مدحت پاشا اسرت .ملکرم از برنامرههرای مردحت پاشرا و
تالش او برای انجام اصالحات در عثمانی آگاه بود و میدانست اقردامات اصرالحی زیرادی
را به سرانجام میرساند .شاید او بهدلیل همین پیشبینیهایش از آیندهی مدحت ،طرح خود
درمورد نظام سیاسی مورد نظرش را به او ارائه کرده باشد .هرچند صدارت مردحت در ایرن
زمان ادامه نیافت ،توانست در سال 1875م ،به مقام وزارت عدلیه و بعد مأمور مجلرو عالیره
برسد و در وقایع عزل سلبان عطدالعزیز ،پادشاهی کوتاهمدت مراد پرنجم و جلروس سرلبان
عطدالحمید ،نقش ماثری ایفا کند .وی از عطدالحمید ،قطل از روی کار آمدنش ،برای اعرالم
مشروطه قول مساعد گرفت و بعد از جلوس او در  19دسامطر  1876به مقام صردارت رسرید
و با تالشهای مدحت پاشا در  23دسامطر  1876قانون اساسی اعرالم شرد (حضررتی:1389 ،
206 -204؛ مدحت.)176 -170 :1323 ،
در جریان تالش برای برقرای نظام مشروطه ،مدحت پاشا و دو نفر دیگر از دولتمرردان
عثمانی (سعید پاشرا و سرلیمان پاشرا) لروایحی برهعنروان پریشنرویو قرانون اساسری نوشرتند
( .)Kılıç, 2010: 25مدحت پاشا در الیحهی خود باعنوان قانون جدید ،در هشت قسرمت
و  59ماده ،مسائل مربو به جغرافیای سیاسی ،اختیارات پادشاه ،مأمورین دولت ،وظرایف و
مسوولیتهای شورای دولت ،وظایف و اختیارات مجلو مطعوثران ،تابعیرت عثمرانی ،قروهی
اجرائیه و نحوهی تعدیل قانون اساسی را مرورد توجره قررار داده اسرت (مردحت/2 :1294 ،
 )322 -331که با طرح ملکم در رسالهی تنظیمات قابل مقایسه است.
یکی از شطاهتهای قانون جدید با رسالهی تنظیمات ،درمرورد اختیرارات مقرام سرلبنت
است .هردو تداوم سلبنت را در خاندانهای مستقر برهرسرمیت مریشناسرند؛ برهطروری کره
مدحت سلبنت عثمانی و خالفت اسالمی را ح ،اوالد ارشد از سراللهی آلعثمران و ملکرم
منصب شاهنشاهی را ح ،اوالد ذکور ناصرالدین شاه میداند .در «قانون جدیرد» ،پادشراه در
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مقام خلیفه ،حامی دیرن اسرالم و فرمانردهی نیرروی زمینری و دریرایی برود و عرزل و نصرب
وزیران ،عقد معاهدات با دول خارجی ،اعالم جنگ و صرل ،،ارسرال سرپاه ،هرگونره تردابیر
ملکرری و اجرررای آن ،عفررو مجرمرران و تشررکیل و انحررالل مجلررو نماینرردگان ،از امتیررازات
«مخصوص و مقدس» او بهشمار میآمدنرد و در رسرالهی تنظیمرات« ،عرزل و نصرب جمیرع
عمال حکومت جزو اختیار اجرا» و «ح ،مخصوص شاهنشراهی» تلقری شرده برود (مردحت،
322 /2 :1294؛ رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدوله.)38 :1381 ،
هم ملکم و هم مدحت ،پادشاه را در رأس قوهی مجریه و مقننه قرار داده بودند .پادشراه
میتوانست در هر زمان مجلو قانونگرذاری را منحرل کنرد و وزیرران را در رأس دسرتگاه
اجرایی عزل و نصب کند .در قانون جدید و رسالهی تنظیمات ،پادشاه از هرگونه مسروولیت
مصون بود ،قروههرای مجریره و مقننره درمقابرل او پاسرخگو بودنرد و او درمقابرل هری یرک
مسرروولیت نداشررت (مرردحت322 /2 :1294 ،؛ رسررالههررای میرررزا ملکررم خرران نرراظمالدولرره،
.)38 :1381
قوهی مجریه یا همان دستگاه اجرا ،در رسالهی تنظیمات هم بیشطاهت به قروهی مجریره
در قانون جدید نطود .ازنظر ملکم ،دستگاه اجرا یا همان مجلو وزرا ،مسوول اجررای ارادهی
پادشاه بود .او اختیار اجرا را در هشت وزارتخانه تقسیم میکررد ،هرر وزارتخانره را بره یرک
وزیر میسپرد و خود در مقام ریاست مجلو وزرا قرار میگرفت .وزرا درصرورت نراتوانی
در اجرای قانون ،از وزارت استعفا میدادند (رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدولره:1381 ،
 .)41 -40به همین صورت ،مبراب ،بر ا قرانون جدیرد مردحت پاشرا ،فرردی ازطررف پادشراه
بهعنوان «باش وکیل» (صدر اعظم) در مصدر دستگاه اجرا قرار مریگرفرت .هریرک از وزرا
در مسند خود عالوهبر وظایف ،پاسخگوی کارهای اجرایی مخرالف قرانون جدیرد و مخرل
امنیت دولت بودند .وزرای ناتوان از انجام مسوولیت و کل هیوت وزیران میتوانستند اسرتعفا
دهند و پادشاه در قطول یا عدم قطول استعفای آنان اختیرار کامرل داشرت .محاکمرهی وزرای
جدیررد یررا وزرای معررزول بررا درخواسررت مجلررو نماینرردگان و درصررورت ارادهی پادشرراه
امکانپذیر بود و پادشاه هروقت اراده میکرد ،مری توانسرت برر مجلرو وزرا ریاسرت کنرد
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(مدحت .)324 -322 /2 :1294 ،هم در قانون جدید و هم در رسالهی تنظیمات ،هیوت وزرا
قوانین موردنظر خود را به قوهی مقننه تکلیف میکرد.
قوهی مقننه در رسالهی تنظیمات با قوهی مقننه در قانون جدیرد شرطاهتهرایی دارنرد .در
هردو ،رئیو مجلو ازطرف پادشاه انتخاب و قوانین مبرحشده در مجلو برا تأییرد پادشراه
قابل اجرا میشرود .قروانین مبررحشرده در مجلرو تنظیمرات ملکرم درصرورت موافقرت و
امضای پادشاه حکم قرانون مرییافرت و پادشراه مریتوانسرت آنهرا را رد کنرد یرا موافر ،برا
مصلحت ،تغییر دهد .شاه آنچه را اراده میکرد از طری ،مجلو تنظیمات برهصرورت قرانون
درمرریآورد و در همررهی مرروارد حرر ،وترروی مبلرر ،داشررت (رسررالههررای میرررزا ملکررم خرران
ناظمالدولره .)40 :1381 ،مصروبات مجلرو در قرانون جدیرد نیرز درصرورت تأییرد نکرردن
پادشاه ،دیگر در مجلو مذکور تا انقضای آن قابل مذاکره نطود؛ مگر آنکه حکومرت خرود
به تکرار مذاکرات درمورد آن رضایت میداد و پادشاه هروقت اراده میکررد مریتوانسرت
مجلو را منحل کند (مدحت .)329 -326 /2 :1294 ،هرم در رسرالهی تنظیمرات و هرم در
قانون جدید ،وزرای قوهی اجراییه عضو مجلو قانونگذاری هم بودند (مدحت/2 :1294 ،
332؛ رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدوله 33 :1381 ،و .)38
اختیارات پادشاه ،مجلو قانونگذاری و قوهی مجریه در قانون جدید ،به نظرام سرلبنت
مبلقهی منظم در رسالهی تنظیمات و نوشرتههرای دیگرر ملکرم شرطاهت زیرادی دارد و ایرن
شطاهتها نشاندهندهی تأثیرپذیری مدحت از طرح ملکم است .اگر ادعاهای ملکم درمورد
رواب دوستانهاش با مدحت نیز قابل قطول باشند ،دلیل دیگرری بررای ترأثیرپرذیری مردحت
خواهند بود .بنابر گفتهی ملکم ،مدحت در زمان تطعید به اروپا ،در لنردن پریش او رفرت کره
نشاندهندهی دوستی آنها از گذشته است .ملکم درمورد حضور مردحت در لنردن پرو از
تطعید به اروپا ،مینویسد« :مدحت پاشا به محض ورود خواست بیاید مرا بطینرد .بنرده سرطقت
کردم .او هم آمد به سفارت ،خیلی حرفها زدیم» (ناط .)36 :1353 ،،او در موردی دیگرر،
مینویسد:
در مدت توقف او در اروپا ،اللب باهم بودیم .صحطت ما بالبطع راجرع بره اوضراع
عثمانی و خط های گذشته و مذاکرهی تدابیر آینده بود [ ]...برهقردری کره ممکرن
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بود ،در شرای انسانیت و تسهیل مراودات او اهتمامات مفید نمودم چون همه []...

