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انقالب مشروطه در ايران و نقش امپراتوري عثماني


دكتر مقصود رنجبر

در روند انقالب مشروطه در ايران ،عوامل داخلي و خارريي رراواناي نقا
داشته است .اين مقرلاه در ياي رررساي نقا

امورا اورا ع دارني در حاوت

مشروطهخواهي ايران است .امورا ورا ع درني هم در زمينهسرزا ركرا انقاالب
مشروطه در ايران اثر گذار رود و هم در ررايند وقوع آن از طرق مختلا

نقا

آرريني كرد .رخشي از اين اثر گذارا ره مقدّم رودن اين دولت در امر اصاالار
سيرسي و ايتدرعي ررز ميگردد كه مويب بعيت اصالح طلبرن ايران از حوت
آن دولت ميشد .رخشي ديگر ره عارمال و رقرراتهارا دايداي دو دولات و
رخشي از آن هم ره اضاور يررناا ايرانيارن از اصانرط و طبقار مختلا

در

امورا ورا ع درني ررز مي گردد كه ررلطبع مويب أثريذيرا آنرن از حاوت

آن

سرزمين ميشد.

واژههاي كليدي :انقالب مشروطه ،اصالحات عثماني ،ايران و عثماني.
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انقالب مشروطه ،يكي از مهمترين تحوالتي است كه تاريخ معاصرر ايرران را از تراريخ
گذشته آن جدا كرده و حيات سياسي و اجتماعي جديدي را براي ايران رقم زده است.
در تدارك مقدمات مشروطه خواهي در ايران ،امپراتوري عثماني هم به انحاي مختلر
اثرگذار بود و زمينهساز آشنايي ايرانيان با مشروطه ،در كنار دولتهاي اروپرايي ،بره شرمار
ميرود .بررسي دقيق انديشههاي اصالح طلبانه در ايران نشان دهنرده تشرابه جردي برين
دغدغههاي اين اصالح طلبان با خواستهاي اصالحي در عثماني اسرت .اراراوب اصرلي
فكر مشروطه منبعث از تحوالت سياسي اروپا بود و امپراتوري عثماني هم به عنوان حلقر
واسط ،نقش مؤثري در انتقال اين انديشهها به ايران ايفا كررد .انانكره ديرديم ملراو دو
دولت عثماني و ايران كامالً شبيه هم بود و با معضرالت مشرابهي مواجره بودنرد .انقرالب
مشروط ايران از انقالب  8093م .روسيه و تحوالت ژاپن در حال نوسازي و تجردد ،نير
متأثر بود .اين مراودات در توجه ايرانيان به تجدد و اصالحات بليار مؤثر بود .اما امپراتوري
عثماني در اين راستا جايگاه ديگري داشت .مفاهيم اصلي مربوط به مشروطيت از عثمراني
به ايران وارد شد ،اون امپراتوري عثماني از لحاظ پيوستن به جريان تجدد بليار جلروتر از
ايران قرار داشت در واقع آگاهي قلمروي جديد در ايران كه منشأ توليد رسالههاي جديد در
باب حكومت در ايران شد در پرتو هملايگي امپراتوري عثماني تحقق يافت 1.هدف عمدة
اين رساو يافتن راه ح هاي عملي براي خارج كردن كشرور از وعرع اسرفناك آن دوران
بود .بلياري از نويلندگان و نخبگران ايرن را از طريرق قرانون مريخواسرتند .ايرن تيييرر
محصول تحوالتي بود كه در نظام جهاني و ني هملرايگي ايرران رد داده برود .تيييرر در
نظام جهاني بلياري از ملاو داخلي ايران را جهاني كرده بود كه بخشي از اين ملاو در
ارتباط با امپراتوري عثماني رد داده بود .البته خود عثماني هم متأثر از انين شرايطي برود.
فريدون آدميت در تحليلي بر نقش مثبت سياست خارجي برر رونرد اصرالحات در عثمراني
تأكيد ميكند .به نظر وي ك فرايند اصالحات در عثماني از آغاز عصر تنظيمرات برا خرط
شري گلخانه ( 8533ق) تا قانون اساسي مدحت پاشرا ( 8503ق) تحرت ترأثير مثبرت
فشارهاي دولتهاي غربي بود .وي اين تأثير را به حدي ميداند كه ممكن بود بدون آنهرا
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اين اصالحات بليار كند باشد .حتي دولتهاي غربي براي اصالحات در اين دولرت گراه از
تهديد هم استفاده ميكردند .البته آدميت اين وععيت را مثبت ارزيابي ميكند ،زيرا به نظر
وي بقاي عثماني به دوام اصالحات در اين كشور بلرتگي داشرت 2.در عرين حرال معتقرد
نيلت كه بيگانگان سازندة اصالحات در عثماني بودند ،بلكه اصرالحات ناشري از وعرعيت
داخلي عثماني بود .در حالي كه آدميت تحلي كامالً متفاوتي از نقش دولتهاي خارجي در
ملير اصالحات در ايران دارد و عملكرد آنان را در اين زمينه يكلره به باد انتقاد ميگيررد.
در تحلي وي روس و انگليس هر دو بنا به منافع خود مخال پيشرفت اصالحات در ايران
بودند و با تداوم و تعميق آن مخالفت ميكردند 3.البته لرد كرزن به همان مي ان كه روسيه
را به من له مانع اصالحات در ايران متهم ميكند ،انگليس را طرفردار اصرالحات در ايرران
معرفي ميكند .به هر حال آنچه به آزاديخواهان قوت ميبخشيد ،تحوالت كشور هملايه
بود؛ به ويژه در دوران كه ملتبدين با به توپ بلتن مجلس موقعيرت برترري پيردا كررده
بودند ،پيروزي موقت مشروطهخواهان عثماني موجب تقويت آزادي خواهان ايران و سلتي
محمد علي شاه شد ،زيرا محمد علي شاه گمان ميكرد و اميدوار بود كه سلطان عثماني به
هر طريق بلاط آزاديخواهي را در عثماني بر ايند و اين دستاوي ي براي ادامره سرركوب
آزاديخواهان در ايران باشد.
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بعد ديگر تأثيرگذاري ملاو خارجي بر اصالحات را مريتروان در واقعرهاي كره در آن
سالها اتفاق افتاد سراغ گرفت .در سرال  8573وبراي عمرومي آمرد و در تهرران تلفرات
سنگيني بر جاي گذاشت و به سمت غرب كشور رفت .دولت عثمراني برراي پيشرگيري از
ورود وبا به آن كشور قرنطينه گذاشت .وزير اعظم وقت ايران ميرزا آقاخان نروري ،كره بره
ناداني و بي كفايتي معروف بود ،غاف از تمام تحوالتي كه دنيا را دگرگون سراخته ،كراري
بهتر از اعتراض نداشت .حرف وي اين بود كه بايد به دولت عثماني حرالي كررد كره حرق
ندارد قرنطينه بگذارد.
اتفاقاتي از اين قبي آگراهي قلمرروي و بيرنش سياسري جديردي را پري مريافكنرد و
نويلندگان به تألي رسالههايي دست ميزدند كه برگرفته از اين تحوالت و آگراهيهراي
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جديد بود .البته در آن مقطع تحلي هاي ساده انگارانه هم از تحوالت عثماني كرم نبودنرد؛
براي مثال يحيي دولتآبادي در اين باره مينويلد :خوشبختي عثماني در اين است كه در
اين ديار بيداران رشت امور را در اختيار خود گرفتهاند و تكاني به جامع عقب ماندة عثماني
دادهاند ،در حالي كه در ايران عكس اين قضيه اتفاق افتراده برود 5.در ايرن تحلير وي در
واقع از عمق شكافهايي كره در درون دسرتگاه حكرومتي عثمراني وجرود داشرت غفلرت
ميكند .اين شكافها آن قدر عميق بود كه دولت عثماني پس از آنكه گرفتار جنر هراي
اروپايي شد ،نتوانلت بقاي خود را تضمين كند.
ريشه لغوي مشروطه

در دوران پيشرفت اصرالحات در امپراتروري عثمراني شرمار وسريعي از برجلرتهتررين
روشنفكران ايران از طريق ارتباط با اصالح طلبان عثماني با مفاهيم و واژگران اصرالحات
آشنا شدند .حتي واژة مشروطه هم از اين طريق وارد ايرران شرد .در مرورد واژة مشرروطه،
ريش ليوي آن و اگونگي ورود آن به ايران روايتهاي مختلفي وجود دارد ،ولري يكري از
قويترين روايتها حاكي از آن است كه اين واژة از عثماني بره ايرران آمرده اسرت .سريد
حلن تقيزاده پس از مرور تاريخچ مشروطيت اول عثماني و اشاره به استبداد  35سرال
سلطان عبدالحميد كه سرمشق ظلم و دژخيم محمد علري شراه قاجرار برود ،انرين ترذكر
ميدهد كه :اين مشروطيت اولي (عثماني) كه نخلرتين حكومرت ملري در شررق برود ،در
اذهان مللمانان عدالت دوست و آزادي خواه مشرق باقي ماند ...طبعاً در نهضت اصرالحي
و آزادي طلبي و تجدد سياسي و تييير شك حكومت و تأسيس عدالت كره از اواير قررن
اهاردهم هجري در ايران به ظهور رسيد مملكت عثماني تا حدي سرمشرق برود 6.وي در
جاي ديگر معتقد است كلم مشروطه بالشك از عثماني آمرده اسرت و از زمران تأسريس
حكومت ملي در آن جا رايج شد 7.ممكن است آن را تركها درست كررده باشرند كره بره
معناي حكومت عد استبدادي يا حكومتي كه محدود به شرايطي است مريباشرد ،ولري در
نوشتههاي ترك ها به اين مطلب هم اشاره شده است كه آنهرا لفرم مشرروطيت را از واژة
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عربي شرط نگرفتهاند ،بلكره آن را از الشرارت فرانلروي اسرتفاده كرردهانرد و ايرن گونره
اشتقاقها در بين تركها رايج است 8.اين واژه همچون بلياري از اصطالحات كليردي آن
دوران ،از جنبش تركان جوان سرمنشأ ميگرفت .نامق كمال در پي يك حكومت مشروطه
بود كه نظام وكالتي را تحت توجهات اسالم تأسيس كند كه براي تمامي ملتهراي تحرت
سلط عثماني كارايي داشته باشد .اين اصطالح را مدحت پاشرا در خرالل مقطرع بريدوام
مشروطه خواهي طي سالهاي  8173م .پذيرفت .بنابراين احتماالً به لحاظ زبان شناسري
ارتباط مشروطه با «شرته» ( )chartبيشتر از ارتباط آن با «شرط» عربي است .هر اند كه
اين احتمال هم اندان دور از ذهن نيلت و شايد بتوان گفت كه هرر دو واژة در ايرن واژه
سازي جديد نقش داشتهاند.
كيفيت تأثيرگذاري

