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  چکیده

ص نبش ا مات، ج یك دوره الحاتنظی ماني در  مت عث سالھ ت در حكو ھل   چ
ست یر . ا خان امیركب مدتقي  یرزا مح خود م ضور  مان ح ماندرز  یدر عث

مرگ پس از  در آنجا باشد. ھا یدگرگونفرصت یافت تا از نزدیك شاھد 
با صدارت میرزا آقاخان نوري امیر، نزدیك بھ دو دھة تاریك دیگر 

ن خان سپھساالر رسید. او ینوبت بھ میرزا حسو آنگاه بر ایران گذشت 
مدت  تار  ١٢كھ  نوان وزیر مخ بھ ع ماني  سفارت ایران در عث سال در 
در عثمــاني را اجتمــاعي  ـھاي سیاسي كرد از نزدیك دگرگونيخدمت مي

دولــھ نیــز یكــي الخان ناظممیرزا ملكمافزون بر آن،  .ودمشاھده نم
ان ھــاي دورنوانــدیش ایرانــي اســت كــھ از دگرگــوني دیگر از رجــال

  است. تنظیمات در عثماني تأثیر پذیرفتھ
سھ ھر  ین  ستمداران ا ستھ  سیا مان اق برج ني در ز خود در اایرا مت 
 دیــده،از نزدیك را  ھاي دوران تنظیمات در آن کشوررگونيعثماني دگ

در این نوشتار پس از  .پذیرفتھ انداز آن تأثیر با آن آشنا شده و
ھــا ھاي منابع در ایــن زمینــھ بــھ نقــد و ارزیــابي آنبررسي نوشتھ

قادی،پردا لي و انت با روش تحلی تھ و  یزان  خ گونگي و م  یرتأثچ
مورد بررسی قرار خواھد ھاي دوران تنظیماتآنان از دگرگوني یرفتنپذ

  گرفت.
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  مقدمه

هـاي مـرزي و   ترکیـه را تنهـا پیکارهـا، درگیـري     تاریخ روابط میان دو کشـور ایـران و  

در مناسـبات میـان    تمدنیفرهنگی و  مشترکات ، بلکهدده اختالفات بر سر خاك تشکیل نمی

  وجود ارتباطات دیرپاي دو کشور حکایت می کند.از  دو کشور

 ،، بـه ویـژه از سـدة نـوزدهم بـه ایـن سـو       با نگاهی گذرا به تاریخ روابط ایران و ترکیـه 

در مناسـبات   نتـوان یافـت کـه اوج آ   مـی  جامعـه دو هاي زیادي در مناسبات میـان  همانندي

، قابـل مشـاهده   انـد داشـته که بر یکـدیگر   یفرهنگی میان دو کشور و مردمانش و تأثیر متقابل

   است.

هاي نخستین نیمۀ دوم سـدة  سالهارمین دهه از سدة نوزدهم میالدي که برابر است با چ

نشسـتن سـلطان    بـر تخـت  هاي مهـم تـاریخ عثمـانی اسـت. بـا      سیزدهم هجري، یکی از دوران

 ،مصـطفی رشـید پاشـا     ،صـدراعظم اصـالح طلـب او    .م 1839/  .ق 1255عبدالمجید در سـال  

اگر چه بسـیاري    .تشویق کرد» خط شریف گلخانه«سلطان را به صدور فرمان تنظیمات یا همان 

فرمـان تنظیمـات     را کـه روز اعـالن  م.  1839 دسـامبر  3/ ق.  1255شعبان  25از پژوهشگران 

)، اما بایـد توجـه داشـت کـه     13، 2012اند (تنظیمات، آغاز اصالحات در عثمانی دانسته را است

. ق 1223 - 1255 پادشاهی سلطان محمود دومهاي پایانی حات نوین عثمانی در سالدورة اصال

تنظیمـات    آغاز شد و در حقیقت شالودة اصـالحات بعـدي را کـه در دورة    ،م 1808 – 1839/ 

  ).7: 1370د (شاو، کرریزي او پی ،دنبال شد

ي آمیـز سرانجام نتایج روشن و موفقیـت  ،هر هدفی که داشت تنظیمات هر چه بود و یا

  د وکـر نقش مثبتـی ایفـا    ـو ایجاد ساختار ترکیۀ نوین   ـو در آیندة کشور عثمانی   بار آوردبه 

 گیري نهادهـاي مـدنی و  هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، نظامی و فرهنگی و شکلدر عرصه

ثـۀ بـزرگ و   تنظیمـات یـک حاد  وردهاي پرباري داشت. ادگرگونی نظام آموزش و پرورش دست

  .)53، 2012رویدادي فرخنده بود (اینالجیق، 
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امپراتوري عثمانی در یک وابستگی اقتصادي به سر  ؛اصالحات یک ضرورت تاریخی بود

دیـد و تـاریخ بـا    برد و روز به روز تمامی منابع قدرت خود را در حـال از دسـت رفـتن مـی    می

از نتیجۀ مقدر این بود کـه امپراتـوري دیـر یـا زود      ضرورتی بزرگ در حال پیشروي بود و تنها

  ).53 :2012خواهد رفت (اینالجیق، بین 

هاي چشمگیري نیز در عرصـۀ  که اشاره شد با آغاز دورة تنظیمات دگرگونی گونه همان

از   هـا  یعثمـان أثیرپـذیري متقابـل ایرانیـان و    فرهنگی نمایان شد و در همـین دوران شـاهد ت  

زنامـه و  رو در ایـن دوران  هاي گوناگون به ویـژه در حـوزة فرهنگـی هسـتیم.    در حوزه یکدیگر

هـا بـراي   هاي روزنامـه تر شدن نوشتهچون ساده نویسی و همه فهمنگاري رواج یافت و روزنامه

اي از واژگـان و ترکیبـات فارسـی مـورد     اندرکاران نشریات بود، پـاره مردم یکی از اهداف دست

  ).240 :1390ها راه یافت (ریاحی، گرفت و به روزنامه نگاران قرارتوجه روزنامه

نفـوذ آن در   نجینۀ عظـیم واژگـان فارسـی و پیشـینۀ    روزنامه نگاران ترك با توجه به گ

ترکیبات جدیدي با استفاده از واژگان فارسی، عربی و فارسـی و یـا فارسـی و ترکـی      ،آناطولی

خانـه (ویـالي   خانه (بیمارستان)، سـاحل ستهمانند: خ ترکیباتی ها را به کار بردند.ساخته و آن

درس خانه (کالس درس)، اجزاخانه (داروخانه)، باسمه خانـه (چاپخانـه)، دفترخانـه،     ساحلی)،

  1) و بسیاري واژگان دیگر.141- 240: توپخانه (ریاحی، همان

گیـرد و  میان دو کشور در آن مقطع را در بـر نمـی   موضوعات، همۀ تاریخ روابط اما این

زوایاي دیگري نیز در ارتباط میان ایران و عثمانی وجـود دارد و آن تـأثیر پـذیرفتن پیشـروان     

 و بـه طـور مشـخص در دورة تنظیمـات و پـس از آن     عثمانی  يهاران از دگرگونیتجدد در ای

خان سپهساالر و میـرزا ملکـم   ، میرزا حسینامیرکبیر . کسانی چون میرزا محمدتقی خاناست

هـاي خـود و در   در اجراي برنامه ،که به دنبال اصالحات و تجدد گرایی بودند ناظم الدوله خان

هـاي عثمـانی در دوران   ، نگـاهی بـه دگرگـونی   هاي شاناندیشهکردن پیشبرد اهداف و عملی 

                                                     
به همین  خواهد کرد. دامنۀ این بحث بسیار گسترده و مفصل است و چون پرداختن به آن مار ا از هدف اصلی دور 1

  نیم.کمقدار بسنده می
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اند که موضوع اصلی این نوشتار است و در ادامه به چگـونگی تأثیرپـذیري هـر    تنظیمات داشته

  دورة قاجاریه از تنظیمات خواهیم پرداخت.یک از این سه شخصیت برجستۀ 

  

خان امیرکبیرمیرزا تقی.1
1

رگ تاریخ ایران است که داران بزمخان امیرکبیر یکی از سیاستزا تقیبدون تردید میر

 ،ترقی و نوشت میهن و کوشش در راه آبادانی و اصالح امور آنسر نسبت به در دلسوزي اش

پیشرفت و ایجاد نهادهاي آموزشی و مدنی نـوین در ایـران شـکی نیسـت. او تـا جـایی کـه        

، اما دشمنان دانا و دوستان نادان کارهاي او را برنتافته و در راه برکنـاري  کردتوانست تالش 

  و مرگش کوشیدند و سرانجام توانستند او را از میان بردارند.

هـاي  یا میان سـال ق.  1322در سال  ،بانپسر کربالیی محمد قر ،محمدتقی فراهانی

). کربالیی محمدقربان نخست به عنوان 11 :1334آمد (آدمیت،  به دنیا .ق 1322تا  1320

آشپز در خدمت میرزا عیسی قائم مقام (قائم مقام نخست) بود و پس از آن در دوران میـرزا  

  )5، (همان .زخانۀ او شدمقام (قائم مقام دوم) پسر میرزا عیسی، ناظر آشپابوالقاسم قائم

و بنا بر هـوش و فراسـتی کـه داشـت      کردها خیلی زود رشد او در دستگاه قائم مقام

قی خان آموزگار فرزندان خویش را مأمور آموزش میرزا ت ،فت و قائم مقامرمورد توجه قرار گ

قـرار  خانه (سرطویلۀ) خـود  خان را مأمور محاسبۀ فیلمیرزا تقی د و پس از مدتی همکرنیز 

  ).6 :1340(اقبال آشتیانی،  داد.

نزد میـرزا محمـدخان    ،امیر را که مورد اعتماد وي بود ،پس از چندي قائم مقام دوم

ه امیرنظام فرستاد و امیر در آنجا سمت لشکرنویسی داشت و چندي بعد به منشـیگري  نزنگ

  )9، رسید. (همان

                                                     
دارند، در این نوشتار را مند به این گونه مباحث آشنایی کافی با زندگانی افراد مورد نظر  ه. چون خوانندگان آشنا و عالق1

از پرداختن به همۀ رویدادهاي  وکرده فشرده از زندگی این سه تن اکتفا  بنابراین در اینجا تنها به شرحی کوتاه و

  کنیم. میزندگی آنان خودداري 
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یري از آغاز دوبارة درگیـري  جلوگ رايدولت ایران ب ،به دنبال رویداد قتل گریبایدوف

از سـوي   .ق 1244. در ایـن هیئـت کـه در سـال     ه کـرد روانـ جـا  بـه آن با روسیه هیئتـی را  

میـرزا محمـدتقی    پسر هفـتم او،  میرزا به خاك روسیه فرستاده شده بود، خسرو میرزا عباس

  )15 ،(همان .فراهانی و چند تن دیگر حضور داشتند

دست یافت. او یـک بـار   » خان«و » میرزا«القاب  پس از بازگشت از این سفر امیر به

ساله ولیعهد به ایـروان رفـت و در اوچ    7در کنار ناصرالدین میرزاي  .ق 1253دیگر در سال 

(آدمیـت،   .امپراتـور روس انجـام پـذیرفت    ،کلیسا مالقاتی میان نمایندگان ایران با تزار نیکال

  )1639-1640 : 3، ج 1367/ اعتمادالسلطنه، 34 : همان

اختالفـات میـان ایـران و     رفـع الروم پیش آمد و او براي ۀنارزتا اینکه سفر امیر به 

بـه درازا کشـید و    .ق 1263تـا   1259از اواخر سـال   کرد کهعثمانی به آن سامان مسافرت 

تـن از نظامیـان و    200 امیرکبیر طی فرمانی از سوي محمدشاه با رتبۀ سـرتیپی بـه همـراه   

بـه   ز پشت سر گذاشتن حوادث ناخوشایندرفت و پس االروم ۀنارز ایرانی به سیاستمداران

هـاي بسـیاري دومـین    شـیب احسن موفق به انجام مأموریت خود شد و پس از فـراز و ن  ونح

 الثـانی  يجمـاد  16و در  نمـود  ماده تهیـه  9الروم را میان ایران و عثمانی در ۀنارزمعاهدة 

