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 )1(مدحت پاشا; امپراتورى عثمانى و اصالحات

  طیب گوك بیلگین. م

  )2(حسن حضرتى: ترجمه

  12 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

امپراطورى عثمانى به واسطه آشنايى با فرھنگ مغرب زمین و از طرف ديگر مواجھه با , در سده نوزدھم میالدى

دوره اى كه اين اصالحات به . موانع ساختارى در درون جامعه خويش به انجام اصالحاتى در ابعاد مختلف دامن زد

قمرى برابر با سوم نوامبر  1255شعبان  26تنظیمات در اصل در . انجام گرفته است عصر تنظیمات اطالق مى شود

  .میالدى با اعالن فرمان تنظیمات خیريه آغاز گرديد 1839

از دولتمردان تجددگرا بدون ترديد يكى از بازيگران تإثیرگذار اصالحات عثمانى مدحت پاشا است كه در مقام يكى 

از دايره المعارف بزرگ اسالمى به زبان تركى )) مدحت پاشا((نوشتار حاضر ترجمه مدخل . خود را شناسانده است

استانبولى مى باشد كه در آن مولف به طور مبسوط به زيست نامه و كارنامه سیاسى اين شخصیت بزرگ پرداخته 

  . است

  .تنظیمات, مدحت پاشا, اصالحات, امپراطورى عثمانى: واژه ھاى كلیدى

, حاجى على افندىزاده. صدراعظم و بانى مشروطه اول است, مدحت پاشا يكى از دولتمردان امپراتورى عثمانى

در ) م1822نیسان ـ مائیس (قمرى  1238در صفر . فرزند حاجى حافظ محمد اشرف افندى است, متولد روس چوك

احمد شفیق بود و به واسطه اين كه در سن ده سالگى ھمه قرآن را حفظ نام او . استانبول ديده به جھان گشود

ھمراه وى )) vidinدر سن يازده سالگى با انتصاب پدرش به مقام نايبى ويدين. كرده بود به حافظ شفیق ملقب شد

كار  به, به آن جا رفت و سال بعد وقتى ھمراه آن ھا به استانبول بازگشت با معرفى رئیس الكتاب عاكف پاشا

نگارش ديوانى را در مدت شش ماه آموخت و بدين وسیله با نشان دادن . دفترى در ديوان ھمايونى مشغول شد

را براى خود برگزيد و از آن پس به )) مدحت((لقب , و بر اساس سنت معمول مانند كاتبان مطرح, شايستگى خود

  .اين نام شناخته شد

ا انتخاب پدرش به نیابت بخش لوفجا مجبور شد به آن جا عزيمت ب) م1836ـ  1835(قمرى  1251مدحت پاشا در 

با , يك سال بعد.او در آن منطقه كارى را كه ابتدا در ويدين آغاز كرده بود و آن آموختن علوم عربى بود ادامه داد. كند

ار دفترى را ھم ك, اين بار. عالوه بر تحصیل دروس طلبگى به كارھاى ديگرى ھم مشغول شد, بازگشت به استانبول

محمد افندى تورانلى و شريف افندى زاگرالى و شیخ محمد , ادامه داد و ھم در جامع فاتح از عالمان بزرگى مانند

ھمچنین از محضر مشاھیر بزرگى مانند كدخدا زاده عارف و . فقه و حكمت را آموخت, معانى, منطق, نحو, افندى

قمرى  1254ھر چند در . راى فرا گرفتن زبان فارسى بھره بردب) از صاحبان علم و عرفان(مال شیخ مراد افندى 

در دفاتر باب عالى كه براى اولین بار تشكیل شده بود و نیز در مكتب عرفانیه كه كاتبان را به آن جا مى ) م1838(

و به  اما چون آن چه را در آن جا تعلیم مى شد پیش تر آموخته بود مكتب را ترك كرد, فرستادند مدتى تحصیل كرد

  .تحصیل دروس دينى ادامه داد
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دو سال بعد در تالش . منتقل شد)) sadret mektubi kalemiبه دفتر رسائل نخست وزيرى) م1840(قمرى  1256در 

يكصد لیره [ غروش 2500براى عزيمت به شھرھاى خارج از مركز با حقوق ماھیانه , براى كسب موفقیت روز افزون 

بعد از دو سال و نیم اقامت در آن جا و به دنبال جدايى ايالت . رات شام منصوب شدبه معاونت دبیرى تحري] ترك

سپس به , )ق 1261(صیدا به استانبول بازگشت و اين دفعه با ديوان رسائل سامى بكر پاشا ابتدا به قونیه 

  .به استانبول بازگشت و ازدواج كرد) م1848(قمرى  1264بعد در , رفت) ق 1263(كاستامون

قمرى رتبه خواجگانى را به دست آورد و يك سال بعد  1259در . ر اين اثنا به مدارج مختلفى ھم دست پیدا كرداو د

با تإيید و حمايت رفعت پاشا رئیس ) م1849(قمرى  1265در سال . رتبه رابعه و متعاقب آن رتبه ثالثه را كسب كرد

قمرى  1266در . پروتكل ھاى مجلس منتقل شد مجلس اعال با حمايت عمومى زيادى كه كسب كرده بود به دفتر

ممیزى اين دفتر را ھم به دست آورد و در سال بعد با رتبه اى متفاوت به عنوان سر , با دريافت رتبه ثانیه) م1850(

مدحت افندى بر اساس وظیفه اى كه به او محول شده بود با بر عھده گرفتن مسوولیت گمرك . نماينده انتخاب شد

 Sarraf (Misakو میثاق صراف)) Cezayirli - oglu Migird.cاختالفى را كه بین میگیرويچ جزايرلى اوغلو, شام و حلب

خزانه دارى اتفاق افتاده و به مسإله بغرنجى تبديل شده بود مورد ] پول نقره اى[ بر سر سى ھزار كیسه آقچه) 

محمت (باه و زيان بار مارشال قبرسى تحقیق و تفحص قرار داد و در ھمان زمان براى بررسى عملكردھاى اشت

او اين وظايف را در طول شش ماه به نحو . مشاور لشكر عربستان كه منجر به تبعید او شده بود اعزام شد) پاشا

احسن انجام داد و آن چه را كه به خزانه بايد بر مى گشت با اضافاتش و ھر مطالبه ديگرى كه وجود داشته به 

تیجه تحقیقاتش را درباره دروزى بودن محمت پاشا و خطاھايى كه از او سر زده بود و شكل مناسبى برگرداند و ن

او براى اين موفقیت ھا به . مسوولیت ھايى كه در اين باره متوجه او بود ارائه كرد و بر ضرورت عزل وى تإكید ورزيد

اعال با رياست رشید پاشا با  از اين پس در مجلس. ويژه از سوى صدر اعظم رشید پاشا مورد قدردانى قرار گرفت

با لیاقت و اعتمادى كه در مذاكرات مھم مجلس از خود ]او[ سركردگى وكاليى چون عالى رشدى و رفعت پاشا 

با رياست شكیب پاشا در مجلس اعال . بیش تر مورد توجه قرار گرفت, نشان داد و نظر آن ھا را به خود جلب كرد

به ) پايه دوم(ناتولى به دو قسمت تقسیم شد و مدحت پاشا با رتبه عالى خود امور دفترى احكام عدلیه در روم و آ

با , بعد از مدتى با به دست گرفتن صدارت توسط محمت پاشا قبرسى. عنوان كاتب دوم آناتولى منصوب شد

ار او با توجه به سوى او افزايش يافت و اين ب, تحقیق و تفحصى كه مدحت پاشا درباره او پیش تر انجام داده بود

شكاياتى كه از سفارات انگلیس و فرانسه از بى نظمى سربازان مستقر در بالكان و سوء استفاده ھاى مإموران 

براى تفحص در اين باره و براى اداى وظیفه و نشان دادن صالحیت خود به روملو و مناطق , خرده پا ارسال شده بود

و در طول شش ماه در انجام وظیفه ) ق 1271= م  1854/1855(اعزام شد ) ) sag kolundakiسمت راست آن 

ماند و مقصران را سر جاى خود نشانده و آن ھا را محاكمه و به جزاى ,  Sumnuو islimiye ,Cumaفوق در مناطق

اليحه اى را , به مقام صدارت ـ رشید پاشا ـ در خصوص انجام دادن اصالحاتى, در بازگشت. اعمال شان رساند

  .دگاه ھا و نظرياتش را به عرض او رساندتقديم كرد و دي

  

از سوى حكومت , بعد از آن به خاطر زلزله بزرگ و فالكت بارى كه مردم بورسا دچار آن شده بودند, مدحت افندى

بعد از برگشت به وظايف قبلى خود . براى رساندن كمك ھاى دولتى و تسالى خاطر بازماندگان به آن جا اعزام شد

و ھمچنین رفتن عالى پاشا به اروپا و , جدا شدن مصطفى رشید پاشا از صدارت و رفتن او به مصر اما با, ادامه داد

باعث شد تا علیه مدحت افندى ادعاھاى تازه اى , ظھور مجدد محمت پاشا قبرسى به عنوان قائم مقام صدارت

كارى مإموران دولت اكیدا  میالدى در حالى كه تعھد مقاطعه 1853/ قمرى  1269مطرح شود و آن اين بود كه از 

گفته شد كه وى در مقاطعه بالیك خانه استانبول شركت كرده و متھم شده بود كه به زيان دولت , ممنوع شده بود
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, صدر اعظم با پذيرش اين اخبار و اسناد و اتھاماتى كه علنا به مدحت افندى نسبت داده مى شد. عمل كرده است

, مجلس اعال با حضور تمامى وكال و رجال دولتى. محاكمه او را خواستار شد, با نوشتن نامه ھايى به مجلس وكال

اما مدحت پاشا با ارائه اسناد و مدارك محكم تبرئه و به دنبال آن از اعتبار بااليى برخوردار , محاكمه او را آغاز نمود

  .شد

  

مال پاشا موقعیت قبلى خود را عالى پاشا و يوسف ك, به ھمراه رشید پاشا) م1856(او بعد از معاھده پاريس 

پس از آن مدحت افندى براى تحقیق و تفحص درباره میرزا سعید پاشا والى . دوباره به دست آوردند

حوادثى را كه از )) Tirnovaاعزام شد و پس از آن در تیرنوا, و ھمچنین معمر پاشا والى ويدين) ) silistreسیلیستره

ع و جور كرد و بدين وسیله مسئوولیت مضاعفى را براى خود به وجود آورد كه طرف بلغارىھا به وقوع پیوسته بود جم

او وظايف محوله را به نحو احسن انجام داد و اسناد مربوط را به ). م1857(انجام دادن آن به عھده او گذاشته شد 

رادى كه عزل شده بودند اما براى اين كه اف. مجلس اعإل و مجلس وكال تقديم و از طرف آن ھا مورد تإيید قرار گرفت

تحقیقات مدحت افندى مورد پذيرش طرف مقابل قرار نگرفت و براى تفحص مجدد به فرد , از نزديكان دربار بودند

مدحت پاشا كه آزرده خاطر شده بود با كمك صدر اعظم عالى پاشا مدتى براى استراحت و . ديگرى سپرده شد

در اين مدت عالوه بر افزايش . بروكسل و وين گذراند, لندن, ريسو شش ماه در پا) م1858(درمان به اروپا رفت 

او پس از بازگشت . دنبال كرد, در ابتدا تقويت زبان فرانسه را كه ضرورتش را به شدت حس مى كرد, تجربیات خود

مدحت افندى در اين اثنا درباره مظنونان واقعه ). م1859(به وطن به رياست كاتبان مجلس اعال گماشته شد