براي بررسي دقيق تر كيفيت تأثيرگذاري تحروالت عثمراني برر مشرروطه ايرران بايرد
موعوع را به تفكيك بررسي و تحلي كنيم.
نحوه تاثيرگذاري امپراتوري عثماني بر انقالب مشروطه در ايران از ابعاد مختلفي قابر
بررسي است .يك بعد آن مربوط رجال سياسي و مذهبي دوران قاجار است كه به نحوي از
وععيت داخلي امپراتوري عثماني متأثر شده و در پي ايجراد اصرالح و تحرول در سراخت
سياسي ر اداري كشور بر آمدند .بعد ديگر آن مربروط بره فعاليرت روشرنفكران و بازرگراني
است كه با حضور در امپراتوري عثماني از آن تأثير پذيرفته و براي ايجاد تحول در ايران از
آن الهام مي گرفتند .بعد سوم مربوط تأثير گذاري ملرتقيم امپراتروري عثمراني درانقرالب
مشروطه است .و بعد اهارم مربوط به فعاليت روزنامههاي ايراني مقيم استانبول است.
در بررسي ابعاد مختل ايرن تأثيرگرذاري ابتردا بره بررسري شخصريتهرا و رجرال و
جريانها و نيروهايي ميپردازيم كه با تأسي ملتقيم يا غير ملتقيم از امپراتروري عثمراني
به دنبال ايجاد تحول در ايران بودند.
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 .1رجال و نخبگان سياسي

رجال و نخبگان سياسي ايران از يك جهت بيشترين و قديميتررين تأثيرگرذاري را برا
استفاده از الگوي امپراتوري عثماني بر روند مشروط ايران داشرتند .در سرالهراي قبر از
مشروطه در ايران ،رجال سياسي با آشنايي ن ديكي كه با تحوالت عثماني داشتند م ايراي
بليار تحوالت آن ديار را درك كرده بودنرد .آنهرا بره دلير ن ديكري بره قردرت ،توانرايي
بيشتري براي انجام دادن اصالحات در جهت حفم نظام داشرتند و مريتوانلرتند اقردامات
مشابهي را در ايران پيگيري كنند.
به هر حال زمينههاي اصلي و اولي اصرالحات در ايرران را كره بره انقرالب مشرروطه
منتهي شد ،همين رجال سياسي عهد ناصررالدين شراه فرراهم كردنرد .اميركبيرر از اولرين
افرادي است كه با مالحظ اصالحات در دولت عثماني به فكر اصرالحات در ايرران افتراد.
وي اهار سال در رأس هيئت ايراني در ارزنة الروم در امپراتوري عثماني اقامرت داشرت .و
از ن ديك شاهد تحوالت اصالح طلبي در آنجا برود .اگرر اره امپراتروري عثمراني در آن
مقطع بليار عقب ماندهتر از اروپا بود ،ولري اوعراع و احروال خاصري در آن حراكم برود و
اصالحطلبان جنبوجوشي را براي اصالحات ايجاد كرده بودند.
اميركبير زماني كه منشي مخصوص ارتش بود ،مجذوب اين نظام شد و هنگرامي كره
در مقام فرستادة ويژه ايران به امپراتوري عثماني رفت .به اصالحات حاص آمده از جنبش
تنظيمات در آنجا عالقه عميقي پيدا كرد 9.بنابراين ميتوان گفت كه اصالحات در ايران به
تبع تنظيمات در عثماني و از زمان صدارت اميركبير آغاز شرد .وي در تأسريس دارالفنرون،
ترجمه وتألي كتاب و مطبوعات متأثر از عثماني بود .حتي وي در پي برقرراري مشرروطه
در ايران هم بوده است 10.اميركبير بر سر اين ملاو جان خود را ني از دست داد.
ميرزا حلين خان سپهلاالر برجلتهترين فردي است كه هرم از حيرث تأثيرپرذيري از
عثماني و هم از حيث اثرگذاري بر روند تحوالت ايران در عصر ناصري از جايگاه ممترازي
برخوردار بود .او دانش آموخته فرانله و اهارده سال وزير مختار ايران در استانبول برود .او
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پس از بازگشت به ايران ،در مقام وزير عدليه ،اصالحاتي در نظام قضايي ايجاد كرد و پس
از رسيدن به صدرات در  8511اصالحات گلتردهاي را آغاز كررد .اصرالحات بره معنراي
واقعي كلمه ،با وزارت عدليه و صدارت پرفرراز و نشريب وي پراي گرفرت و ريشره يافرت.
صدارت وي هم زمان با اوج تنظيمات در عثماني به دست مدحت پاشا و نوسازي ژاپن بره
دسررت ايتررو بررود .وي برره دلي ر حضررور دراز مرردت در عثمرراني در اوج كشررمكشهرراي
اصالحطلبانه به مراتب بيش از اميركبير تحت تأثير افكار و آراي مدرن تركان اصالح طلب
قرار گرفت و با رجال ترقي خرواه تررك ارتبراط بلريار ن ديكري داشرت 11.سپهلراالر در
گ ارشهاي خود سعي ميكرد تالش تركان را براي ترقي و اصرالح بره رد حكرام قاجرار
بكشد و آن را از ايرن طريرق بره اصرالحات ترغيرب كنرد .وي در گر ارشهراي خرود از
موعوعاتي اون ناسيوناليلم ،حكومت قانون ،ترقي مادي و فكري ميررب زمرين و لر وم
اخذ تمدن اروپايي و حقوق اجتماعي سخن ميگفت به حدي كه مريتروان گفرت مفهروم
جديد ملت و وطن را بيش از هر كس ،در نوشتههاي رسمي دوران قاجاريه وارد سراخت.

12

وي همچنين به همراه ملتشار الدوله براي اولين بار مفاهيمي ارون منفعرت نروع ،منرافع
عمومي ،رأي عامه و آراي ملت را در نوشتههاي خود به كار برد .وي عالوه بر ترقي ميرب
زمين ،به تحوالتي اصالحطلبانه در امپراتوري عثماني ني همواره اشاره داشت .از همين رو
به ميرزا سعيدخان انصاري ،وزيرامور خارجه ،سفارش ميكند كه خطابه سرلطان عثمراني و
نظامنامه هاي م بور را بخواند كره بصريرت عرالي از مضرامين آنهرا خواهرد گرفرت 13.وي
همچنين برخي كتابهاي مؤلفان اروپايي درباره قواعرد ملكيره و قروانين دولتري و رسروم
پليتيك كه به تركي ترجمه شده بود را براي ناصرالدين شاه فرستاد .همچنرين كوشريد ترا
آثار ديگري را كه به كار دولت و ملت بخورد ،جمعآوري كند.

14

همچنين سپهلاالر اقدامات مختلفي را كه در راستاي آزاد سازي افكرار در امپراتروري
عثماني صورت ميگرفت به طرور دايرم در گر ارشهراي خرود مرنعكس مريسراخت .در
گ ارشهاي وي نهادهايي كه بيشتر مورد تأكيد بروده ،پارلمران ،مطبوعرات آزاد و احر اب
بودند.
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نكته شايان ذكر اينكه سپهلاالر براي جلب همكاري ناصرالدين شاه برا اصرالحات ،او
را براي آشنايي با ترقيات دولتهاي اروپايي و نتايج اصالحات در آنجا به اروپا بررد 15.امرا
بلياري از درباريان و عوام حكومتي به دلي احلاس خطر براي منافع عظريم نامشرروع
خود ،با او به مقابله برخاستند 16.البته تالش سپهلاالر در گ ارش تحوالت عثماني و ايجاد
انگي ش در دولت ايران براي درسآموزي موجب شد كه برخي او را مقلد عثمانيران تلقري
كنند 17.درباريان با پشتيباني عوام روس ،زمينره را برراي انرداختن او از صردرات فرراهم
كردند و ديري نگذشت كه سپهلاالر دريافت كه تدبير همرايوني كرار را حوالره بره تقردير
كرده است 18.واقعيت اين بود كه عواملي اون نظام نابهسامان مالياتي كشرور ،اجراره دادن
گمركات ،زندگي پرتجم درباري ،سفرهاي پرخرج شاه به اروپا و باألخره فلاد موجرود در
تمام اركان كشور اعمحالل كشور را اجتنابناپذير مينمود 19.براي مثال يكي از اقردامات
سپهلاالر براي جلب نظر شاه ،جهت اصالحات ،همين سفرهاي اروپرايي برود كره نتيجره
كامالً معكوس به دنبال داشت و خ ان ويران كشور را تهي كرد .به هر حال مخالفتهراي
داخلي و خارجي موجبات ع ل سپهلراالر و در نهايرت مررش مشركوك وي را در مشرهد
فراهم ساختند و اصالحات وي را عقيم گذاشتند.
در دوران قاجار رجال ديگري ني تحت تأثير اصالحات عثماني بودند كه در ادامه اشاره
ميكنم .يكي از اين افراد ،ميرزا يوس خان ملتشارالدوله تبري ي اسرت كره تحرت ترأثير
امپراتوري عثماني بود .وي زماني كه نماينده سياسي ايران در پراريس برود ،عرمن شررح
نقشه اصالحات مملكت عثماني ،كوشيد تا زمامداران ايران ني از بيداري افكار در مملكرت
هملايه خود عبرت بگيرند و در راه تجدد و ترقي قدم بردارند 20.همچنين بايرد بره ملكرم
خان اشاره كرد .دوران طوالني توق ملكمخان در اسرتانبول مصرادف برا دومرين مرحلره
جنبش مشروطه خواهي در عثماني بود .وي به جهت آشنايي ن ديك با رجال و روشنفكران
عثماني و ورود در خدمت آن دولت ،از ن ديك شاهد جريان اصالحات عصر تنظيمات برود
مشاهداتش به طور ملتقيم و غير ملتقيم در افكار و نوشتههرايش مرنعكس شرده اسرت.
استعمال اصالحات سياسي عثماني در نوشتههاي ملكم خان حكايت از تأثيرپرذيري وي از
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سياسي عصر تنظيمات دارد .به نظر وي امور ايرران و عثمراني ارون حلقرههراي

زنجيري است كه از ه ار طريق به هم پيوسته است 21.ملكم در روزنامهنگراري خرود هرم
متأثر از عثماني بود و روزنام قانون خود را با وجود محدوديتها برراي ورود بره ايرران ،از
طريق استانبول به ايران ميرسانيد 22.ملكم خان همچنين با جلب نظرشاه يك دفتر برراي
دربار تنظيم كرد .اين دفتر كه كامالً از جنبش تنظيمات امپراتروري عثمراني الهرام گرفتره
شده بود ،يكي از نخلتين طرحهاي اصولي منظمي است كه در سده نروزدهم بره منظرور
انجام اصالحات نوشته شده است و سرنوشت نويلنده آن هم تبعيد به عثماني برود كره در
آنجا با ميرزا حلين خان سپهلاالر دوست شد.

23

همچنين بايد به عباس ميرزا ملك آرا شاه ادة فراري به عثماني ني اشاره شود كه بره
شدت مترأثر از اصرالحات دورة تنظيمرات در عثمراني برود 24.فررد ديگرر در ايرن زمينره،
خبيرالملك ژنرال كنلول ايران در استانبول است كه برا سريد جمرال الردين اسرد آبرادي
همكاري و همدستي داشت 25.مجدالملك هم از وابلتگان دستگاه حاكم قاجار اسرت كره
در سال  8573براي مذاكرات ديپلماتيرك بره عثمراني مأموريرت يافرت و برا اصرالحات
عثماني آشنا شد.