  )51-45، مان(آدمیت، ه .و سپس به ایران بازگشت کردامضاء ق.  1263

لروم مورد توجه محمدشاه واقع شـد و او پـس از ایـن سـفر بـه      اۀنارزاقدام امیر در 

پس از مـرگ محمدشـاه، مـأمور تهیـۀ      .ق 1264خدمت ولیعهد در تبریز در آمد و در سال 

وزیـر نظـامی بـه    مقدمات ورود ولیعهـد بـه تهـران شـد و در میـان راه شـاه جدیـد او را از        

  )99 ،(اقبال آشتیانی، همان .امیرنظامی ملقب ساخت

و امیـر بـه طـور     کرددر تهران نیز ناصرالدین شاه قاجار او را به صدراعظمی منصوب 

  صدراعظم ایران شد. .ق 1264رسمی از سال 

سالۀ وزارت که با کاردانی و لیاقـت و انجـام خـدمات و     4امیرکبیر پس از یک دورة 

از وزارت ق.  1268در سـال   ،هاي ساختار کهنۀ ایران همراه بـود مؤثر در دگرگونی اقداماتی
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 18مناصب و مشاغل خود محروم و به کاشـان تبعیـد شـد و در     دنبال آن از تمامعزل و به 

  )217 : ، ج اول1371(بامداد،  .در حمام فین کاشان به قتل رسیدق.  1268االول ربیع

  

  امیر و تنظیمات عثمانی

 ،بودق.  1263ا ت 1259هاي الروم که میان سالۀنارزمت افزون بر چهار سال امیر در اقا

هاي آنجا از نزدیک آشنا شـود. چـرا کـه زمـان     با دگرگونی تا وي زمان بسیار مناسبی فراهم آورد

 1254ورود امیر به خاك عثمانی برابر بود با پنجمین سال صدور فرمان تنظیمـات کـه در سـال    

  سلطان عبدالمجید اعالن شده بود. از سوي مصطفی رشید پاشا، صدراعظم .م 1839/ . ق

بـه همـین دلیـل     جـواري بـود و  امیر در روابط با عثمانی پیرو سیاسـت حسـن هم   اساساً

در  امیرکبیـر کـه   .کـرد  تالش می و از میان بردن اختالفات دو کشور ها تنشبراي کاستن  همواره

هنگام حضور خود در عثمـانی آن   ،زبان ترکی را آموخته بودمدت زمان اقامت خود در شهر تبریز 

هـا گفتگـو   عثمـانی   بـا  توانست به زبان ترکی استانبولی بدون متـرجم و در آنجا می کردرا کامل 

(آدمیـت،   شـد  خدیو مصـر آشـنا   ،با تنظیمات و اصالحات محمدعلی پاشابود که جا  همان  .ندک

برابـر بـا     ایـران   ر عثمـانی و سـپس صـدارتش در   امیرکبیر که زمان حضـورش د  .)158 :1348

 .شناخت و با یکـدیگر نامـه نگـاري داشـتند    او را می ،صدارت مصطفی رشید پاشا در عثمانی بود

  )182، (همان

امیـر   دربـاره هـا  پـژوهش  تـرین لکه در نوع خود یکی از کام ـآدمیت در اثر خود  اگر چه 

ـان اثـر     هاي یدگرگونکه بگوید  تا برآنست ـکبیر است   عصر تنظیمات از جهاتی در میرزاتقـی خ

بیشـترین    و  دهکراي نبه جزئیات آشنایی امیر با تنظیمات اشارهاما  ،)182 : 1348( است داشته

تأثیرات در امیر را ناشی از بازدید او از مؤسسـات و نهادهـاي فرهنگـی، صـنعتی و مـالی روسـیه       

در  پذیري امیر از تنظیمـات نیسـت و   یرتأثاما این نافی  ).33- 26:  1334دانسته است (آدمیت، 

هـاي تجددگرایانـۀ   دگرگـونی  دهـد امیرکبیـر بـا   ت است کـه نشـان مـی   شواهدي در دس باره این

  آشنا بوده است. ترهاي پیشاز سال در آنجا ها و اصالحاتعثمانی
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نگـار   ریختـا ، است کردهنخستین کسی که به تأثیرپذیري امیرکبیر از تنظیمات اشاره 

) است که در حد یک اشـاره بـه موضـوع اکتفـا     365 : 1866ن (انگلیسی رابرت گرانت واتس

  کرده است.

-و دقیق تردارد که ما  را به نتایج روشناین موضوع جاي بررسی و پژوهش بیشتري 

  کنیم.ها اشاره میرساند و در اینجا به برخی از آنتري می

ارسی براي ساختن مفاهیم جدیـدي کـه در   غاتی از زبان فظیمات در عثمانی، لبا آغاز تن 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. سـپس       ،هاي سیاسی، اداري، قضایی و فرهنگی کاربرد داشـت حوزه

ـان امی تجددگرایان ایرانی و از آن میان میرزا تقی ات سـود  اي از همـان اصـطالح  رکبیـر از پـاره  خ

ماننـد: دارالفنـون،   ، و افزون بر آن از دیگر اصطالحاتی که از عربی به ترکـی راه یافتـه بـود    هجست

ن تمیـز، سـفیر کبیـر و  مستشـار     مجلس ملی، مجلس مؤسسان، صدراعظم، عدلیه، نظمیه، دیـوا 

  )242 : 1390(ریاحی، . استفاده کردند

باید گفت که ایـن   ،است» تنظیم«که عربی و جمع واژة » تنظیمات«بارة واژة  اما در

ی عثمانی بـه  زبان ترک اند و همین واژه ازکار برده ها از زبان عربی گرفته و بهواژه را عثمانی

-خان امیرکبیر، میـرزا حسـین  و مورد استفادة کسانی چون میرزا تقی زبان فارسی راه یافت

و  قـرار گرفـت   یرزا فتحعلی آخونـدزاده الدوله و حتی مخان ناظمخان سپهساالر، میرزا ملکم

امور و ایجاد دگرگونی و  به مراد همۀ آنان از این واژه، همان نظم بخشیدن، سروسامان دادن

  .اقتصادي و فرهنگی جامعه بود تحول در ساختارهاي سیاسی، اجتماعی،

امـا بـه دالیلـی     ،تأسیس گردیـد در عثمانی دارالفنون  م. 1846/ . ق 1263در سال 

هاي بعـدي موکـول   ) و برپایی آن به سال37 : 1، ج 1385نیا، دنبالۀ کار گرفته نشد (رئیس

  شد.

دارالفنون از نتایج کارهـاي سـودمند او بـراي کشـور      تأسیسمیرزاتقی خان امیرکبیر که 

او  ،ثرامـا در نهایـت تأسـف و تـأ     ،آن افتـاد  تر از مرگ خویش به فکر برپـایی بود، چند سال پیش

در و  ـقتلگـاه خـود     ـبـاغ فـین کاشـان      چرا که در. اح و آغاز به کار این بنا را  مشاهده نکردافتت
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 مـرگ   از  قبـل سیزده روز  م. 1268االول یکشنبه پنجم ربیع دارالفنون روزبرد. تبعید به سر می

  )71 : 1354ایی، (یغم .آن افتتاح شد ذاریانگبن

از زیـاد  امیرکبیر در انتخاب نام این مرکز به احتمال  ،پژوهشگراناز  ايبه نوشتۀ پاره

 )257 :اول ، ج1370، (محبـوبی اردکـانی   .همان نـام دارالفنـون عثمـانی سـود بـرده اسـت      

امیـر   اتمانی در اقدامکه خبر احداث دارالفنون عث است ل دادهاحتمانیز عبدالحسین نوایی 

  تأثیر نبوده است.بی

امیر در پیشـبرد اصـالحات خـود نـیم     که  دالّ بر اینهاي دیگري نشانه ،افزون بر این

از شـواهد و  . وجـود دارد  است، نیز هاي عصر تنظیمات در عثمانی داشتهنگاهی به دگرگونی

تقـویم  «از نام روزنامۀ رسمی » روزنامۀ وقایع اتفاقیه«گذاري قراین چنین پیداست که در نام

چاپ قاهره که آن هنگام از مستملکات عثمانی به شـمار  » یهوقایع مصر«استانبول و » وقایع

  )26 : 1362(محیط طباطبایی،  .اقتباس شده باشد ،آمدمی

هـاي  ههمچنین در انتشار روزنامۀ وقایع اتفاقیه نیز در بخش اخبار خارجی از روزنامـ 

از  اریس و لنـدن پـ  ،هـاي چـاپ اسـتانبول   روزنامه است و شده چاپ خارج ایران استفاده می

(وقـایع   .رسـیده اسـت  روزنامۀ وقایع اتفاقیه می تهیه کنندگانکه به دست  هایی بودروزنامه

  )3 : 1267اتفاقیه، 

کـه نـوعی از نوشـتار اسـت از واژة     » مقاله«هاي چاپ ایران، نخست براي در روزنامه

را از  کـه آن » مقالـه «شد. اما بعـدها از واژه عربـی   فرانسوي استفاده می article» آرتیکل«

  )29:1370(پروین،  .دشاستفاده  ،مطبوعات چاپ عثمانی گرفته بودند

هاي فرانسوي، انگلیسی، روسی و ترکی براي درباریـان و نماینـدگان سیاسـی    روزنامه

 ،(همان .کردها گوش میشد و ناصرالدین شاه خود با اشتیاق به ترجمۀ آنایران فرستاده می

134(  

ن بنیادهـاي  کـرد  اقدامات و کارهاي امیر در دگرگـون از  ها گذشته در بسیارياز این

ها، با آنچه که در پـیش  اي مناسبات رایج در جامعه و از میان بردن آنپاره کهنه و ناکارآمد
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از دوران تنظیمات در عثمانی و یا در دوران تنظیمات اعالن و در جهت اجـراي آن حرکـت   

  هایی وجود دارد.شد همانندي

هاي امیر بود که او هاي دیگر به فارسی یکی از این دل مشغولیزبانترجمۀ کتاب از 

ژان داودخان  ،گذاشت. امیر هنگام اقامت خود در آنجاالروم هم آسوده نمینۀرا حتی در ارز

مأمور کرد تا جدیدترین کتاب جغرافیاي عالم را به  ،زیستالروم مینۀمسیحی را که در ارز

دحسین فراهانی دبیرالملـک نیـز آن را از ترکـی بـه فارسـی      ند و میرزا محمکترکی ترجمه 

  )165 : 1334(آدمیت، .کردترجمه 

ها، مبارزه با ها و فرماننویسی و عدم استفاده از القاب و عناوین در نوشتهترویج ساده

در عثمانی اقدام بـه   .م 1849/ . ق 1265تر و در سال  خواري و براندازي آن که پیشرشوه

 ،داده بـود  ی رويکه با توجه به آنچه که در عثمان بودامیرکبیر  از دیگر کارهاي ،این کار شد

  .نجام پذیرفتا

از دیگر کارهاي امیرکبیر کاستن از نفوذ آن دسـته از روحـانیون بـود کـه مواضـع و      

 .اقداماتشان می توانست دستاویز  بیگانگان براي دخالت در امـور داخلـی ایـران قـرار گیـرد     

ین زمینه به کنسول انگلیس، حاکی از آن است کـه امیرکبیـر در اتخـاذ ایـن     اظهاراتش در ا

هاي عثمانی در دوران تنظیمات کامالً توجه داشت، به ویژه آن که یـک  سیاست به دگرگونی

م. قانون جزا براي مـأموران   1838ق. /  1253سال پیش از اعالن فرمان تنظیمات، در سال 

  ).186:  1334ه بود (آدمیت، و علما در عثمانی به تصویب رسید

 دوران هـاي عثمـانی در  کبیر بـه دگرگـونی  پیداست که در این زمینه امیر به روشنی

یـک   افزون بر آن، است و کردهخود صریحاً آن را بیان ، چرا که تنظیمات کامالً توجه داشت

 قانون جزا براي مـأموران  .م 1838/ . ق 1253در سال  پیش از اعالن فرمان تنظیمات،سال 

  بود.ه و علما در عثمانی به تصویب رسید
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در منابع و مآخذ و بررسی اسناد و مدارك موجود در آرشـیوها و   ي بیشترجستجو با

تـوان  ث میبه شواهد دیگري در زمینۀ مورد بح به یقین یهو ترکایران  هاي دو کشوربایگانی

  دست یافت.