او در انجام اين وظیفه در . مإموريت يافت, براى بازرسى و استنطاق به ھمراه سر فرمانده رضا پاشا)) Kuleliوللىك

در سیاحت , محمت پاشا قبرسى در سومین دوره صدارتش. برخورد با آن ھا اندكى سخت گیرى به خرج داده بود

اقدام به دو مإموريت مدحت افندى به آن  ويدين و نیش داشت در اولین, مدققانه اى كه به مناطق روس چوك

منطقه ھا اشاره و خدمات او را مورد تقدير قرار داد و پیشنھاد انتصاب او را به مقام والى گرى نیش با حفظ سمت 

و باب عالى ارائه نمود و بعد از بازگشت به استانبول اين مسإله را مورد تإكید ) ) Mabeynبه سراى سلطان, وزارت

اقتدار و لیاقت مدحت افندى مورد تإيید عبدالمجید قرار گرفت و اين مسئوولیت بر عھده او , از اين رو. قرار داد

  ).1861, كانون دوم=  1277رجب (گذاشته شد

  

تمام ھم و , با بررسى تحركات راھزنان, در ابتداى امر; مدحت پاشا در نیش خود را والى بسیار كاردانى نشان داد

سپس با . د آسايش امنیت و نظم اجتماعى براى اھالى مسلمان و خیرخواه به كار بستغم خود را براى ايجا

اقدام به احداث پادگان براى , ترمیم و بناى راه ھا و پل ھاى ايالت و دريافت مالیات با دو سال تعجیل و قبل از موعد

با انجام مالحظاتى درباره , وى ديگراز س. سربازان فتوح نمود و از مھاجرت پیاپى بلغارھا به صربستان جلوگیرى كرد

در . مسائل مادى و مذھب در ساحت ھاى اجتماعى و فرھنگى اصالحات و تإسیسات زيادى به نفع خلق انجام داد

باب عالى به سبب مديريت ضعیف و وقوع , با مشاھده پیشرفت ھاى قابل توجه در اين ايالت, كم تر از سه سال

الحاق كرد و مدحت پاشا رياست آن جا )) نیش((را به )) Prizrinايالت پريزرين, ديگرھرج و مرج و نا امنى در جاھاى 

منطقه )yakavaو يكوا) در يوگسالوى)) پج((نام تركى قصبه )ipekرا نیز در اختیار گرفت و بالفاصله در مناطق ايپك

را كه بین آلبانیايى ھا ) خونى(ادى منازعات نژ, در اين میان. اقدامات اصالح طلبانه خود را آغاز كرد) اى در آلبانى

)) نیش((با بستن تاوانى براى آن ھا متوقف كرد و عادت ھمیشگى گسیل سالح را ترك و ھمانند , ايجاد شده بود

راحتى مردم را فراھم نمود و بدين گونه در آن منطقه ھم امنیت و آسايش را , با ايجاد بنايى براى سربازان فتوح

  ).م1863(برقرار كرد 

از سوى بیگانگان و از جمله صربستان تحريكات و اعتراضاتى صورت , ))پريزرين((و )) نیش((با استقرار نظام در 
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گرفت ھمچنین به علت وضعیت ايالت ھاى ويدين و سیلیستره و عدم اداره مناسب آن ھا و اقدامات روس ھا براى 

در چنین شرايطى عالى پاشا و , جاد مشكل براى اروپاتحريك بلغارھا در ايجاد آزار و اذيت در اين مناطق با ھدف اي

بر اساس تصوراتى كه درباره اصول تشكیالتى واليت , به عنوان مقدمه اى براى طرح در مجلس مبعوثان, فواد پاشا

 آن را مبنا قرار داد و در اين باره تصمیم به انجام مذاكرات و گفت, داشتند)) نیش((ھا از سوى مدحت پاشا در ايالت 

ويدين و نیش , ايالت ھاى سیلیستره, در نتیجه. گوھايى با او كردند و به ھمین سبب او را به استانبول فراخواندند

كمیسیونى با رياست فواد پاشا و عضويت مدحت پاشا . ايالت جديدى تشكیل دادند)) تونا((با عنوان , را ادغام كرده

مدحت پاشا نیز به , با صدور مصوباتى در اين باره. تقديم كردند نظامنامه اى را تدوين و براى تصويب به مجلس وكال

  ).م1864تشرين اول =  1281جمادى االولى (عنوان والى آن جا تعیین شد 

واليت ھا آغاز شده بود و ] اداره[ پس از آن مدحت پاشا در مقابل حركت ھاى مخالفتآمیزى كه در برابر نظام جديد 

بعد از پشت سر گذاشتن اين . مجبور به موضع گیرى شد, صى تفسیر مى كردندبعضى آن را در قالب منافع شخ

كه در آن تشكیل مجالس , در عرض شش ماه به عنوان يكى از نظامنامه ھاى برتر] طرح[ مخالفت ھا و تكمیل آن

ملوك  در) سنجاق(اختیار در روستاھا و مجالس دعاوى و ادارى در شھرستان ھا و تجديد نظر در تثبیت بخش ھا 

جديد با تقسیمات ادارى نوين و در نھايت وصل آن ھا به واليت مركزى و ھمچنین گردھمآيى ساالنه مجلس 

متولى امور , معاون واليت: مسوولیت ھايى مانند, از سوى ديگر. موفق نشان داد, عمومى در نظر گرفته شده بود

. بودند كه تإسیس و آغاز به كار كرده بودندپست ھا و مسوولیت ھاى جديدى , امور عمران, امور خارجى, مركز

بنابراين ايالت تونا به . بود كامال مطابق با خواست حكومت بود, بدين ترتیب ھیإت واليتى كه بدين شكل ايجاد شده

والى گرى . عنوان الگويى براى ايالت ھاى ديگر منظور شده و بر اين اساس واليت ھاى آدرنه و حلب تشكیل شدند

نخست اين كه امور راه ھاى : اقدامات مھم زير را در پى داشت, در حدود سه سال و نیم در تونامدحت پاشا 

او راھى را , بر اين مبنا, به نظر مدحت پاشا اصول نظارتى عمرانى راه ھا بى فايده بود. شوسه را به دست گرفت

نست داشته باشد به اندازه بھره اى كه قرار بود ايجاد شود بر اساس فايده اى كه براى اھالى يك روستا مى توا

پل . كه از اين راه عايد آن ھا مى شد بخشى از كارھاى راھسازى را در روزھاى بیكارى بر عھده اھالى گذاشت

با اين شیوه در طول سه سال و نیم واليت او در منطقه حدود سه ; سازى را ھم به عھده كاسبان بانفوذ گذاشت

  .زار و چھار صد پل كوچك و بزرگ ساخته شدھزار كیلومتر راه و بیش از ھ

  

اخیرا به ويژه در مناطق تیرنوا و . دومین كار مھمى كه او به آن دست يازيد ايجاد امنیت عمومى بود

) ژاندارمرى(راھزنانى ظھور كرده بودند كه با نظم و نسق جديد كه توسط نیروھاى ظبطیه )) Islimyeاسلیمیه

  .بین رفتند و در تمام واليت امنیت برقرار شد اعمال مى شد در كوتاه مدت از

نیاز دائمى زارعان . سومین اقدام او نشان دادن شايستگى در تإسیس تشكیالتى به نام صندوق ھاى انتفاعى بود

در مقابل بھره مناسب به دنبال رفع نیاز . به پول آن ھا را مجبور مى كرد تا براى رفع نیاز به سراغ نزول خواران بروند

وجود زمین ھاى . ھا بود مدحت پاشا براى راه انداختن چنین مجموعه مختلف و متفاوتى از قبل فكر كرده بود آن

بى صاحب در بسیارى از روستاھا با ھمیارى مردم مورد استفاده قرار گرفت و سود حاصل از محصول زمین ھا را در 

گونه موسسه اى راه انداخت و احتیاجات مركز ھر شھرستان به صندوق ھاى انتفاعى واريز مى كرد و بدين 

  .روستايیان را در كار زراعت با پول برآورده كرد

  

در . راه اندازى و رونق دادن به كشتى ھاى تجارى بود, چھارمین كار عمده مدحت پاشا در دوره والى گرى او در تونا

, پولى كه از اين طريق به دست آمد و قره سو و)) Cumaبا اصالح و فروش زمین ھاى بازار مكاره جوما, اين خصوص

را به صورت مشترك بین مردم تقسیم و با )) سلوى((و )) تیرنوا((جنگل و بیشه موجود ما بین شھرستان ھاى 
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دادن قباله به روستائیان و فروش بیشه در آمدى كه از اين طريق به دست آمده بود را در تونا خرج راه اندازى داد و 

سپس صوفیا داد و ستد كشتى , ا سرمايه اى كه به دست آورد نخست در نیش و سیارهستد كشتى ھا نمود و ب

پیش از اين . اداره اين امور را اداره نھريه در رإس ھیإتى به عھده داشت. ھايى كه به نام مدحت پاشا بود راه افتاد

و حاال در روس چوك چنین براى ماشین ھايى كه در امور راه ھاى شوسه كار مى كردند شركتى راه انداخته بود 

اقدامى كه در ابتدا در نیش انجام داده بود و براى كودكان مسلمان و غیر مسلمان . كارخانه اى را راه انداخته بود

مشكل ] و ھمچنین[ ,اين بار در روس چوك و صوفیا انجام داد, يتیم مكانى را به عنوان خانه تربیت داير كرده بود

ناآرامى ھايى كه اين گروه ايجاد , بدين گونه. و كريمه را با درايت و دقت حل كرد اسكان مھاجران حوالى چركس

در عدم پايبندى به اصول اسارت و سختى و مشقتى كه در امر معیشت و گذران زندگى دچار آن بودند , مى كردند

دايره خدمات بلديه , دان ھابا تنظیم دايره حكومت و دايره امور زن, از سوى ديگر. با تدابیرى راھگشا حل و فصل كرد

درباره مسائل مربوط به مالیات اصول عادالنه اى را پى ريزى كرد و در اين میان ھر آن چه را كه بر . را نیز راه انداخت

در گرد ھم آيى مالیات ـ بگیران به طور . مدحت پاشا سعى در از میان برداشتن آن نمود, مردم سنگینى مى نمود

به ھمین . را از مردم در طول سال ممكن خواند] مالیات[ كاھش دريافت, ه مسائل بنیادىقاطع با طرح يك سلسل

  .درآمد واليت سیصد ھزار كیسه كاھش يافته بود) م1865/  1866(قمرى  1282ترتیب در سال 

ترك ھا و (, مدحت پاشا با اين نوآورىھا در شیوه اداره حكومت و واليت در نزد مردمى كه در زير چتر حاكمیت او بودند

. شوق تالش براى دست يابى به حريت و آزادى و ايجاد روح حركت و تالش را در حد كمال زنده مى كرد, )بلغارھا

بنیاد گذار تجدد خواھى ـ در سرزمین ھايى كه امروزه بلغارستان نامیده مى شود ـ به , اگر او را با اين خصوصیات

  .شمار بیاوريم مبالغه نكرده ايم

اقدامات و عملكرد مدبرانه مدحت پاشا در تونا بخشیدن انسجام و يكپارچگى به آن جا با وجود قومیت ھاى به دنبال 

دولت روسیه كه اين روند را در راستاى سیاست ھاى آن زمان خود نمى ديد , مختلف و ايجاد امنیت كامل در آن جا

جمن ھايى را شكل داده بودند و از سوى روسیه و به دنبال ايجاد تحريكاتى در بلغارستان و نزد اسالوھايى كه ان

حكومت و درگاه را علیه اين والى تحريك مى , از يك طرف, روسیه با سفیر خود در استانبول. بود, حمايت مى شدند