26

 .2نويسندگان ،روشنفكران و تجار

امپراتوري عثماني به دالي مختل در اوان مشروطيت به مح تجمع ايرانيان تبردي
شده بود .عده اي به دلي فضاي آزادتر سياسي براي ايرانيان در آنجا اقامت گ يرده بودنرد،
برخي براي كلب و كار به اين مملكت رفته بودند .اين افرراد بره طرور كلري زمينرههراي
آشنايي ايرانيان را با مشروطيت و دموكراسي و حكومت قانون فراهم ساختند .آنان واسرط
ورود انديشههاي سياسي جديد به ايران بودند .بنرابراين تحروالت و اصرالحات امپراتروري
عثماني صرفاً بر مقامات و رجال سياسي از اين تحوالت متأثر ميشدند كره از جملره آنهرا
ميتوان به ميرزاملكم خان و ميرزا آقاخان كرماني اشاره كرد.
سيد جمال الدين اسد آبادي كه نقش مهمي در شك گيري زمينههاي اوليره مشرروطه
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داشت در اواسط  8139م .از افيانلتان به استانبول رفت و در آنجرا برا روشرنفكران دوره
تنظيمات كه غالباً سكوالر بودند تماس گرفرت و در سرال  8179م بره شروراي آمروزش
منصوب شد 27.وي از مشهورترين و مؤثرترين نويلندگاني برود كره دنيراي اسرالم را بره
اصالحات فرا خواند و از اولين هواخواهان اتحاد اسالمي به رهبرري عثمراني برود .گرويي
دولت عثماني فكر اتحاد اسالمي را تحت تأثير آراي وي تعقيب ميكرد.
ميرزا آقاخان كرماني حدود سي سال داشت كه با حكمران كرمان در افتاد و مجبور شد
از شررهر خررود بگرير د و در اسررتانبول پناهنرردگي بگيرررد .وي در آنجررا بررا عقايررد جديررد و
مشرب هاي گوناگون و ب رگان و محاف سياسري عثمراني آشرنا شرد و در محفر تجردد
خواهان ترك شهرت يافت 28.همچنين ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبرير ي كتراب احمرد يرا
سفينه طالبي را در سالهاي  8575و  8573در دو جلد در استانبول منتشر كررد .هرر دو
جلد به بحث درباره علم و فن ،آن طور كه او ميشناخت ،مريپرداخرت 29.بايرد گفرت كره
بلياري از آثار ادبي ،هنري ،تاريخي و اجتماعي ايرانيان در اين دوره در امپراتوري عثمراني
ااپ ميشد و استانبول مح تجمع نويلندگان و روشنفكران ايران بود.
ويژگي همه اين افراد اين بود كه به نوعي از طريق امپراتوري عثماني برا غررب آشرنا
شده و روش هاي غرب را براي زندگي سياسي فرا گرفته و به دولت و ملت ايران توصيه و
منتق ميكردند 30.گروهي از روشنفكران جوان تحت تأثير همين گررايشهراي فرهنگري
نواحي قفقاز و امپراتوري عثماني روزنامه فارسي زبان گنن ننن

را منتشرر كردنرد .سريد

حلن تقيزاده و ميرزا محمدخان تربيت ،دو عضو اصلي اين گرروه بودنرد كره در انقرالب
مشروطه نقش مهمي داشتند 31.اين جوانان بعدها مرك غيبي را در تبري بنياد گذاشتند كه
داراي فعاليتهاي بلياري در جنبش مشروطه بود.
همچنين بايد به برخي از بازرگانان ني در مورد تأثيرپذيري از امپراتوري عثماني اشراره
كرد .آنان نه تنها از تحوالت و اصالحات اروپا مطلع بودند ،بلكه با ايجاد دفراتر نماينردگي
در قاهره ،بمبئي ،كلكته و استانبول از قوانين دنياي سرمايهداري آگراهي يافتره و در پرترو
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همين قوانين به تجارت مشيول بودند 32.ارتباط زيادي بين بازرگانان و روشنفكران ايرانري
مقيم عثماني و هموطنهاي ايراني آنها در جنوب روسيه يعني باكو و تفليس وجود داشرت.
در دوره مشروطه و بعد از آن برخي از آنها پديد آورنده ادبيات سياسي مشروطه بودنرد كره
يكي از مهمترين آنها سياحتنامر ابناايي بين

نوشرت زيرنالعابردين مراغرهاي اسرت.

زينالعابدين مراغهاي بازرگاني بود كه در كتاب خود به توصي وععيت نراگوار سياسري و
اجتماعي ايرانيان پرداخته بود .او در اين كتاب وععيت ايران را با وعع دولتهاي اروپرايي
و عثماني مقايله ميكند و آن را محصول بيكفايتي دولت حاكم ميداند .همچنرين تجرار
اصالح طلب به روشنفكران ايرانري كره در بيررون از ايرران اقامرت داشرتند كمرك مرالي
ميكردند 33.ميتوان گفت كه همكاري تجرار برا روشرنفكران و شرركت آنران در نهضرت
مشروطه تا حدي نتيج اف ايش نلبي امنيت و رونق كلب و كار آنها بود كه موجب رشرد
تجارت و فعاليتهاي اقتصادي مي شد آنان به دنبال ايجاد آن فضرا در داخر ايرران هرم
بودند.
بخش ديگر تأثيرگذاري امپراتوري عثماني را بايد در فعاليت ايرانيان مقيم اسرتانبول در
راستاي انقالب مشروطه مطالعه و بررسي كرد .در پري انقرالب مشرروطه و سرركوب آن،
مجاهدان و مبارزان بلياري از ايران تبعيد يا فراري شدند كه بخش عمده آنها در استانبول
اقامت گ يدند و در آنجا اقدامات گلتردهاي را شروع كردند .زينالعابدين مراغهاي از تعرداد
زياد ايرانيان مقيم عثماني كه همگي وعع و حال پريشاني داشتند تعجب ميكند.

34

البته بايد به نقش برجلته تبري در انتقال انديشههاي اصالح طلبانره نير اشراره كررد
آذربايجان گذرگاه كاروانهاي تجاري از سوي قفقاز و روسيه و ني عثماني برود .روسريه و
عثماني خود ني همانند دي هاي جوشان حركتهاي مردمي بودهاند .آذربايجران برا براكو
ارتباط داشت .شهر باكو به سبب جهش صنعت نفت و گلي سرمايهها و نيروهاي كرارگر
به آن ،در عرض اند دهه از يك شهر سي ده ر اهارده ه ار نفري به يك شهر انرد صرد
ه ار نفري تبدي شد .بيكاران ايراني هم به علت كوتاهي نلبي ملافت و ني هم باني در
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شاخههاي مختل صنايع روبه رشد و توسعه و ني كشاورزي و تجارت قفقاز در آنجا به كار
مشيول ميشدند .نكته جالب اينكه مردم آذربايجان براي زيارت امام رعا از طريق قفقاز
و از راه درياي خ ر به خراسان ميرفتند ،حتي نمايندگان دوره اول مجلس ني براي رفرتن
به تهران از همين راه استفاده كردند .ايرانيان در سازمان «همت» كه تشكيالت سوسيال ر
دموكرات هاي مللمان قفقاز بود ،ني حضور داشتند و حتي بعضي از آنها در ح ب سوسيال
ر دموكرات كارگري روسيه ،عضو بودند .وقتي در مجلس دوم مشرروطه حر ب دمروكرات
تأسيس شد ،جناح راديكال آن همان اجتماعيون عاميون به رهبري حيردرخان عمرواوغلي
بودند .حتي سردبيري «ايران نو» كه ارگان ح ب دموكرات ايران بود ،در دست اينان قررار
داشت.
البته بنادر درياي خ ر و خليجفارس و در انتقال انديشه اصالحي به ايران نقش داشتند،
ليكن اين تأثيرات نلبت بره آذربايجران كرمرنر

برود .بره همرين سربب مشرروطيت در

آذربايجان زمينه رشد و توسعه مييابد و هم پاسداري ميشود ،و در برابر استبداد ميايلتد.
حتي وقتي پاي نمايندگان آذربايجان در دوره اول مجلس به تهران ميرسد ،وعرع قرانون
اساسي دگرگون ميشود و بالفاصله پس از ورود اينان ملئله تنظيم و تدوين متمم قرانون
اساسي مطرح ميشود كه در ك خيلي مترقيتر از خود قانون اساسي است .انجمن ايرالتي
تبري هم خيلي كارآمدتر از انجمنهاي ايالتي و واليتي اياالت ديگر ايران بروده و پرس از
بمباران مجلس جاي آن را ميگيرد.
 .3مطبوعات و انقالب مشروطه

از عوام مهم در شك گيرري افكرار عمرومي جديرد در ايرران دوره ناصررالدين شراه،
مطبوعاتي بود كه در ايران و خارج از ايران منتشر ميشد .نوشتههاي سياسي جديرد نظيرر
روزنامهها ،ج وات ،رسالهها و كتابچهها در ميان عامه با سواد محبوبيت روز اف وني داشت.
نشريه هاي گوناگون با مباني ايدوولوژيك و ظواهر مختل نظير حبلالمتين ،نسي شنما و
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ص ر اساانيل در داخ و اختا در استانبول منتشرر مريشردند .در اوان انقرالب مشرروطه،
نشريات متعددي از آزاديخواهان ايران در استانبول ،بمبئي ،كلكتره ،مصرر و لنردن منتشرر
ميشد و با تحم سختيهاي فراوان و به طور پنهاني در داخ توزيع ميشد .اين جرايد را
بازرگانان ،جهانگردان و همچنين زوار به ايران منتق ميكردند و ازاين راه در ترويج افكرار
نو و عالقهمند كردن مردم به حكومت قانون در كشور ميكوشيدند.
اولين روزنامه آزاديخواهان مهاجر ،روزنامه اختا است كه دو روزنامه نگار جوان بره نرام
ميرزا مهدي و محمد طاهر در سال  8173در استانبول منتشر كردند .و نويلندگان زيادي
اون ميرزا آقاخان كرماني و زينالعابدين مراغهاي در آن مقاله مينوشرتند اختنا در دوران
 55ساله انتشار خود ،روزنامهنگاري ايران را وارد مرحله جديدي كرد و به نضج آگاهيهاي
سياسي و اجتماعي جديد كمك شاياني كرد .كلروي دربارة اين روزنامره مرينويلرد كره
گفتارهاي آن مايه بيداري كلان بليار گرديده است 35.يحيي دولرت آبرادي هرم اختنا را
يگانه آيينهاي براي انعكاس افكار بيداران ملت به زبان فارسي ميداند 36.حامرد الگرار هرم
معتقد است روزنامه اختا بدون شك متأثر از جرايد ترك بود كه در دهه قب در آنجا بلط
و توسط يافته بودند 37.اختا خوانندگان فراواني در ايرران عثمراني ،هنرد و قفقراز داشرت و
نمايندگي هاي متعددي را تأسيس كرده بود .محتويات اختا شام مطالبي دربارة حكومرت
قانون ،آموزش و پرورش جديرد ،سياسرت خرارجي ،نقرش دولرت هراي روس و انگلريس،
وععيت امپراتوري عثماني ،و وععيت داخلي ايران بود 38.محتويات اختا ،به ويژه مقراالت
ميرزا مهدي و محمدطاهر ،عام مهمي در بلط و توسعه افكار جديد در ايران برود .ترأثير
روزنامه اختا به حدي بوده است كه تقيزاده آن را در كنار مطالعه آثار طرالبوف تبرير ي و
ميرزا ملكم خان ،در ردي عوام مؤثر بر طرز فكر خود قررار مريدهرد و مرينويلرد كره
مطالعه مرتب روزنامه اختا به حدي در شك دادن افكار من مؤثر بود كه در سرال 8383
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ق .حوزهاي از اشخاص متجدد در تبري تشكي داديم 39.همچنين انتشار اختنا در عثمراني
سبب شد تا عدهاي از آزاديخواهان ايراني مهاجر در استانبول به دور هم گرد آينرد .دولرت
عثماني هم به دلي مخالفت با حكومت ايران ،اجازه فعاليت روزنامه اختا را ميداد .هردف
اصلي اختا آگاه ساختن مردم از وععيت ايران در آن دوره و مقايله آن برا ممالرك راقيره
بود.
يكي ازمهمترين اقدامات روزنامه اختا انتشار مطالبي در مورد امتياز توتون و تنباكو بود.
احمد كلروي يكي از عل آگاهي مردم از اين امتياز را گفتارهاي ايرن روزنامره مريدانرد.
روزنامه اختا در استانبول دو مقاله مهم و پرمي درباره امتياز رژي و انحصار تنباكو نوشت و
آن را با رژيم عثماني انين مقايله كرد .در حالي كه محصول توتون عثماني خيلي كمترر
از تنباكو و توتون ايران است ،دولت عثماني بابت حق انحصار خارجي ساليانه هفتصد ه ار
ليره عثماني ميگيرد .يك پنجم مداخ ني عايدش ميشد .از آن گذشته صرادرات توترون
عثماني از قيد انحصار آزاد است .زارع و تاجر هر دو ميتوانلتند صادر نماينرد؛ بنرابراين در
ايران از اين انحصار و امتياز منافعي به ملك و ملت عايد نخواهد شد .سره اسرت خيلري
مضرت  ...به مملكت وارد خواهد آمد كه از حاال تعداد آن ممكن نيلرت 40.روزنامره اختنا

