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 رضا دھقانی

 چكیده 

ھا معروف بوده استانبول كه از دير باز به پايتخت امپراتوري

است، در نیمه دوم قرن نوزدھم و اوايل قرن بیستم به عنوان 

امپراتوري عثماني كانون روشنفكري ملل اسالمي و قلب 

موقعیتي خاص در منطقه يافت. بسط قلمرو عثماني در ممالك 

آسیاي غربي و شمال آفريقا سبب شد ارتباط زمیني ايران با 

اروپا قطع شود و روشنفكران ايراني كه در پي اخذ مدنیت 

غربي و نوسازي مملكت خود بودند استانبول را به مثابة بود 

ي فكري و سیاسي خويش ھاباش تجدد و مركز فعالیت
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برگزيدند: پايتختي خالفت اسالمي، موقعیت جغرافیايي ويژه، 

-ھاي اروپايي، وجود اقلیتحضور پر شمار بیگانگان و ديپلمات

ھاي متنفذ و نقش ساز ارمني و يوناني و ديگر عوامل، از 

امتیازاتي بود كه استانبول را به يكي از مھمترين منزلگاھھاي 

الم مبدل كرد لذا حضور طبقات و اصناف تجدد در جھان اس

مختلف ايراني در استانبول و كوشندگي آنھا در راه تجدد و 

بايست در راستاي چنین موقعیت ممتازي  مشروطیت را می

ارزيابي كرد؛ اين پژوھش بر آن است نقش و جايگاه استانبول و 

دھي حركتھاي فرھنگي آن را در تكوين و جھت –فضاي فكري 

 وشنفكران ايراني بررسي و تبیین كند.اصالحي ر

  



كلید واژه: استانبول، روشنفكران ايراني، تجديد، 

 مشروطیت

  

 زمینه

قرن نوزدھم قرني است كه سدھاي مشرق زمین در برابر 

شود و تمدن سیل بنیان كن مدنیت اروپايي شكسته مي

گردد؛ در طي اين صنعتي غرب در سراسر جھان منتشر مي

ھاي غیر پايي به دو گونه راه خود را به سرزمینقرن مدنیت ارو

گشايد نخست به گونه مستقیم به كشورھايي كه اروپايي مي

اند و غالباً به گونه غیر مستقیم به در وضع استعماري بوده

اند. وضع كشورھايي كه وضع غیر استعماري وابسته داشته

استعماري عبارت است از وضع كشورھايي كه به تصرف 



اند، سازمان اداري كشور اروپايي در آنھا حاكم در آمدهنظامي 

اند، زبان ھا مستقر شدهشده و گروھي از مردم اروپايي در آن

ھا اجبارا رواج يافته و اروپايي به عنوان زبان رسمي در آن

تام به اقتصاد كشور استعمارگر پیدا  ھا وابستگياقتصاد آن

ود مدل اقتصادي و كرده است؛ در چنین وضعي تنھا مدل موج

فرھنگي كشور غربي استعمارگر است و اين مدل به صورت 

ھاي آموزشي، اداري، مستقیم و از طريق اجراي سیاست

 ]2[يابد.فرھنگي و مانند آن از متروپل به مستعمره انتقال مي

، دولت اروپايي سرزمین »وضع غیر استعماري وابسته«اما در 

آورد و فقط بر اساس قرادادھاي ديگر را به تصرف خود در نمي

تحمیلي و از طريق سیاست نفوذ مسالمت آمیز و به دست 

آوردن امتیازات موجب وابستگي اقتصادي و گاه سیاسي آن 

شود اما در مقابل، كشور وابسته زبان ملّي يا كشور مي



كند، سرزمینش به تصرف بیگانگان در رسمي خود را حفظ مي

راند. در اين وضع ر آن حكم نميآيد و حكمران خارجي بنمي

شود و ھر چند استراتژي استعمار به استراتژي تسلط بدل مي

كه از لحاظ اقتصادي میان اين دو وضع شباھت زياد وجود دارد 

ھا اما از لحاظ اجتماعي و خصوصاً فرھگني تفاوت میان آن

 ]3[بسیار است.

يا در صورت اخیر، اگر كشور وابسته با يك كشور صنعتي و 

كشوري متأثر از تمدن غرب ھمسايه باشد، تمدن غرب به طور 

طبیعي و خود به خود نخست در اياالت مرزي كه مناطق 

كند. گونة ديگر نفوذ تمدن اختالط فرھنگي ھستند رخنه مي

غرب اين است كه به صورت سازمان يافته و به ھمت گروھي 

ايل روشنفكر مھاجر و از طريق روزنامه و كتاب و ديگر وس

ارتباطي از كشوري كه غربي يا نیمه غربي است به كشور 



) ھستند relaisكشورھاي واسطه منازلي ( ]4[ديگر انتقال يابد.

