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  هاي ديني انديشمندان  اي تطبيقي در خوانش مطالعه
  ايران و عثماني در آستانة قرن بيستم

  *پاشازاده غالمعلي

  چكيده
 هـا  از اروپايي ،جوامع اسالميدر حكم  ،ها و عثماني ها درپي ايراني پيي ها شكست

بـه   تـدريج  بـه آورد و  راه هم بهدر دوران جديد فكر اصالحات را در هر دو جامعه 
دوم قـرن   ةنيمـ از نخبگـان و انديشـمندان در هـر دو جامعـه در     اي  هپيدايش دست

جوامع خود  گوناگوني ها گسترده در عرصهنوزدهم انجاميد كه خواهان اصالحات 
و  ،ي سياسـي، اجتمـاعي  هـا  كه اصالحات موردنظر آنان در عرصـه  جا آناز . بودند

 ةعرصـ يافت، مجبور شـدند بـه    مي ي پيونددار ديندين و  حوزةفرهنگي ناگزير با 
ي انديشمندان ها رويكرد. ندكن ارائهي متفاوتي از دين ها ديني وارد شوند و خوانش

قـرن بيسـتم،    ةآسـتان اصـالحات در   حوزة در ،دين ةعرصنخبگان دو جامعه به و 
و  شود ميروش تحقيق تاريخي بررسي  تطبيقي و با اي است كه در مطالعهاي  مسئله

دينـي بـراي    عرصـة سـازي   آمـاده  در هـا  نشـود كـه آ   مـي  پاسخ داده سؤالبه اين 
  .دندكر ارائهيي از دين ها اصالحات چه خوانش

  .دوم قرن نوزدهم، انديشمندان ةنيمي ديني، ها ايران، عثماني، خوانش: ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
مناسـبات تنگاتنـگ بـا    . ايران و عثماني در قرن نوزدهم مشكالت مشابهي را تجربه كردنـد 

در مدار عصـر مـدرن قـرار داد و     تر بيش هرچهرا  ها و عثماني ها زمين ايراني مغربمدنيت 
. و اقتضـائات ورود بـه عصـر جديـد انديشـه كننـد       اوضـاع  بـارة دركـه  را وادار كرد  ها نآ

                                                                                                 

  gh_pashazadeh@yahoo.com، تبريز دانشگاه ،تاريخ گروه دانشيار *
  25/8/1395: تاريخ پذيرش، 24/7/1395: تاريخ دريافت



  در آستانة قرن بيستمهاي ديني انديشمندان ايران و عثماني  اي تطبيقي در خوانش مطالعه   24

در  هـا  نجبر زمانه پي بردند كه ديگـر مناسـبات كهـن و قـديميِ آ     بهانديشمندان دو جامعه 
جديد به الزامات عصـر   اوضاعمواجهه با عصر جديد كارآمد نيست و مجبورند براي بقا در 

به فكر اصـالح جامعـة    و فضايي انديشمندان دو جامعه ضاعاودر چنين . جديد تن دردهند
اين . را براي رسيدن به مقصود آغاز كردندهايي  تالشخود با الگوبرداري از غرب افتادند و 

در عرصة نظامي، از عرصة نظامي شروع شد، ولي ها  شكستنمودن  رخ، با توجه به ها تالش
حقوقي و سياسي كشيده شد و انديشمندان  هاي هعرصي ديگر از جمله ها هبه عرص تدريج به

  .دندكردو جامعه براي تحول در جامعة خودشان ضرورت تحوالت گسترده را خاطرنشان 
بنيـاديني  هـاي   تفاوتميان حقوق عمومي و فردي و نيز نظام سياسي در غرب با اسالم 

در غرب بر فرد تكيه داشت و حق حاكميـت از   حاكمو حقوق و نظام سياسي  شد ديده مي
كه در نظـام سياسـي در اسـالم     درحالي، شد ميان واگذار گر حكومتسوي افراد جامعه به 

حقوق فردي و عمومي در ذيل اين اعتقاد مفهـوم   هرگونهحاكميت به خداوند تعلق دارد و 
ايران و عثماني قـرن  سياسي و حقوق عمومي در  هاي هعرصبنابراين، تحول در . كند ميپيدا 

ي پيونـد  دار ديـن ديـن و   عرصـة ناخواه با  خواهبا توجه به ماهيت ديني دو جامعه،  ،نوزدهم
اصالحات بايد نسبت انديشة خود را با دين اسالم مشخص  خواهان و انديشمندانِِيافت  مي
جديـدي از ديـن   هـاي   خـوانش شد كه انديشـمندان دو جامعـه    باعثهمين امر . كردند مي
مطالعـة تطبيقـي   . نـد كنخـود آمـاده    مـوردنظر ند تا عرصة ديني را براي اصـالحات  كن  ائهار