نخلتينبار مذاكرات و متن قراردادي را قب از آنكه دولت ايران اعالم كند ،منتشر كررد و
از واگذاري اين امتياز در مقاب سود اندك اظهار نگراني كررد و آزاديخواهران و روحرانيون
ايران را به مبارزه با آن دعوت كرد 41.اين روزنامه نگراني عمومي بازرگانان ايراني را انين
بيان ميكند :واعح است كه صاحب امتياز ،كار را با سرمايه انردكي شرروع خواهرد كررد و
تنباكو را از زارعان خريده و به قيمتي باالتر به تجار و صاحبان كارگاهها خواهد فروخرت و
كليه منافع به جيب انگليليها خواهد رفت .از آنجا كه تجار ايراني حق صردور تنبراكو بره
خارج را ندارند ،آنها كه در سابق به ايرن تجرارت مشريول بودنرد ...بيكرار و برراي يرافتن
شي هاي ديگر داار خلران خواهند شد.
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همچنين يكي از اقدامات جالب اختا انتشار متن كامر قرانون اساسري  880مرادهاي
مدحت پاشا در اواي سال  8177م .است كه در انتشار انديشههراي مشرروطهخرواهي در
ايران اهميت زيادي دارد .بدين ترتيب سي سال قب از نهضت مشروطه ،روزنامه اختنا در
مورد ترتيبات و تشكيالت الزم حكومت مشروطه آشنايي فكرري داده برود 43.كلرروي در
مورد تأثيرگذاري روزنامه اختا بر فرهن

طبقه تحصي كرده به ايرن گفتره حراجي ميررزا

حلين رشديه ر بنيانگذار مدرسه در ايران است كه با دردسرهاي فراوانري اولرين مردارس
جديد را در ايران تأسيس كرد ر 44اشاره ميكند كه مرا براي رفتن به بيروت و ياد گررفتن
شيوه نوين آموزگاري گفتاري از اختر برانگيخت.
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سرانجام روزنامه اختا با فشار دولت ايران تعطي شد 46.در يكي از رسرالههراي عصرر
مشروطه در اين باره آمده است كه شياطين دولتين عثماني و ايراني موجب تعطيلري نيكرو
رقم اختا شدند.
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 .4انجمن سعادت

انجمن سعادت در كرانون تحروالت مشرروطه در ايرران قررار داشرت و در حمايرت از
مشروطهخواهان تالشهاي فراواني كرد و در وقايع مشروطه اثرر بلرياري گرذارد .در اوان
مشروطه شك گيري انجمنهاي سرّي بلرياري در ايرران برراي اهرداف مختلر شرك
گرفت .اما يكي از اين انجمنها كه به دلي استقرار در عثمراني آزادانره و آشركارا فعاليرت
مي كرد انجمن سعادت بود كره بره دنبرال سرعادت ايرانيران از طريرق برقرراري حكومرت
مشروطه بود .بعد از به توپ بلته شدن مجلس به دستور محمد علي شاه قاجار ،مهمتررين
تحوالت مربوط به مشروطه در خارج از ايران رقم ميخورد ،اون مليروني كره مجبرور بره
مهاجرت به خارج شده بودند ،در لندن ،پاريس ،قفقاز و عثمراني ملرتقر شرده و بره تكراپو
افتادند كه عمدهترين مرك آن استانبول بود .در اين ميان نقرش انجمرن سرعادت از همره
خطيرتر بود.
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اين انجمن نقش مؤثري در برخي جهتگيريهاي جنبش مشروطه خواهي داشت و در
خارج از كشور در نقش رابط بين نيروهاي آزاديخواه تبري با نج و شهرهاي اروپرا ايفرا
ميكرد .در مورد اين انجمن و هويت بنيانگذاران آن و اقداماتشران اخرتالف نظرر وجرود
دارد .احمد كلروي از اين انجمن به نيكري يراد مريكنرد و افلروس مريخرورد كره نرام
بنيانگذاران آن معلوم نيلت .به زعم وي ايرن انجمرن در اسرتانبول بره دسرت بازرگانران
آذربايجاني اداره ميشده است 49.حلين آباديان مؤسس انجمرن را سريد اسردار خرقراني
ميداند كه از شاگردان شيخ هادي نجم آبادي بوده است .سيد اسدار خرقاني در اين دوره
از گردانندگان اصلي مشروطه خواهان ايران در امپراتوري عثماني بوده است .وي پريش از
مشروطه هم نقش فعالي در گلترش انديشههاي مشروطهخواهي در ايران داشته اسرت .او
در نج اقامت داشت كه مشروطه اول به تعطيلي كشيده شد و به همراه مهاجراني ايراني
مقيم عثماني انجمن سعادت را تشكي دادند .خرقاني احكام علماي نج را مريگرفرت و
به ايران ميفرستاد و از مردم ميخواست عليه محمد علي شاه بر آشروبند و او را سررنگون
سازنند .اما عبدالهادي حاوري اسدار ممقاني را نماينده آخوند خراساني معرفي ميكند كره
وي براي تماس با آزاديخواهان به آنجا اع ام شده بود 50.به نظرر مريرسرد كره اسردار
ممقاني به واقعيت ن ديك تر است .علي قيصري هم معتقد است ممقاني از شاگردان آخوند
خراساني بوده است و كتابي تحت عنوان مللك االمام ني سالمة االسالم نوشته اسرت.
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در عين حال آخوند خراساني در نامهاي كه به انجمن ايران در لندن فرستاده ،از كمكهاي
انجمن سعادت استفاده كرده و از كمكهاي آن «محبين نوع بشر قدرداني» شده و نير از
ملاعي انجمن كه وقت خود را صرف ترقي و آزادي ميكنرد تشركر شرده اسرت .انجمرن
سعادت در اين دوران بين آزاديخواهان در پاريس ،لندن و اسرتانبول ارتباطرات منلرجمي
ايجاد كرد و از اين طريق با داخ ايران مرتبط ميشدند .همچنين اين انجمرن ارتباطراتي
بين آزاديخواهان با گروههاي انقالبي روسيه برقرار كرد .تعداد اعضراي انجمرن سرعادت را
سي نفر ذكر كردهاند.

سال نهم ،پاييز و زمستان  ،8317شماره مسلسل 33-33

53

انجمن سعادت در بيرون از ايران ني خود را نماينده انجمن ايالتي آذربايجان شناسرانيد
و بدين سان اطالعاتي كره از انجمرن تبرير مريرسريد بره همره جرا ارسرال مريكررد و
درخواستهاي انجمن تبري را به پارلمان اروپا ميرسانيد .گذشته ازايرن ،از ايرانيران مقريم
عثماني ،اروپا و هند براي تبري اعانه جمعآوري ميكردند .زماني كه نيروهراي دولتري بره
تبري حمله كردند ،برخي از نمايندگان انجمن تبرير برا ميرانجيگرري انجمرن سرعادت از
علماي نج درخواست كمك كردند .همچنين هنگام اولتيماتوم عينالدوله به تبري  ،آنران
علماي نج را از اين اولتيماتوم مطلع كردند 52.نيروي انجمن به حدي زياد شد كره ارفرع
الدوله هم كه دشمن سرسخت مشروطه بود ،خود را مشروطه خواه جلوه ميداد و سه ه ار
تومان اعانه به انجمن داد 53.زماني كه نيروهاي دولتي به تبري حمله كرده بودند ،برخي از
نمايندگان انجمن تبري كه هنوز پي به توانايي مجاهدان نبررده بودنرد بره بريم افتراده بره
ميانجيگري انجمن سعادت از علماي نج خواستند كه خودشان به ياري مشروطه ايرران
بيايند .همچنين زماني كه عين الدوله التيماتومي به تبري داد ،انجمن ايالتي تبري  ،تلگرافي
به استانبول فرستاد كه دولت قت عموم را اعالم كرده است .انجمن سعادت هرم تلگرافري
را به نج و ديگر جاها فرستاد 54.همچنين انجمن سعادت با انجمنهاي پاريس گرد آمده
بودند كه اهره بليار مهم گروه پاريس ،ميرزاكريم خان رشتي بود .اين گرروه نماينردگاني
به رشت ني اع ام ميكردند و به صورت تلگرافي با انجمن سعادت استانبول ارتباط داشتند.
بنابراين بين پاريس ،لندن و استانبول ارتباط منلجمي وجرود داشرت و از ايرن طريرق برا
داخ ايران ارتباط برقرار ميشد .عام مهم ارتباط همه ايرن گرروههرا برا ايرران انجمرن
سعادت بود كه احكام علماي نج را به نقراط مختلر كشرور ارسرال مريكررد .اعضراي
انجمن سعادت همچنين كميته ديگري ني تشركي داد ترا همره تبعيرد شردگان را متحرد
كنند.
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انجمن سعادت همچنين با ح ب اتفاق و ترقي عثماني ارتباط داشت و تحرت حمايرت
آن بود و يكي از علتهاي موفقيت آن ني همين حمايت ح ب اتفاق و ترقي بود .ماشاءار
آجوداني در اين باره مينويلد :در دوره استبداد صيير كه مجلس ملي به توپ بلرته شرد
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محمد عليشاه مجدداً بلاط استبداد را پهن كرد .گروهي ازمشروطه خواهران بره خرارج از
كشور گريختند .در استانبول انجمن سرعادت مركر تجمرع ايرانريهرا برود .در  58شروال
 8353آزاديخواهان گروهايي متشك از ترك ،فارس ،كرد ،ارمني و ايراني تشكي داد كه
دربارة ملاو مشروطيت ايران و جنايات شاه و ملتبدان سخن گفتند .يحيي دولت آبرادي
و سيد سلماسي هم از سخنرانان بودند 56.به نظر كلروي علت موفقيت انجمن اين بود كه
در عثماني ني در آن زمان آزاديخواهان پيروز شده بودند و به دلي برقراري مشرروطه در
آنجا هيچگونه ممانعتي در برابر آنان وجود نداشت 57.به نوشته دولت آبادي عدهاي از تبعيد
شدگان هم با اعضاي آن ح ب قرار كمك گذاشته بودند.
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يكي از اقرداماتي كره انجمرن در دوره مشرروطه دوم انجرام داد ،اعترراض جردي بره
اولتيماتوم و اقدام نظامي انگليس در ايران برود .در سرال 8088م .نظرارت دولرتهرا برر
استانها به وخيمترين حالت ممكن تن ل يافته بود .بحرانهاي داخلي و راه نري ايرالت و
اغتشاش و بينظمي در جنوب ،انگليس را بر آن داشت تا نيروهاي خود را روانه شيراز كند.
در اين مقطع خيال انگليس از روسيه هم راحت برود ،ارون برر اسراس قررارداد 8097م.
ايران را به دو منطقه نفوذ تقليم كرده بودنرد .ايرن اقردام انگليلريهرا در برين مشرروطه
خواهان از جمله در عثماني بازتاب بليار نامطلوبي داشت و انجمن سعادت از اين اقدام ن د
علما شكايت برد .تلگرافهاي اعتراض آمي ي به سرفارتهراي عثمراني فرانلره ،بلژيرك،
ايتاليا ،اتريش ،امريكا و آلمان مخابره شد و در آن ،اقدام انگليليها با اقردامات وتجراوزات
روس مقايله گرديد .همچنين كنفرانلي در شهر استانبول برگ ار شد كه در آن سخنرانان
به ايران احلاسات دوستي ابراز كردند و سرانجام نامهاي بره ويلهلرم دوم امپراترور آلمران
نوشتند و از او طلب كمك كردند .در اين مورد هم رقابت بين قردرتهرا موجرب شرد كره
استقل نلبي ايران حفم شود.
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 .5رسائل مشروطيت وانقالب مشروطه