در راه تجدد؛ كشورھاي غیر مستعمرة وابسته در طول قرن 

نوزدھم آگاھانه به غرب روي آوردند و خواستار انديشه و علم و 

لحاظ جغرافیايي دور  فّن و شكل حكومتي آن شدند، اما اگر از

اي كه زودتر از آنھا با از اروپا بودند ناگزير به كشورھاي ھمسايه

تمدن غرب آشنايي پیدا كرده بودند توسل جستند و عمالً 

تمدن غرب به صورت غیر مستقیم و گاه دست دوم به آنھا 

رسید. اين كشورھا دستشان از كشورھاي مستعمره بازتر 

اند مار يك كشور غربي نبودهبوده است و چون تحت استع

ھاي فرھنگي اروپايي يك يا چند مدل اند در میان مدلتوانسته

را برگزينند و خود را محدود به فراگرفتن يك زبان اروپايي نكنند؛ 

محصلین خود را به كشورھاي مختلف اعزام كنند، قوانین خود 



را از ممالك مختلف اروپايي اقتباس نمايند و كاالھاي مورد 

 ]5[حتیاج خود را از ھر كشوري كه مايل ھستند وارد نمايند.ا

نوسازي در ايران به ھمین سان آغاز شد ايران ھرگز در وضع 

ھاي استعماري قرار نگرفت اما بر خورد با غرب و شكست

آمیز اين نظامي از روسیه و انگلیس و سپس نفوذ مسالمت

سر برد كشورھا موجب شد كه ايران در يك حالت وابستگي به 

و خود داوطلبانه به اخذ تمدن غرب توجه كند و چون به دلیل 

دوري جغرافیايي، با اروپا تماس مستقیم نداشت و آن را به 

شناخت؛ لذا روسیه و عثماني و ھند وسیله درستي نمي

كردند با انتقال اين تمدن شد. ايرانیاني كه در قفقاز زندگي مي

در رفت و  -ذربايجان و گیالنآ -ايران و خصوصاً اياالت مرزي آن

آمد بودند و ھمچنین روابط میان پارسیان و ديگر ايرانیان مقیم 

 ھند با اياالت مرزي و حاشیة خلیج فارس قابل توجه بود.



در نیمه دوم قرن نوزدھم مظاھري از تمدن غرب از اين دو راه 

به ايران رسید و پس از آن گروھي از روشنفكران و زمامداران 

اخذ تمدن غرب افتادند و اصالحات محمد علي، در مصر  به فكر

سان شھرھايي و تنظیمات عثماني نظرشان را جلب كرد، بدين

از كشورھاي ھمسايه و پیراموني به عنوان نخستین منازل يا 

ھا نقش مھمي پیدا كردند از آن ھا براي انتقال انديشهبودباش

ئي و كلكته. در جمله، استانبول، تفلیس، بادكوبه، قاھره، بمب

اين شھرھا به داليل سیاسي و اقتصادي گروھي از 

كردند و در كنار روشنفكران و بازرگانان ايراني زندگي مي

ھاي فرھنگي و روشنفكران ترك و عرب و تاتار در نھضت

سیاسي عمده آن زمان به فعالیت پرداختند. از میان شھرھاي 

ين نوشتار برآنیم تا مذكور، استانبول جايگاھي ويژه دارد و در ا



جايگاه استانبول را به مثابه واسطة العقد و مدينة تجدد براي 

 انديشه گران و متجددان آن زمان بررسي و تبیین كنیم.

استانبول به عنوان يكي از مھمترين منازل تجدد ايران در امتداد 

كاروان تجدد غرب، واسطة ارتباط ايران با دنیاي غرب بود كه دو 

توان آن را دورة گیرد؛ دورة نخست كه ميرا در بر ميدوره مھم 

ھاي پاياني قرن نوزدھم تجدد آزاديخواھان نامید شامل دھه

گردد كه در آن ايرانیان مقیم استانبول با افكار تنظیمات مي

آشنا شدند و كساني كه از استبداد قاجاريه بدان پناه برده 

فراھم آوردند، دورة ھاي انقالب مشروطیت ايران را بودند زمینه

-توان آن را دوره تجدد مشروطه طلبانه نامید، سال دوم كه مي

گیرد كه در آن مھاجرين  ھاي نخستین قرن بیستم را در برمي

آواز گرديدند و دوره استبداد صغیر در اين شھر با تركان جوان ھم



استقرار واقعي مشروطیت و اخذ تمدن جديد را خواستار 

 ]6[شدند.

