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نفـذ    یـ  ق(، مجتهـان  مـ ت ب    2411ـ2121) یهدر آغاز دوره قاجار

ک دنـا  در دوره   پـیش  نز بـ   رن در بحذالت جامعه مل ذس یتخذد، نقش د

در  ی ننینز منذّرنلفک ن  )روشنفک ن ( ن هایی ق(، کانذ 2421ـ2111) یناص 

در خصـذ    یدنشتنا با نش  نطالعاب یشکل گ ف   آنها سع ی ن خارج نز ن

 اختر  روزنامه ینارن ف نهم ن ا ی ننیا ن یانریب ینهزم ی،نروپا و ع  ان ذالتبح

نز  ین شا، ن ذنه یسدر نستان ذل بأس ی ننیخذنها  ن نز بحذل یکه بذسط ب خ

و بـا هـا     ینبحـاد نسـالم   یاسـ  هاس  کـه در اـاراذس س   کانذ  یتن

 ی،نسـالم  های یتها به س زم و روس ها یینروپا های یننانز نز دس  یشگی یپ

 نرنئه دها  ینید ینفکار نذ رن در پذشش باورها کذشیا یم

                                              

  سررر:    یسررر  اد نشررر  ا  ارررنو  ، ن   یخگررر تا تررر    ی، سررر   یررر     یختررر   یدکتررر  . 1
(darus.gh01@gmail.Com). 
 .(mdehqannejad@yahoo.com)  د نش  ا  انو   یخ ست د گ تا ت  . 2
 .(A.jafari@ltr.ui.ac.ir)  د نش  ا  انو   یخگ تا ت   ی  د نش. 3
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ب  منابع  یهو با بک یلیـ بحل  ینز روش وصف ی یگ حام ، با به ه پژوهش

ننگـاره نبحـاد    نخت سؤنل نس  که روزنامه  یتپاسخ به ن یدر پ ی،ن کتابخانه

ـ  یایاه فذن یرن دنرن ینسالم ـ    دننسـ    یم  یمو مذننـع آ  رن اگذنـه ب س

 ک د  یم
 

اسنتماار   یراننی، ا یعصر قاجار، روشنفکرر  ی،، اتحاد اسالماخترروزنامه  :کلیدواژگان

 .ییاروپا

  مقدمه

 تحوالت با آشفایی و خارج با ایرانیان تمامل گسترش با ،(ق5159ن5921)ناصری  دوره در

 جاممنه  کنردن  آگاه برای را هاییتالش موجود، شرایط به آگاه ایرانیان از هاییگروه اروپا،

خواهاننه  روزنامه، یری از ابزارهایی بود که برای اشاعه و ترویج افرنار تحنو   . کردند آغاز

گرفت. فشار حرومت ناصری باعث شده بود کنه در  اده قرار میتوسط این افراد مورد استک

 خننواه، در راسننتای نشننر افرننار هننایی از ایرانیننان تحننو خننارج از مرزهننای ایننران، گننروه

 اسنتانوو   در فضنایی  چفنین  در ،اختنر  خواهانه با هادیگر هاراری کففند. روزنامنه  تحو 

 بنا  آنهنا . کردنند  گنااری پایه مدرنیسم ترویج بر را خود هدف آن، مؤسسان و شد تأسیس

  تنا  ناودنند  سنمی  دیفنی،  علانای  آن، تون   به و دین قدرتافد بسیار نکوذ و توان از آگاهی

 و دهفد انتشار ایرانی جاممه در علاا کاک با و دین پوشش در را اروپا از دریافتی هایایده

 بنر  عالوه بحث، مورد دوره در. سازند آماده جاممه بطن در تغییر گریمطالوه برای را زمیفه

 کشنورهای  انندازی دسنت  و رقابنت  میدان آسیایی نیز هایسرزمین سایر و عثاانی ایران،

 اتحناد  اینده  گینری شنرل  بنه  شنرایطی،  چفنین  از ناشی استقال  تهدید. بود شده اروپایی

 بنه  هنا روس تجناوز  بنا  اختر روزنامه تأسیس زمانی هم به توجه با. بود شده اسالمی مفجر

