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٣٣  ...گروه ھای تأثیرگذار ایرانی مقیم عثمانی بر اوضاع فرھنگی ایران بررسی 

  

  

  

بررسی گروه هاي تأثیرگذار ایرانی مقیم عثمانی بر اوضاع فرهنگی ایران 

  ي انقالب مشروطیتدر آستانه

دکتر داوود اصفهانیان
1  

شهروز ماشینچی ماهري
1  

  دهچکی

 داراي ارتباطـات  ، عالوه بـر روابـط سیاسـی   ،ایران و عثمانی به دلیل همجواري با یکدیگر    

ي ارتبــاط میــان ایــن دو کــشور توســط ، حلقــهنیــز بودنــدنگــی و تبــادالت تجــاري و فره

، روشنفکران متواري و  در استانبول  ، علماي نجف ، محصالن ایرانی      چون تجار  هاییگروه

 خود تأثیرات بسزایی در ایجاد ارتبـاط میـان ایـران و             جايها بودند که هر یک به       روزنامه

هـا و علمـا پررنـگ تـر از سـایر            ه در این میان نقـش روزنامـه       کردند که البت  عثمانی ایفا می  

دیگـران بـه مـردم      ها بازتاب افکار روشـنفکران و       که روزنامه طوري به ها بوده است؛    گروه

 و به طور ریزبینانه تمامی اوضاع داخلی و خـارجی کـشور را زیـر نظـر داشـتند و بـا        بودند

در ایـن مقالـه سـعی بـر آن          . دنـد گردیمقاالت روشنگر خود باعث بیداري افکار مردم می       

 بـه میـزان   ،هـاي تأثیرگـذار بـر روابـط فرهنگـی میـان دو کـشور       است تا با تفکیک گـروه  

ان  و بـه بررسـی جایگـاه آنـان در میـان ایرانیـ              کنـیم تأثیرگذاري و روشنگري آنان اشـاره       

  . بپردازیم

   نجف، محصالن، روشنفکران، علماي روزنامه ها، تجار:واژگان کلیدي

                                                
  .گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالمی،  شبستر ،آذربایجان شرقی، ایران.١

   com.yahoo@m_m_shahrooz: مسئول مکاتبھ
  ١٢/١٢/٩٣:                           تاریخ پذیرش١٩/٩/٩٣: تاریخ ورود

8سالفصلنامه مسکویه

  1392 پاییز26يشماره
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  مقدمه

هاي انجام شده در خصوص تبادالت فرهنگی میان ایران و عثمانی کـه             با توجه به پژوهش   

اي مقالـه کـه  چه در داخل و چه در خارج از کشور توسط افرادي همچون فاطمه ترکچی          

 انجـام  »ي انقـالب مـشروطه    بستر مبادالت فرهنگی ایران با عثمانی در آستانه       «تحت عنوان   

رویدادهاي فرهنگی ایـران  « تحت عنوان مجله کیهان فرهنگیکه توسط اي  داده و یا مقاله   

 که  نمود باید ازعان    ، به نگارش درآمده است و مقاالت و تحقیقات داخلی دیگر          »و جهان 

هاي مختلف در مقاالت چاپ شده به طور مستقل و چندجانبه به مسائل فرهنگی از دیدگاه

ها و اقشار و اصناف مورد مطالعـه قـرار گرفتـه    اي از رویدادپرداخته نگردیده و تنها گوشه  

 Ottoman administration"هـاي است و در مشابه خارجی آن نیز مقاالتی تحت عنـوان 

of Iraq "ــز  Face-to-Face Mirrors in the" Iranian and Ottoman و نی

Constitution"به  ها نیز  به چاپ رسیده است که در آن       دیگراني احمد جانسیز و     نوشته 

هـاي تأثیرگـذار در تبـادالت فرهنگـی دو کـشور            طور مفصل و اخص در خصوص گروه      

 در این مقاله سـعی بـر آن اسـت تـا بـا در                دلیل، به همین    .اند  دست نداده   بهمطالب چندانی   

ها و اصناف و مواردي که باعث تبادالت فرهنگی و تأثیرگذاري      کنار هم قرار دادن گروه    

 ایران و نیز آگاه ساختن مردم ایران بـا اصـطالحات و             برمانی  فرهنگ اروپایی از طریق عث    

 و بـه    شـده  ذکـر    ،افکار روز دنیا که از استانبول که به عنوان دروازه ي ورودي این افکـار              

 و نیز تجـار و  ،هاي رانده شده از سوي حکومت وقت آن زمان      عنوان مهد و پناهگاه گروه    

 و نمایـد  بررسـی  ،گردیـده ف وارد ایـران مـی   مختل هاي  راه این اطالعات از     ،هاسایر گروه 

  .بکشاندها را به چالش آن

  تجار

روابط بازرگانان ایرانی با تجار خـارجی صـرفاً بـه مبـادالت تجـاري و اقتـصادي خالصـه                  

ایـن  . گردیـد  بلکه باعث به وجود آمدن نـوعی ارتباطـات معنـوي بـین آنـان مـی                 ،شدنمی

ه تجار ایرانی بـه طـور مـستقیم بـا مظـاهر تمـدن         کاول این :  دو جنبه داشت   ي معنوي رابطه

Archive of SID

www.SID.ir
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صنفان خـارجی   ق همـ  هاي سیاسی، اجتماعی سایر کشورها از طری      جدید و افکار و اندیشه    

 بـه کـشورهاي   ،که فرزندان ایـن تجـار بـه منظـور تحـصیل     دوم آن. شدندخویش آشنا می 