: در اين دوره استانبول به ، تجدد آزاديخواھانهدوره اول

اش خاطر وضع جغرافیائیش میان آسیا و اروپا و به خاطر نزديكي

با غرب و به خاطر دوران درخشان امپراتوري عثماني، كانوني 

بود براي ھمه مسلماناني كه خواھان آشنايي با تمدن جديد 

-روابط ويژه ھاي يوناني و ارمني و ھمچنینبودند. وجود اقلیت

اي كه اين شھر با مارسي، اسكندريه و ديگر بنادر درياي 

كرد. ھاي اروپايي آن را بیشتر ميمديترانه داشت ويژگي

خارجیان در استانبول بسیار بودند و سیاحان گوناگون به آن 

كردند؛ حتي ماجراھاي اصلي ادبیات خاصي كه رفت و آمد مي

ا به وجود آمده بود در در توصیف شرق در اين زمان در اروپ



داد از آن جمله آثار نويسندگاني چون استانبول و قاھره رخ مي

 ]7[شاتو بريان، پیرلوتي و المارتین.

براي ايرانیان نیز استانبول از لحاظ گوناگون محل مناسبي بود: 

نخست آنكه دار االسالم بود و مركز خالفت و زندگي در آن از 

تر بود. مضاف بر آن تر و پسنديدهزندگي در سرزمین كفار راحت

اشتراكات تاريخي، فرھنگي و زباني را نیز نبايد از ياد برد؛ 

مھاجران در اين شھر ھم با افكار غربي تماس داشتند و ھم به 

ايران نزديك بودند و ھم از آزار دولت قاجار در امان. گروھھاي 

ر نفر مختلف ايراني در استانبول كه تعداد آنھا را شانزده ھزا

اند با استفاده از كمك مالي تجار، بیمارستان و مدارس نوشته

ھا تأسیس كردند در میان اين ھا و روزنامهايراني و انجمن

-مھاجرين از تاجر و معلم تا نويسنده و شاعر ديده مي

تر اين مھاجرين از چند دسته تشكیل به طور دقیق ]8[شد.



سید جمال الدين  شدند گروه اول طرفداران اتحاد اسالمِ مي

اسدآبادي بودند، ديگر آزاديخواھان مشروطه طلب كه سلطنت 

خواستند و به محدود و تنظیم امور ديوان و قانون اساسي مي

داشتند و نیز گروھي از طرفداران خان گام بر ميدنبال ملكم

ھاي سكوالِر آخوندزاده بودند و با میھن پرستان پر شور انديشه

اي كه به خان كرماني و زين العابدين مراغهمانند میرزا آقا 

 كردند. شكوه فرھنگ و تمدن باستاني ايران افتخار مي

اين روشنفكران با دنیاي غرب تماس مستقیم داشتند و با 

مشاھده دگرگونیھا و ترقیات دنیاي مدرن بیش از پیش به 

ھاي تغییر و اصالح جامعه پديده عقب ماندگي ايران و روش

در چنین شرايطي بود كه نثر قرن نوزدھم را نیازمند روي آوردند 

واژگاني نمود كه در آن زمان در زبان فارسي وجود نداشت. 

ھاي كھنه و پوسیده در روشنفكران ايران با كنار گذاشتن سنت



نويسندگي، نثر ساده و ھمه فھم را در ادبیات متداول نمودند. 

مقاالت پر علي محمد كاشي جوان تحصیل كردة استانبول در 

ھاي ثريا و پرورش اصطالحات و حرارت مفید خود در روزنامه

تعبیرات سیاسي، نظامي و قضايي را از عثماني و اروپا وارد 

 ]9[زبان فارسي نمود.

-ھاي احمد وفیق از مولیر و ھمچنین ترجمه رمانتأثیر ترجمه

ھاي پونسون و عبرت نامه كروسینسكي كشیش لھستاني و 

ي به وسیله عبدالرزاق ُدنبلي از تركي به چند اثر ديگر و

فارسي باعث شد در ايران به فن ترجمه روي 

جنبش فكري و ھیجان و شوق شعراي اين دوره  ]10[آوردند.