از . كرد كه انگار تونا ھم مانند مصر به دنبال تبديل به يك مملكت خود مختار است و اين شبھه را تقويت مى كرد

به دنبال بر ھم زدن آسايش و نظم , با وارد كردن نیروھاى مسلح به تونا كه در رومانى تجھیز شده بودندسوى ديگر 

تجاوزاتى , میالدى آمده 1866چنان كه در نوشته ھاى سال . عمومى بود تا از اين طريق به اھداف خود دست يابد

اما با توجه به اين كه در آن زمان مدحت , تدر ابعاد مختلف براى ايجاد شورش و نا آرامى مردم بلغار صورت گرف

پاشا از موقعیت محكم و با ثباتى برخوردار بود و با به كار گرفتن تدابیر الزم اجازه گسترش و دامنگیر شدن حادثه را 

و , تیرنوا)) Zistova,زيشتوا: نداد و مسببان را به شدت مجازات و اوضاع را كنترل كرد و در مناطقى مانند

كه اوضاع آشفته شده بود و امنیت از بین رفته بود به حالت عادى برگشت و آسايش را دوباره به آن )) Selviسلوى

  .منطقه باز گرداند

  

)) Aynarozتعدادى از كشیش ھا به آيناروز, بر اساس فرجام ارائه شده از سوى دادگاه مجلس كبیر روس چوك

خالت داشتند از طريق كنسولگرىھاى آن ھا از مرزھا به خارج تبعید شدند و تعدادى از بیگانگان ھم كه در حادثه د

] مدحت پاشا[ والى. سلطان عبدالعزيز از مسیر تونا در حال برگشت از سیاحت اروپا بود, در اين اثنا. ھدايت شدند

دو شب ھم در روس چوك اقامت نمود و در اين , پادشاه يك شب در ويدين. تا بوداپست به استقبال پادشاه رفت

مدحت پاشا به عنوان والى تونا براى تقويت ھر چه بیش تر امنیت در آن . مدت از اقدامات مدحت پاشا تقدير نمود

از آن جمله است ايجاد جمعیتى : تدابیر ديگرى را انجام مى داد, جا و نمايش ھر چه بیش تر قدرت و توانايى خود

  .تقرار پاسگاه ھاى ساحلى و مرزىدر داخل استان ھابه نام سربازان احتیاط در روستاھا و ھمچنین اس) ھیئتى(
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اين گونه به نظر , نظر به توانمندى و كارايى او در اين منطقه و اقداماتى كه به نفع مردم و مملكت انجام مى داد

ى و مى رسید كه كنار زدن مدحت پاشا از والى گرى تونا و بدين وسیله باز كردن راه براى ايجاد ھرج و مرج و نا آرام

راه اندازى اقدامات جدايى طلبانه كه خواسته روس ھا و صرب ھا بود و آن ھا از وضعیت موجود چندان راضى نبودند 

اين ھا ھمه اقداماتى , توطئه ھايى كه در مقابل انجمن فرھنگ اسالو صورت مى گرفت)) Bkresو ھمانند بوكرش

عامالن دستگیر و سر چشمه اين اقدامات و ھم اين , جه دھدبود كه قبل از اين كه به واقعیت بپیوندد و تحقیقات نتی

  .بود كه از طرف چه كسانى برنامه ريزى مى شد به خوبى روشن مى شد

  

از مدحت پاشا به عنوان والى تونا , و فواد پاشا در مقام قائم مقامى صدر اعظم)) كرت((با حضور عالى پاشا در 

با توجه به ضرورت ھايى , بعد از اتمام اين كار. ديگر در استانبول دعوت شد براى مذاكره درباره امور مربوط به واليات

رياست شوراى دولت به مدحت پاشا به واسطه ]...] ,كه از سوى صدراعظم بعد از بازگشت از كرت احساس شد

باره تذكره در, در اين خصوص 1868:مارس  5=  1284يازده ذىالقعده (موفقیت بسیار او در والى گرى تونا اعطا شد 

  ).319ص , مدحت پاشا, صدراعظم ھاى متإخر: محمود كمال اينال: ك.اى كه در مورد سراى نوشته شده ر

تغییر : مدحت پاشا با عنوان رئیس شوراى دولت در كنار انجام وظايف خود نظام ھاى متعددى را پايه ريزى كرد

بعد . ايجاد مكتب صناعت و صندوق امنیت در استانبول, تدوين نظامنامه معادن, سیستم دھگانه اندازه گیرى و اوزان

حركت ھا و خیزش ھاى بلغارھا را تا منطقه , انجمن ھاى اسالو فعالیتشان را افزايش داده, از جدا شدن او از تونا

تو از عھده اين حريفان بر ((پادشاه با بیان اين مطلب به مدحت پاشا كه ). م1868(گسترش دادند )) Filibeفیلیب

دوباره , ))باز ھم در كوتاه مدت به سراغ آن ھا برو و كارشان را تمام كن و اين آشوب را خاموش كن و برگرد, آيىمى

  .او را به آن منطقه فرستاد و او در طول بیست روز به اين امر نائل شد

  

به دنبال بروز , جدايى او از رياست شوراى دولت. بعد از آن شاھد انتخاب مدحت پاشا به والى گرى بغداد ھستیم

از جمله بر سر يك سرى قوانین و نظام نامه ھايى كه ضرورت . اختالف بین او و صدر اعظم عالى پاشا اتفاق افتاد

و در عین حال برخورد نامناسبى كه از , طرح آن در شوراى دولت و اجراى آن ھا از نظر مدحت پاشا وجود نداشت

الى پاشا ھم نسبت به برخى تمردھا كه در بعضى مسائل از ع, در مقابل. طرف مدحت پاشا صورت مى گرفت

مدحت پاشا مى ديد كه با تكیه بر موقعیت خود در نزد سفراى روس و انگلیس انجام مى شد و در اين میان صدر 

صدر اعظم اين وضعیت را تحمل نكرده و مدحت .اعظم را از دخالت در امور مطروح در شوراى دولت باز مى داشت

اين جا به جايى ھا را صدر اعظم در يكى از . ا اعطاى مسوولیتى به يكى از مناطق خارج از مركز فرستادپاشا را ب

به مدحت پاشا منتقل كرد و ) محمود جالل الدين پاشا(مجالس به واسطه رئیس الكتاب شوراى دولت محمود بیگ 

  .او را براى پذيرفتن مسوولیت جديد ترغیب نمود

  

به والى گرى بغداد منصوب شد و در ماه مارس به ) 1285ذىالقعده  15(میالدى  1869ت شوبا 27مدحت پاشا در 

طرف بغداد براى به دست گرفتن مسوولیت جديد حركت كرد و نظارت بر ششمین لشكر ارتش ھم به عھده او 

اج گیرى و نخستین كار وى به محض ورود به بغداد از میان برداشتن اصول محاسبات قديمى و رسم ب, گذاشته شد

اين مسإله به . مالیات ھاى زيانآور بود كه محصوالت اراضى نزديك بغداد را به ھمراه مالیات عشريه جايگزين آن كرد

  .موصل و ديگر بخش ھاى مجاور بغداد گسترش يافت, در بصره, ھمین شكل

ول رايج نظامى گرفت كه در او بعد از انجام اصالحات مختلف مالى و ارضى تصمیم به انجام تغییراتى در زمینه اص

سر فرمانده حسین عونى پاشا را كه اساسا با اين , از سوى ديگر. ابتداى امر با مخالفت مردم رو به رو شد
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اصالحات موافق نبود و عھده دار نظارت بر لشكر بود را بر كنار كرد و مثل سابق خود اين مسوولیت را به عھده 

به واسطه مذھب سنى شافعى , نیه كه در مرز ايران زندگى مى كردندساكنان مناطق كوھستانى سلیما. گرفت

مدحت پاشا آن ھا را در جاى . بودنشان با مإموران ايرانى اختالف پیدا كرده و مجبور به پناه آوردن به جايى بودند

يره تإمینات را در مناسبى پناه داد و با عقد صلحى با دولت ايران حقوق آن ھا را اعاده كرد و با مساعدت بابعالى دا

  . آن جا بر قرار كرد

از آن جا كه تمام قروض قبیله ھا و عشیره ھا به خزانه تنھا به زور قوه نظامى قابل حصول بود و از سوى ديگر 

, مدحت پاشا در ديوانیه به ھمراه نیروھاى نظامى, در حال رخ دادن بود)) طفار((عصیان ھا و شورش ھايى نیز در 

خود وارد عمل شد و با كمك گرفتن از ناصر پاشا و منصور , با ادغام نیروھاى كرد و چچن تبار, نبه اشكال گوناگو

اقدام به خواباندن شورش نمود و گناھكاران را با كمك محكمه اى كه در ديوانیه تشكیل شده بود به جزاى , پاشا

از آن جا كه بیش تر آن اراضى خراجیه , مدحت پاشا با در اختیار گرفتن اراضى, از اين به بعد. اعمال خود رسانید

از آن دولت بود و كسانى كه در اين زمین ھا كار مى كردند از قبیل , ھمانند ديگر امالك دولتى, حق تصرف, بود

و زمین ھايى كه به نام مقاطعه و به صورت جداگانه در قطعه ھاى مختلف وجود , زارعان و گاوبندان و شكافندگان

را به زارعان اراضى عراق اختصاص داد و بدين گونه ناآرامى ھاى موجود را از  13به دولت و  محصول را 23, داشت

او بر اساس وضعیت زمین ھا آن ھا را در انواع مختلف . بین برده و عامل اصلى اكثر شورش ھا را از میان برداشت

ر اساس نسبت تعیین شده درباره بین مردم تقسیم كرد و ب, تقسیم و به صورت از ھم تفكیك شده بر اساس قباله

  .محصول از مردم عشر دريافت مى نمود و بر اين اساس بود كه تقسیم اراضى را انجام داد

  

از سوى ديگر به خاطر استفاده از كشتى در رود دجله و فرات براى جلوگیرى از تخريب كشتى ھا به واسطه 

, صندوق امنیت: در بغداد نیز موسساتى مانند. وداقدام به ايجاد سدھايى در جزيره نم, سنگى بودن رودخانه

و خانه تربیت را ايجاد و در بخش ھاى مختلف شھر با تلمبه خانه چشمه ھاى عمومى داير و در منطقه , بیمارستان

  .كاظمیه اقدام مھمى مانند راه اندازى تراموا انجام داده و رفاه را براى مردم عراق فراھم آورد

پذيرايى و مھمان , مدحت پاشا به دستور عبدالعزيز, ه شاه ايران به بغداد مسافرت نمودمیالدى ك 1869در سال 

در اين . كربال و ديگر اماكن زيارتى او را ھمراھى كرد, نوازى خوبى از او به عمل آورده و به مدت سه ماه در نجف

محل ; حل شطالعرب منتقل شدبعد از آن قصبه بصره به سا. مسإله رواج پول ايران در بغداد ھم حل شد, اثنا

قصبه ناصريه را تإسیس و وضعیت قصبه كويت را رو به راه و بدين گونه , ساختمان تعمیر كشتى ھا را در بصره احیا

اصالح روابط با وھابیان نجد , عالوه بر اقدامات موفقیتآمیز فوق. آن را به بصره الحاق و بدين شكل آن را تإمین نمود

عبدالعزيز با اھداى شمشیر مرصع . اين روابط از سوى بابعالى از مدحت پاشا قدردانى شدبود كه با حسنه شدن 

به عنوان پاداش براى مدحت پاشا از او تقدير كرد و صدراعظم عالى پاشا نیز با ارسال مكتوبى به قلم خودش به او 