1

را ازجانب دولت علیه میدانست ممکرن نیسرت در ظهرور موقرع حقروا انسرانیت
اولیای دولت ایران را رعایت نکند (ناط.)36 :1353 ،،

دالیل ذکرشده در بهترین حالت میتوانند برای اثطات تأثیرپرذیری مردحت از ملکرم در
تدوین قانون جدید بهکار روند؛ ولی نمیتوانند نشاندهندهی الگوبردای کامل قانون جدیرد
از طرح او باشند؛ زیرا قانون جدید در برخی مسائل تفاوتهای آشرکاری برا نظرام سرلبنت
مبلقهی منظم ملکم دارد .یکی از تفاوتها به مجلو قانونگذاری مربرو اسرت .برا اینکره
مجلو قانونگذاری هردو تحت ریاست پادشاه بودند ،در تعداد اعضا و نحوهی عملکرد ،با
یکدیگر تفاوتهایی داشتند .مجلرو قرانونگرذاری مردحت پاشرا از  120نماینرده تشرکیل
میشد که دوسوم اعضای آن را ایاالت و یکسوم باقیمانرده را پادشراه انتخراب مریکررد.
وزرا و مستشاران آنها نماینردگان حکومرت در مجلرو قرانونگرذاری بودنرد و پادشراه در
هرزمان میتوانست مجلو را منحل کند؛ اما بایرد در شرش مراه مجلرو دیگرری را افتتراح
میکرد (مدحت .)329 -326 /2 :1294 ،درمقابل ،مجلو تنظیمات ملکرم از شاهنشراه ،سره
شاهزاده ،پانزده مشیر و هشت وزیر تشرکیل مریشرد و همرهی اعضرا ازطررف شراه انتخراب