ران بــاز  هنگــامی کــه بــه ایــ،شــدند و در پایــان تحــصیالتاروپــایی و عثمــانی اعــزام مــی

میهنان خویش به شمار  اطالع رسانی و بیداري همراستاي از عوامل کارآمد در ،گشتندمی

  .)65 : 1379اشرف،  (آمدند  می

 بـه خـصوص پـس از انعقـاد قـرارداد صـلح            ،روابط تجـاري ایـران بـا عثمـانی و اروپـا                

 تجاري ایـران   به دلیل باز شدن راه   یالديم1718/ مريق هجري   1130پاساروویچ در سال    

 تعداد بسیاري   ، و در نتیجه   ،)141 :1369ریاحی،  (تر شد   گسترده،و اروپا از طریق عثمانی    

این بازرگانان با مهـاجران و تبعیدشـدگان        . دنداز بازرگانان ایرانی در استانبول اقامت گزی      

مـانی  مقیم استانبول که به دلیل سیاست استبدادي قاجار و فضاي اختناق آلود ایـران بـه عث                

س داشتند و چون آنان فاقد درآمـد  ، تماشدرفتند و روز به روز بر تعدادشان افزوده می     می

فی و در نتیجه عدم استفاده از امکانات رفاهی بودند ، بازرگانان تصمیم گرفتند در ایـن         اک

 1301ن راسـتا در سـال       در همـی  . زمینه به آنان کمک نماینـد و بـا یکـدیگر متحـد شـوند                

 بیمارسـتانی بـراي ایرانیـان مقـیم        هجـري قمـري    1304مدرسـه و در سـال       هجري قمـري،    

  .)103 :1386خان ملک ساسانی، (استانبول ساختند

، از   بودند  تجارت با عثمانی   ي  تبریز و خوي که از مراکز عمده      :  معتقد است  پیتر آوري      

و همـین  کردنـد  طریق این کشور با جهان غرب ارتبـاط بازرگـانی و فرهنگـی برقـرار مـی           

ــه   ــردم آذربایجــاني تمــاس باعــث شــد کــه روحی ــه، م ــزي ب ــاخــصوص تبری ــر ،ه  در ام

هـاي  اساسًا رونـق فعالیـت    . )126:، همان آوري(ابد  طلبی و آزادیخواهی تحکیم ی    مشروطه

هاي خارجی را پس از طلوع قدرت قاجار در ایران فراهم  تماسي  اولیهي بازرگانی، زمینه

 مجـذوب   ، به دلیل تماس با سیدجمال الدین اسـدآبادي        ،ستانبولو تجار ایرانی مقیم ا    کرد

عقاید و افکار وي شدند و این امر در بیداري آنان و در نتیجه انتشار افکار وي در ایران و                    

  .)467: 1384، ترابی فارسانی( داشته استعثمانی تأثیر بسزایی
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خواهـان ایرانـی   ي کمـک بـه انقـالب مـشروطه و آزاد        راسـتاي از جمله اقدامات تجار در      

خواهان در این انجمن تأسیس انجمن سعادت در استانبول بود که باعث جمع شدن آزادي         

: 1366متعـضد،   (کردند  ها و مخارج این انجمن را تأمین می       این تجار تمامی هزینه   . شد  می

ن انجمـن  ایرانیان در استانبول انجمنی به نام انجمن سعادت ایران بنیاد نهادند کـه ایـ    . )318

 میان تبریز و نجف     د و  انجمن ایالتی آذربایجان شناسان    ي   نماینده  را در بیرون از ایران خود    

بدین سان که هر آگاهی که از انجمن تبریز . و شهرهاي اروپا و دیگر جاها میانجی گردید

 آن بـه  ،کـرد  که انجمن تبریز می   را پراکند و هر درخواستی    آن را به همه جا می      ،رسیدمی

  . )1346:40، کسروي(رساند هاي اروپا میرلمانپا

 و کسانی چون معاضدالسلطنه ،      ،، اسداهللا ممقانی را رئیس این انجمن      ي بهزاد   طاهرزاده     

بـه  . کنـد  و دهخدا را اعضاي مؤثر و مهم آن معرفی مـی ) روزنامه توفیقمدیر  (توفیق بیک   

ــب  ــن ترتی ــی ،ای ــه م ــه در    مالحظ ــان چگون ــه بازرگان ــود ک ــهش ــشان و ي جرگ  آزاد اندی

خواهی مردم و همچنین به ثمـر  خواهان قرار گرفتند و چه نقش مهمی در مشروطه مشروطه

هاي مادي این بازرگانان نیـز در ایـن زمینـه      کمک. فا نمودند دن انقالب مشروطیت ای   انرس

  .)1362:361ي بهزاد،  طاهرزاده(وده است بسیار کارساز و قابل توجه ب

   نجفعلماي

خواهی و تقویـت روح  ، مرکز روحانیت شیعه در عثمانی، مرکز ترویج افکار آزادي      نجف

علمـاي نجـف بـا صـدور احکـام واجـب       . ه و انگلستان بودمبارزه علیه استعمارگران روسی 

 بیداري افکار مـردم مـسلمان و   راستاي، نخستین گام را در   م تنباکو  همچون تحری  ،االطاعه

 خویش به ایـران ، مـردم   ي  ن با اعزام شاگردان تربیت یافته     آنا. ران برداشتند شیعه مذهب ای  

در میان طالب و  ).  Aktep, 1970 : 59(نمودند را به سمت آزادي خواهی ارشاد می

اند که شوري در سر داشته و طالب تحـول   جوانانی بوده  ، نجف ي   علمیه ي  محصالن حوزه 