بُعد ديگر تاثيرگذاري امپراتوري عثماني ،برخي رساو مشروطه است كه نويلندگان در
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آنها بين ايران و امپراتوري عثماني مقايله ميكردند و به دلي پيشررفت عثمراني ،دولرت
ايران را براي ايجاد اصالحات تحت فشار قرار ميدادند .البته اين مقايله گاهي وجه منفي
ني داشته است؛ بعضي تالشهاي دولت عثماني را در راه اصالح و ترقي مورد توجره قررار
ميدادند؛ اما برخي اين اصالحات را حيلهاي ميدانلتند كه موجبرات شكلرت عثمراني را
فراهم كرده است .آقا نورار نجفي در تأييد اصرالحات عثمراني در رسراله مقني

مسنانا

مينويلد:
اما ز با حسب احكنام لممنا النالم حجن اسنالم باامنام اننااآ
مسممانا

احب است كه اقدام آر مشنا طيت سنمتنت باقناارا آارالشن را

بنمايند آر ممالك لثماني يمين متالب بالث شد بد
مشا طيت

حناآ

ييچ اشكا بنه نممنت

باسند60.

ايشان همچنين مينويلد:
آر اين ايام مكت بي از استانب

بنه نجنا اشناس رسنيد كالمني از شني

االسالم آ لت لميه لثماني آر نجا مذك ر ب آ كه بايسنت بنه ط طنال ن شنته
ش آ آر اطااس ممالك اسالميه منتشا گاآآ.
امد حقيقي اسالمي را كه بسط لد

اين است كنه اگنا امنا ز

آاآ رنع ج ر اسنت بنا طبنذ منذيب

اسالم آر ممالك اسالميه جارا نكني  ،سيل لظيمي كه از طاس مغاط زمين بنه
نام امد بشاا با خاسته ،امام ممالك اسالميه را مح

ناب آ خ ايد

ساخت61.

اما مخالفران مشرروطه بره تحروالت عثمراني ديرد منفري داشرتند و آن را آغراز زوال
امپراتوري عثماني ميدانلتند .يكي از رساله نويلان در اين باره مينويلد:
سمتا لبدالمزيز پاآشا لثماني نيز چ

به اجاا يما قان

ننن

پاآاخنت

از ر سيا شكست خ رآ ،لي سمتا لبدالحميد به استه رأا سنديد االنني
شديد اكيد آر حمايت اسالم لمماا الالم بنا كمنا اقتندار نت حناي بسنيار
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ادارك نم آ

است62.

همچنين وي علت شكلرتهراي عثمراني در آن دوران را مشريول شردن امپراتروري
عثماني به ملاو داخلي ميداند .از يك طرف اشرتيال بره منازعره برا يونران و از طرفري
تحريك ارامنه و اختالف داخلي ،جن

ج يره كريمه ،منازعره يمنريهرا و اعرراب ،ملرئله

مقدونيه و بالكان و در عمن اين همه گرفتاري ،عثماني سريطره خرود را در مصرر محكرم
كرد.
همانطور كه مشاهده ميشود ،مخالفان مشروطه ناكراميهراي امپراتروري عثمراني را
محصول همين تحوالت ميدانلتند؛ در حالي كره موافقران ،مشرروطه عثمراني را الگروي
توسعه و تحول در ايران تلقري مري كردنرد كره ايرن ديردگاه هرم در برين سياسرتمداران،
ديپلماتها و روشنفكران رايج بود و هم در بين علمراي مرذهبي .ترأثير ناپرذيري علمراي
مذهبي از امپراتوري عثماني به سبب قرار گرفتن شهر نج  ،مرك علماي تشيع ،در حروزه
امپراتوري عثماني بود .ارتباط زيادي هم بين روحانيون مجاهد تهران با علماي نج وجود
داشت و روحانيون مجاهد تهران كه با استبداد در نبررد بودنرد ،برراي رفرع هرگونره سروء
تفاهمي از روحانيون نج (عثماني) استفتا ميكردند.

63

در مورد شيوه حكومت و نوع ارتباط با دولتهاي بيگانه هم اين مقايله سازي صرورت
ميگرفت؛ براي مثال در جايگاه سفارتخانههاي دولتهاي اجنبي نوشته شده اسرت كره در
ممالك عثماني هم مأموران سفارتخانههاي اجنبي حق حضور را دارند ،ولي ابدا حق حررف
و حكم ندارند؛ اما در محاكمات وزارت امور خارجه در حقيقت حاكم مأمور سرفير اسرت نره
رويس مجلس.

64

امتياز رژي يكي از موعوعاتي بود كه در مورد آن بيشترين مقايلهها با امتيازات دولت
عثماني انجام گرفت .از اين منظر كار عثمانيران هرم در دادن برخري از امتيراز نامرههراي
اقتصادي به بيگانگان غلط و مضر تلقي ميشد .با ايرن حرال از نظرر نويلرندگان ،دولرت
عثماني در قرارنامه دخانيات به مراتب بهتر از ايران منافعاش را تأمين ساخته بود .در عرين
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حال اين سؤال مطرح ميشد كه اگر عم عثماني معيار معقولي به شرمار مريرفرت ،اررا
ايران در جهت اصالح امور از عثمانيان تقليد نميكنرد و تنهرا كارهراي بردش را بره كرار
ميبندد 65.اين نگرش به امپراتوري عثماني به حدي بود كه علمرا در نامرهاي بره سرلطان
عثماني به وي نوشتند:
اكن

ر ا اميد خ يش را به س ا

ماآم آر سااسا ناق خياخ ا

پاآشا متمذ اسالم كه نسبت به يمه

مهابا ميباشد ،گاآانيد اينن آ ر كنه قنان

اساسي آر رژي مشا طه اا كه حاكميت يمه شها ندا
پايدارا كامل اأمين كند آر اياا الالم

يمنه مسنممانا را بنا

آارآ66.

ميرزا ابوطالب بهبهاني در كتاب خود منهاج الممي در تقليمبندي كه از حكومت مطلقه
اراوه ميدهد ،آن را به دو قلم تقليمبندي ميكند :دولرتهراي مطلقره برر دو قلرمانرد:
سلطنت مطلقه منظم مانند روس و عثماني و سلطنت مطلقه غيرر منظمره ماننرد ايرران و
افيانلتان 67.ميرزا يعقوب خان ،از نويلندگان رسرالههراي مشرروطه ،كره در حردود سرال
 8509م .در استانبول ميزيلته ،اصوالً وجود دولت در ايران را انكار ميكند .به نظرر وي
در ايران هرگ بلاط دولت وجود نداشته است؛ معناي سلطنت ايران اين بروده كره اسرباب
قت و غارت جمع نموده و به جان اهالي خانه بيفتند و يا اينكه هرگاه فرصرت نماينرد بره
تاخت و تاز به واليات همجوار بپردازند .در ايران از قديم االيام كار حكام رعيت تازي بوده
و هرگاه هم رعيت فرصت يافته كارش حاكم دواني بوده است.