 چفنین  در روزنامنه  اینن  ها،روس با مقابله جهت اسالمی اتحاد فرر گیریشرل و عثاانی

 حامیان جاب زمیفه ای،چفین ایده تقویت با. پرداخت اسالمی اتحاد ایده تولیغ به ایزمیفه
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 اسالمیسنم پان گیریشرل با زمان هم اختر روزنامه ازآنجاکه. گردید فراهم استانوو  به آن

  روزنامنه،  اینن  مفدرجات اساس بر اسالمی اتحاد ایده بررسی کرد،می فمالیت استانوو  در

 .باشد مفد فایده تواندمی

 این از برخی. است شده انجام اختر روزنامه ممرفی در هایی پژوهش و مطالمات تاکفون

 مجالت و جراید تاریخ کتاب از توانمی که اند پرداخته اختر ممرفی به کلی، صورت به آثار،

 نوشنته  نویسنان  پارسنی  دیگنر  و ایرانیان نگاری روزنامه تاریخ و هاشای صدر نوشته ایران

 هاویژگی ،اختر روزنامه ممرفی به اثر، دو این در. برد نام خصوص این در پروین ناصرالدین

. اسنت  شنده  پرداختنه  ناصنری  دوره مطووعنات  سنایر  هاراه به روزنامه این نویسفدگان و

 روزنامنه  محتنوای  از هایی جفوه تر،تخصصی صورت به مقاالتی و هاپژوهش در هاچفین،

 هاانفد: مقاالتی است؛ شده گرفته قرار بررسی مورد اختر

 بنه  کنه  رجنایی  عودالاهندی  نوشنته  ،«اختر نگاه از اقتصاد در مردم و دولت نقش» ن

 لنزوم  خصنوص  در روزنامنه  این گردانفدگان رویررد و اختر اقتصادیهای  سیاست واکاوی

 .دارد نظر اقتصاد در مردم مشارکت

 نوشنته  ،«عصر ناصنری  ایران جاممه زنان وضمیت به اختر روزنامه انتقادی رویررد» ن

 خصنوص  در اختنر  محتنوای  بررسنی  به که است مقاالتی دیگر از دارابی، پورحسن جلیل

 ابمناد  در زننان  مشنارکت  زمیفنه  ناودن فراهم و تحو  لزوم و ناصری دوره زنان وضمیت

 .است پرداخته اختر گردانفدگان نگاه از اقتصادی و اجتااعی سیاسی،

 دیگر از پفاه، رفمتی مهدی نوشته ،«اختر روزنامه دیدگاه از آن اقسام و آزادی اندیشه» ن

 و پرداختنه  اختنر  روزنامنه  در آن اقسنام  و آزادی اندیشنه  طنر   به که است هاییپژوهش

 رویرنرد  بر فرانسه، انقالب های آرمان ویژه به مدرن، افرار چگونه که است کرده مشخص

 . است بوده اثرگاار خصوص این در اختر

 روزنامنه  رویرنرد  به تا دارد تالش ذکرشده، هایپژوهش از متکاوت رو، پیش اما مقاله

 پاسنخ  پنی  در حاضر پژوهش اساس، این بر. بپردازد اسالمی اتحاد سیاست و دین به اختر
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 و بنود   فوایندی  چه دارای اسالمی اتحاد ایده اختر روزنامه مفظر از که است سؤا  این به

 کرد می ترسیم چگونه را آن موان 

 داشنت  تالش اسالمی اتحاد ایده تولیغ با اختر روزنامه که است این بر پژوهش، فرض

 غنرب  روزافنزون  قدرت مقابل در ایران، خصوص به اسالمی، کشورهای استقال  حکظ به

 کشور ترقی و نوسازی برای امفیت تأمین در سیاسی استقال  اهایت به توجه با. کفد اقدام

 به آگاهی افزایش به تواندمی موحثی چفین به پرداختن نوسازی، از اختر هدف هاچفین و

 است آن بر پژوهش حاضر بفابراین، گردد. بحث مفجر مورد دوره سیاسی و اجتااعی وقای 

 اتحناد  اینده  بررسنی  بنه  اختنر  روزنامه مفدرجات اساس بر و توصیکی ن تحلیل  شیوه به تا