در آوردن تمام منطقه عراق و و براى به نظم و انضباط , )1871اگوست  10=  1288جمادى االول  23(تبريك گفت 

  .منطقه نجد به او تبريك گفت و آرزو كرد آن جا در مدت كوتاھى تبديل به مصر ثانى شود

از , عالوه بر ايجاد عمران و آبادى در واليت خود, مدحت پاشا در مدت سه سال والى گرى خود در بغداد, در واقع

ى نخست كه قابل قیاس با آن نبود پول زياد مى فرستاد و بعد از آن به استانبول بیش از آن اندازه روزھا, درآمد مازاد

و روى كار آمدن محمود نديم ) م1871(مدحت پاشا با مرگ عالى پاشا . طال تعھد داد 250000به ارسال ھر سال 

خاصه عدم پاشا به جاى او و با اقدامات و تلقینات او علیه خود و شروع به محدود نمودن اقدامات و مخارج او و بال

, با تشكیل كمیسیون اصالحات فرھنگى در بابعالى, اكتفا به پنجاه ھزار كیسه زر كه به استانبول ارسال شده بود

مدحت پاشا مجبور به استعفا , از پول عمران و فرھنگ واليت به خزانه) بدره(كیسه  24000با اصرار به بازگرداندن 

  .جاى او رئوف پاشا انتخاب شدشد و اين استعفا مورد قبول قرار گرفت و به 
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با توجه به اين كه جدايى او از . میالدى بغداد را از راه حلب به طرف استانبول ترك كرد 1871مدحت پاشا در مائیس 

والى گرى بغداد شبیه به عزل بود و بالفاصله بعد از آن والى جديد شروع به رسیدگى به وضعیت حساب و كتاب او 

ستورالعمل محرمانه بود كه انجام مى شد و تنھا رئوف پاشا در جريان انجام اين تحقیقات اين اقدام يك د, نمود

مسوولیت بر انگیزانه درباره مدحت پاشا قرار داشت و بابعالى به طور دقیق از اين مسائل با خبر نشده بود و اين 

اقدامات محمود نديم پاشا , على رغم آن. مورد تإكید قرار گرفته بود] براى رئوف پاشا[ مسإله تنھا در قالب تلگرافى

  .در تبعید او به اطراف سیواس از جمله حوادث قابل فھم به شمار مى رود

  

به محض ورود مدحت پاشا به , آن ھا كه مخالف صدر اعظم بوده و به اشكال مختلف از سوى او متضرر شده بودند

او , پاشا براى اين كه از صداقت وى اطمینان پیدا كندمحمود نديم . استانبول دورش را گرفته و به منزلگاھش بردند

مدحت پاشا پیش از حركت به ). م1872تموز  26=  1289جمادى االول  20(را به عنوان والى ادرنه منسوب كرد 

سوى ادرنه براى عرض تشكر و خداحافظى به حضور عبدالعزيز رسیده و در آن مالقات ضرورت تغییر محمود نديم 

حوال ملت و مملكت را پريشان نموده بود به عرض پادشاه رساند و در ھمان موقع فسفر مسترع پاشا پاشا را كه ا

به ھمراه خورشید بیك رئیس سراى شاھى از , كه اين بار با مدحت پاشا به والى گرى بغداد تعیین شده بود

و نتیجه بخش بود چرا كه به ھمه اين تالش ھا در نزد شاه اثر گذار . اقدامات نابود كننده صدراعظم سخن گفت

دنبال آن مھر ھمايونى از محمود نديم پاشا گرفته شد و مدحت پاشا بعد از پنج روز از انتصاب به والى گرى ادرنه به 

جمادى  25(پادشاه اعتمادش را به لیاقت و اقتدار او اعالن كرده بود , در فرمان صدارت. منصوب شد, مقام صدارت

  ).1872تموز  31=  1289االول 

  

اولین اقدام مدحت پاشا در مقام صدارت اين بود كه دولتمردانى را كه به بھانه ھاى مختلف به اين سو و آن سو 

كه در اين میان جودت پاشا و راسیم پاشا را از والى گرى مرعش و قره , تبعید شده بودند به استانبول باز گرداند

جمیل پاشا سفیر , جودت پاشا را به معارف, را به دھلىحصار شرقى برگرداند و شروانى زاده رشدى پاشا 

بدين گونه بعد از . و صادق پاشا والى ازمیر را به عنوان وزير نظارت مالیه تعیین كرد, فرانسه را به عنوان وزير خارجه

 مدحت پاشا در اين سمت بیش از سه ماه. آرامش و امنیت بر افكار عمومى حاكم شد, يك مدت ھیجان و اضطراب

  .دوام نیاورد

تمام امور مملكتى را منحصر در امور عمرانى , به خاطر عدم وقوع رخدادھاى سیاسى مھم, او در ظرف اين مدت

, صد ھزار لیره را از او تحويل گرفته بود, قبال او از ده میلیون لیره پول استقراضى با امضاى محمود نديم پاشا. نمود

س گیرى از محمود نديم پاشا شد و به ھمین خاطر در محكمه اى كه تشكیل بنابراين باقى مانده آن را خواستار پ

در ارتباط با مبلغ , از سوى ديگر. اما پادشاه او را عفو كرد, شد محمود نديم محكوم شد كه بقیه آن پول را پس بدھد

ين شكل به عبدالعزيز فوق نظر به اين كه دربار در نظر مردم به اسراف و حیف و میل متھم شده بود و اين موضوع بد

او در اين میان مدحت پاشا را مسبب اصلى بروز اين شبھه مى دانست و در كوتاه مدت زمینه , منتقل شده بود

خوش نیامدن شاه از طرز رفتار و سخن گفتن مدحت در حضور او و تكرار , از قضا. ھاى عزلش را فراھم نمود

اما علت اصلى اين بود . غرض ورزى او را روشن كرده بود, شاهسخنانى علیه محمود نديم پاشا در ھر مالقات با 

كه مدحت پاشا سوار بر اسب سفید خود وارد سراى توپقاپى مى شد و مستقیم تا دايره خرقه سعادت مىآمد كه 

چرا كه در داخل سراى سوار بر اسب شدن تنھا مخصوص پادشاه بود و او اين مسإله را , اين خالف مقررات بود

اين حركت او در كاخ يك حركت القیدانه تلقى مى شد و اين موضوع از عوامل اصلى عزل مدحت . مى كردرعايت ن

  .پاشا ذكر مى شود
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بروز منازعه در قراداغ را با فرستادن سپاه حل نمود و در سمت , با اين حال او در مدت كوتاھى در مقام صدارت

و در بعضى جاھاى ديگر از جمله در آناطولى , را مرتفع نمود بغداد مسإله تخريب پاسگاه ھاى نظامى توسط ايرانیان

و حتى با درخواست خديو مصر اسماعیل پاشا مبنى بر دريافت , لیاقت خود را نشان داد, و روملو با ايجاد راه آھن

تنھا به جھت عدم توجه به , در اين موضوع. مخالفت نمود, مالى و ادارى, استقراض با وجود مشكالت سیاسى

شعبان  16است و اراده پادشاه مورد خشم و غضب او قرار گرفت و شاه براى نشان دادن عصبانیت خود در خو

او را عزل و به جاى او رشدى پاشاى مترجم را منصوب كرد و به مدحت پاشا بیست ) م1872. 1تشرين  19( 1289

  .معاش معزولیت تخصیص داده شد) قرش(ھزار غروش 

  

صدر اعظم اسعد پاشا به واسطه اشراف كامل , تغییراتى كه در مقام صدارت صورت گرفتبه دنبال , چند ماه بعد

بعد از آن با به دست ). م1873(مدحت پاشا به قوانین دولتى او را به عنوان ناظر ديوان احكام عدلیه منصوب نمود 

 در ساحل سراى گرفتن صدارت توسط شروانى زاده رشدى پاشا او يك سرى جلسات مشورتى با بعضى از وكال

خود درباره مشكالتى كه در اداره دولت وجود داشت و چگونگى رفع آن ھا و ضرورت تدوين قوانینى براى برقرارى 

مقرر شد , در اين راستا. تشكیل داد, موازنه بین ھزينه ھا و درآمدھاى دولت و تقديم آن ھا به مجلس مبعوثان

از آن جا كه عبدالعزيز براى بحث و گفتگو درباره اين . ه تقديم شوداليحه اى به قلم مدحت پاشا تھیه و به پادشا

باعث شد , فقط به صدر اعظم وقت داده بود و در حین توضیح مطلب به شدت عصبانى و خشمگین شده بود, اليحه

لى و چندى نگذشت كه به وا) م1872ايلول  21=  1290رجب  28(تا مدحت پاشا را از مقام نظارت عدلیه عزل نمود 

  ).م1873. 1تشرين  15=  1290شعبان  22(گرى سالنیك انتخاب شد 

از در آمد , مدحت پاشا سه ماه به عنوان والى سالنیك فعالیت داشت و در اين میان با راه اندازى يك خانه تربیت

حالى كه  در. يك مدرسه متوسطه براى تحصیل به زبان تركى و فرانسوى ايجاد كرد, حاصل از آن براى آبادانى شھر

بى )) چون مورد خوشايند ناظر دارالسعاده نبود((تنھا به انجام دادن كارھايى كه به خیر مملكت بود و به تعبیر خود 

  ).م1874. 2قانون (مقدمه عزل شد 

در زمین ھاى خود در اطراف استانبول مشغول به كار , در اين مدت. معزولیت او اين بار يك سال و نیم دوام داشت

میالدى در ماه ھاى تابستان با وخامت اوضاع در ھرزگوين و ورود صربستان و قره داغ به اين  1875سال  در. بود

پادشاه دوباره محمود نديم پاشا را به عنوان , شورش و نافرمانى و براى جلوگیرى از گسترش آن به طرف بلغارستان

 21=  1292رجب  19(وم به نظارت عدلیه آورد صدارت انتخاب و مدحت پاشا را با چھل ھزار قرش معاش براى بار د

  ).م1875اگوست 

عدم توجه به بھره زيادى كه قروض دولت به دنبال : اما مدحت پاشا اقدامات صدراعظم را كار ساز نمى دانست

نزول و متوقف شدن آن و خطر فراگیر شدن شورش ھرزگوين , داشت و عدم پى گیرى به بازگشت درآمدھاى دولت

مشكالت عمده اى بود كه در مقابل آن محمود نديم پاشا به توصیه سفیر روس ايگناتیف قدم , ه روملودر كل منطق

 29بر مى داشت كه اين اقدامات فالكت دولت و مملكت را از نظر مدحت پاشا به دنبال داشت و به اين علت در 

لت استعفايش را به واسطه رئیس او ع. از مقام نظارت عدلیه استعفا داد) م1875. تشرين دوم 28( 1292شوال 

انجام امور به خواست و اراده صاحب قدرت كه , نبود يك قانون معین براى دولت: ((دربار حافظ محمد بیگ اعالم نمود

ھمانند امور , باعث مختل شدن امور مملكتى و سیاسى شده و باعث به ھم پیچیده شدن نیروھاى نظامى شده

چھار , كه اصالحات را غیر ممكن مى سازد و در چنین وضعیتى معلوم نیست سهھمه اين ھا در حدى است . مالیه

ماه ديگر چه عاقبت ھولناكى در انتظار ما خواھد بود و براى كسى كه چنین وضعیتى را درك مى كند صبر و تحمل 

لى گرى آيا مدحت پاشا با گفتن اين سخنان به دنبال به دست آوردن مسوولیت ديگرى مثال وا)). ممكن نیست