ب و تأسـیس مـدارس بـه سـبک     و بهبود اوضاع و ترقی مسلمانان و برانـداختن نفـوذ اجانـ     

 ي ن از ممالک غیر مسلمان و ترویج امتعهاناجدید براي تربیت اطفال و بی نیاز کردن مسلم
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 از قبیل شـیخ اسـداهللا ممقـانی، نـوبري           ،اي از طالب جوان و روشنفکر     عده. اندوطنی بوده 

 افکـار  ي باره و در ل دادند  به قیادت سید اسداهللا خراقانی، انجمنی تشکی       دیگران،ایروانی و   

، مالحظـه مـی   ببه ایـن ترتیـ  . )206/1: 1373ملک زاده،   (کردندنوین بحث و گفتگو می    

کردند و در بیـداري   اکثر علماي نجف نیز با آزادي خواهان تشریک مساعی می          ، که شود

 آنان با انتشار بیانیه ها مردم را نسبت به امور سیاسـی             ،افکار مردم ایران نقش مهمی داشتند     

این علما همچنین با روزنامه هاي آن زمان در ارتباط بودند و مردم را . کردند اه میروز آگ

  ). Kucuk, 1981: 160 (نمودند این نشریات تشویق میي به مطالعه

حبـل  ي   رواج روزنامـه   ي  یکی از چیزهایی کـه مایـه      «: سدنویکسروي در این زمینه می         

، پول بسیاري فرستاد که روزنامـه        اف دین تقی ، این بود که حاجی زین العاب      د گردی المتین

از اینجا پیوستگی میان روزنامه و علما       . پول فرستاده شود    به علماي نجف و دیگر جاها بی      

، و شادروان شیخ حسن ممقانی که این زمان بـا فاضـل شـربیانی کـه هـر دو تـن                د آمد پدی

 بــه خوانــدن آن  برخاســت و مــردم راحبــل المتــین، بــه ســتایش  بودنــدمرجــع تقلیــد مــی

  . )95 :1346کسروي ، ( »ختبرانگی

  محصالن ایرانی در عثمانی

 یکـی از مـشکالت فرهنگـی ایـران در قـرن نـوزدهم            ،نبود مدارس و مراکز علمی مناسب     

 تربیـت  ي ، در زمینهانهاي اشراف و دیوانیاین امر ، به خصوص براي خانواده  .  بود میالدي

 مـسائل بـسیاري     ، امـور اداري و کـشوري      ي   اداره  منظور بهسازي آنان   فرزندانشان و آماده  

 براي فرزندانشان را ، با صرف مخارج سنگین    ،ها، این خانواده  لبه همین دلی  . کرد  ایجاد می 

منـابع در خـصوص تحـصیل ایرانیـان در          .  فرستادند آموزش به اروپا ، روسیه و عثمانی می       

 بهتـرین   اختـر ي روزنامه.  ناقص استار پراکنده و بسی، به ویژه در عثمانی    ،خارج از کشور  

هـاي ایـن    با توجه بـه نوشـته     . ن مورد است  منبع موجود و حاوي اطالعات ذي قیمتی در ای        

 اشراف بودند کـه پـس از   ي  بیشتر محصالن ایرانی در خارج از کشور از خانواده        ،روزنامه

د و بـه    شـدن    اداري کـشور مـی     –هاي سیاسی    فعالیت ي   وارد عرصه  ،اتمام تحصیالت خود  
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توان از میـرزا فـرج اهللا خـان و میـرزا            می،ن افراد  ای ي  از جمله . آمدند  میخدمت دولت در  

 بـه مراتـب بـاالي کـشور نائـل شـدند             ،صادق خـان نـام بـرد کـه بعـد از فـارغ التحـصیلی               

  ). 4 ش :1302، ي اختر روزنامه(

 ي  ر سـفرنامه  ، د  هجري قمـري وارد اسـتانبول شـد        1308ز که در سال     حاجی پیرزاده نی       

 ي کند که وي فارغ التحصیل مدرسهخویش از دیدار خود با میرزا صادق خان صحبت می

:رزاده، همـان پیـ ( اسـت  سلطانی در استانبول و مصدر بسیاري از مشاغل دولتی در عثمـانی    

 سلطانی در رشته هاي مختلف از ي  از دیگر تحصیل کردگان مدرسه،کمال افندي . )84/2

 پدر وي میرزا حبیب اصفهانی از روشنفکران ادیب ایرانی بود که بنا .استجمله نظام بوده 

وي در آنجـا بـه   . ختـه بـود   بـه عثمـانی گری   هجـري قمـري   1283 سال   به دالیل سیاسی در   

، ترجمه و تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول شـد و از اعـضاي انجمـن معـارف                   فتألی

هاي تحصیلی مدارس   نظامی از دیگر رشته   علوم و فنون    . )245:، همان ریاحی( بود   عثمانی

البته ناگفتـه نمانـد کـه شـاگردان     . کرداستانبول بود که جوانان ایرانی را به خود جذب می     

، بنا به درخواست سـلطان      ي به خصوص    ایرانی، به منظور آموزش و تحصیل در این شاخه        

  . )201: 1372سرمد،(شدند عثمانی و از سوي درباریان ایران به استانبول اعزام می

کــه از آزادي دخان اســت  نظــام ، عبدالحمیــي از جملــه محــصالن ایرانــی در مدرســه     

 آدمیت  ي  عبدالحمیدخان در آن زمان عضو حوزه     . خواهان پیرو میرزا آقاخان کرمانی بود     

 ،وي پس از بازگـشت بـه ایـران     . رزا آقاخان برپا داشته بود     که می  شد  محسوب می استانبول  