  

  (مشیرالدوله)میرزاحسین خان سپهساالر .2

و الیـق ایـران بـود کـه      کاردان مرداندولتمیرزا حسین خان سپهساالر یکی دیگر از 

در اصالح، آبادانی و پیشرفت ایـران بسـیار کوشـید. میـرزا حسـین خـان        همانند امیر کبیر

دو پسـرش   ،خان امیر دیوان قزوینیزاده شد. پدرش میرزا نبی .ق 1243سپهساالر در سال 

) 406 ،1371را براي تحصیل به اروپـا فرسـتاد (بامـداد،    ـ خان و یحیی خان  میرزا حسینـ 

به فراگیري زبان و دانـش،   مندي هخان پس از بازگشت از آنجا با پشتکار و عالقمیرزا حسین

فرانسـه را بـه نسـبت     او زبان ت و مورد توجه قرار گرفت.خهاي رشد خود را فراهم سازمینه

 (آدمیـت،  .بـه ترکـی اسـتانبولی مسـلط بـود      آشنایی داشـت و با انگلیسی  ،دانست یمخوب 

2536 ،127(  

گـري بمبئـی در   خـان بـه کنسـول    با تصمیم امیرکبیر مبنـی بـر فرسـتادن میرزاحسـین    

تـا   ق. 1267- 1266 سـال   از و  )126، 2536 خدمات دولتی او آغاز شـد (آدمیـت،   ،هندوستان

  ).411کار پرداز اول ژنرال کنسول (سرکنسول) ایران در بمبئی بود (بامداد، همان،  .ق 1269

و در  رسـید به وزیر مختاري ایران در اسـتانبول   .ق 1275خان در سال میرزا حسین

 منصوب شـد به عضویت دارالشوراي کبري نیز  ،براي گزارش به ایران آمد . کهق 1280سال 

  جا). (همانرالدوله گردیدملقب به مشی .ق 1282و در سال 

از درجۀ وزیر مختـاري بـه رتبـۀ سـفیري ارتقـاء       ق.1285خان در سال میرزا حسین

زمان  ). 240 : 1345/ خان ملک ساسانی،  جا (همانماند  سال در عثمانی  12یافت و مدت 

(خـان ملـک    .بـود  پاشا و فؤادپاشـا بودن عالی بر سرکاربا  اقامت او در خاك عثمانی مصادف

  )60، 1338ساسانی، 
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تند و خان در تماس بودند و بـا او دوسـتی داشـ   بیشتر وزراي عثمانی با میرزا حسین

د (همـان،  کرهاي شایانی داد و از آنان پذیراییهاي مفصل می خان هم میهمانیمیرزا حسین

  )127 ،2536. (آدمیت، ). با فؤاد پاشا، عالی پاشا و منیف پاشا دوستی نزدیک داشت67

سالۀ میرزا حسین خـان  12توقف که  است اگر چه آدمیت در یکی از آثار خود نوشته

میـرزا   راي عثمـانی در افکـار  پاشـا و دیگـر وز  سپهساالر در استانبول و دوسـتی او بـا عـالی   

) امـا در یکـی دیگـر از    58، 1340(آدمیـت،   ،است داشتهتأثیر به طور مستقیم خان  حسین

بارة تأثیرپذیري میرزا حسین خان سپهساالر از تنظیمات در عثمـانی   آثارش، نظر خویش در

  )127، 2536. (است ها تقلیل دادهاو با این دگرگونی» انهآشنایی بصیر«را تنها تا حد 

اندیشـۀ  «تـا انتشـار   » فکـر آزادي «سالی که از انتشار  11روشن نیست که در مدت 

سناد و مـدارکی بـه دسـت    و یا چه ا داست، چه اتفاقی رخ دا گذشته 1351در سال » ترقی

ها او مجبور به تعدیل داوري نخستین خود شده است. آدمیـت در  که طبق آن آدمیت رسید

زاده کـه  هاي کسانی چون اعتمادالسلطنه و سیدحسن تقیاین زمینه و باز هم در رد دیدگاه

مـات عثمـانی و   یاي اصالحاتش تـأثیر پذیرفتـه از تنظ  خان سپهساالر را در اجرمیرزا حسین

او چون  :نویسدمی دانسته، کسانی چون مصطفی عالی پاشا، فؤاد پاشا و به ویژه مدحت پاشا

(آدمیـت،   رفـت گگام تحت تـأثیر مـدنیت اروپـا قـرار     در جوانی در فرانسه بوده، از همان هن

از لحاظ تجربـۀ عملـی البتـه از اصـالحات     «افزاید: درنگ در دنباله میما بیا ،)153، 2536

  . (همانجا)»عصر تنظیمات متأثر گشت

اینکه عثمانی از ایران خیلی جلـو افتـاده و تحـرك تنظیمـات     «دهد آدمیت ادامه می

جدا.  اما آن رأي غلط است که  یبه کلمبحثی است  ،بیشتر از اصالحات عصر سپهساالر بود

بـه تمـدن    شاهدات در آنجاسرچشمۀ تفکر سیاسی مشیرالدوله تنظیمات عثمانی بود، یا از م

خواهی او ریشۀ مستقیم غربی داشت و جهت  اد یافته بود. برعکس ... اندیشۀ ترقیغربی اعتق

  )157، 2536(آدمیت، » رانسوي بود.کلی تفکر سیاسی او ف
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از یک آشـنایی  آشنایی میرزا حسین خان با تنظیمات  اما با توجه به شواهد موجود، 

عی ادامه دهنـدة راه  که به نو خویشگرانۀ اصالح هايفراتر رفته و در اجراي سیاستبصیرانه 

هاي خود آدمیت در از تنظیمات عثمانی گرفته است و نوشته گیري چشمتأثیر  امیرکبیر بود،

  .است بر درستی این موضوع این باره گواهی

خان در هندوستان، قفقاز و عثمانی باعث شد تا او هاي سیاسی میرزا حسینمأموریت

شنایی ژرفی پیدا کند. او در عثمـانی بـا   آها سیاسی و اجتماعی آن سرزمینهاي با دگرگونی

و با شور و شوق  داشتتماس  ،مردان تجددگراي آن سامان که مصادف با عصر تنظیمات بود

فرسـتاد.  خارجۀ ایران مـی  بارة کارهاي اصالحی آنان به وزارت امور هایی دربسیاري گزارش

 ،وردهاي فرمان گلخانه بـود اهاي دولتی را که یکی از دستامانتصاب افراد غیر مسلمان به مق

غلطـه سـراي لیسـه    «برپایی مجلس شوراي دولت و تأسیس مکتب سلطانی را که بعدها به 

آهن میان اسـکندرون و بصـره را سـتایش    تغییر نام یافت و همچنین کشیدن خط راه» سی

  )70، 1369. (الگار، کردمی

تحکـیم آن   و یو عثمـان ایجاد روابط دوستانه میان ایران  میرزا حسین خان سپهساالر در

هـاي خـود بـه    و در گـزارش  هاي عثمانی را زیر نظـر داشـت  گونیاز نزدیک دگراو . بسیار کوشید

هـا  : دولـت عثمـانی بـه روزنامـه    است هاي او آمده . در یکی از گزارشکردها اشاره میمرکز به آن

نند و تبعـۀ عثمـانی بـا آگـاهی از وضـعیت      کها نسبت به سیاست دولت انتقاد آزادي داده که آن

  )132، 2536. (آدمیت، هاي خارجی خواهان تأسیس مجلس هستندسیاسی دولت

هـا از  هـاي ایـران را کـه در آن   هـاي روزنامـه  کـه او نوشـته   بود هاتحت تأثیر همین دیده

اسـباب   «نـد  بودخبـر  مـردم از آن بـی  شـد و  رویدادهاي بزرگ و مهم دنیا چیـزي نوشـته نمـی   

هاي اسـالمبول بـه   هاي ایران با روزنامهنویسد که از مقایسۀ مطالب روزنامهدانسته و می» مسخره

روسـت    این  ). هم از387(همان،  شوداي نصیب او نمیهیچ بهره ،جز از آنکه خاطرش کدر شود

پرده، به زبانی سـاده و بـا   هایی بود که بیهاي اصلی او برپایی و تأسیس روزنامهکه یکی از دغدغه
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چهـار روزنامـۀ    گـذار یانبنخـود  نگرشی انتقادي با مردم سخن گفته و حقایق را بازتاب دهنـد. او  

  )387، 2536میت، (آد .بود» وطن«و » مریخ«، »نظامی«، »وقایع عدلیه« مستقل

: اسـت  گفتـه در همراهی با اصرار فرنگی در اجراي اصالحات عثمانی در گزارشی  وي

مقصود این است که این اصرار دول فرنگستان در اصالحات عثمانی، باالخره موجب خیر «... 

) و باز در گزارش دیگـري از سـرعت اجـراي    134 ،(همان» این دولت و ملت خواهد گردید.

برد و باعث هاي داخلی و خارجی آن را پیش میکه با همۀ گرفتاري اصالحات دولت عثمانی

حسـین  ). میـرزا 136 ،آورد (همـان سخن به میان می است، هاي اروپایی شدهدولتشگفتی 

خان در گزارشی دیگر که شرحی از چاپ قوانین موضوعه و انتشار نقشـۀ آینـده کـار دولـت     

شد که این قاعدة حسنه در دولت علیه چقدر خوب می«کند که: آرزو می ،دهدعثمانی را می

  )142 ،ان(هم .»گردیدایران هم جاري می

مشـیرالدوله،  « ها تنها در چارچوب یک گزارش است که آدمیـت نوشـته:  آیا همۀ این

هـاي  پیشـرفت  ،خواست دولـت را بـه اصـالحات برانگیزانـد    گزارشگر تحوالت عثمانی که می

کشید شاید منفعل گردند و عبرت آموزنـد. (همـان   همسایۀ رقیب را به رخ بزرگان ایران می

  ).138(همان، » شته که برخی او را مقلد عثمانیان پندارند.)سبب این کج اندیشی گ

ـارة   خـان سپهسـاالر کـه   هـاي میـرزا حسـین   شکی نیست که کسی در حد و انـدازه  درب

چقـدر خـوب   «نویسـد:  مـی  خـود  یـت مأمورمشاهدات خویش از روند اصالحات در کشور حـوزة  

یـا   و  نه تنهـا یـک گزارشـگر    »: گردیدشد که این قاعدة حسنه در دولت ایران هم جاري می می

بـه صـدارت برسـد،     یندهدر آمند است و چون  هستدار و عالقگر نیست که خود یک دویک تهییج

و میرزا حسین خان سپهسـاالر   شود یمنیز همین گونه آرزوهایش را جامۀ تحقق خواهد پوشاند. 