شكني در اشعار و نزديكي زبان شعرا به زبان مردم باعث سنت

كوچه و بازار و فھم منظور سیاسي و اجتماعي 

سیاسي را در اشعار خود  ھايشعرا كلیه جرياني ]11[گرديد.



ھاي كردند؛ نامق كمال انديشمند عثماني به واژهمنعكس مي

ديرين عربي نظیر وطن، حریت، ملت و مشروطیت مفھوم 

سیاسي وي نه تنھا در  -اين ابتكار ادبي ]12[ نويني بخشید.

عثماني بلكه در میان مسلمانان مشرق زمین از جمله ايران 

چنانكه وطن پرستاني كه در سال مورد استقبال قرار گرفت، 

. م به وسیله عوامل روسیه تزاري در تبريز اعدام شدند 1912

 ]13[شعارشان ياشاسون وطن(زنده باد وطن) بود.

عشقي شاعر انقالبي ايران در دارالفنون بابعالي عثماني 

داوطلبانه در رشتة فلسفه و علوم اجتماعي شركت كرد و 

وروزي نامه را به ھنگام اقامت خود اُپراي رستاخیز شھرياران و ن

سید جمال الدين پرچمدار اتحاد عالم   ]14[در استانبول سرود.

اسالمي براي مبارزه با استعمار بود كه با عزيمت به استانبول 

از طرف فواد پاشا و عالي پاشا از رجال مھم عثماني با احترام 



 پذيرفته شد و به عضويت مجلس معارف ملي عثماني انتخاب

شد و در نزد سلطان عبدالحمید تقرب تمام يافت، در محله 

لیره ساكن گرديد،  75استانبول با مقرري ماھي » نشان تاش«

آزاديخواھاني كه از ظلم استبداد قاجاريه به استانبول فرار كرده 

بودند نظیر میرزا آقاخان كرماني، شیخ احمد روحي، حاج میرزا 

ند و كانوني براي مخالفت حسن خبیر الملك به دور او جمع شد

با استبداد دوره ناصري در استانبول برپا نمودند. سید جمال با 

ھاي مكرر خود سفرھاي خود به ممالك اسالمي و سخنراني

در عثماني مخصوصاً در گشايش دارالفنون عثماني مخالفت 

شیخ االسالم قدرتمند عثماني حسن فھمي افندي را 

مال در راه وصول به مجد و كوشندگي سید ج ]15[برانگیخت.

اي عظمت پیشین مسلمانان و نفي سلطه استعمار به اندازه

بود كه در جنبش مشروطیت ايران و عثماني افتخار مالقات و 



انتساب به او باالترين سند آزاديخواھي و استحقاق وكالت و 

چھره ]16[ رياست براي مردان ايران، عثماني و عرب بود.

اخان كرماني مجاھد بزرگ راه آزادي است معروف ديگر میرزا آق

او در مدت ده سال اقامت خود در استانبول به ھمراه سید 

ھاي ضد استبدادي جمال الدين و میرزا ملكم خان به فعالیت

. ق به 1324قاجار پرداخت او پس از استرداد به ايران در سال 

اتفاق شیخ احمد روحي، میرزا حسن خان خبیرالملك به 

 ]17[ مد علي میرزا ولیعھد در تبريز اعدام شدند.دستور مح

آزاديخواه ديگر میزرا فتحعلي خان آخوندزاده مورخ، نمايشنامه 

نويس، بنیانگذار نقد ادبي و مبتكر اصالح خط و تغییر الفبا 

است، آخوندزاده با طرح حقوق و آزادي زنان، ضرورت نشر 

-پايه تأثیر عمدهفرھنگ و دانش، برانداختن پندارھاي پوچ و بي

ھاي خاور نزديك داشته اي در پیشرفت ملت



آخوندازده طرح الفباي خود را به فواد پاشا صدر  ]18[ است.