وجود مضر محمود نديم پاشا را در رإس حكومت متذكر شده و سعى در , منطقه اى بود و يا اين كه با اين اقدام خود
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, پنج. او نه به واليت منطقه اى منصوب شد و نه امیدش برآورده شد, دور كردن او از اين مقام داشت؟ به ھر حال

ود نديم پاشا در مسائل مالى و امور داخلى باعث بروز نارضايتى شش ماه بعد اقدامات غیر موثر و نا كار آمد محم

عمومى شد و طالب مدارس دينى با درك وضعیت افكار عمومى و با ترتیب نمايشى كه گوياى درك و فھم آن ھا از 

دحت م, در اين میان. باعث تغییر صدارت شدند, نابسامانى اوضاع موجود بود و رفتن آن ھا به باب فتوا و بابعالى

  ).م1876مائیس  19=  1293ربیع االخر  24(مإمور در مجالس عالیه شد , معزولیت) حقوق(پاشا با معاش 

 12(براى دومین بار به عنوان رئیس شوراى دولت تعیین شد , چندى نگذشت كه او با انفصال يوسف كامل پاشا

اين بار حسین عونى پاشا از , قام صدارتبا قرار گرفتن رشدى پاشا در م). م1876حازران  5=  1293جمادى االول 

كسانى كه به دنبال پايین آوردن پادشاه از تخت . بورسا فراخوانده شد و دوباره به سر فرماندھى گماشته شد

عدم جسارت در يادآورى . بودند و به آن فكر مى كردند قدرت اجرايى بااليى را در اين شخص مشاھده مى كردند

ضرورت تغییر سلطنت را براى ھر كسى , نپذيرفتن آن از سوى او, در صورت يادآورى اشتباھات پادشاه به او و

براى تداوم حیات دولت و تثبیت , جدا از اغراض شخصى, مدحت پاشا ھم مانند حسین عونى پاشا. روشن مى كرد

براى , در اين میان. تنھا راه چاره را نبود عبدالعزيز در تخت سلطنت مى ديد و طرفدار خلع آن بود, اصول مشروطه

آرام نمودن ھیجانات افكار عمومى براى انديشیدن تدبیرى در اين خصوص با واسطه جوھرآغا فرمانده دختران 

مصونیت و مسوولیت وكال مى شد وضع و براى , مساوات عمومى, اليحه اى را كه شامل اصول حريت) اندرونى(

پى , از نامه اى كه به صدر اعظم مترجم رشدى پاشا فرستاده او. اعالن آن تقديم ملكه مادر پرتونیال سلطان نمود

برده مى شود كه از پادشاه نیز استدعاى درخواست اجراى اصالحات جديد را نموده است و يادآور شده است كه 

بركت خیر و , در اين مورد اگر ذات شاھانه زير بار يك تعھد نیز برود از خلع سلطان عبدالعزيز و صرف نظر نمودن از آن

اما از توصیه ھاى او استقبال نشد و پادشاه از تخت به زير كشیده شد و مدحت . زيادى را به دنبال خواھد داشت

او به حسین عونى پاشا توصیه نمود كه از به كار بردن , با اين ھمه. شناخته شد, پاشا ھم از مجريان اين اقدام

مصلحت عامه اقدامى نكرد و به ھمراه رشدى پاشا در مقر بر اين اساس او بر خالف . نیروى نظامى خوددارى كند

  .سر فرماندھى جزو اولین بیعت كنندگان با پادشاه جديد بود

  

رھايى دولت و ملت از بحران پیش آمده بود تا براى اداره عمومى , مدحت پاشا قصد اصلى اش از تعییر سلطنت

آزادى و حريت , استقرار مبانى مشروطه, ھا راه چاره راتن, بر اين اساس. دولت روشى درست و ثابت را اتخاذ كنند

دانسته و نیل به پیشرفتى ھمانند اروپايیان كه صاحب تمدن و مدنیت مترقى شده اند را تنھا از طريق مبنا قرار 

او چنین قانون اساسى را در ابتداى امر آماده كرد و به . دادن قانون اساسى و اجراى اصول آن عملى مى دانست

به سبب مخالفت مترجم رشدى پاشا و حسین عونى پاشا با برخى از . ید عمومى رساندن آن را خواستار بودتإي

از سعید افندى . مواد مھم قوانینى كه در حال تدوين بود حتى در فرمان تاج گذارى نیز بدان اشاره اى نشد

راى جلوگیرى از زيان ھاى مستشار صدارتى آن زمان عبدالرحمن شرف بیگ نقل شده است كه مدحت پاشا ب

صدر اعظم در مقابل گفته . بى درنگ خواستار اجراى آن بود, داخلى و خارجى ناشى از به تإخیر افتادن اين قانون

  :بود

  

  .قانونى كه با عجله به قلم او تراوش كرده است ابتدا سر خود او را خواھد خورد, پاشاى ما يك آدم بى عقل است

ھم حسین , در حقیقت. ام نداشتن ھیجان و عالقه به اندازه مدحت پاشا را نشان مى دھدو بدين گونه در اين اقد

موافق , با اين حال با تغییرات بنیادى, عونى پاشا و ھم مترجم رشدى پاشا در نقطه مقابل تفكرات مترقى نبودند

, ى مدحت پاشاـ آماده كرده بودنبودند و به اين دلیل در اليحه قانون اساسى كه پیشرو تفكرات ترقى خواھانه ـ يعن

موفقیت دولت با موفقیت و . او مھم ترين فرد زمانه خود شده بود. اضطراب و تشويش خاطر از خود نشان مى دادند
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عبدالعزيز شش روز پس از خلع از سلطنت در سراى فرعیه , در اين اثنا. يا عدم موفقیت مدحت پاشا گره خورده بود

بايد براى اختالالت به وجود آمده . م كه بر تخت نشسته بود از بیمارى رنج مى بردسلطان مراد ھ. خودكشى كرد

  .در روملو و وقايع كرت ھر چه سريع تر چاره اى انديشیده مى شد

به ھجوم چركس حسن گرفتار , در شبى كه مجلس وكال در منزل مدحت پاشا برقرار بود, با بروز چنین مسائلى

براى , پس از آن. ه ناظر امور خارجه راشد پاشا و بعضى افراد ديگر به قتل رسیدندحسین عونى پاشا به ھمرا, شد

علما و رجال , وزرا, دوباره در بابعالى با حضور تمام وكال, مذاكره درباره مسإله اى بسیار مھم و عاجل سیاسى

را كه قبال آماده مدحت پاشا از برگزارى اين مجلس عمومى استفاده كرد و پیش نويس قانون اساسى , دولتى

مواد مھم آن به اتفاق آرا مورد قبول واقع شد و بعضى )) باب فتوا((بعد از آن در مجلس . كرده بود در میان گذاشت

با توجه به اين كه ھمگان . از مواد آن براى تغییر و اصالح به كمیسیونى با رياست مدحت پاشا ارجاع داده شد

در خصوص اداره امور توسط , گونه نیست كه بتواند از آن خالصى يابد متوجه شده بودند كه كسالت پادشاه آن

با توجه به قبول مبنايى و اصولى . ھم اليحه اى به او تقديم كرد, )م1876ايلول  1(عبدالحمید دوم تا كسب خالفت 

)) نداردبا بررسى و مذاكره درباره برخى اصول آن كه با شرايط و وضعیت مملكت ھمخوانى ((آن توسط پادشاه 

 1293ذىالقعده  9(دستورھايى براى مدحت پاشا صادر شد تا با حضور او و وكال نسبت به تعديل آن ھا اقدام شود 

  ).م1876. تشرين دوم 29= 

  

و ]مستقل[ وضعیت نامشخص جنگ صربستان و گسترش فعالیت روس ھا با ھدف تشكیل بلغارستان, در اين میان

ستانبول و از طرفى مسائل مربوط به قانون اساسى و ھمچنین رخدادھاى باز شدن پاى آن ھا به كنفرانس ا

مشكالت = يا [ صدراعظم مترجم رشدى پاشا را به تنگ آورد و به علل قابل قبول, سیاسى و نظامى

قانون اول  19=  1293ذىالحجه  3(استعفا را تقديم و براى بار دوم مدحت پاشا به مقام صدارت منصوب شد ]مزاجى

  .)م1876

  

را احساس كرده و به اين )) اعمال اقتدار كامل در مسوولیت محول شده((بدين مناسبت در نامه اى , عبدالحمید

براى مسند )) حمیت و توانمندى كه داراى آن است((مدحت پاشا را با )) جامع صفات مطلوب و درست((دلیل 

پادشاه وى را حسب , اينال ديده بود در يادداشتى كه محمود كمال, از سوى ديگر. صدارت مناسب ديده است

به , روى كار آمدن مدحت پاشا, در چنین وضعیت بحرانى, بنابراين. الزمان و بالضروره به اين مقام منصوب كرده بود

تدبیرى كامال درست تشخیص داده شد و اين مسإله از سوى او به , از سوى رشدى پاشا, عنوان صدراعظم

برخوردارى از حمايت تركان . وسیله او در واقع سخنگوى افكار عمومى شده بود پادشاه عنوان شده بود و بدين

اتخاذ تدابیر مناسب از سوى دولت عثمانى نسبت به روش ھاى ديگر , برجسته و آزادى خواه در داخل و خارج

  .از مزاياى صدراعظمى مدحت پاشا بود كه انتظار مى رفت, درباره مسإله شرق

در استانبول در مكتوبى كه به دولت متبوعش فرستاده او را با عناوين يكى از بزرگ  سفیر آن زمان انگلستان

وصف نموده و يادآور شده كه با تكیه بر اقتدار , از فعاالن بزرگ و حريت خواه, مردانى كه تركیه به خود ديده است

در , بیسمارك ھم. ته استحمايت از نھضت مشروطه خواھى را تنھا امید آزاديخواھان دانس, پادشاه و صدراعظم

مناسبتى مدحت پاشا را يكى از مردان بزرگ عصر خود شمرده كه مسإله شرق با به قدرت رسیدن او در مسیر 

و اين كه او به طور دقیق مى داند به دنبال چیست و ذره اى از ھدف خود فاصله نمى گیرد و , خود قرار مى گیرد

  .و در نوع خود منحصر به فرد استتنھا به سمت ھدف تعیین شده حركت مى كند 

  

سھام عثمانى , اين بود كه با روى كار آمدن او, دلیل ديگر براى موضع گیرى افكار عمومى اروپا درباره مدحت پاشا
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در بورس پاريس و لندن رو به رشد گذاشت و تا زمانى كه او در اين مقام باقى بود ھمیشه سیر صعودى خود را 

در . قانون اساسى تمام شد] پیش نويس[ تصحیحات و تعديالت, كار آمدن مدحت پاشا ھمزمان با روى. حفظ كرد

در حالى كه اليحه براى مذاكره به مجلس وكال ارسال . مدحت پاشا تالش شبانه روزى از خود نشان داد, اين كار

پادشاه نبودند و در اين افزوده شد مبنى بر تبعید كسانى كه مورد اعتماد  113تبصره اى خطرناك به ماده , شده بود

ھمانند ضیإ پاشا و نامق كمال بیك به درج اين ماده به شدت معترض , مدحت پاشا. صادر شد) تبصره الحاقى(مورد

مذاكرات و مناقشات زيادى رخ داد و در اين اوضاع و احوال شبى در منزل مدحت پاشا بین او و , به اين مناسبت. بود

ما چنین قانون ((معترضان به اين وضعیت عنوان كردند كه . جره سختى درگرفتضیإ پاشا و نامق كمال بیگ مشا

آن را با , قانون به ھر شكلى مى تواند تصحیح شود: ((او پاسخ داد)). اساسى پريشان و نامرتبى را نمى خواھیم