 و از دوسـتان  ،)1375:352ت، آدمی(مناي مجمع آدمیت در تهران قرار گرفت  ا ي  در زمره 

 بـه لقـب     ،وي همچنین به دلیل خدمت مـؤثر در نظـام         . بودخان آدمیت   نزدیک عباس قلی  

 با قواي نظامی محمـدعلی شـاه   ، شد ، اما در جریان به توپ بستن مجلس       مفتخریمین نظام   

لکـن  . دپس از تمام درجات نظامی خلـع گردیـ   زندانی و س، به همین دلیل   نکرد؛ همکاري

، مجدداً به خدمت نظام خوانده شد و لقـب سـردار             شاه از سلطنت   علیپس از خلع محمد   

  . )1340:229ت، آدمی(د  معاونت وزیر جنگ منصوب گردیمقاممدتی بعد به ویافتمقتدر
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٣٩  ...گروه ھای تأثیرگذار ایرانی مقیم عثمانی بر اوضاع فرھنگی ایران بررسی 

خواهی طلبی و مشروطه   با افکار آزادي   ، به هنگام تحصیل در عثمانی     ،این محصالن ایرانی  

، بـا روشـنفکران متـواري همچـون میـرزا آقاخـان کرمـانی ارتبـاط برقـرار                  شـدند   آشنا می 

، بعـد از بازگـشت بـه        ن رو از ایـ  . کردنـد   برداري مـی   آنان الگو  هاينمودند و از اندیشه   می

اینـان نیـز در نـشر افکـار         . شـدند   طلبان وارد مـی    روشنفکران و مشروطه   ي   در جرگه  ،وطن

  .)352/2: 1357بامداد، (خواهی و پیروزي انقالب مشروطیت نقش بسزایی داشتند يآزاد

  روشنفکران متواري به عثمانی

 بـه خـصوص در     ،روشنفکران و آزادي خواهان بسیاري به دلیل اسـتبداد حکومـت قاجـار            

ش هاي هموطنـان خـوی     به خاك عثمانی پناه بردند و به تنویر افکار و اندیشه           ،عهد ناصري 

 آن با افکار و ایدئولوژي غربی و       ،همجواري استانبول با اروپا و آشنایی نزدیک      . تندپرداخ

 نظـام ، که دل خوشـی از       ان باعث جذب افرادي از ایرانی     ،هاي شدید غربی در آنجا    بازتاب

این افراد بـا اسـتفاده از آزادي نـسبی کـه در             .  قاجار نداشتند، شده بود     استبدادي –سیاسی

ی زدنـد کـه در نـشر افکـار و           هـای   با کت ي  دست به تألیف و ترجمه    ،عثمانی وجود داشت  

این روشنفکران در عثمانی بـا یکـدیگر در   .  داشتهاي نوین در ایران نقش بسزایی     اندیشه

ن آری(ن روابط بود  از نتایج مفید همیي اختر روزنامهتأسیس . شه بودندارتباط و تبادل اندی 

ن هاي شاخص ایـ   نی و شیخ احمد روحی از چهره      میرزا آقاخان کرما  . )390/1:پور، همان 

 بـه   ،گـري  به دلیل اتهـام و انتـساب بـه بـابی            هجري قمري،  1305گروه هستند که در سال      

.  قـرار گرفتنـد  هاي سیدجمال الدین اسدآبادياستانبول رفتند و تحت تأثیر عقاید و اندیشه 

، ایـران و     نجـف، سـامرا    اي همچنین با سایر روشنفکران ارتباط برقرار کردند و با علم          ناآن

ها را بـه اتحـاد اسـالم دعـوت     رجال و مردم پایتخت و شهرهاي ایران مکاتبه نمودند و آن         

  . )395/1:همان(کردند می
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٤٠  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

  دهروشنفکران ایرانی استانبول دی

ي انقـالب    آسـتانه  تـا  مـیالدي  19ي    ي دوم سـده     مـه بسیاري از روشنفکران ایرانی که از نی      

 و چه بسا که با ترکان جوان و ت کرده، در آن سامان زندگی و فعالی عثمانی میالدي1908

، اند ، چنان که باید و شاید شناخته نشدهاند اشته عثمانی ارتباط دي  خواهان آن دوره آزادي

 تعدادي از بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی که در کتابی به همین نام مورد معرفی    

. )75 : 1379ان ،   رامیـ (انـد   عثمانی و به ویژه استانبول بوده     ي  ل کرده ، تحصی اند  قرار گرفته 

 ایرانیـانی کـه    ي  ه و خاطرات منتشر نـشده     هاي ترکی  مطبوعات و اسناد و کتابخانه     ،گمانبی

 مطالب روشنگر زیادي در ایـن  ي اند، در بردارنده     کرده در آن دوره در آن سامان زندگی      

، بـه   انـد    گذرانـده  ایرانی که مـدتی در عثمـانی      بعضی از روشنفکران    . تواند باشد   مورد می 

  . )842/1: ، همان ارئیس نی(گردند  عنوان نمونه در این جا معرفی می

ار در اروپـا، در اواخـر سـال         به دنبال گشت و گذ     ، حاج سیاح  .حاج سیاح محالتی       

میـرزا  (ران ، به اصـرار مـصلحت گـزار سـفارت ایـ      هجري قمري وارد استانبول شده     1302

بـه  . نمـود  مـصاحبانش را فـیض یـاب         گزیـد و  چند روزي در استانبول اقامـت       ) دخانجوا

در خصوص سفارش ایشان از جانب باب عالی بـه والیـاتی کـه         «وساطت مقامات سفارت    