68

عالوه بر اين تنظيمات و اصالحات عثماني ،بلياري را وادار كرد كه آن را داوماً بره رد
ايران بكشند و نوعي انفعال در قبال اصالحات عثماني وجود داشته باشد .در واقع تحركات
دولت هملايه به جاي اينكه الگويي براي تحول باشد ،موعوعي برراي احلراس عرع و
سلتي بوده است؛ انانكه آدميت مينويلد :حالت انفعرالي نلربت بره اصرالحات عثمراني
هملايه و رقيب ديرين ايران بيشتر بود .در تضاد ركود اجتماعي ايران ،تحررك تنظيمرات
عثماني خيره كننده بود.
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اما بعد ديگر تأثيرگذاري امپراتوري عثماني ،تأثير ملتقيم آن بر جريان مشروطه ايرران
است .در اين باره در وهله اول بايد گفت كه نقش ملتقيم دولت عثماني در جريان انقالب
مشروطه به دالي عع داخلي آن و درگيري متمادي با دشمنان خارجي زياد نبوده است.
تنها برخري از تحركرات نظرامي عثمراني در مرزهراي ايرران برر رونرد انقرالب مشرروطه
اثرگذاشت .همچنين برخي تحركات داخلي آزاديخواهان عثماني بر روحيه انقالبي در ايران
ني اثر گذار بود.
در جريان و روند انقالب مشروطه سفارتهاي روس و انگلريس بلريار فعرال بودنرد و
سفارت انگليس و مح تحصن آزاديخواهان ايران بود؛ ولي سفارت عثماني در اين زمينره
فعاليتي نداشت .ريشه اين امر به دو عام باز ميگشت :اول ،عع عثماني و درگير برودن
آن با اصالحات داخلي بود كه فرصت و قدرت الزم را براي مداخلره در ايرران را نداشرت؛
دوم ،امپراتوري عثماني تمايلي به اصالحات در ايران نداشت ،حتي دولرت عثمراني از ورود
اصالحات ايران به عثماني بيمناك بود ،اون از پيشرفت مشروطه در ايران واهمه داشرتند.
سلطان عبدالحميد در اوج مشروطه در ايران از تررس آنكره پيشررفت مشرروطه در ايرران
جنبش آزاديخواهي را در عثماني نيرومند ترر گردانرد بيمنراك برود و بره همرين دلير برا
فشارهايي كه دولت ايرران از طريرق سرفير ايرران در عثمراني محمرد علري ميررزا عليره
مشروطهخواهان ايران در عثماني اعمال كرد ،همدردي و همدستي ميكررد 69.عرالوه برر
اين از تحوالت ايران تا حدي واهمه داشتند ،به طروري كره پريش از برين رفرتن اختنراق
عبدالحميد ،انان سانلور شديدي بر مطبوعات عثماني اعمال ميشد كه مردم آن كشور از
حوادث جنبش مشروطه خواهي و اعالن فرمان مشروطه در اواي اوت  8093برياطرالع
مانده بودند ،اما خبر تخريب مجلس اول و برايده شدن مشروطه در آنجا منتشر شرد ولري
به قول تقي زاده مردم عثماني نفهميدند كه كدام مجلس برانداخته شرده اسرت.

70

يحيري

دولت آبادي هم همين موعوع را تأييد ميكند كه در ظرف دو سال مشرروطيت در ايرران
جرايد عثماني كلمهاي در اين موعوع ننوشتند؛ اما روز شنبه  53جمادي الثاني كه مجلس
ما را در تهران به توپ بلتند .تمام جرايد عثماني اين خبر را منتشر كردند .بديهي است كه
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اين امر به دست سلطان بوده تا زهر اشمي از مشروطهخواهران عثمراني گرفتره باشرد.

71

عالوه بر ملتبدين ،حتي رجال اصالح طلب عثماني هم نگرش مثبتي به ايرران نداشرتند.
توصيفي كه فؤاد پاشا از ايران اراوه ميدهد ،اگر اه غير منصفانه است ،ولي واقع بينانه هم
است او مينويلد:
اما ز سمتنت شا اياا به كمي اابع اراآ ااجندار پتازبن را اسنت ...اينن
آ لت ضميفه ناآا كه آر يا جا نزآ يا كس از آرجه التبنار حامنت انتناآ
است ،از يك طاس زيا بار آسپ ازم باباا خصمت بنه سنا منيبناآ مندليا
بيشمار م ج آ ،پي سته طالب نتنه انگيزا ميباشند .از طاس آيگا چهار جاننب
ممك ،مسك

به ايالي ابهكار

است72.

بايد گفت كه در اين دوره تصور كامالً منفي از دولت ايرران و عناصرر و عوامر آن در
امپراتوري عثماني وجود داشت؛ انانكه امينالدوله از قول خالد بي  ،سفير عثماني وصر
زبانداري از حكومت ظ الللطان آورده است« :يك دستگاه دزد و شرير ظالمي اسرت كره
خود اهالي ب رگترين دشمن آن است».

73

 .6سفارت عثماني در تهران و انقالب مشروطه

سفارت عثماني با وجود نقشي كه در جريانات مشروطيت در ايران ايفا كرد ،انتظار الزم
را برآورده نكرد .شايد علت اين امر عع داخلي آن از يك سو و مخالفت سلطان عثمراني
با پيروزي مشروطه در ايران از سوي ديگر بود .اين نقش را در سه مقطرع كرامالً متفراوت
ميتوانيم بررسي كنيم.
در دوران جنبش مشروطه ،آزاديخواهان از سفارت عثماني كمك گرفته بودند .تحصرن
كنندگان در حرم حضرت عبدالعظيم و ساير رهبران و سران مشروطه خواستار عر ل عرين
الدوله از صدارت بودند و يقين داشتند كه با كلب اين پيروزي به موفقيتهاي ديگري هم
ناي خواهند گرديد .اما اون هنوز نيروي نهضت براي كلب انان موفقيتي كافي نبرود از
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اين رو علماي پناهنده ،سفير عثماني را واسطه خود و شراه قررار دادنرد و سرفير نير ايرن
مأموريت را پذيرفت و عريضه پناهندگان را كه متضرمن درخواسرتهراي آنران مبنري برر
اجراي قوانين اسالم در سراسر كشور ،ع ل نوز بلژيكي از رياسرت گمررك و ماليره ،عر ل
عالء الدوله حاكم تهران ،تأسيس عدالتخانه  ...ن د مشيرالدوله ،وزير امور خارجه فرسرتاد و
او عريضه را به شاه داد و با حضور عين الدوله آن را قراوت كرد .مظفرالدين شاه كه ترا آن
روز از خواستههاي علما و پناهندگان اطالعي نداشت ،به مشيرالدوله ابالغ كرد كه موافقت
خود را با خواسته هاي مشروطه خواهان به سفير عثماني اعالم كند و به عين الدوله دستور
داد كه تا آقايان را بااحترام به تهران بازگرداند .عين الدوله با خدعه و نيرنر

اهرار ترن از

پيشكاران علما و روحانيون پناهنده در حرم حضرت عبدالعظيم را به بهانه گفتوگو دربراره
خواسته هاي آنان به خانه خود كشرانيد و آنران را نر د خرود نگراه داشرت و بردين ترتيرب
ميانجيگري سفير عثماني ني به نتيجه نرسيد.

74

همچنين سفارت عثماني در تهران مح تحصن مخالفان دولت ني شد ،ولي نتوانلرت
امنيت آنان را تأمين كند .محمد عليشاه پس از كودتاي موفق خود ،مجلس شروراي ملري
را منح كرد و  30نفر از مخالفان را كه موفق به فرار شده يا به سفارت عثماني پناه برده
بودند بازداشت و اغلب آنها را اعدام كرد 75.از همين رو آزاديخواهان اندان نمريتوانلرتند
در سفارت عثماني احلاس امنيت كنند ،اون دولت عثماني ععي تر از آن بود كره بتوانرد
حريم امن مطمئني برراي متحصرنان بره وجرود بيراورد ،ارون بره گفتره روزنامره اخبنار

مشا طيت ،بعد از گرفتن مجلس ،سفير عثماني با دولت همراهري كررد و متحصرنان را از
سفارت خارج كرد و به آنان گفت كه اگر شما مشروطه ميخواهيد ،شاه اعالن كرده اسرت
كه بعد از سه ماه مشروطيت برقرار خواهد شد و اگر تامين ميخواهيد به شما بليت ترأمين
ميدهم .آنها هم به اجبار خارج شدند 76.با وجود اين گروهي از مشرروطه خواهران برر آن
شدند كه يك مرك اجتماعي بر عد شاه تشكي دهند ،بنرابراين در  53ذيقعرده 8353
( 50آذر) گروهي از علما ،تجار و اصناف كه عده آنران برالب برر سيصرد ترن مريشرد بره
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سفارتخانه عثماني پناهنده شدند و گروهي ديگر هم با سيد علي آقا و سيد جمال افجرهاي
به حضرت عبدالعظيم رفته ،بلت نشلتند .برخري علرت ايرن تحصرن را نراتواني شراه در
بازسازي اقتصادي ميدانند .اين ناتواني باعث شد كه مشروطهخواهان به سركردگي صرنيع
الدوله در  53ذيقعده  8353در سفارتخانه عثماني بلت نشلتند .در روز بعد تعداد آنهرا
به  539نفر رسيد و از شاه خواسرتند ترا مشرروطه را برار ديگرر برقررار سرازد .در اهرارم
ذيالحجه ( 51دسامبر) بازار بلته شد و ماهراي ژانويره و فوريره شراهد كشرمكشهراي
طوالني براي تللط بر بازار بوديم كه به پيروزي مشروطه خواهان انجاميد.
تدارك مالي متحصنين به عهده تجار مشروطه خواه بود .اين تجار براي اعاده مشروطه
به همان شك سابق تالش ميكردند؛ 77اما اينكه ارا اين بار به جاي سفارت انگلريس در
سفارت عثماني به بلت نشلتند تأم برانگي اسرت بره نظرر مريرسرد علمراي نجر و
مشروطه خواهان پيرو آنها با آگاهي از آثار زيانبرار بلرتنشريني دوران مبرارزه در سرفارت
انگليس بر افكار عمومي و سرنوشت نهضت ،اين بار سفارت يك كشرور اسرالمي را برراي
تحقق اهداف خود مناسبتر يافتند .ممكن است بلتنشيني در سرفارت عثمراني بره ايرن
علت ني باشد كه دولت انگليس با تجربه از دوره قب  ،بلتنشينان را بره آن سرو هردايت
كرده تا از سويي تظاهر به بي طرفي كرده باشرد و از سروي ديگرر روشرن سرازد كره هرر
سفارتي قادر به ح بحران سياسي ايران نيلت 78.در هر حال بعرد از ايرن بلرتنشريني،
علما تلگرافهاي متعددي را به تهران ارسال كردند؛ علماي ايراني مقريم عرراق بره دلير
دوري از دسترس محمد علي شاه توانلتند نهضت مشروطيت و آزاديخواهي را برا فعاليرت
خلتگي ناپذير ادامه دهند .يحيي دولت آبادي در مورد اين تحصرن و خطرري كره از سرر
متحصنان گذشته مينويلد:
آر اهاا بمد از اينكه زاآيخ ايا از اينكه شا به لد خ آ آر آاآ الال
انتخاباي نا كند ،مأي س نااميد شدند ،كثياا از ج ر حناني

كسنبه

اجار زاآا خ ا آر سفاري لثمناني متحصنن شندند از نجنا بنه اشناله آر
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خص ص الاآ حك مت ممي صحبت ميآارنند اقنداماي آ لتني بنااا متفناق
يا بينتيجه ميماند آر نهايت به ا سط آ سنفاري ر س انگمنيس

كاآ
آر استانب
بيا

كاآ

از زاري خارجه لثماني خ استه ميش آ كه آرخ است اياا را آر
ماآم از سفاري آر اهاا بپذيانند آ لنت لثمناني ين

را

مي پذياآ .اين خبا از س ا به انجمن سماآي مخابا ميشن آ آر اينن مينا
آ لت باآا با مذاكا با شي االسالم لثماني به ا ميگ يند كنه اهاانينا را
سفاري آيگاا را كه از سفاري شما سيعاا است ميشناختند ،لني نخ اسنتند
آر ايام مشا طيت به خانه كفا پنا بباند امنا ز جن ر حانينت آر سنفاري
لثماني جمع اند شايسته نيست كه نها را از سفاري بينا
شي االسالم مانع از

كننند .پنس از

ميش آ بمد از بحث آر ييئنت زرا شني االسنالم از

اماض به متحصنين جم گياا

ميكند79.