ة پـژوهش  مسـئل گرفته در دو جامعة ايران و عثماني در عرصـة دينـي    هاي صورت خوانش
حاضر است كه با روش توصيفي و تحليلي و با استناد به آثار انديشمندان دو جامعه بررسي 

  .گيرد ميصورت  دردسترسهاي  خوانششناسي از  گونهو يك  شود مي
در ايـران و   گونـاگون هـاي   پـژوهش رويكرد انديشمندان دو جامعه به عرصة دينـي در  

جديـد در عرصـة ديـن در    هـاي   به خوانش، ولي است شدهكشورها بررسي  ديگرتركيه و 
مشـابه در دو  هـاي   خـوانش  دهندة نشاننتيجة پژوهش . است نشدهتطبيقي توجه  اي همطالع
را  در متن مقاله آنكه كرد  بندي دسته را ها نآتوان  ميو  است ديگر هماز  متأثرعه و گاه جام

  .كنيم بررسي مي
  

  رويكرد اصالحي به عرصة دين. 2
به انديشمندان و نخبگاني تعلق داشـت كـه پيشـرفت و ترقـي را     ها  خوانشاز اين  اي گونه

بـا الگـوبرداري محـض از     را صرفاًو ترقي و پيشرفت كردند  ميگريزناپذير تلقي  يضرورت
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بدين معنا كـه دخـل و تصـرف در تجربـة غربـي از ترقـي را       . دانستند ميپذير  امكانغرب 
كه الگـوي   جا آناز . ديدند ميرا با روح ترقي و پيشرفت در منافات  آنو دانستند  نمي   جايز

. بـه نقـد حـوزة ديـن پرداختنـد      ،ان قـرار نگرفـت  دار ديـن آنان موردقبـول ديـن و    دنظرم
  .اين جريان از ايران بود ةبرجستفتحعلي آخوندزاده نماد   ميرزا

نظـر در   كه اتفاقگفت  ميو دانست  ميعمده براي تربيت مردم  يآخوندزاده دين را مانع
) پيشـرفت (گردد مگر با پروقره  و علم حاصل نمي«شود  ميان ملت از طريق علم حاصل مي

شود مگر بـا رسـتن از قيـد     بودن نمي ليبرالبودن و  1بندد مگر با ليبرال ميو پروقره صورت ن
  .)22 :1364آخوندزاده، ( »عقايد
. كنـد  شدن ايرانيان ممانعت مـي  ليبرالايراني از  ةجامعمذهب و عقايد  باور آخوندزاده،  به

ج تسـلط  را از نتـاي علمـي   بـي علمي و  ، او مشكالت عمدة مسلمانان را از بيزمينهدر همين 
تحصيل آن علوم در  او علوم غربي بود كه اساساً موردنظرعلم . كرد ميعلما بر ايران معرفي 

فرنگي داشـت   منشأ چه آنمخالفت علما با هر  ةواسط بهپذير بود كه آن هم  امكانفرنگستان 
خبـري،   با وجود جهالت و بـي  ،اين بود كه مردم ايران آور شگفتاز نظر او . شد نميمقدور 

 علـت  هـا در علـوم دنيـوي را بـه     و ترقـي فرنگـي  نـد  كن ميخود را داناترين مردمان تصور 
  ).23- 22 :همان(پندارند  اهميت مي توجهي آنان به علوم اخروي بي بي

، درواقـع . كـرد  نمـون  رهاين باور آخوندزاده را به ضرورت پروتستانيسم در دين اسالم 
 اثبـات لـزوم پروتستانيسـم در ديـن اسـالم بـود       الدولـه  كمـال  مكتوبات يفتألهدف او از 

)AxundzadeƏ, 2005: 220.(2 حقوق اهللا «اعتقاد آخوندزاده، با پروتستانيسم در دين اسالم  به
مانـد   بـاقي مـي   »النـاس  حقـوق «شد و فقط  همگي از اين دين ساقط مي »و تكاليف عباداهللا

در . شـد  آن دين اسالم براي اخذ تمدن جديد آمـاده مـي   واسطة بهو ) 9 :1364آخوندزاده، (
و دانسـت   ميو اخالق  ،اين اقدام خود هر ديني را متضمن سه امر اعتقادات، عبادات ةفلسف
كـه بـراي   گفت  ميو در توضيح مقصود خود داد  مياخالق را مقصود اصلي آن قرار  ةمسئل

كه صاحب آن نوع اخـالق و   ياليخ ميفرض بكن يوجود«بايد شدن   حسنهاخالق  صاحبِ
و  ميصاحب عظمت و جبروت باشد و صاحب قدرت و رحمت و سخط و مستوجب تعظ

 عالم پروردگار را وجود نوع نيا و ميبجويبه اخالق او اتصاف  زيما ن كه نياباشد تا  شيستا
بعد از تصـور چنـين موجـودي بـراي      .)293: 1357آخوندزاده، ( »مينام يم ناتيكا خالق و
و ترسيم  مياو  خشمو از كنيم  مي و عبادت شياو را ستا م،يباش دواريبه رحمت او ام كه نيا