يا تصويب آن ھر زمان نواقص و زوايدى در آن مشاھده شد مجلس مبعوثان به حذف و ; تمام نواقصش بايد پذيرفت

 7(میالدى  1876قانون اول  23در . مانع شد 113بدين شكل به افزودن چنین تبصره اى به ماده )). مختار و تواناست

بدين . با خط ھمايونى قانون اساسى را اعالم نمود, برابر با روز پنجم صدارتش در میدان بابعالى) ق 1293ذىالحجه 

جديدى را با جارى شدن اصول قانون جديد كه تإمین كننده مدنیت و  مدحت پاشا در نطقى آغاز دوره, مناسبت

  .عدالت و مساوات بود را در دولت عثمانى با ژست وطن خواھانه اى به افكار عمومى اعالم نمود, آورنده حريت

  

ارھاى با شع, در ھمه جاى استانبول در تظاھراتى كه مردم براى اظھار خشنودى از اين رخداد راه انداخته بودند

در روز اعالن قانون . ـ كه در حق شاه ھم سر مى دادند ـ اعالن رضايت و حمايت كردند)) زنده باد مدحت پاشا((

كنفرانس سفراى حاضر در استانبول آغاز به كار كرد و با حضور سفرا و نمايندگان , اساسى در خلیج در نظارت بحريه

ژنرال ايگناتیف و حامى او . ر روملو و بلغارستان آغاز شدمذاكرات درباره اختالفات موجود د, شش دولت بزرگ

سالیسبورى نماينده انگلیس بر استقرار صلح تإكید كردند و عملى شدن اصالحات مورد عالقه آن ھا در مناطق 

مورد نظر را خواستار شدند و تإكید كردند كه تالش ھاى كنفرانس مانعى براى رسیدن به اھداف آن ھا نباشد و 

  .از اعالن قانون اساسى به عنوان يك عبارت ظاھر سازانه ياد كردند ھمچنین

  

رد قول و قرارھاى كنفرانس را براى دربار ضرورى و طبیعى دانست و كتبا اين موضوع را اعالن , مدحت پاشا ھم

ھر كدام زيرا با استقرار مشروطیت براى تمام عناصر انسانى كه در داخل امپراتورى زندگى مى كنند براى , نمود

ضرورت كنار , بر اين اساس. حفظ نژاد و دين خود يك حق به شمار مى رود و از امنیت الزم برخوردار مى شوند

ضرورت كسب , صدراعظم, ھمزمان با آن. گذاشتن اقدامات محلى و موضعى را در خصوص اصالحات روشن مى كند

ور مى شد و فرستادن افرادى مناسب و توانمند را را از كشورھايى مانند انگلیس و فرانسه يادآ] ى نو[انديشه ھا

مورد تقدير , به آن كشورھا براى درك و فھم موانع و محذوراتى كه از كنفرانس ھا و مصوبات آن ھا نشإت مى گرفت

  .اعزام كرد] به آن كشورھا[ اديان افندى را, قرار مى داد و در اين راستا مستشار عمران

  

از يك طرف در نزد نمايندگان , لیسبورى در جھت رسیدن به يك تفاھم نامهسا, در حین مذاكرات كنفرانس

تالش زيادى به خرج مى داد و در كنار آن چون , از سوى ديگر نزد بابعالى و مدحت پاشا, )كشورھاى مختلف(

سیاست , مدحت پاشا متوجه شد كه سفیر انگلیس ھنرى الیوت ھم ھمانند نخست وزير آن كشور ديزرائیل ھمه

او در پاسخ . بر اين اساس فعالیت ھاى خود را افزايش داد, شويق دولت عثمانى را براى مقاومت دنبال مى كنندت

اعتقاد راسخ بر آسیب : ((با بیان صريح نظر خود مبنى بر) م1877, قانون دوم 18(به مكتوب محرمانه سالیسبورى 

اتفاق ھمه را خواستار مى , راى مردود دانستن آنب)) شرف و حیثیت حكومت شاھانه, ديدن جبران ناپذير استقالل

مجلس عمومى در بابعالى برگزار شد و در آن مجلس در حین , میالدى 1877قانون دوم ) ژانويه( 19در . شود
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اكثريت قاطعى كه در رإس خود صدراعظم سابق ـ مترجم رشدى پاشا ـ را مى ديدند بر رد اين پیشنھادھا , مذاكره

افساد , اين پیشنھادھا اصالح نیست: ((انفیجیان, راھب كاتولیك ارمنى, ى از اعضاى جلسهو حت, پاى فشردند

ناظر , گفته و از ديگر حاضران)) براى رد اين پیشنھادھا با اتحاد كامل و با تمام وجود از جان مايه مى گذاريم, است

كمك بابعالى تصمیمات كنفرانس را  بارى مدحت پاشا با. سوعا پاشا نیز از اين سخنان حمايت كرد, مكتب سلطان

در اين )). فكر اسالمى محاربه با دولت روسیه را تشويق نمود, از زمان صدارت((راه نبرد را باز و , مردود نموده

اساسا مدحت . فرمان عبدالحمید دوم و مطالعات مربوط به آن جودت پاشا را بايد مبالغھآمیز به حساب آورد, راستا

و در آن زمان , در واقع براى تغییر آن ھا به نفع دولت عثمانى اقدام كرده بود, ستن اين تصمیماتپاشا با مردود دان

, متعاقبا با انعقاد پروتكل لندن. اين دخالت و پا در میانى را از جھت آثار زيانبارش قابل توجه و گران نمى دانست

تنھا با رد اين پروتكل و عواقب . ت برآورده سازدبرخى از امیدھا و خواسته ھاى درونى او را مى توانس, محتواى آن

, به واسطه نبودن مدحت پاشا در مقام صدارت به مدت طوالنى, وخیمى كه مى توانست به دنبال داشته باشد

سخنان دامادش رفیق بیگ و گفته ھاى نامق كمال بیگ در نامه اش به . مى توانست به گردن او انداخته نشود

  .يت و پشتیبانى از او به شمار مى رفتعبدالحق حمید بیگ حما

ھمیشه باعث , به سبب نقش مدحت پاشا به عنوان يك مقام دولتى در به زير كشیدن عبدالعزيز از تخت سلطنت

. و ھر چه زمان پیش مى رفت بى اعتمادى عبدالحمید به او افزايش پیدا مى كرد. نگاه ترديدآمیز پادشاه به او بود

به اين خاطر ھم در , تى كه داشت ھر آن انتظار وقوع حادثه خطرناكى را مى كشیدبه علت عدم احساس امنی

سخنانش و ھم در رفتار و حركاتش با احتیاط عمل مى كرد و از احكام و حركات شك برانگیز و نگران كننده امتناع 

  .كمى به تإخیر افتاد, در نتیجه عزل و تبعید او به مناطق دور دست. مى نمود

راه انداختن يك گروه نظامى به : علت اول: و از صدارت براى بار دوم علل زير به طور كلى عنوان مى شودبراى عزل ا

به عنوان رئیس ] مدحت پاشا[ انتصاب او, از منسوبان علمیه در دايره دستگاه شیخ االسالم)) عساكر ملیه((نام 

برگزارى نمايش ھاى نیروھاى نظامى در حمايت , انجمنى كه ضیإ پاشا و نامق كمال بیك آن را به وجود آورده بودند

ھمه اين حركات از طرف مخالفان براى خطرناك و آسیب پذير نمودن وضعیت دربار مطرح و تالش . از صدراعظم

در مقابل اقدام : علت دوم. نیروھاى نظامى و انجمنى كه تشكیل شده بود در اين راستا به پادشاه القا مى شد

مدحت پاشا از آن دو حمايت مى , تبعید ضیإ پاشا و نامق كمال بیگ به مناطق دوردست پادشاه در دستگیرى و

متناسب با ((دريافت نشان درجه يك عثمانى را , در پاسخ به اجازه نامه ضیإ پاشا براى والى گرى سوريه. كرد

جواب منفى به آن داده  براى اھدا به ضیإ پاشا كه در آن نامه درخواست شده بود قبول كرده و)) مإموريت مھم او

عزل : ديگر اين كه بعضى سخنانى كه ابراز داشتند و بعضى عزل و نصب ھايى كه انجام دادند مانند. نشده بود

كه بالفاصله بعد از آن اين شخص , غالب پاشا از نظارت امور مالیه به واسطه ضعفى كه از خود در اداره آن بروز داد

ھمچنین به خاطر به ھم ريختگى و بى نظمى امور در بحران پولى . یان در آورداع]مجلس[ را عبدالحمید به عضويت

در حالى كه احتمال طرح اين موضوع در مجلس مبعوثان مى , كه به واسطه آن خزانه دچار زيان ھايى شده بود

را از سوءظن و بدين وسیله خود [ ,به جاى اين كه او در اين باره سعى در پاك نمودن حساب و كتاب خود كند, رفت

آن به مجلس اعیان مناسب نبود و اين مسإله آرزوى ]و ارجاع[ به اين گفته ھا اكتفا نمود كه تعیین] ھا برى كند

افندى ما ((اين موضع گیرى باعث شد تا سخنانى ھمچون . مخالفان صدراعظم بود تا بھره بردارى الزم از آن بكنند

  . و اين ھا عزل او را به ھمراه داشت, ى شودبر زبان ھا جار)) از مجلس مبعوثان مى ترسد

  

با گرفتن موضع منفعالنه چند روزى رسیدگى به امور را متوقف نمود و در خانه اش , مدحت پاشا در قبال اين مسائل

  :ھم مى گفت) محمود جالل الدين پاشا(به محمودبیگ آمدچى . باقى ماند

لیكن اين دفعه انفصال من با دفعات سابق قابل ... عزل كندمن را , پادشاه اگر مى خواھد, من استعفا نمى دھم
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  .قیاس نیست

از میان , او در اين نامه متذكر شده بود كه ھدف از استقرار مشروطه. او در اين میان نامه محكمى به دربار نوشت

ین و برابرى و مسووالن دولتى را با آشنايى به وظايفشان تعی, برداشتن استبداد بود و اين كه پادشاه آگاھانه

عالوه بر حمالت متقابل , او در اين اقدام خود براى حل ھر چه بھتر مسإله شرق. مساوات را میان مردم برقرار نمايد

چنان كه . پیشبرد اصالحات را به نحو احسن در داخل امپراتورى ضرورى شمرده بود, و عرض اندام در مقابل اروپايیان

در آن مقطع در مطبوعات بیگانه اين , میالدى آمده است 1877, قانون دوم 18در خاطرات مدحت پاشا در وقايع 

محمود كمال اينال آورده است كه اين اقدام از سوى مخالفان مدحت پاشا . نوشته با دستكارى منتشر شده بود

, اين موضوعاو در اثبات . انجام شده و آن ھا نامه تحريف شده او را در اختیار مطبوعات خارجى قرار داده بودند

راستى و پختگى خوى و طبیعت , مع ذلك اين نشانگر صداقت. يادداشتى را از پدرش محمدامین پاشا آورده است

در نزد , ھمانند خود او, روحى مدحت پاشا است و ھمچنین اين كه چقدر امیدوارى براى اجراى مواد قانون اساسى

بیان چنین سخنانى ـ و حتى , با عزل از صدارت ھم, ود داشتبا روحیه عارفانه اى كه در او وج. ديگران وجود دارد

  .سخنانى به مراتب باالتر از آن ـ به پادشاه از طرف او كامال قابل پیش بینى بود

به دربار فراخوانده شد و به واسطه حاجب سراى شاھى ) م1877شوبات  5( 1294محرم  21مدحت پاشا در 

در خط ھمايونى كه . د و براى تبعید او را سوار كشتى عزالدين نمودندمھر ھمايونى از او گرفته ش, سعید پاشا