در اعاده مشروطيت ،عالوه بر تحصن در سرفارت عثمراني ،تحروالت داخلري ايرران و
عثماني هم اثر گذار بودند .بحراني شدن اوعاع تهران و واليات ،مالقات سفيران روس و
انگليس با شاه و انتشار اخباري مبني بر درخواست آنران برراي اعطراي مشرروطيت و نير
انتشار خبر حركت نيروهاي بختياري به سمت تهران ،و در عثماني هم تيييرات سياسي در
آن و بركناري سلطان عبدالحميد كه طرفدار نظام استبدادي بود ،عرورت اعطاي مشروطه
را براي شاه فراهم كرد .همچنين در خالل اين تحصن ،دو سفارت روس و انگليس ملئله
بلتنشيني مخالفان شاه در سفارت عثماني را دست مايه فشار عليه عثماني قررار دادنرد و
خارج شدن آنان از بلتنشريني را منروط بره اعراده مشرروطه كردنرد 80.شراه در اهرارده
ربيعالثاني  8357پنج مه  8090اجازه تشكي مجلس منتخب ملت را صادر كرد و پرس
از آن متحصنان سفارت عثماني را ترك كردند و سفير عثماني هم ادامره حضرور آنران در
سفارت را نادرست خواند؛ از اين رو متحصنان كه خواستههايشان تأمين شده بود به تردريج
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بعد از پيروزي مشروطه دوم و در جريان خلرع سرالح مجاهردان هرم ،عثمراني نقرش
متفاوت و دوگانهاي ايفا كرد .از يك سو دو نماينده از سفارتهاي عثمراني و آلمران سرعي
كرده بودند به ستارخان بقبوالنند كه در مقاب دولت مقاومت نكند ،از سروي ديگرر وقتري
نمايندگان دولت براي خلع سالح مجاهدان رفتند دو عضو سفارت عثماني در پارك اتابرك
حاعر شده و مردم را به مقاومت تشويق كردند .اما بعد از اقدام نظامي عثماني عليه ايران،
اين وععيت تا حدودي تييير پيدا كرد و آزاديخواهان و مشروطه طلبان انردان تماير بره
حضور در سفارت عثماني نشان ندادنرد ،ارون هردف ملّيرون پاسرداري از حردود و حرريم
زيربناي فكري بود وآنان نميتوانلتند تجاوز قشون عثماني به ايران را ناديده بگيرند.
در مورد تأثير غير ملتقيم امپراتروري عثمراني ونير معضرالت داخلري آن در انقرالب
مشروطه ايران بايد به نقش ارامنه و ح ب داشناكليون در انقرالب مشرروطه اشراره كررد
ارامنه بيشتر به دنبال آزادي و استقالل خود از امپراتوري عثماني بودند .انقالب مشروطيت
ايران پديدهاي منحصر به فرد در گرد آوردن مردماني برا زمينرههراي مختلر اقتصرادي،
اجتماعي ،قوميتها و اعتقادات مذهبي ،ايدوولوژيهراي متنروع و جتري كشرورها در يرك
درگيررري بررراي پارلمرران و مشررروطه بررود؛ از جملرره داشناكلرريون در انقررالب ايررران و در
كشمكشها شركت فعال داشت؛ به اين دلي كه اعتقراد داشرت شررايط و اوعراع حرال و
آينده ارمنيها در ايران ،قفقاز و امپراتوري عثماني ملتقيماً وابلته برا مرردم ايرران اسرت،
اون موفقيت يك قيرام مشرروطه طلبانره در ايرران ،برر حكومرتهراي منطقره از قبير
امپراتوريهاي روسيه و عثماني تأثير داشت و ميتوانلت شرايط و اوعاع را در ارمنلرتان،
روس و عثماني بهبود بخشد .برجلتهترين فردي كه از ارامنه در جنربش مشرروطه ايرران
شركت كردم يپرم خان ارمني بود.
نتيجهگيري

انقالب مشروطه در ايران از عوام مختلفي متأثر گرديده اسرت كره بخشري از آن بره
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امپراتوري عثماني باز ميگردد .در اين ميان تحوالت عثماني نقشي تعيرين كننرده داشرت.
امپراتوري عثماني كانالي براي ارتباط و پيوند فكري ايرانيران برا تحروالت دنيراي غررب
محلوب ميشد و استانبول قويتر از تفليس ،بمبئي و قاهره عم مريكررد و ايرانيران از
اين طريق به عقب ماندگي خود پي ميبردند .در مجموع مريتروان گفرت دولرت عثمراني
نقش مثبتي در تحوالت مشروطهخواهي در ايران ايفا نكرد؛ البته تحوالت و انديشرههرايي
كه در عثمان مطرح بود در زمينهسازي براي مشروطه در ايران نقش اساسي داشت؛ اما در
دوره نهضت مشروطه و پس از آن و ناامنيهاي ناشي از آن كره ايرران نيراز بره امنيرت و
آرامش داشت تا بتواند نهادهاي جديد را تثبيت كند به ايران حمله كرد و نراامنيهرا را بره
مراتب بيشتر كرد و اين حمالت عربات مهلكي را بر مشروطهخواهي ايران وارد كررد ،بره
طوري كه دولت و مجلس بعد از مشروطه هرگ نتوانلتند بره ايرن اوعراع سرر و سرامان
بدهند؛ البته در اين اقدام عثماني نميتوان نقش تحوالت برينالمللري و سياسرت خرارجي
جديد آلمان را هم ناديده گرفت .بيترديد نظام بين المللي از اواسط دوره قاجاريه برر رونرد
تحوالت ملتقيم و يا غير ملتقيم اثر مينهاد .انگليس حمايت نيمبند خود را از مشروطه تا
زماني كه قدرتهاي جديدي در نظام بينالمل ظهور نكرده بود ادامه داد و زماني كه خطر
آلمان را احلاس كرد با روسيه همنوا شد و قرارداد  8097م .را با آن كشرور امضرا كررد.
اين امر به خوبي نشان ميدهد كه مشروطيت در ايران بيش از هر اير قربراني تحروالت
نظام بينالمل گرديد .پس از تحوالت جهاني و شك گيري بلروك بنرديهراي جهراني و
فراهم شدن مقدمات جن

جهاني اول ،بريتانيرا و روسريه در اقردامي هماهنر

سياسرتي

نلبتاً يكپاراه در ايران اتخاذ كردند تا از پاگيري يك قدرت سوم در ايران جلوگيري كنند.
ماجراجويي هاي آلمان پاي عثماني را هم بره وسرط كشريد و نهايتر ًا هرر دو قربراني ايرن
ماجراجويي شدند .عثماني به طور كلي از هم پاشيد و آلمان هم تقريبا در جن

منهدم شد

و مشروطه ايران هم از گ ند اين تحوالت مصون نماند.
در واقع ايران بعد از مشروطه از هر طرف در معررض مداخلر نيروهراي خرارجي قررار
داشت و آغاز جن

جهاني اول امپراتوري عثماني را هم به طرور ويرژهاي بره ايرن كشرور
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اعافه كرد .در انين شرايطي جمعآوري نيروهايي كه جنبش آزادي ملي را تداوم بخشريده
و آن را توسعه دهد ،امكانپذير نبود؛ بنابراين اين دولت حتي اگر بره واقرع هرم ملري برود
نميتوانلت نقشههاي اصالحي خود را اجرا كند .در واقع از سرقوط محمرد علري شراه ترا
كودتاي  8500بيلت كابينه در ايران به سر كار آمرد كره هريچ كردام از آنهرا نتوانلرتند
رعايت عمومي را جلب كنند و اين عمدهترين زمينه براي نرابودي مشرروطيت برود ،ولري
بخش اعظم اين ناكارآمدي از تبعات جن

جهاني اول در ايران بود .به نظر مريرسرد كره

ايران همواره بدون اين كه بخواهد بخشي جداييناپذير در معادالت سياسي جهراني بروده
است.
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پينوشتها

 .مراد ثقفي ،رسرئلي در ررب اكومتمندا ،ررزريني الش سيرسي نخبگرن اياران در دوره
قريرر ،نصمنامه گفتگ  ،ش ( 44آذرمره  )44ص  .44
 .رريدون آدميت ،انديشه ااقي حك مت قان  ( ،هران :خاوارزمي ،اارا او )53 ،

ص  6ا  .65

 .5يما  ،ص  .63
 .4يما  ،ج  ،6ص  2و نيز يحيي دولت آرردا ،حياي يحيني ( هاران :عطارر ،رردوساي،

 )534ص  .4

 .3اسن قيزاده ،مقاالي اقيزاآ  ،ج  ( ،هران :ريير) ص  .32
 .6يما  ،ص  .52
 .3يما  ،ص  35ا  .34
 .4يرواند آرراهرميرن ،اياا بين آ انقالط ( هران :نشر ني )541 ،ص  .31

 .2رايم رئيس نير ،اياا

لثماني آر ستانه قا بيست  ،ص  .53

 .1يما  ،ص  .31
 .يما  ،ص  .51
 .رريدون آدميت ،پيشين ،ص .56
 .5يما  ،ص  .54
 .4يما  ،ص  .5
 .3صردق زيبر كالم ،سنت مدرنيته ،ص  .5
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 .6رريدون آدميت ،انديشه ااقي ،ص  .54
 .3مرشرءاهلل آياوداني ،مشنا طه اياانني ( هاران :نشار اختاران ،اارا اهاررم)544 ،

ص .54

 .4اولريخ گركه ،پيش به س ا شاق ،اياا آر سياست شاقي لما آر جن

ريده يرويز صدر ( هران :كترب سيرمك )533 ،ج  ،ص  .44

جهناني ا ،

 .2ارمد الگرر ،ميازا ممك خا  ،ريده يهرنگير عظيدر ( هران :نشر مدرس .)562 ،
 .1رايم رئيس نير ،پيشين ،ص  .5
 .آرراهرميرن ،پيشين ،ص  46ا  .43هدچنين رريد گفت كه لژررامرسونرا رراا اولين ررر
در ايران ره دست ملكم راه اندازا شد كه در ع دارني رار آن آشانر شاده راود( .ر .م :آدميات،
ص .)63
 .عبرس ميرزا ملك آرا ،شاح حا لباس ميازا ممك راء ،عبرس اقبر آشاتيرني ( هاران:

رررك )53 ،ص  .4

 .5يما  ،ص  .51
 .4ررزين واد  ،ر يار ا اياا بنا مدرنيتنه ،ريداه مهادا اقيقات خاواه ( هاران:
انتشررا

ققنوس )545 ،ص  .3

 .3يما  ،ص .31
 .6يما  ،ص  .46
 .3رسو يعفريرن ،مقاالي ااريخي ،ج ( 6قم :انتشررا

دليل )532 ،ص  .23

 .4سهيال راري رررسرني ،اجار ،مشنا طيت آ لنت مندر ( هاران :نشار ارريخ اياران،

 )544ص .52

 .2علي قيصرا ،ر شنفكاا اياا آر قا بيست  ،ريده محدد دهقرني ( هران :انتشاررا

هرمس )544 ،ص  .51
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 .51زين العرردين مراغهاا ،سياحت نامة اباايي بي