هـاي   پیشبرد اندیشه اجرا و در ،آورد تري به دست می که با صدر اعظم شدن میدان عمل گسترده

  .کند ینمفراموش  را از آن و پس در عثمانی عصر تنظیمات هاي یدگرگوناصالح گرانۀ خود، 

برد اصالحات در پیشخان سپهساالر در این که میرزا حسین ،آنچه گذشت به توجهبا 

، اسـت ساختارهاي کهنۀ جامعه ایران داشته  نکردهایی که به منظور دگرگون برنامه خود و
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تردیدي نیست و این تـأثیر بسـیار فراتـر از آن اسـت کـه       ،تحت تأثیر تنظیمات عثمانی بود

  است. تالش کرده نشان دادنشآدمیت در کمرنگ ساختن و کم جلوه 

  

الدولهخان ناظممیرزا ملکَم.3

در  .ق 1249خان پسر میرزا یعقوب از ارامنـۀ جلفـاي اصـفهان در سـال     میرزا ملکم

الم گرویده بودنـد (بامـداد،   اصفهان به دنیا آمد. پدرش در شمار ارمنیانی بود که به آئین اس

و پس از چندي دیگر بار به آئین  لکم نیز نخست به دین اسالم گرویده). خود م139، 1371

ملکم توسط پدرش به پاریس فرستاده شد تـا بـه    .ق 1259مسیحیت بازگشته بود. در سال 

زد. او در فرانسه مهندسی آموخـت و در کنـار آن اصـول فلسـفۀ سیاسـی هـم       تحصیل بپردا

خواند و آنگاه که تحصیالتش به پایان رسید به ایران بازگشت و نخستین خط تلگـراف را در  

  د (همانجا).کرایران دایر 

مترجم وزارت امور خارجه شـد و پـس از آن نیـز     .ق 1272خان در سال میرزا ملکم

 بـه همـراه   .ق 1273در سال  سپس ).312، 1367ه، گرفت (اعتمادالسلطن "اتا ماژور"لقب 

نه شد خاوارد فراموش بود کهدر همین سفر  الملک کاشی به اروپا سفر کرد وفرخ خان امین

ق. در تهـران  1274گرفتن اجـازه از ناصـرالدین شـاه در سـال      و پس از بازگشت به ایران با

  )489، 1347/ رائین، 141، (بامداد، همان .دکرخانه دایر فراموش

 ،انه بـدگمان شـده بـود   از چندي نسبت به فعالیت فراموشـخ  ناصرالدین شاه که پس

د و بـدین ترتیـب ملکـم    کـر فرمان برچیده شدن بساط ملکم و پدرش میرزا یعقوب را صادر 

، گریخـت مورد خشم و غضب شاه قرار گرفت (همانجـا). او کـه بـه همـراه پـدرش از ایـران       

خـان  نقین رفت و از آنجا خود را به استانبول رساند و به دیـدار میـرزا حسـین   نخست به خا

  )128، 1338. (خان ملک ساسانی، سپهساالر رفت

با یاري میرزا حسین خان سپهساالر، ملکم به مستشاري سفارت ایـران در اسـتانبول   

نزدیـک بـا   اقامت دراز مدت ملکم در استانبول براي او فرصتی بـه وجـود آورد تـا از     .رسید
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هـا را  هاي پس از فرمان تنظیمات در آنجا آشنا شود، کارهاي اصالحگرانۀ عثمـانی دگرگونی

بــه  .ق 1288پــس از آنکــه سپهســاالر در ســال  ایــده بگیــرد. هــا آناي از ببینــد و از پــاره

صدراعظمی ایران رسید، ملکم را از استانبول خواست و به سمت مستشار صـدارت منصـوب   

  )144همان،  . (بامداد،کرد

خان نظـر مسـاعدي داشـت، امـا چـون بـه واسـطۀ        مشیرالدوله نسبت به میرزا ملکم

مورد سوءظن دوباره قرار گرفت، به نمایندگی ایران در  خانهفراموشپیشینۀ خود در ارتباط با 

الملک ) و یا نظامالملک (بامداد، همان. لقب ناظمق 1289لندن فرستاده شد. ملکم در سال 

  ) را گرفت.189، 1379، (سلیمانی

 به مدت هیجده سال وزیـر مختـار ایـران     .ق 1307تا  1289خان از سال میرزا ملکم

خـان از سـمت   اصـغر ) تا اینکه در دورة صدارت میرزا علـی 145 در لندن بود (بامداد، همان،

امتیـاز   ،هنگام سومین سفر ناصـرالدین شـاه بـه اروپـا     .ق 1306د. او در سال شخود برکنار 

پس از بازگشت شاه به ایران روحانیون با ایـن   .سال گرفت 75 مدت التاري را در ایران براي

. دکـر امتیاز به مخالفت برخاستند تا اینکه این امتیاز را ملغی و تلگرافی آن را به ملکم اعالم 

  )148 -149(همان، 

-با سـید جمـال   ااز ایران به لندن رفت و در آنج ق.1307ملکم پس از عزل در سال 

الـوثقی پرداختنـد   ۀعـرو هاي قـانون و  خانه شد. آن دو به انتشار روزنامهالدین اسدآبادي هم

هاي خود کـه گـرایش بـه نـوآوري و     ). پس از آن ملکم بر اساس جوهر اندیشه152(همان، 

» قـانون «با تکیه بر  ،دگرگون ساختن ساختارهاي پوسیده و کهنۀ سیاسی و اداري ایران بود

هاي خود در روزنامۀ قانون دست زد و یک تنه به به تبلیغ و ترویج آراء و اندیشه» آدمیت«و 

  خاست.برمخالفت با حکومت 

و  رویتـر انعقـاد قـرارداد    دست داشتنش در مانند اي از اقدامات اوو پاره دربارة ملکم

در منابع و مآخـذ اشـاراتی وجـود دارد و اسـناد و      ،دکرفروش امتیاز التاري که در آن تقلب 

  . مدارك نیز بر درستی آن گواهند
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هـاي  خان در مدت زمان حضور و اقامت خود در خاك عثمانی با دگرگونیمیرزا ملکم

تـوان بـه آن   تحت تأثیر آن قرار گرفت. نخستین موردي کـه مـی   و شد عصر تنظیمات آشنا

 و رساالت اوست که به یقین با توجه به تنظیمات در عثمانی اي ازپاره يگذار نام ،دکر اشاره

دفتـر  «خـان دو رسـالۀ خـود را    اسـت. میـرزا ملکـم    با اقتباس آشکار از آن صورت پذیرفتـه 

، 1388نام نهاده است (میرزا ملکـم خـان،   » مجلس تنظیمات«و » تنظیمات (کتابچۀ غیبی)

امور سیاسی، نظـامی،   به سامان دادن نظم بخشیدن و ،نیز از تنظیمات ). منظور او72و  23

  کشور است. اداري و اجتماعی

چه به تنهایی و چه در ترکیباتی » تنظیمات«، بارها از واژة يگذار ناماو افزون بر این 

، »مجلـس تنظیمـات  «، »قـوانین تنظیمـات  «، »دستگاه تنظیمـات «، »دفتر تنظیمات«چون 

  ه است.کردده استفا » تنظیمات دول فرنگ«و » تنظیمات خارجه«

نویسـد:  مـی  ،گویـد بارة اهمیـت روزنامـه سـخن مـی     خان هنگامی که درمیرزا ملکم

). در جاي 1، 1307وال (قانون، نمرة چهارم، غره ش» روزنامه سرچشمۀ تنظیمات دنیاست.«

و  هـا  سـفارت «نویسـد:  ها مـی نقش تنظیمات در اصالح رفتارهاي دیپلمات باره در دیگر وي

تازه از تعدي تبعه مستغنی و با اعتبار و ملزومات  تنظیمات به موجبهاي دولت قونسولخانه

  ).3(قانون، نمرة سی و چهارم، » ند شدهشایسته مستحفظ شأن و حارس حقوق ملت خوا

هـا گرفتـه و آن را بـه    خان واژه تنظیمات را عیناً از عثمانیکامالً روشن است که میرزا ملکم

  کار بسته است.

یـابیم کـه دایـرة تأثیرپـذیري     خان به خوبی در میمیرزا ملکم رآثا دیگر بربا مروري 

و اساساً در ارایـۀ   است يگذار نامخان از تنظیمات عثمانی فراتر از اقتباس از یک میرزا ملکم

تکیه بـر قـانون و اجـراي     قاجاریه و ر جامعۀ ایران در دورة پیشنهادات خویش در اصالح امو

  ها توجه داشته است.ثمانیآن نیز به تنظیمات ع
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چنـین   ،رانـد اي از ملل مختلف از قانون سخن مـی در جایی که دربارة آگاهی پاره او

در هند در پاریس در تفلیس در مصر در اسالمبول حتی در میان ترکمن هـر  «نوشته است: 

  ).1(قانون، نمرة اول،  »که حقوق و وظایف او چیست داند یمکس 

هـا و  قـرار دادن تـرکمن   ،خـان زمان مورد نظر میـرزا ملکـم  البته روشن است که در 

چنـدان درسـت بـه نظـر      ،داننـد می ها در ردیف مردمانی که حقوق و وظایف خود راگرجی

وجه نباید میزان آگاهی از قانون و آشنایی با حقوق و وظایف این مردمان  رسد و به هیچ نمی

راه بودند با دیگر ملل یکی دانست. میـرزا   ها را که تازه در ابتدايها و عثمانیو حتی مصري

بر این نکته پـاي بفشـارد کـه همـۀ      خواهدنمایی آشکار می خان در اینجا با یک بزرگملکم

  ملل جهان نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه هستند به جز ایرانیان.

مـداري   قـانون بـود،  هایی که در عثمانی در جریـان  ملکم باز هم با توجه به دگرگونی

اسم سلطان حمید خان پادشاه عثمانی تا ابد : «است که پادشاه وقت آنجا را ستوده و نوشته

به نیک نامی باقی خواهد ماند زیرا که از همان روز جلوس اهمیت قـانون را بهتـر از جمیـع    

  ).2(قانون، نمرة سیم،  »وزراي عثمانی درك فرمود.

ه پرسش یک نفر از اهـالی تبریـز   هاي روزنامۀ قانون در پاسخ بدر یکی از شماره وي

، ضمن پاسخ به او نه تنها با دلیل بر وجود قانون و است قانونی در عثمانی شدهکه مدعی بی

، نسـبت بـه وضـعیت    دفشار یماجراي آن در همه حال براي همه کس به شکل یکسان پاي 

وضـع  «  نویسد:قانونی در ایران حسرت خورده و در مقام مقایسۀ وضع ایران با عثمانی میبی

نسبت داد بان هرج  توان یمهاي این دولت [عثمانی] را چه طور  هخان قوانین و ترتیب عدالت

). او 2 (قانون، نمـرة شـانزدهم،  » ترین گروه دنیا ساخته است.و مرج مهیب که ایران را ذلیل

هیم بایـد  قانونی ایران قرار بدپس عوض اینکه اوضاع عثمانی را عذر بی«نویسد: در ادامه می

خیلی جدید است باز تبعه خـود را   به ماغرق شرمساري بشویم که آن دولت با اینکه نسبت 

یاب امنیت قانونی ساخته است. و ما که سـه هـزار سـال از دول بـزرگ     درجه بهره ینبه اتا 

  (همانجا)» س قانون دیگري نداریم.امروز بجز میل و سفاهت اسافل نا شویم یممحسوب 
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هاي پـیش روي مجریـان   گو از لزوم برقراري نظم در عثمانی و دشواريبه هنگام گفت

هـا در خیـال   چـري وقتی سلطان محمد در خیال انتظام دولت عثمانی بود، ینی«نویسد: می

 فهماند یماین وسیله به  دولتیان ایران  او به) 24، 1388خان، . (میرزا ملکم»حبس او بودند

 هـا  آنسختی پیش روي آنـان اسـت کـه نبایـد از      هاي يو دشوارکه در راه اصالحات موانع 

اقـال از حالـت دولـت عثمـانی عبـرت      «کـه:   کنـد  یمـ  یدتأکملکم  هراسی به دل راه دهند.

بگیرید...نفرمایید که حالت مـا وراي حالـت عثمـانی اسـت، دولـت ایـران در مقابـل هجـوم         

-100 ،1388 الدولـه،  (ملکم خـان نـاظم   .»استیالي فرنگ از دولت عثمانی هیچ فرقی ندارد

ر برابر امواج برآمـده از  دهد که توان ایستادگی د ایرانی هشدار می مرداندولتاو باز به  )101

آنـان بـا   وضـعیت   در ایـن زمینـه   ها در کشـورهاي اروپـایی را نخواهنـد داشـت و     دگرگونی

  تفاوتی ندارد. ها یعثمان

کـه در   و آنچـه در ایـران   و مقصـر هاي مجازات وزراي مجرم  ملکم در انتقاد از شیوه

عبـارت   ندي قبل عزل وزراي عثمانیچ« نوشته: ،جاري شده است پس از تنظیمات عثمانی

بود از قتل فوري یا ذلت مطلق، حال عزت و اطمینان وزراي آن دولت را با تزلزل حالت خود 

 »؟یـد ا دادهناگزیر را بر چه نوع عزت مدامی تـرجیح   يها ذلتتطبیق کنید و ببینید چه نوع 

  ).130 (همان،

راه  ئهخود  که در آن به ارا» مذاکره در بارة تشکیل بانک«میرزا ملکم خان در رسالۀ 

قـرار نامـۀ بانـک دولـت     «، بانکداري توجه داشـته اسـت   ل اقتصادي وئبارة مسا دری یکارها

  .قرار داده استرا الگو » عثمانی

خـودداري   هـا  آنکه از اشـاره بـه    وجود داردهاي دیگري  نمونه ،در زمینۀ مورد بحث

به روشنی بیانگر این موضوع است که  ،گفته شدباره  در اینکه  همین اندازه هم اما .کنیم یم