 .بپردازد اسالمی

 اختر روزنامه معرفی

 استانوو  در ق5929 الحجه ذی 51 پفجشفوه روز از را خود مطووعاتی فمالیت ،اختر روزنامه

 تقوینت  انتشنار،  را از خنود  هندف  در نخستین سنرمقاله،  اختر 5.کرد آغاز فارسی زبان به و

 ملزومنات  و خارجی و داخلی مفاسوات حُسن لوازم ترایل افرار، وحدت اجتااعی، انسجام

 محاندطاهر  برعهده روزنامه، مسئولی مدیر 9.کردممرفی می وطن اجزای آسایش و امفیت

در نخستین سرمقاله  1.داشت اختیار در را آن سردبیری نیز اختر مهدی میرزا و بود توریزی

 ضنان  نویسنفده . اسنت  اشناره شنده   نشنر  جهنت  اسنتانوو   انتخاب علل به این روزنامه،

 شنرق،  و غنرب  ملل با آن تمامالت علت به را استانوو  ترقی، در روزنامه فواید برشاردن

 2دانست.اهایت می دارای

                                              

 . 11، ص1، ج ی     ج ت ت ج  ی  ت  یخ ه شمی،  حم  ا   .1

 .1، ش1، س خت  .2

 .33، ص1، جآسی  ق  ا د  کش    ز خ  ج چ پ زب   ف  سی  طب ع ت ب  ق   دت خ نق ا،  و ی جعن ی .3

 .1، ش1، س خت  .4
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 علنل  از یرنی  تنوان منی  اساس، این بر. بود اتحاد اسالمی ایده نشردهفدگان از ،اختر 

 سنلطان  مطلنوب  سیاسنت  اینن  بنا  هاناهفگی  در را روزنامه به این عثاانی سلطان توجه

 مدافمنه  راه تفهنا  و موجود وضمیت از رفت برون راهرار اخترهاچفین، گردانفدگان  .دانست

  عفنوان  داننش  و علنم  جایگناه  از صنحی   دریافنت  در را هاغربی ویرانگر هجوم مقابل در

صنراحت،   بنه  و کرده ذکر هابختی نیک تاام علت را دانش و علم عالوه بر این، .کردندمی

 بنا  تا بود آن پی در اختر. دانستفدمی امر این به وابسته را جاممه گوناگون وجوه در اصال 

 علوم از مفاسب برداری بهره آماده را ایرانیان ذهن ترقی، روند در دانش جایگاه کردنروشن

 5.نااید روز ففون و

 بنه  که دادندمی تشریل را اختر نویسفدگان استانوو ، اغلب مقیم ایرانیِ خواهانآزادی

. بودنند  برگزینده  خنود  نوخواهانه هایایده نشر و پرورش جهت را استانوو  گوناگون علل

 آقاخنان  مینرزا  و ق(5155دسنتان )  حویب میرزا ق(،5159مستشارالدوله ) خانیوسف میرزا

 سوک ترویج با اختر 9.بودند اختر روزنامه آشفای نام نویسفدگان جاله از ق(،5152کرمانی )

 تنأثیر  روزنامنه،  از استکاده ناودن فراگیر و جاممه عاومی فرهفگ توسمه در 1نویسی، ساده

 خوانفدگان که است دریافت قابل نرته این در اختر روزنامه داشت. اهایت ایمالحظه قابل

سنلطان   کنه  بود جایی تا عاومی افرار بر اختر تأثیرگااری 2.گکتفدمی ماهب یاختر آن را

 تمطیلنی  در مورد فارسی، زبان جایگاه بر تأکید با ق(5191ن5921عودالحاید دوم ) عثاانی

 1.بود کرده تأسف ابراز روزنامه، این

                                              

 .2هم  ، ش .1

 .33، ص طب ع ت تحلیلی ت  یخ طب طب یی،  حم   حیط .2

 عصر   د   یر     ج  عه زن   تضعیت به  خت   تزن  ه  نتق دی  تیک د»د   بی،  جلیل پ  حسن .3