، پس اگر مقصود از اعتقاد و عبادت دهيم ميرضايت او انجام  تأمينكارهاي اخالقي را براي 
كـه بـدون فـرض وجـود     «پيـدا كنـيم   اي  وسـيله اخالق در جامعه است و ما بتوانيم  تأمين
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ـ وقـت فروعـات    آنمستوجب التعظيم و التعبد صاحب اخالق حسنه بشـويم   اصـل   ةدوگان
  ).همان(» مقصود كه عبارت از اعتقاد و عبادات است از ما ساقط است

  :نويسد هدف خود از اين كار مي دربارة
بلكه حـرف  دين شوند و دين و ايمان خود را از دست بدهند،  خواهد مردم بي نويسنده نمي

. اين است كه دين اسالم بنابر تقاضاي عصر و اوضاع زمانه به پروتستانيسم نيـاز دارد  مؤلف
پروتستانيزمي كامل كه با ترقي و سيويليزاسيون موافقت يابد، آزادي و مساوات حقوقي بشر 

ديسـپوتيزم پادشـاهان شـرقي را تخفيـف ندهـد و       ]جهت بي[از مرد و زن را تضمين نمايد 
  ).139: 1364آخوندزاده، (باسوادي عموم طوايف اسالم از مرد و زن را فراهم آورد  موجبات

ندارد و نويسنده به فردي كـه  اي  نمايندهقرن بيستم آستانة گونه از خوانش در عثماني  اين
همانند آخوندزاده منادي پروتستانتانيسم باشد در ميان انديشمندان عثماني برخورد نكرد، امـا  

 ي كه بدون صحبت از پروتستانتانيسم در دين اسالم خواهان اخـذ كامـل اصـول   هستند افراد
زمـاني   برهةسعيد پاشاي كوچك يكي از اين افراد است كه حداقل در يك . اند شدهتمدن غربي 

 اول عثماني قـوانين اساسـي  مشروطة نويس قانون اساسي  و در زمان تالش براي تدوين پيش
تـا  ) 354- 333، 2ج : ق1294مـدحت،  (عثماني ترجمه كرد  وكاست به تركي كم بيفرانسه را 

  .كار رود بهعنوان قانون اساسي مشروطيت عثماني    به
  

 رويكرد ابزاري به دين. 3

ديگر از خوانش جديد از دين به انديشمنداني تعلق داشت كه هـوادار پيشـرفت و    اي هگون
ولي برخالف جريان اول بدون اذعان به تضاد ميان اسالم و اصول  ،محور بودند غربترقي 

و دادنـد   مـي خود رنگ و لعاب اسالمي  موردنظرتمدن غربي آگاهانه يا ناآگاهانه به الگوي 
 درواقـع . كردند كه ميان اصول تمدن غربي و اسالم منافـاتي وجـود نـدارد    مي چنين قلمداد

، اگـر ميـان   زمينهرارگرفتن غرب بود و در اين براي آنان ضرورت داشت اصل الگو ق چه آن
. شـد  مـي نفـع آن الگـو تفسـير     اصول اسالمي بـه   ،شد مياسالم و آن الگو منافاتي مالحظه 

الدوله و طـالبوف از ايـران و نـامق كمـال و ضـيا پاشـا از عثمـاني از         ناظمخان  ملكم  ميرزا
 .اند ي بارز اين جريانها هنمون

خـود را كـه برگرفتـه از نظـام      مـوردنظر  ةمشروطحكومت  كه ايننامق كمال براي  مثالً
در  مـوردنظر حقـوق طبيعـي   كنـد  قبـول   قابـل عثمـاني  جامعـة  سياسي فرانسه بود براي 

و واگـذاري  ) Berkes, 1945: 104(حكومت غربي را با اصول اسالمي سازگار نشان داد 
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او بـا  ). Boran, 1942: 256(كـرد  طرف مردم را با آموزة شرعي بيعـت توجيـه    حكومت از
حكومت مشروطه خواسـت   دربارةبراي عنوان بحث خود » االمر يف وشاورهم«انتخاب آية 

و با استناد به آيات و كند گر  جلوهسازگاري حكومت برگرفته از حاكميت مردم را با اسالم 
كنـد  شـبهه در ايـن مـورد را برطـرف      هرگونـه  گوناگونروايات در بحث خود در جاهاي 

بـه   ،او مـوردنظر در جايگـاه شـريعت در حكومـت     ،بحث كمال. )4 ةنمر: ق1285كمال، (
در ايـن مـورد   . شـد عثماني در تدوين قانون اساسي حكومـت منتهـي   هاي  مفتينظر  اعمال
بـراي  من . مشورت كردم ها با همة نوعثماني» نظامات اساسيه«چگونگي  دربارةكه گويد  مي