هاي عثمانی در دورة تنظیمات و پـس از آن آشـنایی   الدوله با دگرگونیخان ناظممیرزا ملکم

هـاي   ر تنظیمات ودگرگـونی هاي نوجویانۀ خویش ب اندیشه آرا و ئهو در ارا است داشته کافی

  تکیه زده است. یدر عثمانپس از آن 
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براي اثبات مدعاي تأثیر تنظیمات در عثمانی بر فکر و اندیشۀ ایـن سـه سیاسـتمدار    

ایرانی همین میزان از شواهد موجود کافی است. اما با جستجوي بیشتر در اسـناد و مـدارك   

دیگري هـم   هاي به داده یقینو به حتم  د در آرشیوها هاي موجوبرجاي مانده و دیگر نوشته

  .توان دست یافتمی

  

  گیري نتیجه

 افـراد  ینکه ا دشو میروشن  ،گفته شد یرانیا یاستمدارسه س ینباره ا آنچه که در از

آنـان   یريپذ یرتأث آدمیت که ،حسن خان سپهساالر یرزاو م یرکبیرام خان یرزاتقیم یژهبه و

 در خـود  اقامت زمان مدت در ،است شمرده یزناچ را پس از آن هاي یدگرگونو  یماتاز تنظ

 ی،اجتمـاع  یاسـی، گونـاگون س  هـاي  آنجـا کـه در عرصـه    يها گرگونیبا د یکاز نزد عثمانی

  بود.گردیده آشنا شده و در خاطرشان حک  ،در حال اجرا بود یو فرهنگ ياقتصاد

از  یـدش و بازد کشـور  بـه هنگـام سـفر او بـه آن     یـر بر ام یهروس هاي یدگرگون تأثیر

 ینحسـ  یـرزا م یرپـذیري گونـاگون در آنجـا و تأث   یعو صنا یدجد یو تمدن یمؤسسات فرهنگ

گرفت،  یدهکه بشود آن را ناد یستن موضوعیفرانسه  یژهخان سپهساالر از تمدن اروپا و به و

آنـان از   یرپذیريتأث یباًفشرده و تقر يپا بر آن یتکه آدمبه میزانی  ها آندن کراما برجسته 

  .نی نداردخواموجود هم هاي با داده است، دانسته یچرا ه یعثمان

ــار خــود  آدمیــت ــاره دردر آث ــر  خــان یرزاحســینو م یرکبیــرام ب سپهســاالر در براب

کـه بـه آن اشـاره شـد.      اسـت  هکرددوگونه برخورد  یدر عثمان یماتآنان از تنظ یرپذیريتأث

 گیـري  موضـع  هـا  یدر برابر عثمان ییاز سو خود هاي نوشته که او در رسد یبه نظر م طور ینا

کـه در   یبا حس رقـابت  یگرد يو از سو است فرهنگ و تمدن دانسته سد راهده و آنان را کر

تـر در   یـق و دق یشتربه پرداختن ب یلی، چندان تمااست وجود داشته ها ینسبت به عثمان یرام

  است.موضوع را از خود نشان نداده  ینا
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 یـن خود ابـداع کننـده ا   ها یاست که عثمان ینا ،دکرفراموش  یدنباکه را  اي نکته اما

را  ینقش پل یقتدر حق که ندبود ها ییاروپا تحوالت کشورشان منشأو  اند نبوده ها یدگرگون

  کردند. یفاموضوع ا یندر انتقال ا
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چكيده

تنظيمات، جنبش اصلاحات در حكومت عثماني در يك دوره  چهل ساله است. ميرزا محمدتقي خان اميركبير درزمان حضور خود در عثمانی فرصت يافت تا از نزديك شاهد دگرگونیها در آنجا باشد. پس از مرگ امير، نزديك به دو دهة تاريك ديگر با صدارت ميرزا آقاخان نوري بر ايران گذشت و آنگاه نوبت به ميرزا حسين خان سپهسالار رسيد. او كه مدت 12 سال در سفارت ايران در عثماني به عنوان وزير مختار خدمت ميكرد از نزديك دگرگونيهاي سياسي ـ اجتماعي را در عثماني مشاهده نمود. افزون بر آن، ميرزا ملكمخان ناظمالدوله نيز يكي ديگر از رجال نوانديش ايراني است كه از دگرگونيهاي دوران تنظيمات در عثماني تأثير پذیرفته است.

اين هر سه سياستمداران  برجسته ايراني در زمان اقامت خود در عثماني دگرگونيهاي دوران تنظيمات در آن کشور را از نزديك ديده، با آن آشنا شده و از آن تأثيرپذیرفته اند. در اين نوشتار پس از بررسي نوشتههاي منابع در اين زمينه به نقد و ارزيابي آنها پرداخته و با روش تحليلي و انتقادی، چگونگي و ميزان تأثیر پذیرفتن آنان از دگرگونيهاي دوران تنظيماتمورد بررسی قرار خواهد گرفت.



واژگان کلیدی: 

ايران، عثماني، تنظیمات، اميركبير، ميرزا حسينخان سپهسالار، ميرزا ملكمخان ناظمالدوله.



 



مقدمه

تاريخ روابط ميان دو كشور ايران و تركيه را تنها پيكارها، درگيريهاي مرزي و اختلافات بر سر خاك تشكيل نميدهد، بلکه مشتركات فرهنگي و تمدني در مناسبات ميان دو كشور از وجود ارتباطات ديرپای دو کشور حکایت می کند.

با نگاهي گذرا به تاريخ روابط ایران و ترکیه، به ويژه از سدة نوزدهم به اين سو، هماننديهاي زيادي در مناسبات ميان دو جامعه ميتوان يافت كه اوج آن در مناسبات فرهنگي ميان دو كشور و مردمانش و تأثير متقابلي كه بر يكديگر داشتهاند، قابل مشاهده است. 

چهارمين دهه از سدة نوزدهم ميلادي كه برابر است با سالهاي نخستين نيمة دوم سدة سيزدهم هجري، يكي از دورانهاي مهم تاريخ عثماني است. با بر تخت نشستن سلطان عبدالمجيد در سال 1255 ق. / 1839 م. صدراعظم اصلاح طلب او،  مصطفي رشيد پاشا، سلطان را به صدور فرمان تنظيمات يا همان «خط شريف گلخانه» تشویق کرد.  اگر چه بسياري از پژوهشگران 25 شعبان 1255 ق. / 3 دسامبر 1839 م. را كه روز اعلان  فرمان تنظيمات است را آغاز اصلاحات در عثماني دانستهاند (تنظيمات، 2012، 13)، اما بايد توجه داشت كه دورة اصلاحات نوين عثماني در سالهاي پاياني پادشاهي سلطان محمود دوم 1255- 1223 ق. / 1839 – 1808 م، آغاز شد و در حقيقت شالودة اصلاحات بعدي را كه در دورة  تنظيمات دنبال شد، او پيريزي کرد (شاو، 1370: 7).

تنظيمات هر چه بود و يا هر هدفي كه داشت، سرانجام نتايج روشن و موفقيتآميزي به بار آورد و در آيندة كشور عثماني ـ و ايجاد ساختار تركية نوين ـ نقش مثبتي ايفا کرد و  در عرصههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي و شكلگيري نهادهاي مدني و دگرگوني نظام آموزش و پرورش دستاوردهاي پرباري داشت. تنظيمات يك حادثة بزرگ و رويدادي فرخنده بود (اينالجيق، 2012، 53).

اصلاحات يك ضرورت تاريخي بود؛ امپراتوري عثماني در يك وابستگي اقتصادي به سر ميبرد و روز به روز تمامي منابع قدرت خود را در حال از دست رفتن ميديد و تاريخ با ضرورتي بزرگ در حال پيشروي بود و تنها نتيجة مقدر اين بود كه امپراتوري دير يا زود از بین خواهد رفت (اينالجيق، 2012: 53).

همانگونه كه اشاره شد با آغاز دورة تنظيمات دگرگونيهاي چشمگيري نيز در عرصة فرهنگي نمايان شد و در همين دوران شاهد تأثيرپذيري متقابل ايرانيان و عثمانیها  از يكديگر در حوزههاي گوناگون به ويژه در حوزة فرهنگي هستيم. در اين دوران روزنامه و روزنامهنگاري رواج يافت و چون ساده نويسي و همه فهمتر شدن نوشتههاي روزنامهها براي مردم يكي از اهداف دستاندركاران نشريات بود، پارهاي از واژگان و تركيبات فارسي مورد توجه روزنامهنگاران قرار گرفت و به روزنامهها راه يافت (رياحي، 1390: 240).

روزنامه نگاران ترك با توجه به گنجينة عظيم واژگان فارسي و پيشينة نفوذ آن در آناطولي، تركيبات جديدي با استفاده از واژگان فارسي، عربي و فارسي و يا فارسي و تركي ساخته و آنها را به كار بردند. تركيباتي مانند: خستهخانه (بيمارستان)، ساحلخانه (ويلاي ساحلي)، درس خانه (كلاس درس)، اجزاخانه (داروخانه)، باسمه خانه (چاپخانه)، دفترخانه، توپخانه (رياحي، همان: 240-141) و بسياري واژگان ديگر.[footnoteRef:3] [3: . دامنة اين بحث بسيار گسترده و مفصل است و چون پرداختن به آن مار ا از هدف اصلي دور خواهد کرد به همين مقدار بسنده ميکنيم. ] 


اما اين موضوعات، همة تاريخ روابط ميان دو كشور در آن مقطع را در بر نميگيرد و زواياي ديگري نيز در ارتباط ميان ايران و عثماني وجود دارد و آن تأثير پذيرفتن پيشروان تجدد در ايران از دگرگونيهای عثماني و به طور مشخص در دورة تنظيمات و پس از آن است. كساني چون ميرزا محمدتقي خان اميركبير، ميرزا حسينخان سپهسالار و ميرزا ملكم خان ناظم الدوله كه به دنبال اصلاحات و تجدد گرايي بودند، در اجراي برنامههاي خود و در پيشبرد اهداف و عملي کردن انديشههاي شان، نگاهي به دگرگونيهاي عثماني در دوران تنظيمات داشتهاند كه موضوع اصلي اين نوشتار است و در ادامه به چگونگي تأثيرپذيري هر يك از اين سه شخصيت برجستة دورة قاجاريه از تنظيمات خواهيم پرداخت.



1. ميرزا تقيخان اميركبير[footnoteRef:4] [4: . چون خوانندگان آشنا و علاقهمند به اين گونه مباحث آشنايي كافي با زندگاني افراد مورد نظر را در اين نوشتار دارند، بنابراين در اينجا تنها به شرحي كوتاه و فشرده از زندگي اين سه تن اكتفا کرده و از پرداختن به همة رويدادهاي زندگي آنان خودداري میکنیم.] 


بدون ترديد ميرزا تقيخان اميركبير يكي از سياستمداران بزرگ تاريخ ايران است كه در دلسوزی اش نسبت به سرنوشت ميهن و كوشش در راه آباداني و اصلاح امور آن و ترقي، پيشرفت و ايجاد نهادهاي آموزشي و مدني نوين در ايران شكي نيست. او تا جايي كه توانست تلاش کرد، اما دشمنان دانا و دوستان نادان كارهاي او را برنتافته و در راه بركناري و مرگش كوشيدند و سرانجام توانستند او را از ميان بردارند.

محمدتقي فراهاني، پسر كربلايي محمد قربان، در سال 1322 ق. يا ميان سالهاي 1320 تا 1322 ق. به دنيا آمد (آدميت، 1334: 11). كربلايي محمدقربان نخست به عنوان آشپز در خدمت ميرزا عيسي قائم مقام (قائم مقام نخست) بود و پس از آن در دوران ميرزا ابوالقاسم قائممقام (قائم مقام دوم) پسر ميرزا عيسي، ناظر آشپزخانة او شد. (همان، 5)

او در دستگاه قائم مقامها خيلي زود رشد کرد و بنا بر هوش و فراستي كه داشت مورد توجه قرار گرفت و قائم مقام، آموزگار فرزندان خويش را مأمور آموزش ميرزا تقي خان نيز کرد و پس از مدتي هم ميرزا تقيخان را مأمور محاسبة فيلخانه (سرطويلة) خود قرار داد. (اقبال آشتياني، 1340: 6).