 )56ص  2ا  .1

يا بنالا امصنب ا  ( ،هاران :ساويده،

 .5يرواند آرراهرميرن ،اياا بين آ انقالط ،ريده اادد گال محدادا و محداد اراراهيم
رتراي ( هران :نشر ني) ص 23؛ اادد كسروا ،ااري مشا طه ،ص .62
 .5اسدرئيل رائين ،انجمنياا ساا آر انقالط مشا طه ( هران :انتشررا

يرويدان ،اارا

او  )54 ،ص  3و  .53
 .55يما  .31 ،

 .54اادد كسروا ،ااري مشا طه اياا  ،ص  .41
 .53ر .م :رايم رئيس نير ،پيشين 33 ،ا  .41
 .56اسن قيزاده ،زندگي ط ناني من ( هاران :انتشاررا

راردوس ،اارا او )534 ،

ص .3

 .53رريدون آدميت ،ش رش با امتياز نامه رژا ( )561ص  .
 .54ذاكر اسين ،متب لاي سياسي اياا آر لصا مشا طيت ( )562ص  .44
 .52يرواند آرراهرميرن ،پيشين ،ص  .26
 .41رايم رئيسنير ،پيشين ،ص  .54
 .4رراا مطرلعه اين دردسرهر ،ر .م :مرشرءاهلل آيوداني ،پيشين .
 .4اادد كسروا ،پيشين ،ص  .43
 .45اديد موتنر ،سيا متب لاي آر اياا (دانشگره هران )531 ،ص  .24
 .44غالمحسين زرگرا نژاد ،رسائل مشا طه ،ص  .32
 .43اادد كسروا ،پيشين ،ص  64و  .646
 .46اسين آررديرن ،ص ،13منصوره ا حرديه ماني ،ص  .46
 .43اادد كسروا ،ااري مشا طه اياا ( هران :اميركبير ،ارا سوم .)551 ،
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 .44علي قيصرا ،پيشين ،ص  .43
 .42ماني ،ص 43؛ كسروا ،پيشين ،ص  .644
 .31اادد كسروا ،پيشين ،ص  642ا  .644
 .3يما  ،ص  .644
 .3ماني ،ص  .43
 .35مرشرءاهلل آيوداني ،پيشين ،ص  .45
 .34كسروا ،پيشين ،ص  .433
 .33ره نقل از مرري ،پيشين ،ص  .564
 .36اسين آررديرن ،پيشين ،ص  54ا  .53
 .33غالمحسين زرگرا نژاد ،رسائل مشا طه ،ص  .443
 .34يما  ،ص  .35
 .32يما  ،ص  563و ص  .532
 .61م .يرولويچ ،پيشين ،ص  .3
 .6رريدون آدميت ،ايدئ ل ژا نهضت مشا طيت ،ص  .3
 .6يما  ،ص  .45
 .65عبداهلل ارئرا ،پيشين ،ص  .553
 .64رريدون آدميت ،انديشه ااقي ،ص  .23
 .63يما  ،ص  22ا  .11
 .66اادد كسروا ،پيشين ،ص  .436
 .63سيد اسن قيزاده ،مقاالي اقيزاآ  ،ج  ،ره كوشا

 )542ص 4ا  .45

 .64يحيي دولتآرردا ،پيشين ،ج  ،5ص  .3

ايارج ارشارر ( هاران :ارسات،
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 .62رريدون آدميت ،انديشه ااقي ،ص  .2ره گفته آدميت نرصرالدين شره هم اين مقرله را

خوانده است .

 .31يما  ،ص  .52
 .3علي اصغر شديم ،اياا آر آ ر سمتنت قاجار ( )545ص  466ا .663
 .3يرواند آرراهرميرن ،پيشين . ،
 .35ر زنامه اخبار مشا طيت ،ص  .35
 .34سهيال راري رررسرني ،پيشين ،ص  .24
 .33مصطفي قوا ،نااز نا آ مشا طه (ريير :مؤسسه مطرلعار

 )544ص  .551

 .36يحيي دولت آرردا ،پيشين ،ج  ،5ص  .64
 .33مصطفي قوا ،پيشين ،ص  .55
 .34سهيال راري رررسرن ،پيشين ،ص  .24
 .32منصوره ا حرديه ماني ( )535ص .41
 .41ا يسي نامه (مرداد  )544ص  .45
 .4يما  ،ص  63و .64

ارريخ معرصار اياران،
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منابع
 -آررديرن ،اسين ،بحران مشروعیت در ایران ( هران :موسساه مطرلعار

و ياژوه هارا

سيرسي.)8313 ،
 آرراهرميرن ،يرواند ،ایران بین دو انقالب ،ريده اادد گل محدادا ( هاران :نشار ناي،.)8319
 آيوداني ،مرشرءاهلل ،مشروطه ایرانی ( هران :نشر اختران ،ارا اهررم.)8311 ، ا حرديه مرري ،منصوره ،پیدایش و تحول احزااب ییسیزی ،مشزروطیت ( هاران :نشارگستره.)8338 ،
 -آدميت ،رريدون ،اندیشۀ ترقزی و حوومزت قزسنون (انتشاررا

خاوارزمي ،اارا او

.)8313
 آدميت ،رريدون ،ایدئولوژیی نهضت مشروطیت ( هران :انتشررا -آدميت ،رريدون ،شورش بر امتیسز نسمه رژی ( هران :ييرم.)8339 ،

وشنگران ،ري ر).
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 الگرر ،ارمد ،میرزا ملوم خسن ،ريده يهرنگير عظيدر ( هران :نشرمدرس.)8330 ، يرولويج ،و .رير ،س .ايرانسكي ،یه مقسله دربسرة انقزالب مشزروطه ،ريداه م هوشايرر( هران :شركت سهرمي كتررهرا ابيبي (و انتشررا

امير كبير) ارا دوم.8337 ،

 -يركتچي ،اادد ،مدخل اصالح طلبی ،در دان

نرمه يهرن اسالم ،8370 ،ج .0

 -يي ام هولت و آن لدوتون ،تسریخ ایالم ،يژوه

دانشگره كدباريج ،انتشاررا

اميركبيار،

.8315
 راري رررسرني ،سهيال ،جرر ،مشروطیت و دولزت مزدرن ( هاران :نشار ارريخ اياران،.)8311
 -قوا ،مصطفي ،فراز و فرود مشروطه ( هران :مؤسساه مطرلعار

ارريخ معرصار ايارن،

.)8311
 -قيزاده ،اسن ،زندگی طوفسنی من ( هران :انتشررا

رردوس ،ارا او .)8371 ،

 قيزاده ،اسن ،مقسالت تقیزاده ،ج 8ره كوش  ،ايرج ارشرر ( هران :ارست.)8310 ، ثقفي ،مراد ،ریسئلی در بسب حوومتمندی ،رارزريني االش سيرساي نخبگارن اياران دردورة قريرر ،رصلنرمۀ گفتگو ،ش  ،11آذر مره .11
 -يعفريرن ،رسو  ،مقسالت تسریخی ،درتر ششم (قم :انتشررا

دليل.)8370 ،

 ارئرا ،عبد الهردا ،تشیع و مشروطیت درایران و نقش ایرانیسن مقیم درعراق ( هاران:اميركبير.)8318 ،
 دورساون ،داوود ،دین و ییسیت در دولت عثمسنی ،ريداه داوود رااريي و منصاورهاسيني ( هران :كتررخرنه ،موزه و مركز اسنرد مجلس شوراا اسالمي ،هران.)8318 ،
 -دولت آرردا ،يحيي ،حیست یحیی ،چ اهررم ( 8371 ،هران :عطرر ،رردوسي.)8378 ،
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 ذاكر اسين ،عبدالرايم ،مطبوعست ییسیی ایران در عصر مشروطیت ( هران :انتشررادانشگره هران.8330 ،
 رئيسنير ،رايم ،ایران و عثمسنی در آیتسنه قرن بیستم ( بريز :ستوده.)8371 ، -رائين ،اسدرعيل ،انجمنهسی یری در انقالب مشرطه ( هران :انتشررا

يرويدان ،اارا

او .)8318 ،
 دجيد السلطرن فرشي ،ميرزا اسداهلل ،روزنسمه اخبسر مشروطییت و انقزالب ایزران (راهكوش

ايرج ارشرر) ( هران :امير كبير.)8313 ،

 زرگرا ،غالماسين ،ریسئل مشروطه ( هران :كوير.)8371 ، زيبر كالم ،صردق ،ینت و مدرنیته ( هران :روزنه.)8377 ، سرسرني ،خرن ملك ،یسدبودهسی یفسرت ایتسنبول ( هران :ررنك.)8331، شديم ،علي اصغر ،ایران در دوره یلطنت قسجسر ( هران :نشر زريرب.)8370 ، طبرطبااريي ،يااواد ،دیبسچززهای بززر نیریززۀ انحطززسن ایززران ،ااارا اهااررم ،نشاار نگاارهمعرصر.8311،
 -روران ،يرن ،مقسومت شوننده ،ريده اادد دين هران :موسسه خدمر

ررهنگي رسر،

.)8377
 روكو ،ميشل ،حوومتمندی ،ريده مراد ثقفي ،رصلنرمه گفت و گو ،شدرره .11 قيصرا ،علي ،روشنفوران ایران در قرن بیستم ،ريده محدد دهقرني ( هران :انتشاررهرمس.)8311،
 كر وزيرن ،محددعلي ،تضسد دولت و ملت در ایران ،ريداه علايراار طياب ( هاران:نشرني.)8319 ،

 -گركه ،اولاريخ ،پیش به یوی شرق ،ایران در ییسیت شرقی آلمسن در جنز

جهزسنی
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اول ،ريده يرويز صدرا ( هران :كترب سيرمك ،ج.)8377 ،8
 مراغهاا ،زين العرردين ،ییسحت نسمۀ ،ارراهيم ريا ،ير رالا عصاب او ( هاران :ساويده،.)8335
 ملك آراء ،عبرس ميرزا ،شرح حسل عبسس میرزا ملک آراء ،اقبار آشاتيرني ،عبارس (راهو مقدمه) ( هران :نشر رررك.)8353 ،

كوش

 موتنر ،اديد ،ییر مطبوعست در ایران ( هران :دانشگره هران.)8379 ، ميالني ،محسن ،شولگیری انقالب ایالمی ،ريده مجتبي عطررزاده ( هران :نشار گارمنو.)8318 ،
 نريبيور ،محدد ،تحوالت ارتش از عهد قسجسر تس پسیسن یلطنت پهلوی ،مرهنرمۀ زمرناه،دا  ،8313شدرره .35
 نوايي ،عبدالحسين ،شرح حسل عبسسمیرزا ملک آرا ( هران :رررك ،دوم.)5333 ، وااد  ،فرزین فرویسرویی ایران بس مدرنیتزه ،ريداه مهادا اقيقات خاواه ( هاران:انتشرر

ققنوس.)8313 ،

 كر وزيرن ،محددعلي ،دولت و جسمعه در ایران ،ريده اسن ارشرر ( هران :نشر مركاز،ارا سوم.)8311 ،
 كرزن ،يرج نر رنيل ،ایزران و قضزیه ایزران ،ج ( 5هاران :شاركت انتشارراررهنگي.)8335 ،
 كسروا ،اادد ،تسریخ مشروطه ایران ( هران :امير كبير ،ارا سوم.)8339 ،

علداي و