كس ديگر را هم بـراي   هيچلومات الزم نيستم و احياي وطن حائز معدر وضع اساس اداري 
من نه مجلسي دارم و نه مستشاري، ؛ دانم نميصالحيت دولت حائز در وضع نظامات اساسي 

به  درنهايتو كرده مشورت بسياري فقط در اين مورد بسيار مطالعه و تفكر كرده و با عقالي 
 علـت  و بـه شود ام، اگر روزي براي ترتيب نظامات اساسي مجلسي تشكيل  رسيدهاين نتيجه 

همـة   را در هـا  بنده را هم جزء اعضاي آن مجلس قـرار دهنـد، تأييـد مفتـي    » الرجال قحط«
از عضـويت مجلـس    ،نشـود ايـن درخواسـتم موافقـت    بـا  خواهم خواست و اگـر   ها فقره
 ).همان(كنم  مي گيري كناره

كرد كه اخذ نظم اروپايي نـه مخـالف    يش وانمود ميها هر نوشتملكم نيز همانند كمال د
ن را ااو مجتهـد . ن با ايـن كـار مخـالفتي دارنـد    اشريعت اسالم است و نه علما و مجتهد

). 21: 1381، اصـيل (فهميدنـد   كرد كه معني نظم اروپايي را مـي  معرفي مي يگانه افرادي
، قبول مخالفت اسالم با درواقعقراردادن كفار براي امر ترقي،  سرمشقملكم، ستيز با  اعتقاد به

ها  انسان »مروج ترقي و محرك آسايش«اسالم  ةاندازهيچ آييني به  ،درحالي كه ،ترقي است
براسـاس علـم و بـر تـرويج و      يت خود را تماماًمأمورو علماي اسالم ) 138 :همان(نيست 

ن و انفـر از مجتهـد   100كنـد كـه    براين توصـيه مـي  بنـا   اند؛ تكميل كل قوانين دنيا قرار داده
امـور ايـران    ةادارهم آيند و قوانين الزم را براي  قوم به فرمان پادشاه در محلي گرد اضالنف

و فضل و تدين علماي اسالم در مجلس قوانين حـامي حقـوق ملـت و قـوت     ند كنتدوين 
اسـالمي بـا سيسـتم سياسـي     او از مطابقت اصول ). 143 :همان(اوامر دولت قرار داده شود 

معـروف و   امربـه  ةآمـوز گفـت و اصـل آزادي بيـان و قلـم را بـا       خود سخن مـي  موردنظر
  ).146 :همان(داد  ازمنكر مطابقت مي نهي

ـ  وشاورهم«آية مباركة غرب با مشروطة ي ها اين امر در مجلس برگرفته از نظام و » االمـر  يف
 )68نمـرة   :م1869/ ق1286 ،تيـ حر(آثار ضيا پاشا در » رحمه يامت اختالف«نيز با حديث نبوي 

او مجلس نمايندگان منتخب مردم را در دايرة نظامات شـرعي معرفـي   . است پذير يتؤنيز ر
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كـرد   مـي كـه بـه همـان انـدازة شـريعت حـدود اختيـارات سـلطان را محـدود          كرد  مي
فـردي،   طالبوف نيـز هماننـد ضـيا حقـوق    ). 7: 1326 ،ياسيرو پاشانك ايض محترم  بياد(

 درحـالي داد،  ميديگر در تمدن غربي را با اصول دين اسالم سازگار نشان  مسائلو  ،آزادي
در حقوق فـردي از ليبراليسـم سياسـي و انديشـمندان غربـي آن در قـرن       اش  نظريهكه، 

 او همانند دانشمندان غربي حقوق فـردي ). 31 :تا بيآدميت، (گرفت  هيجدهم سرچشمه مي
و در عـين حـال، الزم   كرد  ميرا اساس تشكيل حكومت معرفي ) 75- 73: ق1324طالبوف، (

  :گفت مي). 122: 1357طالبوف، (گرفته شود  قرآنقوانين الزم براي حكومت از دانست كه  مي
كه اساس قانون ايران خواهد بود، ممنـوع و   ،مخالف تمدن است در شرع شريف ما چه آن

اين سـطور كـه دل و زبـانش مصـدق ايـن       ةنويسندهر مسلمان يا . الدهر حرام است مادام
حرمت نيست كافر است و هركس كه قانون را متمم شرع و ناظر اجراي احكام شرع نداند 

  ).133 :ق1324طالبوف، (باز مسلمان نيست 

كـه  كنـد   بيـان مـي  شكل صـريح   بهالدوله  ناظمخان  ملكماز ميان اين انديشمندان ميرزا 
 يتـاكتيك  واقعـي، بلكـه صـرفاً    يبا اسالم نـه اعتقـاد   دادن اصول تمدن غربي نشانسازگار 