وي پـیش از حرکـت از       . ر یافـت  هایی شرف تسطی  نامه توصیه ،ها بگذرد خواست از آن  می

خان نایـب   و میرزا نجفعلیکردب حسینیه بازدید  از دبستان ایرانیان و تکیه و مکت    ،استانبول

در آن هنگـام اظهـار نظـر شـده اسـت کـه جنـاب              . نمـود اول سفارت او را تا واپور بدرقه        

یک را به تفـصیل   ع ممالک شرق و غرب و امر      مشارالیه اول سیاحی است از ایران که جمی       

حـاج  (» ...شـرقیه هـستند    غربیه و ي ار از السنهو آگاهی گشته و امروز داناي زبان هاي بسی   

  . )139/1 : 2536، احسی

 میرزا علی معجز شبستري یکی از درخشان ترین سـیماهاي ادبیـات             .معجز شبستري      

 سال در آن 15–16وي پس از مسافرت به استانبول در حدود       . جان بوده است  طنز آذربای 

ه مطالعه ، با ادبیـات      مندي ب هشهر به کار کتاب و کاغذ فروشی مشغول شد و در پرتو عالق            
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٤١  ...گروه ھای تأثیرگذار ایرانی مقیم عثمانی بر اوضاع فرھنگی ایران بررسی 

 چـون نـامق   نوین ترك آشنایی به هم رساند و تحت تأثیر اشـعار شـاعران آزادي خـواهی         

معجز بـه هنگـام   . به سرودن شعر پرداخت... داقول و ، محمد امین یورق فکرت ، توفی کمال

هـاي ضـد رژیـم    زندگی در استانبول یکی از خوانندگان و مبلغان پر شور نـشریات گـروه             

اش به مطالعۀ چنین نشریاتی سبب شـده بـود کـه بـه             خارج از کشور بوده و عالقه     فعال در   

 :1385،  داشتوپالیـان آیـ   (»  بنگـرد  اي از مسایل مهم روزگار خود بـا چـشم بـازتري           پاره

 حال زار وطن بـه      ي  ران گشت و با مشاهده     جنبش مشروطه به ای    ي  معجز در آستانه  . )75/2

 در شـهر شـاهرود وفـات     هجري شمـسی 1313ت در سال   های و در ن   پرداختنوحه سرایی   

  . )846/2:، همان ارئیس نی(یافت 

وي از خوش نویسان چیره دست آذربایجـانی و از خانـدان            .رزا آقا صاحب قلم   می     

، عازم استانبول شده ، هافشار ارومیه بوده که پس از گذراندن عمري در زادگاه خود ارومی

 ي  از جملهگلستانکتاب . نده و هنر خود را عرضه داشته استکدر آن شهر رحل اقامت اف

  . )جا همان(او است آثار 

گـذاران  ، یکی از آزادي خواهـان مترقـی و مردمـی و از بنیـان              وعلی مسی .وعلی مسی      

، بنـا   جنبش مشروطه پیش از درگیريي جان در دورهن در آذربایامرکز غیبی و پیر مجاهد   

ها در استانبول اقامت داشته و اغلب فرزندانش در  مدت،رت بود به اقتضاي شغلش که تجا    

ن ان و معاونـ   ا که از رؤسـاي مجاهـد      ،، پسر بزرگش  خانحاجی. ن شهر متولد شده بودند    ای

سـازي ییلـدیز در اسـالمبول بـا دو نفـر طفـل ایرانـی دیگـر                 در مکتب چینی   ،ستارخان بود 

: 1363ا،  سرداري نی ( است   ر بوده و در آن حرفه مشغول کا     سازي کرده   تحصیل علم چینی  

24( .  

 مقـدمات   ي  هتهیـ  « تحت عنـوان   ،هاي خود  تقی زاده در یکی از سخنرانی      .تقی زاده      

هاي روشنگران ایرانی سرشناس تربیت شـده و        ، پس از بردن نام    »جانمشروطیت در آذربای  

ل مـشروطیت هـم   هاي بعد و اوای  از بعضی سردستگان زمان    ،پناه گرفته و فعال در استانبول     

، ماننـد آقـا سـید      در استانبول چشمشان باز شده بود      ها بود و یا   که از عثمانی تأثیري در آن     
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٤٢  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

که کتب و مقاالت ... معتمدالتجار و جمعی دیگر ، محمدشبستري، حاجی رسول صدقیانی

، ادیـب و شـاعر   هـاي نـامق کمـال    خته بـود، ماننـد نوشـته   ها برانگیترکی شوري در دل آن   

 شـوراي امـت   ي   احمدرضـا در روزنامـه     هـاي  نوشـته  ، و بعدها  ،ب مشهور ترك  آزادي طل 

  .)379/1: زاده، همانتقی(ان آورده است  سخن به می،در پاریس و غیرهشده منتشر 

، پـس از بمبـاران      ي اول مجلـس انتخـاب شـده بـود            دوره تقی زاده ، که به نماینـدگی           

ک  از نزدیـ   ،، ناشر پیشین شوراي امـت     کبیرضا   در لندن با احمد    ،مجلس و فرار از ایران    

 به ریاسـت  ، در عثمانی میالدي1908 انقالب احمدرضا بیک که پس از پیروزي . آشنا شد 

، اینک به نمایندگی از طـرف دولـت اتحـاد و ترقـی، در رأس                ده بود مجلس مبعوثان رسی  

  .)اج همان (، از انگلستان بازدید نموددههیئتی از دولتمردان تازه به قدرت رسی

  ي اختر روزنامه

، گروهی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی گرد آمده بودند که     ي اختر   ي روزنامه   درباره