اعظم و عالي پاشا وزير خارجه عثماني پیشنھاد كرد و در برابر 

ھاي مجمع علمي عثماني از آن دفاع كرد. بحث تغییر خط سال

روزنامة حريت اركان  1869سال ادامه داشت به عنوان مثال در 

ھاي مسلمان انتقاد كرد عثمانیان جھان از وضع بیسوادي بچه

خان به اين مقاله جواب داد و گناه را از خط عربي و ملكم

دانست و نه از تعلیم و ترتیب اسالمي و نامق كمال در ھمان 

روزنامه اظھار عقیده كرد كه دردھاي ملل اسالم از كمبود علم 

 ]19[ل الفبا.است و نه از شك

دھد كه تا چه اندازه شھر ماجراي الفباي جديد نشان مي

استانبول مركز بحث و گفتگو درباره تجدد بوده است و 

اند كه روشنفكران ايراني و ترك تا آن حد به ھم نزديك بوده

آخوندزاده، ايراني مقیم قفقاز در مجمع علمي استانبول از طرح 



میان رجال ايراني و عثماني ھا كند اين دوستيخود دفاع مي

نیز وجود داشته و بھترين نمونه در اين زمینه میرزا حسین خان 

مشیرالدوله است كه در دوران طوالني سفارتش در استانبول 

گذاران با مدحت پاشا، فواد پاشا و علي پاشا كه از پايه

 اند، دوستي نزديك داشته است.تنظیمات بوده

ود را از طريق ابزار جديدي به اسم اين روشنفكران اينك پیام خ

كردند، روزنامه به عنوان روزنامه به مخاطبین خويش منتقل مي

ترين وسیله ارتباط جمعي در ايران و عثماني آن زمان قوي

اي يافت و عمده روشنفكران يا خود گسترش فوق العاده

روزنامه نگار بودند يا در جرايد ترقي خواه و انقالبي آن روزگار 

قرن نوزده و اوايل قرن  -زدند. روزنامه نگاران اين دوره مي قلم

اي از آزادي خواھان تحصیل كرده خارج و ايرانیان آمیزه -بیستم

معتقد به اصالحات نظیر غرب بودند كه سیاست و اصالحات 



نگاري به ھم آمیختند و اغلب آنان مملكتي را با حرفه روزنامه

آخر قرن نوزدھم روزنامه به  در ربع]20[اھل علم و ادب بودند.

عنوان وسیله ارتباط جمعي با تغییرات اجتماعي و تحوالتي كه 

آمد ھمراه شد و براي اولین بار قدرت در ايران به وجود مي

نگاري از دست مردان حكومت به مردان انقالبي و آزادي روزنامه

توجھي در زمان ناصر الدين شاه بي ]21[ خواه منتقل شد.

ه اصالحات و ركود كشور باعث مھاجرت عده قابل پادشاه ب

توجھي از نويسندگان و آزادي خواھان به اروپا و قلمرو عثماني 

نگاران تبعیدي گرديد، اين امر باعث به وجود آمدن كانون روزنامه

ايران در اروپا و آسیا شد. اولین روزنامة آزادي خواھان مھاجر در 

ت محمد طاھر تبريزي در . م به نام اختر به مديري1876سال 

استانبول منتشر شد، اين روزنامه بیست سال دوام آورد و 

گردانندگان آن چنان كارشان باال گرفت كه به جماعت اختري 



مذھب معروف شده بودند؛ ھدف اين روزنامه اشاعه افكار 

جديد، حمايت از بازرگانان مقیم استانبول و استقرار مشروطیت 

اي بود كه توجه ايرانیان را به هبود. اختر نخستین نشري

مشروطیت جلب كرد و قانون اساسي عثماني را در سال 

) مقاله 1890-91.م ترجمه نمود. اختر درباره قضیه تنباكو(1878

معروفي منتشر كرد كه موجب ممنوعیت انتشار اين روزنامه در 

ايران و عثماني شد چرا كه در عثماني نیز مسأله تنباكو مطرح 

ن روزنامه در ايران، شھرھاي بین النھرين، عربستان و بود، اي

 ]22[شد.ھند پخش مي

گیريھاي پس از سخت دوره دوم، تجدد مشروطه طلبانه:

دولت عثماني نسبت به ايرانیان كه منجر به تعطیلي روزنامه 

اختر و اخراج میرزا آقاخان و شیخ احمد روحي شد مدت ده 

. م 1908م نگرفت، اما از سال فعالیت مھمي در استانبول انجا



به بعد ديگر بار ايرانیان مقیم و مھاجرين در اين شھر دست به 

فعالیت زدند. استانبول براي بار دوم مركز فرھنگي و سیاسي 

مھمي شد و بر سر راه كساني قرار گرفت كه میان ايران و 

زاده، اروپا در رفت و آمد بودند: دھخدا، عالمه قزويني، تقي

 زاده.جمال

ھمان گونه كه افكار تنظیمات روشنفكران ايراني نیمه دوم قرن 

نوزدھم را تحت تأثیر قرار داده بود، در اولین دھه قرن بیستم 

زاده، محمد نیز افكار تجدد طلبان ترك در ايرانیان مؤثر افتاد. تقي

اي از اشخاص حوزه«علي تربیت و دوستانشان قبل از ترك ايران

ريز تشكیل داده بودند و جرايد تركان جوان در تب» بیدار و متجدد

شد و خصوصاً روزنامه شوراي امت را كه در پارريس منتشر مي

خواندند. ھمین عده با تأسیس به مديريت احمد رضا بیگ را مي

كتابفروشي تربیت در تبريز كتب فرنگي و عربي و تركي را وارد 



مد علي كردند، اين گروه پس از فرار از استبداد صغیر محمي

شاه گذارشان به استانبول افتاد و با آثار نامق كمال و ديگر 

به طور كلي جامعه  ]23[نويسندگان متجدد ترك آشنا شدند.