او در  .علت ضرورت اخذ اصول تمدن غربي صـورت پذيرفتـه اسـت    بهآگاهانه است كه 
عنوان مدنيت ايرانـي از ايـن سياسـت آگاهانـه     با م در لندن   1891ي در سال ران سخنيك 

  :گويد سخن مي
سازند اخذ نمـاييم،   را مي ]ها غربي[ترديد نيست كه بايد آن اصولي را كه اساس تمدن شما 

كه آن را از لندن و پاريس بگيريم و بگوييم كه فالن سـفير يـا فـالن دولـت      اينجاي  بهاما 
، آسان است كه آن اصـول را اخـذ   )شود كه هرگز هم پذيرفته نمي(گويد  چنين و چنان مي

امكان دارد و ايـن را بـه   آساني  بهثبوت اين امر . اسالم است ها ننماييم و بگوييم كه منبع آ
يعني همان افكاري كه از اروپا آمدند و مطرود بودند، همـين كـه گفتـه و     ؛ايم تجربه دانسته

نـد، بـه شـما    گرديددرنگ و از روي اشتياق مقبول  اند، بي ثابت شد كه در خود اسالم نهفته
يـران،  خصـوص در ا  بـه دهم كه همين ترقي مختصري كه در ايران و عثمـاني،   اطمينان مي
جاي  بهاين واقعيت است كه افرادي عقايد و اصول غربي را اخذ كردند و  ةنتيجتحقق يافته 

يا آلمان آمـده گفتنـد مـا بـا      ،كه بگويند منبع آن عقايد اروپاست يا از انگلستان، فرانسه اين
آن افكار و اصول حقيقي اسـالم هسـتند كـه فرنگيـان از مـا اخـذ       . اروپاييان كاري نداريم

نظر  بهايم  اي داشته حال كه چنين تجربه. بسيار شگفتي داشته است تأثيراين شيوه . اند هدنمو
روش خود را تغيير دهند و در ...  مداران شما ها مسلمان است كه سياست من به سود ميليون

آن اصـول از   ةهمـ كردن آن اصول خارجي سعي در متقاعدساختن مردم نمايند كـه   عرضه
  ).164 :1381، اصيل(ت خود ما مسلمانان اس
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  محور شريعتخوانش . 4
ديگر از خوانش ديني بـه انديشـمنداني تعلـق دارد كـه بـه اجـراي الگـوي ترقـي          اي هگون

مـواردي را   محور در ايران و عثماني اعتقاد نداشتند و از غرب و الگوي غربـي صـرفاً   غرب
گرچه بـه الگـوي غربـي توجـه      ها نآ. كه با شريعت منافاتي نداشته باشندكردند  مياقتباس 

محور به فكر ترقي مملكـت خـويش افتـاده     غرببا تعمق در الگوي ترقي  داشتنند و اساساً
. شـدند  نمـي شـريعت خـارج    ةدايـر محـور از   غرببودند، ولي در برخورد با الگوي ترقي 

خـان مستشـارالدوله از ايـران در ايـن جريـان قـرار        يوسفسعاوي از عثماني و ميرزا   علي
انديشـمندان و   ةجرگـ ي محققـان ايرانـي مستشـارالدوله در    هـا  هرچند در پژوهش. شتنددا

ون ملكم قرار داده شده است، اما شواهد و مدارك حاكي از آن اسـت كـه او   چ همنخبگاني 
 .فكر سعاوي در اكثر موارد از جمله خوانش ديني است و همگيرد  نميدر آن جرگه قرار 

ون آخوندزاده از چ همحيت به اصول ديني حاضر نشدند سعاوي و مستشارالدوله با ارج
 ؛محور آماده كنند غربپروتستانيسم در دين اسالم صحبت كنند تا دين اسالم را براي ترقي 

با رنگ و لعـاب اسـالمي    نين آن دو در تالش برنيامدند تا اصول تمدن غربي را صرفاًچ هم
دند با نگاه دقيق به اصول شريعت مواردي به جوامع ايران و عثماني بقبوالنند، بلكه سعي كر

. منافاتي با شريعت نداشته باشند ها نباور آ بهند كه حداقل كناز اصول تمدن غربي را اقتباس 
سياسي جديد، با اصل قراردادن حاكميت خداوند، اصولي  ةانديشبنابراين هر دو در تدوين 

از تفاوت اعالمية حقوق بشر با مباني  ها نآ. ندردكحقوق بشر تدوين  ةاعالميرا با محوريت 
حكومت در اسالم آگاه بودند و به همين علت، براي انطباق اصول قانون اساسي فرانسه بـا  

يعنـي تشـكيل حكومـت براسـاس ارادة      ،شريعت اسالمي مجبور شدند از اصل اساسي آن
را نـه   حكومـت  منشـأ و  كنندنظر  صرف ،گرفتن اقتدار حكومت از اجتماع تئنشاجتماع و 