، در آن مطلـب بـه چـاپ مـی            نام مستعار و ندرتاً به نـام خـود         معموالً بدون امضاء و گاه با     

ن  مـذکور و نویـسندگان نزدیـک و دور آ   ي ، روزنامـه کـانون اختـر  منظور از  . سانده اند   ر

 –در بین آن ها از روشنفکران بورژوا .  با آن بوده است که وجه مشترکشان همکارياست

غالـب  . ن پرست وجود داشـتند  تا دموکرات هاي انقالبی مهی     ،لیبرال و اصالح طلب گرفته    

ایشان نیز فراریان و تبعیدیان و مهاجران آزادي خواهی بودند که در پرتو دوري از دخالت 

 منافع ملـی و بـراي       راستاي استبداد ، به کلی در       ي  بارکه و عمله و اکره     انطباعات م  نارواي

ن ایـن روزنامـه نخـستی     . )ي اختـر  روزنامـه ي  از سـر لوحـه    (زدنـد     مـی آگاهانیدن مردم قلم  

  در شهر استانبول منتـشر شـده اسـت،    معتبر فارسی است که در خارج از ایران و ي  روزنامه

قایع و اخبار و از سیاسـیات و علـم و ادب و دیگـر    گونه وخواست از هر اي که می  روزنامه

ي   روزنامـه  آزاد و پـدر      اختر را آغازگر مطبوعـات بـرون مـرزي        . دمنافع عامه سخن بگوی   

 زیرا همین روزنامه بود که نخستین بار از قانون خـواهی سـخن              اند،   به حساب آورده   قانون

،  اسـتبداد قاجـاري    ي زبـان چـاپ خـارج دوره       در میـان مطبوعـات فارسـی      . ان آورد به میـ  
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٤٣  ...گروه ھای تأثیرگذار ایرانی مقیم عثمانی بر اوضاع فرھنگی ایران بررسی 

 انتشار ي  ساله22ش از  بیي  دوره، در طی برخوردار بوده   از اهمیت خاصی   ي اختر   روزنامه

هـاي سیاسـی و   آگـاهی بـه   و  نمـوده  نوینیي ران را وارد مرحلهنگاري در ای  روزنامه ،خود

 کمـک   ،هاي تجددخواهانه در کـشور    اجتماعی در محافل روشنفکران ایران و نشر اندیشه       

  . )277/1:ا، همانرئیس نی( کرده است انیشای

، در  ، سـفیر ایـران در عثمـانی       ن الملـک   به ابتکار میرزا محسن خان معی      ي اختر   روزنامه     

ي  حجـه  ذي16 آن در  ي  ن شـماره   مشروطیت اول عثمانی برپـا گردیـد و نخـستی          ي  آستانه

که زبان فارسـی از     ندلیل آ ه  ب. افت انتشار ی  یالدي م 1876 ژانویۀ   13 / هجري قمري 1292

جایگاه خاصی در عثمانی برخوردار بوده و غالب دولتمردان و ادبا و فـضالي آن دیـار بـا              

شـده    جـا تـدریس مـی      در مدارس آن   اند و زبان فارسی   زبان و ادبیات فارسی آشنایی داشته     

  مجبور بـه اقامـت در شـهرهاي عثمـانی      ، به دالیل مختلف   ، هزاران تن از ایرانیان نیز     است،

کـرد  جا ایجاب می را در آن اي به زبان فارسی   این همه ضرورت انتشار روزنامه    . ده بودند ش

  . )16 ش :14، س اختر( 

، در ممالک دیگر و به ویژه هنـد و قفقـاز نیـز خواننـدگان             ران غیر از عثمانی و ای     ،اختر     

، رس، مـد  ، بمبئـی  س، بـاکو  ، تفلـی  ز، تهـران، رشـت    و در شهرهایی چون تبری    داشته  زیادي  

ییهـا  نمایندگیغیره،، بیروت و ، کربال، موصل، کراچیر، الهورلوهو، بنگ ندرآباد، لک حی

هـاي   در عـین حـال کـه از کمـک          داشته؛ موقعیت خاصی    ي اختر   روزنامه. دارا بوده است  

 ، اما از کنتـرل آن خـارج و از نـوعی آزادي       شده  گاهی دولت ایران برخوردار می    مالی گه 

  .)113: 1371ملک زاده، (ت عمل برخوردار بوده اس

 آن بودنـد و یـا بـا آن    ي ه هیئـت تحریریـ   که جـزو ، نویسندگانیاخترپس از آشنایی با        

همکاري پیگیر و مداوم داشتند و نویسندگانی که گاهی مقاالتی براي درج در آن ارسـال         

ــی ــدکرد م ــد از ،ن ــارت بودن ــی  . 1:  عب ــه داغ ــزي قراچ ــدطاهر تبری ــا محم ــی از او. آق  یک

ر اختـر بـوده     هاي مقیم استانبول بود که به تجارت اشتغال داشته و بـانی و مـدی              ذربایجانیآ

میـرزا  . 2. کـرده اسـت     مـی  را اداره  اختري   اختر، چاپخانه  وي پس از توقیف دایمی    . است

Archive of SID

www.SID.ir



٤٤  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

. خان دکتر   میرزا مهدي  .4.  خان اختر  میرزا مهدي . 3).خویی(نجفعلی خان دانش تبریزي     

ترین روشـنفکران   وي از برجسته  (مستشارالدوله  یوسف  . 6. اين مراغه حاج زین العابدی  . 5

 ي ن شــاه و از زمــرهو روشــنگران و مــشروطه و قــانون خواهــان ایــران در عــصر ناصــرالدی