نوشته شده آمده است كه قانون اساسى مدحت پاشا به خاطر مسائلى سبب )) ادھم پاشا((براى جانشین او 

  .از اين نظر به علت تقصیر و گناھان سنگین امكان انفصال يا عزل وجود داشته است, تفرقه ممالك محروسه شده

  

در رإس اين اتھامات به مطلبى بر مى خوريم كه در . بدين وسیله مجازات سنگینى را براى او در نظر گرفته بودند

به زودى ديكتاتور خواھد : ((روزنامه عمر فوزى پاشا ناظر امور ضبطیه درج شده و به او نسبت داده شده بود كه

مدحت . يگرى از اين قبیل كه از قول او نقل مى شدو سخنان د)) دولت را به صورت جمھورى مى خواھد((يا )) شد

با اين حال وقتى سعید پاشا پیغام درود . سیاست آرامى را در پیش گرفت, پاشا در قبال عزل و تصمیم به تبعیدش

  :او در پاسخ به اين پیغام پادشاه نوشت, پادشاه و وعده بازگشت دوباره او را به استانبول در آينده نزديك رساند

و , خواھم خورد اگر در بازگشتم افندى با شوكتمان را در سراى شاھى و اين ملك را در سر جايش نبینم تإسف

  .خطاھاى مرتكب شده را در آن زمان بیش تر درك خواھیم كرد

  

 حركت نموده و بعد Brindiziابتدا به طرف, او را سوار بر كشتى كرده. به او حتى اجازه وداع با خانواده اش را ندادند

. از آن به ناپولى رفت و يك ماه در آن جا ماند و بعد از آن به اسپانیا رفت و به ويژه عالقه مند به ديدار از اندلس بود

  .بعد از مدتى گشت و گذار در آن جا به پاريس و بعد به لندن عزيمت نمود

  

ت و بر حق تبیین و علیه او عزل و تبعید مدحت پاشا از طريق بیانیه ھاى دولتى به عنوان يك اقدام كامال درس

اين اقدامات در محیطھاى روشن فكرى و , على رغم آن. جريان ھايى ايجاد مى شد و اقداماتى صورت مى گرفت

به ويژه در نزد بعضى از جوانان داراى تحصیالت عالیه تإثیرات بسیار منفى به جا گذاشته و , آزادى خواھى

اما در استانبول . محافل سیاسى اروپا تإثیر نامناسبى به جا گذاشت در, ھمچنین. اعتراضاتى را به ھمراه داشت

و كاظم پاشا از اعضاى , تربیت شده مدحت پاشا, مخالفان و بدخواھان مدحت پاشا مانند احمد مدحت افندى

اھى در نشريات از ھجو او كوت, دارالشوراى نظامى و افرادى ديگر از اين قبیل در ھر حالتى براى خوشايند پادشاه

از آن جا او براى خیر . او در اروپا بود كه جنگ عثمانى ـ روس اتفاق افتاد و از دور اوضاع را تعقیب مى كرد. نكردند

وطن و مملكت تماس ھاى مختلفى گرفت و ھمچنین مكتوباتى را ابتدا براى دربار و دستگاه شیخ االسالم ھا 
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ھمچنین . اھى ھا و توانايى ھايش را در اختیار گذاشتفرستاد و براى حل مشكالت سیاسى و پیش برد آن ھا آگ

رساله اى درباره عنايات و الطاف دولت عثمانى نسبت به اتباع مسیحى و اعمال و رفتار نا به حق و غیر منصفانه 

با نام ) ق 1295(و به زبان ھاى فرانسوى و انگلیسى در اروپا منتشر نمود كه در استانبول , دولت روسیه نوشت

  .چاپ شد)) حال و آينده, لك عثمانى در گذشتهمما((

عبدالحمید با مشاھده تمايل افكار عمومى به سمت مدحت پاشا عدم نشر مطالب علیه او را در مطبوعات 

لذا , و از سوى ديگر چون اقامت طوالنى او را در اروپا براى خود و حكومت به صواب نديد, استانبول تإمین كرد

براى رسیدن به اين ھدف بین ناظر تشريفات كمال بیگ و مدحت پاشا . ملكت شدخواستار بازگشت او به م

رئیس كاتبان عالى پاشا , در اسكاتلند دربار, میالدى 1878آگوست  22در نھايت در . مكاتبات زيادى صورت گرفت

و را در سواحل به كاخ دوك د سادرلندى گسیل و اسكان ا, زاده على فواد بیگ را از طرف پادشاه براى اعالن عفو

او براى اقامت در كرت با . درياى مديترانه به ھمراه خانواده در موقعیت مناسب با آب و ھوايى مساعد خواستار شد

ماھانه دويست لیره مناسب ديده شد و عالوه بر آن ھزار لیره به عنوان مخارج راه اختصاص و با فرستادن عائله اش 

  .به نزد او خواسته اش برآورده شد

  

بعد , كه مدحت پاشا به خانیه رسید و به ھمراه خانواده اش دو ماه در آن جا مستقر بود, میالدى 1878ايلول  28ر د

علت واگذارى اين مسوولیت به مدحت پاشا بر مى گردد به تحركات خديو . از آن به عنوان والى سوريه انتخاب شد

اين حوادث باعث شد . باره به حكومت منعكس شده بود مصر براى الحاق يمن و سوريه به مصر و اخبارى كه در اين

واليت سوريه را ـ كه نیاز به اصالحات فراوانى داشت ـ به فردى با اقتدار و با نفوذ بسپرد و اين موضوع , كه حكومت

توسط صدر اعظم وقت صفوت پاشا مورد توجه قرار گرفت و اين پیشنھاد از طرف او به پادشاه ارائه شد و متعاقبا 

جسما و روحا خسته و خود را پا به سن ((اگر چه مدحت پاشا خود را . مورد تإيید قرار گرفته و عملى شد

با اين حال جسارت جواب رد دادن , مى دانست و از اين جھت خواھان ھیچ مسوولیت و مإموريتى نبود)) گذاشته

رايش فرستاده شده بود به محل مإموريت به التفات و عنايت پادشاه را پیدا نكرد و از كرت با كشتى خصوصى كه ب

اما در تلگرافى كه از دربار براى او ارسال شد او را در عمل به مسوولیت جديد خود در تمامى اقدامات و . حركت كرد

اما . تا تماما از پادشاه اجازه خواسته و نظر او را جويا شود, تدابیرى كه مى خواھد به كار بگیرد موظف نموده بود

با بھره گیرى از , مدحت پاشا به محض استقرار, بنابراين. يه اى ھیچ وقت در مسلك و مشرب او نبودچنین رو

, بیروت و ديگر مناطق, در شام. با شوق و عزم جدى فعالیتش را آغاز كرد, تجربیات خود در والى گرى تونا و بغداد

  .ساختمان ھا كوشش كرد از جمله براى احداث راه ھا و. موسسات اجتماعى و فرھنگى داير نمود

زندانى كه با شرايط غیر بھداشتى , در قلعه عكا. در طرابلس تراموا راه اندازى كرد. خانه تربیت ايجاد نمود, در شام

ھر اقدام و تالشى كه در واليت قونیه و آنكارا : ((خالصه اين كه معتقد بود, و غیر انسانى فعال بود را تخريب كرد

پادشاه ھمیشه نسبت به او )). شكل بايد در سوريه ھمان فعالیت ھا به اجرا در بیايد صورت مى گیرد به ھمان

انتصاب مخالف شديدى مانند محمود نديم پاشا . رفتار او را كنترل مى كرد, سوءظن داشت و با گماشتن جاسوس

محمود جالل الدين , و نفوذ افراد مغرض نسبت به او در سراى شاھى ھمانند جودت پاشا, به امور نظارت داخلى

. باعث از بین رفتن شوق مدحت پاشا و ايجاد يإس و نومیدى در او مى شد, نصرت پاشا و سرورى افندى, پاشا

  .اما پذيرفته نشد, مجددا درخواست استعفا نمود

  

ف يكى در منطقه حوران بین مارونى ھا و دروزىھا درگیرىھايى رخ داد و انگلیس و فرانسه ھر كدام طر, در اين میان

سفر سفیر انگلیس به . اين مسائل باعث شد علیه مدحت پاشا در بابعالى اخبار نابجايى مطرح شود. را گرفتند

و به كار )) خانه تربیت((درج عبارتى از سوى كاتب واليت بر سر در . سوريه اعتراضات اين چنینى را افزايش داد
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احداث تماشاخانه و بوستان شھر با استقبال و قدردانى , اشابراى مدحت پ)) داور((و )) خديو((بردن عناوينى مانند 

رخدادھاى اين . نشان دادند)) زنده باد مدحت پاشا((از سوى مردم رو به رو شد و آن را در تظاھرات خود با شعار 

درباره رفتارھاى مدحت پاشا شد و باعث اتھام تشكیل حكومت ] نزد مخالفان[ چنینى باعث ايجاد شبھاتى در

شاه را ترغیب نمودند تا حسین فوزى پاشا مشاور سابق , قل در شام شد كه با انتقال اين موضوع به دربارمست

شبھه ھا و ترديدھايى كه در حق او . ارتش را به شام گسیل كند تا اطمینان كامل از سوى مدحت پاشا حاصل كند

رفتار , اقدامات بنیادى او در آن منطقه با توجه به, مبنى بر تالش براى جدا نمودن واليت از حكومت مطرح شد

و تالش براى الحاق منطقه جبل لبنان به سوريه و اقداماتى كه در اين راستا انجام مى , احترامآمیز با سفیر انگلیس

  .به پیش برده مى شد, داد

  

ا به جايى ج) م1880اگوست  4( 1297شعبان  27در , با توجه به استعفاى اخیر مدحت پاشا و با استناد به آن

مدحت پاشا در مسوولیت . مسوولیت او و انتقالش به واليت آيدين صورت گرفت و در اواخر اگوست او در ازمیر بود

با ارسال , والى جديد كه از برخوردھاى غیر مناسب در حق خودش متإثر شده بود. جديد كم تر از يك سال دوام آورد

رد مفسدھآمیزى كه در حق او گفته شده را به اطالع سه كاتب نامه ھايى صداقت خود را به دولت اعالم و موا

از سوى ديگر در ازمیر با تداوم بخشیدن به اقدامات . سراى شاھى رساند و افزايش حقوقش را ھم خواستار شد

  .سلف خود حمدى پاشا به تقويت امور پرداخت

مى رسید متوجه تالش ھايى شد كه با با نامه ھايى كه از سوى دوستانش در استانبول به دستش , در اين میان

ھدف از میان برداشتن و نابودى او صورت مى گیرد و آن به میان كشیدن اين مسإله بود كه سلطان عبدالعزيز 

در رإس ترتیب دھندگان اين . خودكشى نكرده بلكه او را كشته اند و مدحت پاشا ھم در اين قضیه دخیل بوده است

بعضى از دوستان و حتى برخى از آشنايان خارجى به . دند كه ذكر آن ھا در باال رفتبرنامه ھم مخالفانى فعال بو

اما او به آن اھمیتى , خاطر مشكل پیش آمده و تا رفع تبعات مصیبت بار آن او را توصیه به سفر به اروپا مى نمودند

  .نمى داد

ك به آسیب ديدگان تالش زيادى از خود مدحت پاشا در كم, رخ داد Sakizبا زلزله اى كه در منطقه, در اين میان

نشان داد و اين مسإله از سوى سلطان عبدالحمید مورد تقدير قرار گرفت و در ھیإتى كه بدين مناسبت تشكیل 

مدحت پاشا در مقابل اين التفات ھا ھم تمايل , در ھر حال. شده بود مدحت پاشا را ھم جزو اعضاى آن اعالم كرد