 . 44ص ،11ش ، س م ت  ی    ت  یخیه ی  پژتهش  جله ،«ن ا ی

 .373، ص ش تطیت د   ی     دبی ت ت  طب ع ت ت  یخب  ت ،   دت  د .4

 .283، ص2، جبیستم ق   آست نه د  عثم نی ت  ی    نی ،  حیم  ئیس .3
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 اخترنقش دین در طرح نوسازی روزنامه 

 اینن  بنر  5انند.  کنرده  ممرفنی  «اجتاناعی  نهاد اثرگاارترین و نافاترین ترین، کهن» را دین

 پاینداری  نتنایج  دارای و محسنوس  جاممنه  گونناگون  ابماد در نیز دین کارکردهای اساس،

 عیفنی  ناود( ق5122ن5951)قاجارها  دوره در اجتااعی، واقمیت یک عفوان به دین،. است

 تأثیرگنااری  جاممنه  آموزشی و کیکری حقوقی، اجتااعی، ابماد در رو، ازاین .داشت پُررنگی

 در که است جایی تا حالت، این. بود ماهوی و دیفی تفوع با کشوری ایران، 9داشت. ایویژه

 1.شدندمی بفدیمرز و بفدیتقسیم ماهوی اختالفات موفای بر شهرها محالت موارد، برخی

 قندرت  بنه  رونند،  اینن  و یافتفند  غلونه  اخواری علاای بر اصولی علاای قاجاریه، دوره در

 کنه  شند  عفصنری  گنرفتن  قندرت  باعث تحوالت، این 2.اصولی انجامید علاای روزافزون

  چنرای  و چنون  بنی  حقانینت  عندم  عفصنر »آن،  و بود شیمه روحانیت اقتدار آن، محصو 

 1.«بود دولت

 اجتاناعی  عرصه در مؤثر سازمانی و مفظم ساختار یک مثابه به دین نهاد دوره، این در

 چفنین  بنه  اجتااعی تمامالت در مردم وابستگی به سازمان، این نکوذ قدرت. کردمی عال

 دوره در علانا  1بنود.  نیامنده  وجود به ساختارسیاسی برای که امری شد؛ سازمانی مفجر می

 هایحرکت توانستفدمی راحتی به که ای گونه به بودند؛ برخوردار بسیاری قدرت از قاجاریه،

                                              

 .7، صدین ت ف ه گ  لی دا  ی چ ، .1

 .248، صسن ن  ه، ی شی     س ه  ت .2

 .24-21، ص نق ب دت بین  ی    ی ت ن  آب  ه  ی  ،، .3

 .7، ص ی     ش تطیت عص  د  سی سیه ی   ن یشه  له آج  نی، لطف .4

 .24، ص ی    د  دتلت ت دین ح     ل   ، .3

 .143، ص ی     ع ا   جتم عیه ی  ج بشسعی  ز ه ،  .1
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های  توان در جفگمصادیق چفین وضمیتی را می 5.کففد هدایت و رهوری را مردم ایتوده

ق(، مقابلنه بنا   5922ق(، قتنل گریوایندوف )  5921نن 5925ق/5998ن5958)ایران و روس 

 توانافدی، چفین علل جاله ق( و... پیگیری کرد. از5112واگااری امتیازاتی هاانفد رژی )

 مقلندان  بنه  را شاهان حتی که شده دانسته (عج)غایب امام نیابت و اجتهاد ایده ویژگی در

  9.کردمی تودیل مجتهدان

 قشنر  اینن  تنا  بنود  شده باعث قاجاری، جاممه مختلف قشرهای در علاا پُررنگ حضور

 و مسنلط  قشنرهای  بین ایواسطه نقش»  و گرفته عهده بر جاممه مسائل در مهای نقش

  1.«بودند اجتااعی نظم حکظ در مهای گروه رو، ازاین. کففد بازی مردم هایتوده

( ق5159نن 5921)عصر ناصری  در ماهب اهایت دهفده نشان ،اختر مفدرجات روزنامه

 ملنل  و طوایف چون»بود.  اختر گردانفدگان توجه مورد که بود واقمیتی دریافت، این. است

 جهت از نخست و گااشته سو یک را مالحظات دیگر هستفد، متدین مردمان غالواً شرقیه،

 و توسنمه  بنا  موافنق  دینن  ،اختر دیدگاه از 2.«شوند آگاه تا گکت، باید سخن آنان با دیانت