دکتـر محمـد کفـري      . 8.میرزا حبیب اصفهانی  . 7).ي اختر بوده است     سندگان روزنامه نوی

کانون (ي اختر روزنامهان بنام و مطرح سندگ نویي  همگی از جمله  دیگران، و   ،کرمانشاهی

 ،شـد ایـن روزنامـه کـه در اسـتانبول چـاپ مـی         . رفـت   بـه شـمار مـی     ) سان، اختـر نویـ    اختر

 ولـی  ، ملی فارسی زبان بود و ورودش بـه ایـران ممنـوع گـشته بـود      ي  ترین روزنامه بزرگ

  . درسیطور قاچاق و خفیه به مجامع ملی میهب

 بودنـد کـه در مـورد حکومـت ،           یخواهمداران آزادي  سیاست ،نویسندگان این روزنامه  

اي که دولت عثمانی و کردند و از برنامه به تفصیل قلم فرسایی می     ،قانون و معایب استبداد   

سخن کرد،  تمدن تعقیب میي قانون اساسی آن امپراتوري که براي وصول به مدارج عالیه   

خارج از کشور که در لنـدن،       انی   از مطبوعات ایر   ،توان گفت  می بر این اساس،  . گفتند  می

 در بیـداري افکـار      ، چاپ اسـتانبول   ي اختر   روزنامه،شد، قاهره و استانبول منتشر می     کلکته

 در بـرانگیختن مـردم علیـه    نقـش مـؤثري  ایـن روزنامـه   . تر دانست ان باید از همه مهم  ایرانی

و آغـاز قـرن     زمانی پایـان قـرن نـوزدهم         ي  استبداد قاجار و دگرگونی سیاسی در محدوده      

  . )1375:274لمبتون، (فا کرد هاي ضد استبدادي ایحرکتایجاد بیستم و 

خواهان ایـران کـه بـراي تحـصیل آزادي و قـانون در کـشور بـه                  روشنفکران و آزادي       

 یا فراري وطن خود را ترك ي به صورت تبعید، بر اثر فشار دربار    ،کوشش برخاسته بودند  

 بـه   ،جـا ج در آن  آمدند و با استفاده از آزادي و دمکراسی رایـ         گفته و در استانبول گرد هم       

 منافع ملی و براي آگاهانیـدن مـردم         راستاينشر افکار و عقاید جدید خود پرداختند و در          

 روزنامه اختر  هجري قمري،1313 الی1292حجه سال   ذي16 از روز پنجشنبه   ،کشورشان

 افکـار آزادي خواهـان      ، در اسـتانبول   اختـر ي    روزنامـه  با نشر    .را در استانبول منتشر کردند    

ر  نقاط ایران و کشورهاي همسایه تأثیامخالف با حکومت استبداد و رجال درباري در اقص     
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 را آقـا میـرزا محمـدطاهر تبریـزي بـه عهـده داشـت و سـردبیر و                    اختـر مدیریت  . گذاشت

نـشی اول   و م، میرزا مهدي خـان معـروف بـه اختـر       ، آن ي   اصلی امور تحریریه   ي  گرداننده

 نام داشت که به     اختردر ایران تنها روزنامه قابل خواندن       «.  بود حاجی میرزا مهدي تبریزي   

  .)1366:412براون، (» درسیصورت هفتگی در استانبول به چاپ می

 شامل اخبـار سیاسـی و سـرمقاله بـود کـه بـه               ، بنابر اولویت  ،ترتیب مطالب این روزنامه        

 جناح هاي سیاسی و پیامـدهاي نظـامی پـیش از جنـگ اول             بررسی اوضاع اروپا و تشکیل    

هـا    ، اختـصاص بـه تلگـراف       بخـش دوم اختـر     . صلح مسلح می پرداخـت     ي   و دوره  جهانی

 بخـش سـوم آن بـه        .شـد میاخبار تلگرافی کشورهاي خارجی در این بخش درج       . داشت

  و آخـرین بخـش ایـن   ،یافـت اخبار اوضاع داخلی و خارجی دولت عثمانی اختصاص مـی    

 که اغلب ،شد این روزنامه ارسال میي هایی مربوط بود که از ایران به ادارهروزنامه به نامه

دولت  (گرفتگرایی مورد بررسی قرار ممفهوم قانون و عدالت اجتماعی و تحوالت قانون

  .)104/1:، همانآبادي

  گیرينتیجه

ده از روابـط و تبـادالت        بـا اسـتفا    ،توان گفت که تجار    چنین می  ،هاي انجام شده  با بررسی 

 بخشی از فرهنگ اخذ شده ي عثمـانی از طریـق          ، میان ایران و عثمانی    فرام آمده اقتصادي  

ي عبـور فرهنـگ از   ماننـد دروازه ه و به دلیل آنکه عثمـانی        نمودنداروپا را به ایران منتقل      

 از و، شـد  ابتدا فرهنگ غرب وارد عثمـانی مـی  دلیل، به همین ،بودغرب به سوي شرق می  

از . یافـت  مـی انتقـال به ایـران    منتشر شده،     توسط تجار و روشنفکران و روزنامه هاي       ،آنجا

هـا بـه    از طریـق روزنامـه  ،هـاي تأثیرگـذار  آنجا که روشنفکران و متفکـران و سـایر گـروه         

هـا نقـش    توان گفت که روزنامـه     می در نتیجه، ،پرداختندي نظرات و عقاید خود می     اشاعه

 بـه  سـپس . انـد   مردم را بر عهـده داشـته  ري و روشنگري در افکار عمومی    اول در تأثیرگذا  