ايرانیان مھاجر در استانبول را در اوايل قرن بیستم گروھھايي 

ھا، پیروان اتحاد اسالم، آزادي خواھان مشروطه نظیر بابي

دادند كه خواھان جلوگیري خواه و میھن پرستاني تشكیل مي

 ]24[از زوال وطن بودند.

بويژه پس از برقراري استبداد صغیر در ايران و فرار آزادي 

خواھان به كشورھاي مختلف اروپا به خصوص عثماني آنان 

ھاي مشترك خود را به وسیله كتاب و جرايد افكار و انديشه

كردند نظیر ھمكاري محمد قزويني با شكیب منتشر مي

سالن يا پذيرايي احمد رضا از رھبران جنبش تركان جوان در ار

محفل ايرانیان مقیم استانبول، ارسال كمك به نھضت جنگل 



شامل يك جلد قرآن با ترجمه خطي، يك عدد ساعت طاليي به 

نام محمد پنجم، يك قبضه شمشیر با غالف طاليي به اضافه 

آثار يوسف  زاده براي مشاور يا نوشتن ذيل به وسیله تقيعده

اي از طرف انجمن زنان ايراني در يا ارسال نامه ]25[ آقچورا

استانبول به رياست زني به نام عالیه به ملكه ايتالیا به نام 

اِلِنا؛ در اين نامه از او خواسته است به نام زنان و بشريت از 

نفوذ خود به نفع خواھران ايراني استفاده كند تا قتل عام و 

ايران به دستور مستقیم شاه و توسط قواي خونريزي كه در 

 -اي دامنگیر خواھران شده استرحمانهكه به نحو بي -نظامي

 ]26[ گیرد، پايان يابد.صورت مي

تجمع مھاجران ايراني در استانبول در اين دوره نسبت به دوره 

تر بود. يحیي دولت آبادي پیشین پرشمارتر و پر جنب و جوش

-جر را در استانبول چنین بیان ميعلت تجمع ايرانیان مھا



تواند خود را به آنجا برساند چه ھر كس از ھر كجا مي«... كند:

اند و چه غیر آنھا، اگر چه اشخاصي كه در اروپا متفرق شده

آيد و بعضي از شھرھاي اروپا براي اين كار بھتر به نظر مي

آزادي كامل دارند ولي چند مطلب در نظر من است كه 

دانم اول را براي اين اجتماع بھتر از جاھاي ديگر مياستانبول 

رعايت مركزيت آن نسبت به ھر جا و مركز اسالمیت آن. دوم 

اتحادي كه میانة تركان جوان با مجاھدين ايراني حاصل شده و 

حصول اين اجتماع در استانبول آن اتحاد را تكمیل نموده 

وطه كند. سوم آن كه بواسطه مشرتأثیراتش را سريع مي

گشتن عثماني روي دل مسلمانان دنیا عموماً و ايرانیان 

خصوصاً به جانب اين مركز شده و مستبدين ايران نھايت 

 ]27[»نگراني را از اين نقطه دارند...



انجمن سعادت كه نام كامل آن انجمن سعادت ايرانیان مقیم 

استانبول بود، مھاجرين سیاسي و گروھي از بازرگانان 

استانبول را به دور خود جمع كرد اين انجمن با روشنفكر مقیم 

كمیتة اتحاد و ترقي استانبول كه از روشنفكران ترك تشكیل 

شده بود و نیز با كمیته ملیون ايراني در برلن كه اعضاء اصلي 

زاده ايرانشھر، میرزا فضلعلي تبريزي، محمد زاده، كاظمآن تقي

ھاي . میتینگزاده بودند، در رابطه بودعلي تربیت و جمال

شد؛ يحیي دولت انجمن سعادت در بازارخان والده برگزار مي

آبادي پس از آنكه رياست انجمن را بر عھده گرفت چنین 

دھیم، ارتباط آن را با مراكز اداره انجمن را وسعت مي«نوشت: 