پس از چندي قائم مقام دوم، امير را كه مورد اعتماد وي بود، نزد ميرزا محمدخان زنگنه اميرنظام فرستاد و امير در آنجا سمت لشكرنويسي داشت و چندي بعد به منشيگري رسيد. (همان، 9)

به دنبال رويداد قتل گريبايدوف، دولت ايران برای جلوگيري از آغاز دوبارة درگيري با روسيه هيئتي را به آنجا روانه کرد. در اين هيئت كه در سال 1244 ق. از سوي عباسميرزا به خاك روسيه فرستاده شده بود، خسرو ميرزا پسر هفتم او، ميرزا محمدتقي فراهاني و چند تن ديگر حضور داشتند. (همان، 15)

پس از بازگشت از اين سفر امير به القاب «ميرزا» و «خان» دست يافت. او يك بار ديگر در سال 1253 ق. در كنار ناصرالدين ميرزاي 7 ساله وليعهد به ايروان رفت و در اوچ كليسا ملاقاتي ميان نمايندگان ايران با تزار نيكلا، امپراتور روس انجام پذيرفت. (آدميت، همان : 34/ اعتمادالسلطنه، 1367، ج 3 : 1640-1639)

تا اينكه سفر امير به ارزنۀالروم پيش آمد و او براي رفع اختلافات ميان ايران و عثماني به آن سامان مسافرت کرد که از اواخر سال 1259 تا 1263 ق. به درازا كشيد و اميركبير طي فرماني از سوي محمدشاه با رتبة سرتيپي به همراه 200 تن از نظاميان و سياستمداران ايراني به ارزنۀالروم رفت و پس از پشت سر گذاشتن حوادث ناخوشايند به نحو احسن موفق به انجام مأموريت خود شد و پس از فراز و نشيبهاي بسياري دومين معاهدة ارزنۀالروم را ميان ايران و عثماني در 9 ماده تهيه نمود و در 16 جمادیالثانی 1263 ق. امضاء کرد و سپس به ايران بازگشت. (آدميت، همان، 45-51)

اقدام امير در ارزنۀالروم مورد توجه محمدشاه واقع شد و او پس از اين سفر به خدمت وليعهد در تبريز در آمد و در سال 1264 ق. پس از مرگ محمدشاه، مأمور تهية مقدمات ورود وليعهد به تهران شد و در ميان راه شاه جديد او را از وزير نظامي به اميرنظامي ملقب ساخت. (اقبال آشتياني، همان، 99)

در تهران نيز ناصرالدين شاه قاجار او را به صدراعظمي منصوب کرد و امير به طور رسمي از سال 1264 ق. صدراعظم ايران شد.

اميركبير پس از يك دورة 4 سالة وزارت كه با كارداني و لياقت و انجام خدمات و اقداماتي مؤثر در دگرگونيهاي ساختار كهنة ايران همراه بود، در سال 1268 ق. از وزارت عزل و به دنبال آن از تمام مناصب و مشاغل خود محروم و به كاشان تبعيد شد و در 18 ربيعالاول 1268 ق. در حمام فين كاشان به قتل رسيد. (بامداد، 1371، ج اول : 217)



امير و تنظيمات عثماني

اقامت افزون بر چهار سال امير در ارزنۀالروم كه ميان سالهاي 1259 تا 1263 ق. بود، زمان بسيار مناسبي فراهم آورد تا وی با دگرگونيهاي آنجا از نزديك آشنا شود. چرا كه زمان ورود امير به خاك عثماني برابر بود با پنجمين سال صدور فرمان تنظيمات كه در سال 1254 ق. / 1839 م. از سوي مصطفي رشيد پاشا، صدراعظم سلطان عبدالمجيد اعلان شده بود.

اساساً امير در روابط با عثماني پيرو سياست حسن همجواري بود و به همين دليل همواره براي كاستن تنشها و از ميان بردن اختلافات دو كشور تلاش میکرد. اميركبير كه در مدت زمان اقامت خود در شهر تبريز زبان تركي را آموخته بود، هنگام حضور خود در عثماني آن را كامل کرد و در آنجا ميتوانست به زبان تركي استانبولي بدون مترجم با  عثمانيها گفتگو کند.  همانجا بود که با تنظيمات و اصلاحات محمدعلي پاشا، خديو مصر آشنا شد (آدميت، 1348: 158). اميركبير كه زمان حضورش در عثماني و سپس صدارتش در  ايران  برابر با صدارت مصطفي رشيد پاشا در عثماني بود، او را ميشناخت و با يكديگر نامه نگاري داشتند. (همان، 182)

اگر چه آدميت در اثر خود ـ كه در نوع خود يكي از كاملترين پژوهشها درباره امير كبير است ـ برآنست تا بگوید كه دگرگونیهای عصر تنظيمات از جهاتي در ميرزاتقي خان اثر داشته است (1348 : 182)، اما به جزئيات آشنايي امير با تنظيمات اشارهاي نکرده  و  بيشترين تأثيرات در امير را ناشي از بازديد او از مؤسسات و نهادهاي فرهنگي، صنعتي و مالي روسيه دانسته است (آدميت، 1334 : 26-33). اما اين نافي تأثیر پذيري امير از تنظيمات نيست و در اينباره شواهدي در دست است كه نشان ميدهد اميركبير با دگرگونيهاي تجددگرايانة عثمانيها و اصلاحات در آنجا از سالهاي پيشتر آشنا بوده است.

نخستين كسي كه به تأثيرپذيري اميركبير از تنظيمات اشاره کرده است، تاريخنگار انگليسي رابرت گرانت واتسن (1866 : 365) است كه در حد يك اشاره به موضوع اكتفا كرده است.

اين موضوع جاي بررسي و پژوهش بيشتري دارد كه ما  را به نتايج روشنتر و دقيقتري ميرساند و در اينجا به برخي از آنها اشاره ميکنیم.

 با آغاز تنظيمات در عثماني، لغاتي از زبان فارسي براي ساختن مفاهيم جديدي كه در حوزههاي سياسي، اداري، قضايي و فرهنگي كاربرد داشت، مورد استفاده قرار گرفت. سپس تجددگرايان ايراني و از آن ميان ميرزا تقيخان اميركبير از پارهاي از همان اصطلاحات سود جسته و افزون بر آن از ديگر اصطلاحاتي كه از عربي به تركي راه يافته بود، مانند: دارالفنون، مجلس ملي، مجلس مؤسسان، صدراعظم، عدليه، نظميه، ديوان تميز، سفير كبير و  مستشار استفاده کردند. (رياحي، 1390 : 242)

اما در بارة واژة «تنظيمات» كه عربي و جمع واژة «تنظيم» است، بايد گفت كه اين واژه را عثمانيها از زبان عربي گرفته و به كار بردهاند و همين واژه از زبان تركي عثماني به زبان فارسي راه يافت و مورد استفادة كساني چون ميرزا تقيخان اميركبير، ميرزا حسينخان سپهسالار، ميرزا ملكمخان ناظمالدوله و حتي ميرزا فتحعلي آخوندزاده قرار گرفت و مراد همة آنان از اين واژه، همان نظم بخشيدن، سروسامان دادن به امور و ايجاد دگرگوني و تحول در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بود.

در سال 1263 ق. / 1846 م. در عثماني دارالفنون تأسیس گردید، اما به دلايلي دنبالة كار گرفته نشد (رئيسنيا، 1385، ج 1 : 37) و برپايي آن به سالهاي بعدي موكول شد.

ميرزاتقي خان اميركبير كه تأسیس دارالفنون از نتايج كارهاي سودمند او براي كشور بود، چند سال پيشتر از مرگ خويش به فكر برپايي آن افتاد، اما در نهايت تأسف و تأثر، او افتتاح و آغاز به كار اين بنا را  مشاهده نکرد. چرا كه در باغ فين كاشان ـ قتلگاه خود ـ و در تبعيد به سر ميبرد. دارالفنون روز يكشنبه پنجم ربيعالاول 1268 م. سيزده روز قبل  از  مرگ بنیانگذار آن افتتاح شد. (يغمايي، 1354 : 71)

به نوشتة پارهاي از پژوهشگران، اميركبير در انتخاب نام اين مركز به احتمال زیاد از همان نام دارالفنون عثماني سود برده است. (محبوبي اردكاني، 1370، ج اول: 257) عبدالحسين نوايي نيز احتمال داده است كه خبر احداث دارالفنون عثماني در اقدامات امير بيتأثير نبوده است.

افزون بر اين، نشانههاي ديگري دالّ بر اینکه امير در پيشبرد اصلاحات خود نيم نگاهي به دگرگونيهاي عصر تنظيمات در عثماني داشته است، نیز وجود دارد. از شواهد و قراين چنين پيداست كه در نامگذاري «روزنامة وقايع اتفاقيه» از نام روزنامة رسمي «تقويم وقايع» استانبول و «وقايع مصريه» چاپ قاهره كه آن هنگام از مستملكات عثماني به شمار ميآمد، اقتباس شده باشد. (محيط طباطبايي، 1362 : 26)

همچنين در انتشار روزنامة وقايع اتفاقيه نيز در بخش اخبار خارجي از روزنامههاي چاپ خارج ايران استفاده ميشده است و روزنامههاي چاپ استانبول، پاريس و لندن از روزنامههايي بود كه به دست تهیه کنندگان روزنامة وقايع اتفاقيه ميرسيده است. (وقايع اتفاقيه، 1267 : 3)

در روزنامههاي چاپ ايران، نخست براي «مقاله» كه نوعي از نوشتار است از واژة «آرتيكل» article فرانسوي استفاده ميشد. اما بعدها از واژه عربي «مقاله» كه آن را از مطبوعات چاپ عثماني گرفته بودند، استفاده شد. (پروين، 29:1370)

روزنامههاي فرانسوي، انگليسي، روسي و تركي براي درباريان و نمايندگان سياسي ايران فرستاده ميشد و ناصرالدين شاه خود با اشتياق به ترجمة آنها گوش ميكرد. (همان، 134)

از اينها گذشته در بسياري از اقدامات و كارهاي امير در دگرگون کردن بنيادهاي كهنه و ناكارآمد پارهاي مناسبات رايج در جامعه و از ميان بردن آنها، با آنچه كه در پيش از دوران تنظيمات در عثماني و يا در دوران تنظيمات اعلان و در جهت اجراي آن حركت شد هماننديهايي وجود دارد.

ترجمة كتاب از زبانهاي ديگر به فارسي يكي از اين دل مشغوليهاي امير بود كه او را حتي در ارزنۀالروم هم آسوده نميگذاشت. امير هنگام اقامت خود در آنجا، ژان داودخان مسيحي را كه در ارزنۀالروم ميزيست، مأمور كرد تا جديدترين كتاب جغرافياي عالم را به تركي ترجمه کند و ميرزا محمدحسين فراهاني دبيرالملك نيز آن را از تركي به فارسي ترجمه کرد. (آدميت،1334 : 165)

ترويج سادهنويسي و عدم استفاده از القاب و عناوين در نوشتهها و فرمانها، مبارزه با رشوهخواري و براندازي آن كه پيش تر و در سال 1265 ق. / 1849 م. در عثماني اقدام به اين كار شد، از ديگر کارهای اميركبير بود كه با توجه به آنچه كه در عثماني روي داده بود، انجام پذيرفت.

از ديگر کارهای اميركبير كاستن از نفوذ آن دسته از روحانيون بود كه مواضع و اقداماتشان می توانست دستاویز  بيگانگان برای دخالت در امور داخلي ايران قرار گیرد. اظهاراتش در این زمینه به كنسول انگليس، حاکی از آن است که امیرکبیر در اتخاذ این سیاست به دگرگونيهاي عثماني در دوران تنظيمات كاملاً توجه داشت، به ویژه آن که يك سال پيش از اعلان فرمان تنظيمات، در سال 1253 ق. / 1838 م. قانون جزا براي مأموران و علما در عثماني به تصويب رسيده بود (آدميت، 1334 : 186).

به روشني پيداست كه در اين زمينه اميركبير به دگرگونيهاي عثماني در دوران تنظيمات كاملاً توجه داشت، چرا كه خود صريحاً آن را بيان کرده است و افزون بر آن، يك سال پيش از اعلان فرمان تنظيمات، در سال 1253 ق. / 1838 م. قانون جزا براي مأموران و علما در عثماني به تصويب رسيده بود.