نگذشت كه فردى به نام حسنى بیگ با درجه معاون سرگرد به ازمیر فرستاده شد طولى . به حفظ سكوت داشت

مدحت و مترجم رشدى , كابینه سعید پاشا, در نھايت. تا رفتار والى را پیوسته زير نظر گرفته و به دربار گزارش دھد

مدحت پاشا و مراجعت  پاشا را به استناد تحقیق و تفحص ھیإت ويژه اين اتھامات محكوم و خواستار عزل و توقیف

مائیس  16=  1298جمادى االخر 16(او از ازمیر و بازجويى در كشتى به وسیله ناظر عدلیه جودت پاشا شدند 

در اين مورد حلمى پاشا به صورت ويژه به ازمیر اعزام و مدحت پاشا را به ھمراه خانواده اش در حرم ). م1881

در اين میان تنھا والى توانست خود را از . دستگیر كرد, ار دادهعمارت حكومتى اش در حال خواب مورد ھجوم قر

بعد از انعكاس موضوع . ساختمان عمارت بیرون برده و از وحشت رخداد پیش آمده به كنسول فرانسه پناھنده شود

ات و با اقدام, به دربار و حكومت و با رايزنى ھايى كه از طريق ناظر عدلیه جودت پاشا با وكیل والى انجام شد

مدحت پاشا كه تحت حمايت كنسولگرى بیگانه در ازمیر قرار گرفته بود حاضر شد , اطمینان خاطرى كه حاصل شد

بعد از آن حلمى پاشا با . خود را تسلیم نمايد, به شرط آسیب نرسیدن به خانواده اش و برگزارى علنى دادگاه

. ا سوار و بعد از چند روز به استانبول وارد شدكشتى اختصاصى كه از استانبول فرستاده شده بود مدحت پاشا ر

مدحت پاشا كه به كوشك چادر در كاخ يلدز برده شده بود بازجويى اش توسط ھیإتى متشكل از سرورى افندى 

  .عبداللطیف بیگ و كوره ناوان راغب بیگ ادامه يافت, )رئیس(
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او نسبت به اتھامات وارده يعنى , ر مظنونانمیالدى در جريان محاكمه مدحت پاشا به ھمراه ديگ 1881در ھزيران 

قتل عبدالعزيز توسط داماد محمود پاشا و نورى پاشا و اين كه اين واقعه با اطالع و موافقت مدحت پاشا صورت 

محاكمه كامال موضع گیرانه . دفاع مبسوط و مدللى انجام داده و بدين وسیله خود را از آن اتھامات تبرئه كرد, گرفته

با اين حال نقصان ھا و كاستى ھاى زيادى در آن مشاھده شد و در مواردى اين , به پیش مى رفت و يكسويه

تنھا چیزى كه اھمیت داشت نتیجه دادگاه بود كه ھیچ چیزى در آن . كاستى ھا حركت دادگاه را متوقف كرد

مدحت , مشترك انجام شده بود در پايان دادگاه به خاطر اين كه شھادت سلطان عبدالعزيز به صورت. تإثیرگذار نبود

در جلسه فوق العاده اى كه در سراى . پاشا به ھمراه ديگر مظنونان محكوم به اعدام شد و حكم ابالغ گرديد

مشاوران و سپھبدھا در خصوص اجراى حكم اعالم شده از سوى , ھیإت وكال, شاھى با حضور وزراى پیشین

فته شد و مشخص گرديد كه اكثريت حاضر موافق اجراى حكم و نظر ھمه گر, دادگاه و يا تخفیف آن برگزار شد

در . پادشاه نظر اقلیت را ترجیح داد و حكم اعدام را به تبعید تبديل كرد. اقلیتى ھم خواھان اعمال تخفیف ھستند

ه مدحت پاشا با كشتى عزالدين از راه جده به طائف فرستاد, روز از ابالغ حكم 31میالدى بعد از  1881تموز  28

  .شد

او در اين مدت با كمبودھا و مشقت ھاى زيادى . مدت زمان تبعید مدحت پاشا در طائف سه سال دوام داشت

او و فرماندھانش براى جلوگیرى از فرار , با تعیین شريف عبدالمطلب به والى گرى حجاز. دست و پنجه نرم كرد

مدحت پاشا . گرفته بودند كه مطلقا اليق آن نبودند زندانیان تدابیر مختلفى اتخاذ كرده و رفتارى با آن ھا در پیش

اما جواب مثبتى , چندين بار به اين وضعیت اعتراض كرد و خواستار فرصتى براى انجام مناسك حج در مكه شد

براى تسكین بخشیدن به خود در . براى او آگاھى از وضعیت خانواده اش در ازمیر میسر نمى شد. دريافت نكرد

تمام اوقات خود را به عبادت و مطالعه حديث و تفسیر مى گذراند و دوباره به حفظ , ط سختىمقابل چنین شراي

در سال سومى كه در . نوشت, منتشر شد] دوم[ خاطرات خود را كه بعد از مشروطه, در اين میان. قرآن پرداخت

, د ناشید افندى پزشكعلى رغم اين كه سروان محم. زندان طائف بود دچار مرض كفگیرك در شانه راست خود شد

. پادشاه به اين امر راضى نشد, تشخیص داده بود كه حتما بايد براى رفع اين مرض عمل جراحى صورت گیرد

تا اين كه با كمك ھم . ولى عثمان پاشا اھمیتى به اين موضوع نداد. تقاضاى فرستادن طبیبى حاذق از مكه شد

از سوى محافظانش چندين بار اقدام براى مسموم نمودنش  .بیمارى رو به بھبودى گذاشت, قطارانش در زندان

با نقشه از , میالدى 1884مائیس  8تا اين كه در . اما بیدار و حواس جمع بودنش مانع از عملى شدن آن شد, شد

نیمه شب در , يك نگھبان و يك گروھبان به ھمراه پنج نفر جانى به دستور پادشاه,يك سروان , پیش طراحى شده

تنھا در گزارش ناشید افندى طبیب كه به سراى شاھى . ه وارد اتاقش شده و مدحت پاشا را خفه كردندرا شكست

به عنوان علت مرگ )) ناتوانى و ضعف حاصل از مرض كفگیرك و دمل ديگرى كه مشابه خیارك بود((ارسال شد به 

تلخ را ھمسرانش نعیمه خانم و اين خبر . مرگ او به اين شكل به اطالع افكار عمومى رسید. اشاره رفته است

  .وسیمه و صابره خانم در ازمیر دريافت كردند, دخترانش ممدوحه, پسرش على حیدربیگ, شھربان خانم

مدحت پاشا سیاستمدارى بود كه در رفتار سیاسى اش با تإنى و احتیاط میانه اى نداشت و به واسطه وقوف 

دولتمردى بسیار وطن پرور و داراى , اتى كه براى او قابل بیان استبا قصور, كامل و از نزديك به اوضاع سیاسى اروپا

به ويژه در اين كه والى بسیار موفقى بود . تمام اعمال او در جھت منافع خیر خواھانه براى دولت بود. نیت خیر بود

را متھم به او , تنھا بعضى رفتارھاى آزاديخواھانه و با جرإت او در محیط استبدادى. ھمه متفق القول ھستند

  .طرفدارى از جمھوريت نمود
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  :پى نوشت

  ).ع(عضو ھیئت علمى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم. 1

  .Islam Ansiklopedis: بر گرفته از . 2 

در ترجمه اين نوشتار از راھنمايى ھاى ارزشمند استاد ارجمندم جناب آقاى دكتر وھاب ولى بھره ھاى فراوان برده 
  . يشان تشكر و قدردانى مى نمايمام كه بدين وسیله از ا
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 ..Ali Haydar Midhat: Midhat pasa, hayat - siyâsiyesi. Tabsira - i ibret (Istanbul, 1325) -: منابع

 - ayn. mll; Midhat pasa. Mirt - i hayret (istanbul. 1325); ingl.nsr. 

- The lite of Midhat pasa by his son Ali Haydar. Midhat Bey (Paris, 1908). 

- yدsuf kamؤl Beg Hatata, Muzakkirؤt Midhat Paa (kahire,1331). 

 - Lإou - zon - le - Duc,Midhat Pacha(paris,1877). 

 - Bإnoit Brunswick, la vإritإ sur Midhat Pacha(paris,1877). 

 - A.Clician vasif Efendi, Son Altesse Midhat Pacha, grand vizir (paris,1909). 

 - un horrible assassinat commissur L'ordre spإcial du sultan Abdul - Hamid 11. Assassinat de Midhat 

Pacha d'oprإs Les documents officiels de la Jeune Turquie (nsr.le comitإ Ottoman d'union et de Progrإs 

Geneve,1898). 

 - Midhat Pasa ve Damad Mahmud Pasa hazerlinin sultan Abdulhamid'in emri ile keyfiyet-i sahؤdetleri 

(Geneve, 1314=1896). 

 - sدreyya Rif'at.Midhat Pasa'nin katilleri(Istanbul,1324). 

 - Feryؤd ve figanlar(Istanbul,1326). 

 - Ahvؤl al-davla'l-osmâniya al-siyâsiya bi'l - nazar ila'l - mâzi va'lhâl va 'l-istikbâl,ta'lif Midhat Pasa va 

kad 

tarcamah Halil Efendi Al Hدri (Beyrut.1876). 

- Mehmed Rدsdi: Midhat Pasa'nin vasiyet-nmesi ve sehdeti (Istanbul,1325). 

- A.D.Mordtmann, stambul und das moderne Trkentum (Leipzig,1878) s.82V.dd. 

- Dempwolf:seril und Hoche Pforte (Wien,1879). 

- Carl v.sax, Geschichte des Machtverfalls der tدrkei (Wien,1908), s.375Vdd. 

- Mahmud keml inal,son sadrazamlar(Istanbul,1940),s.315 - 414. 

- Mehmed Zeki Paklin: Midhat pasa(Istanbul,1940). 

- Bekir sidki Baykal,1293 mesrutiyeti(Belleten,sayi 21 - 22). 

 ayn.mll.lord solisbury'nin istanbul'da fevkl'ade murahhasligi (DTCF) mecm,ll,sayi 4). 

- Refik fenmen, Midhat pasa'nin iktisdi icraati(Tدrk iktisat cemiyeti tetkikler serisi.nr. I.Ankara,1942. 

- Bekir sidki Baykal, 1877 harbi ve bununla ilgili mes'eleler hakkinda bzi vesikalar(tarih vesikalari.say: 

3,1941). 

- Suleyman pasa, Hiss - i inkilp (istanbul,1326). 

- Said Pasa, htirؤt 1 (Istanbul,1327). 

- Ahmed Rsim, istibdattan hkimiyet - i milliyeye (Istanbul,1325). 

- osman Nuri,Abdدlhamid - i sni ve devr - i saltanati (istanbul,1327). 

- Ahmed sib, Abdlhamid'in evil- i saltanati(Kahire,1326). 

ayn.mll;tarih - i sultan Murad - i hmis(kahire,ts)ayn.mll. 

- Vak'a -i sultan Abdدl'aziz (kahire,1320). 

- Mehmed Memduh, Esvt sدdur(izmir,1328). 

- ismail Hakki uzuncarsili, midhat ve Rusdi pasa'larin tevkiflerine dir vesikalar (TTk, Ankara,1946). 
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 ayn.mll; Midhat pasa, ve Tif mahkumlari(TTk,Ankara,1950) . 

 - Mahamud celleddin pasa, Mirt-i hakikat (istanbul,1326). 

- Abdurrahman Seref, Tarih mushabeleri (Istanbul,1339). 

   

 

 