ملّي كه در استانبول ھست مخصوصاً با مركز جمعیت اتحاد و 

اي چند نفر از تجار ايراني جريدهكنیم و به ھمت ترقي زياد مي

شود... میرزا علي اكبر دھخدا موسوم به سروش تأسیس مي



مدير و سر محرّر روزنامه قرار داده آنچه كه صالح امروز ملت 

 ]28[»شود...ايران است بواسطه آن جريده نشر داده مي

نشین عراق و انجمن سعادت ھمچنین با شھرھاي شیعه

شھرھا ارتباط داشت و شرح اين ارتباطات روحانیون مقیم در آن 

در كتاب حیات يحیي به تفصیل آمده است. مطالعه رابطه میان 

استانبول و كربال و نجف جالب است چرا كه از ھمان آغاز كار 

اختالف نظر میان مشروطه طلباِن خواھان جدايي دين از دولت 

كند. در ھمین زمان  و مشروطه طلبان ديني را منعكس مي

من نسوان یا كمیته زنان ايراني مقیم استانبول ھم فعاالنه انج

ھاي اين مشغول كار بود و ھمان طور كه ذكر شد يكي از نمونه

-ھاي دولتفعالیت تلگرافي است كه از طرف انجمن به ملكه

ھاي اروپايي مخابره شد و از آنھا تقاضاي حمايت و كمك 

 ]29[ گرديد.



اي يكبار بیري دھخدا ھفته.م به سر د1909روزنامه سروش در 

شد و با آزاديخواھان ايراني در ھشت صفحه بزرگ منتشر مي

مقیم كشورھاي ديگر به خصوص انگلیس ارتباط داشت و 

شد مقاالتي كه در جرايد انگلیسي راجع به ايران منتشر مي

روزنامه شمس به  ]30[کرد. ترجمه و در روزنامه درج می

. م 1908فتگي از مديريت شمس قزويني به صورت ھ

شماره) منتشر شد.  48.ق) (1327.م(1909.ق) تا 1326(

توان به سه دسته مقاالت منتشره در روزنامة شمس را مي

تقسیم كرد: نخست مقاالتي كه مربوط به انقالب ايران و روابط 

ھاي راجع به ايران و عثماني است دوم مقاالت درباره انديشه

بط با مشروطیت، لیبرالیسم مسائل ايدئولوژيك و فلسفي مرت

دموكراسي و... باالخره مقاالت بسیار مھم درباره سرگذشت 

ايرانیان مقیم استانبول و فعالیت انجمن سعادت، روزنامه 



شمس به انقالب تركان جوان نیز توجه داشت و مقاالتي درباره 

 كرد. فعالیت آزاديخواھان ترك منتشر مي

ايراني مقیم استانبول روزنامه شیدا به وسیله دانشجويان 

-شد، حسن مقدم يكي از نخستین نمايش نامهمنتشر مي

-اين روزنامه ]31[كرد.نويسان ايراني مجله پارس را منتشر مي

ھاي محدود در استانبول ھاي محدود با شمارهھا كه در زمان

گرديدند و ھاي ايران ميشدند الگوي روزنامهمنتشر مي

ه طلبي عثماني مدلي براي تحوالت آزاديخواھي و مشروط

نگاران ايراني گرديد، به عنوان مطالبات آزاديخواھان و روزنامه

مثال در روزنامه انجمن تبريز در آن زمان مطلبي به اين مضمون 

درج كرد كه صاحبان امالك و متنفذين با احاطه شاه به او گفتند 

اگر مشروطه با اسالم مخالفت ندارد چرا مملكت عثماني كه 

-رگترين مملكت اسالمي است آن را قبول نميبز



برقراري حكومت مشروطه در عثماني اين بھانه را از  ]32[ كند؟

«... اي نوشت اشراف گرفت و روزنامه حبل المتین طي مقاله

خواھیم، قانوني كه براي ما چیزي خارج از قدرت حكومت نمي

بر  حفظ حقوق بندگان خدا در واليات عثماني اھدا شد شما نیز

درج قانون ]33[ »طبق اصول اسالم در اين ملك جاري سازيد.

اساسي مشروطیت عثماني در روزنامه اختر سي سال جلوتر 

از انقالب مشروطیت ايران در آگاھي جامعه ايران بسیار نقش 

 ]34[ ساز بود.