  ).52: 1364 مستشارالدوله، ؛1: ق1285 ،يسعاو( كنند يبلكه خداوند معرف ،اجتماع مردم
علت تناقض آزادي به مفهوم غربي بـا حاكميـت خداونـد از پـرداختن بـه آن       بهآن دو 

كه براي توجيـه شـرعي    نشان دادندحقوق بشر توجه  ةاعالمياصولي از به اجتناب كردند و 
با آزادي فردي در اعالمية حقـوق   ها نآ موردنظر» ةشخصيحريت «. دليل داشته باشند ها نآ

هر كاري بود كه  دادن آزادي در اعالمية حقوق بشر آزادي فرد براي انجام. بشر متفاوت بود
حقـوق   كـه  ايـن و افـراد بـراي   ) 25 :1336، زاده قاسـم (به حقوق ديگران خدشه وارد نكند 

دند و از قوانيني كه كر ند قوانيني براي حدود آزادي خود وضع ميكنندار  را خدشه ديگر هم
بلكه مظهر ارادة مردم بودند  ،الهي نداشتند منشأقوانين . كردند بودند تبعيت مي  خود گذاشته
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ايـن طـرز تلقـي از آزادي بـا     ). همـان (شـدند   مـي  وضعاكثريت نمايندگان مردم  رأيو با 
ناسـازگار بـود و در آن    ندو سعاوي به آن اعتقـاد داشـت  حاكميت خداوند كه مستشارالدوله 

» اعالمية حقوق بشر«آزادي فردي  كه اينآن دو براي . گرفت نميت ئنشاز ارادة افراد  قوانينْ
دهند و  شريعت قرار بگيرد آن را به امنيت جسمي فرد و تبعات آن پيوند مي چهارچوبدر 

ن را جـايز  اكـه عمـل براسـاس اخبـار فاسـق      دهند مطابقت مي ديمج قرآنآن را با آياتي از 
د به مسكن افراد را بـدون اجـازة   وو ور ،دكن افراد منع مي دربارةداند، از ظن و تجسس  نمي

آن دو برابـري  ). 1: ق1285سـعاوي،  ؛ 28- 25 :1364مستشـارالدوله،  (دانـد   جايز نمي نانآ
ند و كن مي اسالم تعديل علت منافات آن با مباني نظري حكومت در بهحقوقي در اعالميه را 

  ).همان(دهند  مي آن را به مساوات در اجراي محاكمات تقليل
ة مسـئل مباني اسالمي انديشـة خـود از حكومـت،     زمينةدر  ،هر دو انديشمندچنين  هم

ـ  نوزدهدند و در اصل دهم از اصول كرحاكميت مردم در اعالمية حقوق بشر را تعديل   هگان
 امـرهم  و«آيـة   همة تدابير حكومت معرفي كردند و آن را ازاختيار و قبول ملت را اساس 

؛ 36 :1364مستشـارالدوله،  (و قاعـدة استشـاره در اسـالم قيـاس گرفتنـد      » بينهم شوري
  ).1: ق1285سعاوي، 

؛ 256: 1383؛ آجـوداني،  53: 1381 ؛ حائري،186: 1340آدميت، ( از محققاناي  عدهدر ايران 
هماننـد   ،خـان  يوسـف اند كه ميرزا  كردهاز اين اصل چنين برداشت ) 171: 1353طه،  كمالي
اين برداشت با نظر ميرزا . حكومت را اجتماع قرار داده است منشأ ،ي مشروطة غربيها نظام

، درواقع. پذيرفته شودتواند  نميخداوند تناقض دارد و  بر تعلق حاكميت بر مبنيخان  يوسف
مبنـاي   بنـابر هدف مستشارالدوله از اصل فوق بيان تعلق حاكميت به مردم نيست، بلكـه او  

 اسالمي نظرية خود و تعلق حاكميت بـه خداونـد مـردم را در تـدابير حكومـت مشـاركت      
جانشـين   در جايگـاه طور كه گفتـيم، امـام    همانبراساس نظرية اسالمي حكومت، . دهد مي

تواند براي امور دنيوي و  مي هرچند قدرت تشريع ندارد، ولي) ع(  معصومينپيامبر و يا ائمة 
بنـابراين، هـدف مستشـارالدوله    . دكنادارة بهتر اجتماع قوانيني را با توجه به شريعت وضع 

آن را به تعلـق  توان  نميگذاري امام در امور دنيوي است و  قانوندادن مردم در امر  مشاركت
ترجمه نكرد و آن  ، جملة متن اعالميه را عيناًعلتهمين به  ،او. حاكميت بر مردم تفسير كرد

  .داد تا نگويد حاكميت از آن مردم است مردم در تدابير حكومت تغيير نفعرا به 
مردم  از سويبيان مستشارالدوله و سعاوي در توضيح اصل يازدهم و حق انتخاب وكال 