 فرهنـگ از    ، و بـدین گونـه     گرفتند؛  هاي بعدي قرار می    علما و تجار نیز در جایگاه      ،ترتیب

  . کرده است طریق عثمانی به درون ایران راه پیدا می

Archive of SID

www.SID.ir



٤٦  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

  کتابنامه 

  فارسی. الف

، تهـران،   ت مـشروطیت   نهـض  ي  فکر آزادي و مقدمه   ،1340. دون، فریـ  تآدمی. 1

. سخن

  . ام، پی ، تهراناندیشه هاي میرزا آقاخان کرمانی : 1375.ـــــــــــــــــــ . 2

. ، تهران، زواراز صبا تا نیما،1372. ، یحیین پورآری. 3

، 1، ج رآبـادي هي محمـدرفیع م   ، ترجمـه  تاریخ معاصـر ایـران    ،1369. ترآوري، پی . 4

  . ، عطاییتهران

 عبـاس   ي، ترجمـه  ي پهلوي و نیروهاي مذهبی    سلسل،1371.ــــــــــــــــــــ   . 5

  . ، طرح نومخبر، تهران

 رشد سرمایه داري در ایـران دوره ي         یموانع تاریخ ،1379. اشرف، احمد . 6

.نه، زمیتهرانقاجاریه ، 

  . ، تهران، زوار2، ج شرح حال رجال ایران،1357. ، مهديبامداد. 7

ادبیــات ایــران در دوره ي  تــاریخ مطبوعــات و  ،1386. بــراون، ادوارد. 8

. ، تهران، علمي محمد عباسی، ترجمهمشروطیت

، 2، ج سفارتنامه ي حاجی پیرزاده،1360. ل، محمدعلی بن محمد اسمعی    رزادهپی. 9

  . ان، تهران، بابکبه کوشش حافظ فرمانفرمائی

، نشرتاریخ  تهران،ت و دولت مدرن، مشروطیتجار،1384. الترابی فارسانی، سهی. 10

. رانای

. ، تهران، فردوسزندگی طوفانی من،1378. د حسن، سی زادهتقی. 11

، ، تهـران  1رج افـشار، ج     ، زیـر نظـر ایـ      زادهمقـاالت تقـی   ،  1331. ـــــــــــــــــــ  . 12

  .  افستشرکت سهامی

Archive of SID

www.SID.ir



٤٧  ...گروه ھای تأثیرگذار ایرانی مقیم عثمانی بر اوضاع فرھنگی ایران بررسی 

ــ. 13 ــوم ،1385.  ســئل، دلــیداشتوپالیــان آی ــاش چیخــاران اول آذربایجــان ( ب

  . ]نا بی[، ، تهرن)چاغداش سربست شعر آنتولوژي سی

، تـصحیح سـیف     اح ، به کوشش حمید سی     خاطرات حاج سیاح  ،  2536. اححاج سی . 14

.ي سپهر  گلکار، تهران، چاپخانهاهللا

. ر، اساطی، تهرانیادبودهاي سفارت استانبول،1386. ، احمدخان ملک ساسانی. 15

.]نا بی[، تهران، اردیبهشت و اشعار چاپ ناشده،1354. دولت آبادي، یحیی. 16

  . ، تهران، فردوسحیات یحیی،1387. ـــ ــــــــــــــــ. 17

، هارومیـ بزرگان و سخن سـرایان آذربایجـان غربـی،          ،  1379. ن، محمود رامی. 18

.]جا بی[

، ، تهـران  زبان و ادبیات فارسی در قلمـرو عثمـانی        ،1369. نریاحی، محمدامی . 19

.پاژنگ

. دهز، ستو، تبریي قرن بیستمایران و عثمانی در آستانه،1374. م، رحیارئیس نی. 20

نقش مرکـز غیبـی تبریـز در انقـالب مـشروطیت      ،1363. ا، صـمد  سرداري نی . 21

. ز، تالش، تبریایران

،  قاجـار  ي  اعزام محصل به خارج از کشور در دوره       ،  1372. ، غالمعلی سرمد. 22

.اد، بنیتهران

، تهـران،   قیام آذربایجان در انقالب مشروطیت ایران     ،1332. طاهرزاده، بهـزاد  . 23

. اقبال

  . ر، امیرکبی، تهراني ایرانتاریخ مشروطه، 1346.، احمدکسروي. 24

، انتـشارات   ، مـشهد  ي سیمین فصیحی  ، ترجمه ایران عصر قاجار  ،1375. لمبتون، آن . 25

. دان خردجاوی

حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاري      ،1366. ، خسرو   معتضد. 26

.تهران، جانزاده، رانصنعتی در ای

Archive of SID

www.SID.ir



٤٨  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

. ، علمی، تهراني ایرانانقالب مشروطهتاریخ ،1371. ، مهديزادهملک. 27

نالتی. ب

1. Aktep, Munir , 1970 , Osmanli – Iran munasebatleri 1720 –

1725 , Istanbul , Edebiyat fakultesi matbasi . 

2. Kucuk , Cevdet , 1981 , Iran – Iraq Hududunu belirleyen 
1913 tarihi , Istanbul , protokolu Ataturk'e armagan , Istanbul , 
I.U edebiyat fakultesi matbasi.

  روزنامه ها. ج

 جمـادي  22 ، 39، ش 18 س ق الـی 1302 شوال 12، 4، ش 11، س ي اختر   روزنامه. 1

.ق1333الثانی 

  

  التمقا. د

  . 2، ش 9، س یغما، "روابط ایران و ترکیه"، 1335. دحسن، سی زادهتقی. 1

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