-فراماسونري نیز در انتقال افكار لیبرال از عثماني به ايران بي

ھا و ط قرن نوزدھم برخي از ديپلماتاھمیت نبود و از اواس

ھاي ايراني در بازرگانان را به خود جلب كرده بود. ديپلمات

لژھاي فراماسونري عثماني عضويت داشتند خصوصاً در لژ 

در آغاز قرن ]35[ .م تأسیس شده بود.1858ستاره بسفر كه در 



بیستم فعالیت لژھاي فراماسونري افزايش يافت و چند رجل 

آنھا پیوستند كه معروفترين آنھا میرزا محسن  سرشناس به

خان سفیر ايران در استانبول بود كه رياست لژ مسلمانان را بر 

الدين ارادت داشت و بر آن بود عھده داشت وي به سید جمال

در ]36[كه از طريق وي محبت سلطان را به خود جلب نمايد.

نشست اين لژ از برادران ايراني خواسته شد، مشعل 

نتايجي ]37[ماسونري را در سرزمین زرتشت فروزان سازند.فرا

كه عضويت در اين گونه لژھا در پي داشت اين بود كه در وھله 

ھا و رجال ايراني امكان داد كه با اصالح نخست به ديپلمات

طلبان عثماني آشنا شوند و از طريق افكار جديد میان ايرانیان 

يكي از عوامل نزديكي  رواج يابد و در مرحله دوم، فراماسونري

روشنفكران ايران با تركان جوان شد. بازرگانان ايراني ھم با 

اي از نوع بورژوازي پديد آوردند و افزايش نفوذ خود طبقه



ھاي منتشره در استانبول و قاھره  افكارشان به وسیله روزنامه

به ايران رسید، فراموش نكنیم كه مدير روزنامه شمس و 

مه اختر از بازرگانان بودند و نیز اين ھمچنین مؤسس روزنا

بارزگانان در انجمن سعادت اكثريت داشتند. آنچه كه بايد تأكید 

شود نزديكي و ھمفكري و ھم آوازي میان روشنفكران و 

بازرگانان است كه البته ايرانیان استانبول به بازرگانان و 

اي از اصناف و كارگران شد و عدهروشنفكران محدود نمي

ي در اين شھر سكني داشتند. تعداد قابل توجه ايرانیان ايران

موجب شده بود كه تنھا مسجد شیعه استانبول و نیز 

ھم ]38[ بیمارستان و گورستان از طرف ايرانیان احداث شود.

اكنون نیز اين مسجد و مدرسه دائر است و گورستان ايرانیان 

در قسمت آسیايي  Karanca Ahmetدر كنار گورستان بزرگ 

 استانبول وجود دارد.



با عنايت به مطالب مذكور اھمیت استانبول را به مثابه  نتیجه:

منزلگه و محل تالقي روشنفكران ايراني با تجدد اروپايي و 

 توان خالصه كرد:مدنیت جديد غرب به شرح زير مي

. استانبول در خاك داراالسالم قرار داشت، بنابراين 1

 شدند.زيستند متھم به كفر نميدر آنجا مي روشنفكراني كه

 اي نزديك داشت.. با اروپا خصوصاً از طريق مديترانه رابطه2

 . با آذربايجان، قفقاز، مصر و لبنان در رابطة مستمر بود.3

. از دير باز جماعتي از تجار ثروتمند و روشنفكر ايراني در آن 4

پذيرفتند و با آنان اقامت داشتند كه مھاجرين را با آغوش باز مي

ھاي مالي و معنوي خود در شدند و با حمايتھم آواز مي

ھاي گوناگوني از جمله انتشار كتب و روزنامه، ايجاد زمینه

ارتباط میان مجامع ايراني در برلین، پاريس، لندن، تقلیس و 



قاھره و نیز كربال و نجف، تنویر افكار مسافريني كه از ايران به 

-ربستان در رفت و آمد بودند، به فعالیت مياروپا، مصر و ع

ھاي جديد ملّي در تركیه و ايران بعد از پرداختند. ايجاد دولت

جنگ اول جھاني، بسته شدن راه روسیه، رفتن دانشجويان 

ايراني به اروپا، اھمیت پیدا كردن راه دريايي جنوب از طريق 

غرب به كانال سوئز و عوامل ديگر موجب شد كه رابطه ايران با 

طور مستقیم برقرار شود و ديگر احتیاجي به منزلگاھھاي میان 

راه نباشد. بدين سان اھمیت استانبول روبه كاھش رفت و 

ايرانیان مقیم استانبول نیز يا به ايران بازگشتند و يا در جاھاي 

 مختلف اروپا پخش شدند.
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