 :1364مستشارالدوله، ( شود يم تعلق حاكميت به خداوند از متن اعالميه متمايز براساسنيز 
تواند خـود را   نمياي  هاعالميه، هيچ فرد و هيچ دست براساس). 1 :ق1285؛ سعاوي، 37- 36
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حاكميت بداند يا بدون نمايندگي قانون حكومت كند و يا يكي از وظايف عمـومي را   منشأ
طور مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم در وضـع قـوانين و       بهعهده بگيرد و هر فردي حق دارد  بر

مستشارالدوله ). 26 :1336زاده،  قاسم(ن دولت شركت كند امأمورانتخاب نمايندگان ملت و 
اين اصـل برقراركننـدة    ،كه درحالي ،كند مي اين اصل را به مداخله در افعال حكومت تعبير

  .اصل حاكميت مردم است
ا در اعالمية حقوق بشر و قوانين اساسي فرانسـه را  نين تفكيك قوچ همهر دو انديشمند 

اختيـار امـام    بهطور كه گفته شد آن را  همانو  ندبا مبناي اسالمي انديشة خود سازگاري داد
و بـه تبعيـت از    نـد گذاري در امـور دنيـوي تغييـر داد    قانون منظور بهبراي استعانت از مردم 

با  ها تفكيك وظايف ميان مجتهدان و مفتي ابانديشمند ديني عثماني، تفكيك قوا را  ،سعاوي
تفكيـك   ،شـود  مـي  درسـتي متـذكر   بـه طور كه شريف ماردين  همان. مقايسه كردندحاكمان 

وجه معادل تفكيك قوا به مفهوم غربـي آن نبـود و از    هيچ بهوظايف مذكور در تاريخ اسالم 
  ).Mardin, 1962: 367-368( رفت نميتفكيك وظايف فراتر 

خود از مباني نظـري انديشـة خـود     گوناگوني ها هذكر است كه سعاوي در نوشت شايان
او . و افكار خود را حول محور تعلق حاكميت بـه خداونـد سـامان داده اسـت     گفتهسخن 

باسي خود از اعالميـة حقـوق بشـر را در روزنامـة     تمدتي كوتاه قبل از مستشارالدوله متن اق
شـواهد و  . انعكاس يافـت  كلمه كيدر رسالة  و عيناًچاپ كرد و همين متن اقتباسي ا مخبر

در فرانسه است كه  ها نپذيري مستشارالدوله از سعاوي در دوران اقامت آاثراسناد حاكي از 
  ).51: 1392 پاشازاده،(است در جاي ديگر به آن پرداخته شده 

  
  گيري نتيجه. 5
حقـوقي و   هـاي  هعرصـ اصـالحات در   بـا  ،يعثمـان  و رانيا مسلمانِ ةجامع دو شمندانياند

 مـوردنظر تـا اصـالحات    كننـد مداري هم توجه  عرصة دين و دين به سياسي، مجبور شدند
به عرصة ديـن رويكردهـاي مشـابه و گـاه      نانورود آ. با مقاومت جامعه مواجه نشود ها نآ

بـراي  خواهان اصالح عرصة ديني جامعه شدند تـا زمينـه را   اي  عده. ي را پديد آوردسان هم
اصـالحات بـا    اعمـال از انديشـمندان  اي  عـده از نظـر  . نـد كنگرايانه آماده  غرباصالحات 

يـا   ،ناپـذير بـود، بنـابراين    اجتنـاب الگوبرداري كامل از غرب براي بقاي جامعـه ضـرورتي   
به توجه  بيدم زدند يا  آنپذيرش  وصورت آشكار از ضرورت اصالحات در عرصة ديني  به

  .خود شدند موردنظرعرصة ديني خواهان اصالحات 
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 عمـال ابـزاري بـراي ا   مثابـة  گروهي از انديشمندان سعي كردند از دين و عرصة ديني به
آگاهانه و ناآگاهانه دين اسالم را موافق با اصـول تمـدن غربـي     ها نآ. اصالحات بهره گيرند

 بـروز دند بـدون  كردند و تالش نظام سياسي مشروطه قلمداد كرو ون برابري، آزادي، چ هم
سـوم از انديشـمندان نـه     ةدست. ساسيت در عرصة ديني اصالحات را به سرانجام برسانندح

بـرد اصـالحات    ابـزاري بـراي پـيش    مثابـة  خواهان اصالح عرصة ديني شدند و نه از آن به
هاي  سيلپتانگرايانه استفاده كردند، بلكه تالش كردند با نگاهي دقيق به شريعت اسالم  غرب

هايي را كه منافاتي با اصول اسـالمي   دروني آن را شناسايي كنند و از اصول تمدن غرب آن
ولـي   ،منافات دچار اشتباه شوند نبودالبته ممكن بود در تشخيص  ؛ندكننداشته باشد اقتباس 