میشدند (رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدوله.)40 -39 :1381 ،

تفاوت دیگر مدحت پاشا با ملکم ،به شورای دولت مربو بود .مدحت پاشا در سیسرتم

سیاسی خود وجود شورای دولت را ضروری تشخیص میداد .اعضرای ایرن شرورا ازطررف
پادشاه عزل و نصب میشدند و ریاست آن نیز با پادشاه بود .این مجلو پنج وظیفه برعهرده
داشت که عطارت بودند از :بررسی و تصویب لروای ،قروانین و نظامرات ،اظهرارنظر درمرورد
مصال ،ملکی ارائهشرده ازطررف حکومرت ،تعیرین وظرایف و حرلوفصرل اخرتالالت میران
مأمورین اجرایی و قضرایی ،حرل و تفسریر شرطهات قروانین و نظامرات و اجررای محاکمرات
 .1هما ناط ،در اینجا «پیشرفتهای خود» را به متن سند اضافه کرده است که جنطهی الررااآمیرزی بره ادعاهرای ملکرم

میدهد .این چند واژه هرچند اهداف ایشان را برای ارائهی چهرهی مورد نظررش از ملکرم بررآورده مریکنرد ،واقعیرت

تاریخی را دیگرگونه نشان میدهد.
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مربو به مأموریتهای مأمورین دولت (مدحت .)326 -325 /2 :1294 ،این شورا در نظرام
سیاسی موردنظر ملکم معادلی نداشت.
 .5نتیجهگیری

ادعای میرزا ملکم خان ناظمالدوله ،مطنیبر نگارش وصیتنامهی فااد پاشا و الگروبرداری از
نظام سلبنت مبلقهی منظم او در عثمانی در جریان تنظیمات را نمیتوانیم براساس مردار
موجود بهطور قبعی رد یا قطول کنیم .یافتهی این تحقی ،درمرورد وصریتنامرهی فرااد پاشرا
نشان میدهد که او مدتها قطل از علنی کردنِ ایفای نقش در تدوین وصیتنامره ،نسرخهای
فارسی از وصیتنامه داشته است که احتمال درستی ادعای ملکم درمورد تدوین وصیتنامه
به زبان فارسی و ترجمهی آن به ترکی را تقویت میکند.
ادعای دیگر ملکم ،یعنی تدوین قانون اساسی مشروطهی اول عثمرانی از روی طررح او،
تأیید نمیشود؛ اما شطاهتهای اساسی میان طرح او تحت عنروان سرلبنت مبلقرهی مرنظم و
قانون جدید مدحت پاشا وجود دارد که برای تدوین قانون اساسری مشرروطهی اول عثمرانی
بررهکررار رفترره اسررت .در نظررام سیاسرری پیشررنهادی در قررانونِ جدیررد مرردحت ،ماننررد رسررالهی
تنظیمات ،قوهی مقننه و قوهی مجریه از هم جدا میشدند و تحت ریاست پادشراه و مسرتقل
از هم به فعالیت میپرداختند .جایگاه پادشاه در قانون جدید و سلبنت مبلقهی منظم ملکم،
تقریطاً همسان بود .در هردو ،پادشاه در رأس قوهی مجریه و مقننه قرار داشت و مریتوانسرت
در هرزمان مجلو قانونگذاری را منحل کند و وزیران را در رأس دستگاه اجرایی ،عرزل و
نصب کند .هردو قوه درمقابل او پاسخگو بودند و او درمقابل هی یک مسوولیت نداشت.
رواب دوستانهی ملکم و مدحت نیرز نشراندهنردهی تأثیرپرذیری مردحت از او اسرت و
احتمال آگاهی مدحت از الگوی سلبنت مبلقهی منظم ،طی مراودات دوسرتانه برا ملکرم را
تقویت میکند .در هر حال ،شطاهتهای متن قانون جدید و الگوی سرلبنت مبلقرهی مرنظم
درکنار شواهد دیگر و تفاوتهای موجود ،چیزی بیشتر از تأثیرپرذیری احتمرالی مردحت از
الگوی سلبنت مبلقهی منظم را تأیید نمیکند و بهنظر میرسرد کره ادعرای نگرارش قرانون
اساسی مشروطهی اول عثمانی و یا حتی قانون جدید از روی طرح ملکرم ،اسراس درسرت و
استواری ندارد.
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