با جستجوي بيشتر در منابع و مآخذ و بررسي اسناد و مدارك موجود در آرشيوها و بايگانيهاي دو كشور ايران و ترکیه به يقين به شواهد ديگري در زمينة مورد بحث ميتوان دست يافت.



2. ميرزاحسين خان سپهسالار (مشيرالدوله)

ميرزا حسين خان سپهسالار يكي ديگر از دولتمردان كاردان و لايق ايران بود كه همانند امير کبیر در اصلاح، آباداني و پيشرفت ايران بسيار كوشيد. ميرزا حسين خان سپهسالار در سال 1243 ق. زاده شد. پدرش ميرزا نبيخان امير ديوان قزويني، دو پسرش ـ ميرزا حسينخان و يحيي خان ـ را براي تحصيل به اروپا فرستاد (بامداد، 1371، 406) ميرزا حسينخان پس از بازگشت از آنجا با پشتكار و علاقهمندي به فراگيري زبان و دانش، زمينههاي رشد خود را فراهم ساخت و مورد توجه قرار گرفت. او زبان فرانسه را به نسبت خوب میدانست، با انگليسي آشنايي داشت و به تركي استانبولي مسلط بود. (آدميت، 2536، 127)

با تصميم اميركبير مبني بر فرستادن ميرزاحسينخان به كنسولگري بمبئي در هندوستان، خدمات دولتي او آغاز شد (آدميت، 2536، 126) و  از سال  1266-1267ق.  تا 1269 ق. كار پرداز اول ژنرال كنسول (سركنسول) ايران در بمبئي بود (بامداد، همان، 411).

ميرزا حسينخان در سال 1275 ق. به وزير مختاري ايران در استانبول رسید و در سال 1280 ق. که براي گزارش به ايران آمد، به عضويت دارالشوراي كبري نيز منصوب شد و در سال 1282 ق. ملقب به مشيرالدوله گردید(همانجا).

ميرزا حسينخان در سال 1285ق. از درجة وزير مختاري به رتبة سفيري ارتقاء يافت و مدت 12 سال در عثماني  ماند (همانجا / خان ملك ساساني، 1345 : 240).  زمان اقامت او در خاك عثماني مصادف با بر سرکار بودن عاليپاشا و فؤادپاشا بود. (خان ملك ساساني، 1338، 60)

بيشتر وزراي عثماني با ميرزا حسينخان در تماس بودند و با او دوستي داشتند و ميرزا حسينخان هم ميهمانيهاي مفصل ميداد و از آنان پذيراييهاي شاياني کرد (همان، 67). با فؤاد پاشا، عالي پاشا و منيف پاشا دوستي نزديك داشت. (آدميت، 2536، 127)

اگر چه آدميت در يكي از آثار خود نوشته است كه توقف 12سالة ميرزا حسين خان سپهسالار در استانبول و دوستي او با عاليپاشا و ديگر وزراي عثماني در افكار ميرزا حسينخان به طور مستقيم تأثير داشته است، (آدميت، 1340، 58) اما در يكي ديگر از آثارش، نظر خويش در بارة تأثيرپذيري ميرزا حسين خان سپهسالار از تنظيمات در عثماني را تنها تا حد «آشنايي بصيرانه» او با اين دگرگونيها تقليل داده است. (2536، 127)

روشن نيست كه در مدت 11 سالي كه از انتشار «فكر آزادي» تا انتشار «انديشة ترقي» در سال 1351 گذشته است، چه اتفاقي رخ داد و يا چه اسناد و مداركي به دست آدميت رسيد كه طبق آنها او مجبور به تعديل داوري نخستين خود شده است. آدميت در اين زمينه و باز هم در رد ديدگاههاي كساني چون اعتمادالسلطنه و سيدحسن تقيزاده كه ميرزا حسينخان سپهسالار را در اجراي اصلاحاتش تأثير پذيرفته از تنظيمات عثماني و كساني چون مصطفي عالي پاشا، فؤاد پاشا و به ويژه مدحت پاشا دانسته، مينويسد: او چون در جواني در فرانسه بوده، از همان هنگام تحت تأثير مدنيت اروپا قرار گرفت (آدميت، 2536، 153)، اما بيدرنگ در دنباله ميافزايد: «از لحاظ تجربة عملي البته از اصلاحات عصر تنظيمات متأثر گشت». (همانجا)

آدميت ادامه ميدهد «اينكه عثماني از ايران خيلي جلو افتاده و تحرك تنظيمات بيشتر از اصلاحات عصر سپهسالار بود، مبحثي است به کلی جدا.  اما آن رأي غلط است كه سرچشمة تفكر سياسي مشيرالدوله تنظيمات عثماني بود، يا از مشاهدات در آنجا به تمدن غربي اعتقاد يافته بود. برعكس ... انديشة ترقيخواهي او ريشة مستقيم غربي داشت و جهت كلي تفكر سياسي او فرانسوي بود.» (آدميت، 2536، 157)

 اما با توجه به شواهد موجود، آشنايي ميرزا حسين خان با تنظيمات از يك آشنايي بصيرانه فراتر رفته و در اجراي سياستهاي اصلاحگرانة خويش كه به نوعي ادامه دهندة راه اميركبير بود، تأثير چشمگيري از تنظيمات عثماني گرفته است و نوشتههاي خود آدميت در اين باره گواهي بر درستي اين موضوع است.

مأموريتهاي سياسي ميرزا حسينخان در هندوستان، قفقاز و عثماني باعث شد تا او با دگرگونيهاي سياسي و اجتماعي آن سرزمينها آشنايي ژرفي پيدا كند. او در عثماني با مردان تجددگراي آن سامان كه مصادف با عصر تنظيمات بود، تماس داشت و با شور و شوق بسياري گزارشهايي در بارة كارهاي اصلاحي آنان به وزارت امور خارجة ايران ميفرستاد. انتصاب افراد غير مسلمان به مقامهاي دولتي را كه يكي از دستاوردهاي فرمان گلخانه بود، برپايي مجلس شوراي دولت و تأسيس مكتب سلطاني را كه بعدها به «غلطه سراي ليسه سي» تغيير نام يافت و همچنين كشيدن خط راهآهن ميان اسكندرون و بصره را ستايش ميكرد. (الگار، 1369، 70)

ميرزا حسين خان سپهسالار در ايجاد روابط دوستانه ميان ايران و عثمانی و تحكيم آن بسيار كوشيد. او از نزديك دگرگونيهاي عثماني را زير نظر داشت و در گزارشهاي خود به مركز به آنها اشاره ميکرد. در يكي از گزارشهاي او آمده است: دولت عثماني به روزنامهها آزادي داده كه آنها نسبت به سياست دولت انتقاد کنند و تبعة عثماني با آگاهي از وضعيت سياسي دولتهاي خارجي خواهان تأسيس مجلس هستند. (آدميت، 2536، 132)

تحت تأثير همين ديدهها بود كه او نوشتههاي روزنامههاي ايران را كه در آنها از رويدادهاي بزرگ و مهم دنيا چيزي نوشته نميشد و مردم از آن بيخبر بودند « اسباب مسخره» دانسته و مينويسد كه از مقايسة مطالب روزنامههاي ايران با روزنامههاي اسلامبول به جز از آنكه خاطرش كدر شود، هيچ بهرهاي نصيب او نميشود (همان، 387). هم از  اين روست كه يكي از دغدغههاي اصلي او برپايي و تأسيس روزنامههايي بود كه بيپرده، به زباني ساده و با نگرشي انتقادي با مردم سخن گفته و حقايق را بازتاب دهند. او خود بنیانگذار چهار روزنامة مستقل «وقايع عدليه»، «نظامي»، «مريخ» و «وطن» بود. (آدميت، 2536، 387)

وی در همراهي با اصرار فرنگي در اجراي اصلاحات عثماني در گزارشي گفته است: «... مقصود اين است كه اين اصرار دول فرنگستان در اصلاحات عثماني، بالاخره موجب خير اين دولت و ملت خواهد گرديد.» (همان، 134) و باز در گزارش ديگري از سرعت اجراي اصلاحات دولت عثماني كه با همة گرفتاريهاي داخلي و خارجي آن را پيش ميبرد و باعث شگفتي دولتهاي اروپايي شده است، سخن به ميان ميآورد (همان، 136). ميرزاحسين خان در گزارشي ديگر كه شرحي از چاپ قوانين موضوعه و انتشار نقشة آينده كار دولت عثماني را ميدهد، آرزو ميكند كه: «چقدر خوب ميشد كه اين قاعدة حسنه در دولت عليه ايران هم جاري ميگرديد». (همان، 142)

آيا همة اينها تنها در چارچوب يك گزارش است كه آدميت نوشته: «مشيرالدوله، گزارشگر تحولات عثماني كه ميخواست دولت را به اصلاحات برانگيزاند، پيشرفتهاي همساية رقيب را به رخ بزرگان ايران ميكشيد شايد منفعل گردند و عبرت آموزند. (همان سبب اين كج انديشي گشته كه برخي او را مقلد عثمانيان پندارند.)» (همان، 138).

شكي نيست كه كسي در حد و اندازههاي ميرزا حسينخان سپهسالار كه دربارة مشاهدات خويش از روند اصلاحات در كشور حوزة مأموریت خود مينويسد: «چقدر خوب ميشد كه اين قاعدة حسنه در دولت ايران هم جاري ميگرديد»: نه تنها يك گزارشگر  و  يا يك تهييجگر نيست كه خود يك دوستدار و علاقهمند است و چون در آینده به صدارت برسد، آرزوهايش را جامة تحقق خواهد پوشاند. همين گونه نيز میشود و ميرزا حسين خان سپهسالار كه با صدر اعظم شدن ميدان عمل گستردهتري به دست ميآورد، در اجرا و پيشبرد انديشههاي اصلاح گرانة خود، دگرگونیهای عصر تنظيمات در عثمانی و پس از آن را فراموش نمیکند.

با توجه به آنچه گذشت، در اين كه ميرزا حسينخان سپهسالار در پيشبرد اصلاحات خود و برنامههايي كه به منظور دگرگون کردن ساختارهاي كهنة جامعه ايران داشته است، تحت تأثير تنظيمات عثماني بود، ترديدي نيست و اين تأثير بسيار فراتر از آن است كه آدميت در كمرنگ ساختن و كم جلوه نشان دادنش تلاش کرده است.



3. ميرزا مَلكَمخان ناظمالدوله

ميرزا ملكمخان پسر ميرزا يعقوب از ارامنة جلفاي اصفهان در سال 1249 ق. در اصفهان به دنيا آمد. پدرش در شمار ارمنياني بود كه به آئين اسلام گرويده بودند (بامداد، 1371، 139). خود ملكم نيز نخست به دين اسلام گرويده و پس از چندي ديگر بار به آئين مسيحيت بازگشته بود. در سال 1259 ق. ملكم توسط پدرش به پاريس فرستاده شد تا به تحصيل بپردازد. او در فرانسه مهندسي آموخت و در كنار آن اصول فلسفة سياسي هم خواند و آنگاه كه تحصيلاتش به پايان رسيد به ايران بازگشت و نخستين خط تلگراف را در ايران داير کرد (همانجا).

ميرزا ملكمخان در سال 1272 ق. مترجم وزارت امور خارجه شد و پس از آن نيز لقب "اتا ماژور" گرفت (اعتمادالسلطنه، 1367، 312). سپس در سال 1273 ق. به همراه فرخ خان امينالملك كاشي به اروپا سفر كرد و در همين سفر بود که وارد فراموشخانه شد و پس از بازگشت به ايران با گرفتن اجازه از ناصرالدين شاه در سال 1274ق. در تهران فراموشخانه داير کرد. (بامداد، همان، 141/ رائين، 1347، 489)

ناصرالدين شاه كه پس از چندي نسبت به فعاليت فراموشخانه بدگمان شده بود، فرمان برچيده شدن بساط ملكم و پدرش ميرزا يعقوب را صادر کرد و بدين ترتيب ملكم مورد خشم و غضب شاه قرار گرفت (همانجا). او كه به همراه پدرش از ايران گریخت، نخست به خانقين رفت و از آنجا خود را به استانبول رساند و به ديدار ميرزا حسينخان سپهسالار رفت. (خان ملك ساساني، 1338، 128)

با ياري ميرزا حسين خان سپهسالار، ملكم به مستشاري سفارت ايران در استانبول رسید. اقامت دراز مدت ملكم در استانبول براي او فرصتي به وجود آورد تا از نزديك با دگرگونيهاي پس از فرمان تنظيمات در آنجا آشنا شود، كارهاي اصلاحگرانة عثمانيها را ببيند و از پارهاي از آنها ايده بگيرد. پس از آنكه سپهسالار در سال 1288 ق. به صدراعظمي ايران رسيد، ملكم را از استانبول خواست و به سمت مستشار صدارت منصوب كرد. (بامداد، همان، 144)

مشيرالدوله نسبت به ميرزا ملكمخان نظر مساعدي داشت، اما چون به واسطة پيشينة خود در ارتباط با فراموشخانه مورد سوءظن دوباره قرار گرفت، به نمايندگي ايران در لندن فرستاده شد. ملكم در سال 1289 ق. لقب ناظمالملك (بامداد، همان) و يا نظامالملك (سليماني، 1379، 189) را گرفت.