  .تعمدي براي استفادة ابزاري وجود نداشت
از ماهيـت اسـالمي دو جامعـه و     هـا گـاه   يسـان  هـم و ها  مشابهت كه ايننكتة بااهميت 

ـ كـه  گرفـت   ت مـي ئنشـ متقابـل  ثر أتثير و أفكري و ت ضرورت اصالحات و گاه از هم ثير أت
  .از آن بوداي  نمونهمستقيم مستشارالدوله از سعاوي 

  
  ها نوشت پي

 

  :كند آخوندزاده ليبرال را چنين تعريف مي. 1
بـه تهديـدات    ابـداً  و بـوده  آزاد كلي به خود خياالت در كه است كسي آن از عبارت ليبرال

قـانون طبيعـت    ةدينيه مقيد نشده و به اموري كه خارج از گنجايش عقل و بيـرون از دايـر  
باشد هرگز اعتبار نكند، اگرچه طوايف عالم در آن بـاب شـهادت بدهـد و اگرچـه بطـون      

 صـاحب  سـلطنت  اوضـاع  در نيـز  و بكنـد  روايت امور گونه تواريخ و كتب در حقيقت آن
  .)9 :1364آخوندزاده، ( بالقيد و آزاد باشد، حكيمانه خياالت

  .62-61 :1382؛ رحمانيان، 238-186 :1349آدميت،  ←آخوندزاده  ةپروتستانيسم در انديش دربارة. 2
  
 نامه كتاب

  .اختران: ، تهرانايراني ةمشروط .)1383(آجوداني، ماشااهللا 
  .چاپ مهر :كوشش حميد محمدزاده، تبريز ، بهالفباي جديد و مكتوبات .)1357(آخوندزاده، ميرزا فتحعلي 
  .مرد امروز: جا ، بي)الدوله زاده جالل الدوله به شاه هاي كمال نامه(مكتوبات  ).1364( آخوندزاده، ميرزا فتحعلي

  .سخن: ، تهراننهضت مشروطيت ةفكر آزادي و مقدم .)1340(آدميت، فريدون 
  .خوارزمي :، تهراني ميرزا فتحعلي آخوندزادهها انديشه .)1349(آدميت، فريدون 
  .دماوند: جا ، بيي طالبوف تبريزيها انديشه .)تا بي( آدميت، فريدون



 33   پاشازاده غالمعلي

 

  .يس  مطبعهقصبار  ،سعادت در). 1326( ياسيرو پاشانك ايض محترم بياد
: تهـران ، الدولـه  ميـرزاملكم خـان نـاظم   ي  ها رساله ).1381) (نويس كننده و مقدمه گردآوري( اهللا حجت ،اصيل

  .ني  نشر
  .نشر علم :، تهرانقانون يوجو جست در ).1392( پاشازاده، غالمعلي

  .اميركبير: ، تهرانعراق تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم .)1381(حائري، عبدالهادي 
  .اكتبر 11/ رجب 5، 68 ةنمر ).م1869/ ق1286( تيحر

از آغاز قاجار تـا  (ماندگي ايرانيان و مسلمين  شناسي انحطاط و عقب تاريخ علت .)1382(داريوش رحمانيان، 
  .انساني دانشگاه تبريز ـ تحقيقات علوم اسالمي مؤسسة: تهران ،)پايان پهلوي

  .مخبر ةروزنام، »خطبه«). 1285محرم  20/ 1868مي  13(سعاوي، علي 
  .مطبعه غيرت : ، تفليسالحياتمسائل ). ق1324(طالبوف، عبدالرحيم 

  .سحر :كوشش ايرج افشار، تهران به  ،آزادي و سياست). 1357(عبدالرحيم  طالبوف، 
  .ستوده: تبريز ،2ج ، تأملي دربارة ايران، نظرية حكومت قانون در ايران .)1386(طباطبايي، سيدجواد 

دانشـگاه  : ، تهـران 1946 قبل از انقالب كبير تا سـال  ةاز دور ،حقوق اساسي فرانسه .)1336( ، قاسمزاده قاسم
  .تهران

: سعيدي سيرجاني، تهران اكبر كوشش علي ، بخش اول، بهتاريخ بيداري ايرانيان .)1362(االسالم  كرماني، ناظم
  .آگاه

  .4 ة، نمرتيحر، روزنامة »وشاورهم في االمر«). ق1285(كمال، نامق 
  .چاپ زيبا: جا بي نوزده؛ حكومت قانون، ةخواهي در ايران سد قانون ةانديش .)1353(طه، منوچهر  كمالي

  .عامره ةخان تقويم: ، استانبول2 ، جاالنقالب اس). ق1294(مدحت، احمد 
  .تاريخ ايران: كوشش صادق سجادي، تهران ، بهيك كلمه .)1364( خان يوسف ميرزا، مستشارالدوله
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