ميرزا ملكمخان از سال 1289 تا 1307 ق. به مدت هيجده سال وزير مختار ايران  در لندن بود (بامداد، همان، 145) تا اينكه در دورة صدارت ميرزا علياصغرخان از سمت خود بركنار شد. او در سال 1306 ق. هنگام سومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا، امتياز لاتاري را در ايران براي مدت 75 سال گرفت. پس از بازگشت شاه به ايران روحانيون با اين امتياز به مخالفت برخاستند تا اينكه اين امتياز را ملغي و تلگرافي آن را به ملكم اعلام کرد. (همان، 149- 148)

ملكم پس از عزل در سال 1307ق. از ايران به لندن رفت و در آنجا با سيد جمالالدين اسدآبادي همخانه شد. آن دو به انتشار روزنامههاي قانون و عروۀالوثقي پرداختند (همان، 152). پس از آن ملكم بر اساس جوهر انديشههاي خود كه گرايش به نوآوري و دگرگون ساختن ساختارهاي پوسيده و كهنة سياسي و اداري ايران بود، با تكيه بر «قانون» و «آدميت» به تبليغ و ترويج آراء و انديشههاي خود در روزنامة قانون دست زد و يك تنه به مخالفت با حكومت برخاست.

دربارة ملكم و پارهاي از اقدامات او مانند دست داشتنش در انعقاد قرارداد رويتر و فروش امتياز لاتاري كه در آن تقلب کرد، در منابع و مآخذ اشاراتي وجود دارد و اسناد و مدارك نيز بر درستي آن گواهند. 

ميرزا ملكمخان در مدت زمان حضور و اقامت خود در خاك عثماني با دگرگونيهاي عصر تنظيمات آشنا شد و تحت تأثير آن قرار گرفت. نخستين موردي كه ميتوان به آن اشاره کرد، نامگذاری پارهاي از رسالات اوست كه به يقين با توجه به تنظيمات در عثماني و با اقتباس آشكار از آن صورت پذيرفته است. ميرزا ملكمخان دو رسالة خود را «دفتر تنظيمات (كتابچة غيبي)» و «مجلس تنظيمات» نام نهاده است (ميرزا ملكم خان، 1388، 23 و 72). منظور او نيز از تنظيمات، نظم بخشيدن و سامان دادن به امور سياسي، نظامي، اجتماعي و اداري كشور است.

او افزون بر اين نامگذاری، بارها از واژة «تنظيمات» چه به تنهايي و چه در تركيباتي چون «دفتر تنظيمات»، «دستگاه تنظيمات»، «قوانين تنظيمات»، «مجلس تنظيمات»، «تنظيمات خارجه» و «تنظيمات دول فرنگ»  استفاده کرده است.

ميرزا ملكمخان هنگامي كه در بارة اهميت روزنامه سخن ميگويد، مينويسد: «روزنامه سرچشمة تنظيمات دنياست.» (قانون، نمرة چهارم، غره شوال 1307، 1). در جاي ديگر وی در باره نقش تنظيمات در اصلاح رفتارهاي ديپلماتها مينويسد: «سفارتها و قونسولخانههاي دولت به موجب تنظيمات تازه از تعدي تبعه مستغني و با اعتبار و ملزومات شايسته مستحفظ شأن و حارس حقوق ملت خواهند شد» (قانون، نمرة سي و چهارم، 3).

كاملاً روشن است كه ميرزا ملكمخان واژه تنظيمات را عيناً از عثمانيها گرفته و آن را به كار بسته است.

با مروري بر ديگر آثار ميرزا ملكمخان به خوبي در مييابيم كه دايرة تأثيرپذيري ميرزا ملكمخان از تنظيمات عثماني فراتر از اقتباس از يك نامگذاری است و اساساً در اراية پيشنهادات خويش در اصلاح امور جامعة ايران در دورة  قاجاريه و تكيه بر قانون و اجراي آن نيز به تنظيمات عثمانيها توجه داشته است.

او در جايي كه دربارة آگاهي پارهاي از ملل مختلف از قانون سخن ميراند، چنين نوشته است: «در هند در پاريس در تفليس در مصر در اسلامبول حتي در ميان تركمن هر كس میداند كه حقوق و وظايف او چيست» (قانون، نمرة اول، 1).

البته روشن است كه در زمان مورد نظر ميرزا ملكمخان، قرار دادن تركمنها و گرجيها در رديف مردماني كه حقوق و وظايف خود را ميدانند، چندان درست به نظر نميرسد و به هيچ وجه نبايد ميزان آگاهي از قانون و آشنايي با حقوق و وظايف اين مردمان و حتي مصريها و عثمانيها را كه تازه در ابتداي راه بودند با ديگر ملل يكي دانست. ميرزا ملكمخان در اينجا با يك بزرگ نمايي آشكار ميخواهد بر اين نكته پاي بفشارد كه همة ملل جهان نسبت به حقوق و وظايف خود آگاه هستند به جز ايرانيان.

ملكم باز هم با توجه به دگرگونيهايي كه در عثماني در جريان بود، قانونمداري پادشاه وقت آنجا را ستوده و نوشته است که: «اسم سلطان حميد خان پادشاه عثماني تا ابد به نيك نامي باقي خواهد ماند زيرا كه از همان روز جلوس اهميت قانون را بهتر از جميع وزراي عثماني درك فرمود.» (قانون، نمرة سيم، 2).

وی در يكي از شمارههاي روزنامة قانون در پاسخ به پرسش يك نفر از اهالي تبريز كه مدعي بيقانوني در عثماني شده است، ضمن پاسخ به او نه تنها با دليل بر وجود قانون و اجراي آن در همه حال براي همه كس به شكل يكسان پاي میفشارد، نسبت به وضعيت بيقانوني در ايران حسرت خورده و در مقام مقايسة وضع ايران با عثماني مينويسد: »وضع قوانين و ترتيب عدالتخانههاي اين دولت [عثماني] را چه طور میتوان نسبت داد بان هرج و مرج مهيب كه ايران را ذليلترين گروه دنيا ساخته است.» (قانون، نمرة شانزدهم، 2). او در ادامه مينويسد: «پس عوض اينكه اوضاع عثماني را عذر بيقانوني ايران قرار بدهيم بايد غرق شرمساري بشويم كه آن دولت با اينكه نسبت به ما خيلي جديد است باز تبعه خود را تا به این درجه بهرهياب امنيت قانوني ساخته است. و ما كه سه هزار سال از دول بزرگ محسوب میشویم امروز بجز ميل و سفاهت اسافل ناس قانون ديگري نداريم.» (همانجا)

به هنگام گفتگو از لزوم برقراري نظم در عثماني و دشواريهاي پيش روي مجريان مينويسد: «وقتي سلطان محمد در خيال انتظام دولت عثماني بود، ينيچريها در خيال حبس او بودند». (ميرزا ملكمخان، 1388، 24) او به اين وسيله به  دولتيان ايران میفهماند كه در راه اصلاحات موانع و دشواریهای سختي پيش روي آنان است كه نبايد از آنها هراسي به دل راه دهند. ملكم تأکید میکند كه: «اقلا از حالت دولت عثماني عبرت بگيريد...نفرماييد كه حالت ما وراي حالت عثماني است، دولت ايران در مقابل هجوم استيلاي فرنگ از دولت عثماني هيچ فرقي ندارد». (ملكم خان ناظمالدوله، 1388، 100-101) او باز به دولتمردان ايراني هشدار ميدهد كه توان ايستادگي در برابر امواج برآمده از دگرگونيها در كشورهاي اروپايي را نخواهند داشت و در اين زمينه وضعيت آنان با عثمانیها تفاوتي ندارد.

ملكم در انتقاد از شيوههاي مجازات وزراي مجرم و مقصر در ايران و آنچه كه در عثماني پس از تنظيمات جاري شده است، نوشته: «چندي قبل عزل وزراي عثماني عبارت بود از قتل فوري يا ذلت مطلق، حال عزت و اطمينان وزراي آن دولت را با تزلزل حالت خود تطبيق كنيد و ببينيد چه نوع ذلتهای ناگزير را بر چه نوع عزت مدامي ترجيح دادهاید؟» (همان، 130).

ميرزا ملكم خان در رسالة «مذاكره در بارة تشكيل بانك» خود  كه در آن به ارائه راه كارهايي در بارة مسائل اقتصادي و بانكداري توجه داشته است، «قرار نامة بانك دولت عثماني» را الگو قرار داده است.

در زمينة مورد بحث، نمونههاي ديگري وجود دارد كه از اشاره به آنها خودداري میکنیم. اما همين اندازه هم كه در اينباره گفته شد، به روشني بيانگر اين موضوع است كه ميرزا ملكمخان ناظمالدوله با دگرگونيهاي عثماني در دورة تنظيمات و پس از آن آشنايي كافي داشته است و در ارائه آرا و انديشههاي نوجويانة خويش بر تنظيمات ودگرگونيهاي پس از آن در عثمانی تكيه زده است.

براي اثبات مدعاي تأثير تنظيمات در عثماني بر فكر و انديشة اين سه سياستمدار ايراني همين ميزان از شواهد موجود كافي است. اما با جستجوي بيشتر در اسناد و مدارك برجاي مانده و ديگر نوشتههاي موجود در آرشيوها  به حتم و یقین به دادههاي ديگري هم ميتوان دست يافت.



نتیجهگیری

از آنچه که در باره این سه سیاستمدار ایرانی گفته شد، روشن میشود که این افراد به ویژه میرزاتقی خان امیرکبیر و میرزا حسن خان سپهسالار، که آدمیت تأثیر پذیری آنان از تنظیمات و دگرگونیهای پس از آن را ناچیز شمرده است، در مدت زمان اقامت خود در عثمانی از نزدیک با دگرگونیهای آنجا که در عرصههای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حال اجرا بود، آشنا شده و در خاطرشان حک گردیده بود.

تأثیر دگرگونیهای روسیه بر امیر به هنگام سفر او به آن کشور و بازدیدش از مؤسسات فرهنگی و تمدنی جدید و صنایع گوناگون در آنجا و تأثیرپذیری میرزا حسین خان سپهسالار از تمدن اروپا و به ویژه فرانسه موضوعی نیست که بشود آن را نادیده گرفت، اما برجسته کردن آنها به میزانی که آدمیت بر آن پای فشرده و تقریباً تأثیرپذیری آنان از عثمانی را هیچ دانسته است، با دادههای موجود همخوانی ندارد.

آدمیت در آثار خود در باره امیرکبیر و میرزاحسینخان سپهسالار در برابر تأثیرپذیری آنان از تنظیمات در عثمانی دوگونه برخورد کرده است که به آن اشاره شد. اینطور به نظر میرسد که او در نوشتههای خود از سویی در برابر عثمانیها موضعگیری کرده و آنان را سد راه فرهنگ و تمدن دانسته است و از سوی دیگر با حس رقابتی که در امیر نسبت به عثمانیها وجود داشته است، چندان تمایلی به پرداختن بیشتر و دقیقتر در این موضوع را از خود نشان نداده است.

اما نکتهای را که نباید فراموش کرد، این است که عثمانیها خود ابداع کننده این دگرگونیها نبوده اند و منشأ تحولات کشورشان اروپاییها بودند که در حقیقت نقش پلی را در انتقال این موضوع ایفا کردند.
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