 وجو جست مادی امور در بلره دیفی، مسائل در نه را بشری جوام  اختالف آنها 1.بود ترقی

 پاینه  و اصنل  بر تأکید و ادیان و ابدان علم بزرگ شموه دو به علوم بفدی تقسیم. کردندمی

 باید را واقمیت این. دارد برجسته جایگاهی اختر مقاالت در 1ابدان، علم و مماش امور بودن

 .دانست بود، مدرنیسم اجرای که اختر هدف در

                                              

دیرن،  هر ی    ؤلنره  ب  سری   یر      سی سری  تح الت ت  یخ حق نی، فقیه   سی ت   سی نجنی .1
 .374ص ، ی     لی ه یت گست ا د  دتلت ر  لت تک ین ت ح کمیت،   نیت

 .24-23، صق ج   عص  د   ی     جتم عی ت  یخ  ز جست  ه یی تیلم فل  ، .2

 .34، ص ی    د   نق ب ت دتلت  جتم عی، طبق ت ب  عزیزی، علی ت  حم   ش ف .3

 .44، ش3، س خت  .4

 .7، ش1هم  ، س .3

 .3هم  ، ش .1
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 سناز  زمیفه است، امور دهفده نظم که فرض این بر موتفی ، دیناختراز نگاه گردانفدگان 

 و کرده قلاداد مدنیّت عالم در مطلق حاکم را شریمت اساس، این بر. شدمی ممرفی مدنیّت

 ممامالت به آن، از ایشموه که»های گوناگونی است  داشتفد که شریمت دارای جفوه تأکید

 آن تملق و جهات است محدود اسالم، عوادات .. احرام.عوادات به دیگر، شموه و دارد تملق

محسنوس و   دارینم،  دیگران با که ممامالتی و خارجیه مفاسوات ولی ...غیرمتغیر؛  غالواً نیز

 اینن  5.«پنایرد می تغییر آن به آن و دقیقه به دقیقه و کفدمی حاصل اختالف که است مشاهد

 لنزوم  در روزنامنه  گردانفدگان نظری موفای ،اختر واپسین مقاالت در دین ماهیت از تکسیر

 منورد  بسنیار  دیفی، علاای. گرفتدربرمی را دیفی هایآموزه با آن تواین عدم و مدرنیسم

 خاصه زمین، مشرق ملک در آگاهی ترقیات است، واض  چه» .بودند اختر نویسفدگان توجه

 آئنین،  و ملنت  رهونران  و است دین بزرگان هات و میل به مفحصراً بسته آسیا، اواسط در

 9.«بخشید تواند اثر دیگران از سخن هزار قدر به ناسعامه نهاد در ایشان اشارت کلاه یک

 قرآنی، آیات به آنها کردن مستفد و ماهوی باورهای با خود نظریات تلکیق با اساس، این بر

 تنأثیر  در هاچفنین، . داشتفد خواهانهتحو  افرار ترویج در روحانیت کردن هاراه در سمی

 را منردم [ علانا »] .شند  منی  تأکید آموزی علم به تشویق راه از نوسازی فرر ترویج در علاا

 ابفای و را خودشان اطکا  بل ناایفد؛ ففون و علوم هرگونه گرفتن یاد به تشویق و ترغیب

 مقنام  در تنا  وادارند آنها کتب خواندن و خارجه زبان گرفتنیاد به وقت، فوت بدون را ملت

 زیر در اطالعی، بی و نادانی و جهل جهت به و شوند مالک را قدرتی دیانت، و ملیّت حکظ

 1.«ناانفد ابدی خواری و مالت بار

                                              

 .18، ش2هم  ، س .1

 .13، ش4هم  ، س .2

 .4، ش1هم  ، س .3
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 از داشنتفد.  ایران جاممه در رقیب بی نکوذی اجتااعی، پایگاه چفین به توجه با روحانیت

 تنرویج  و مدرنیسنم  انجام موفقیت توانست شرط الزم درمی طوقه این هاراهی حیث، این

. جاممه باشند  اقتصادی و فرهفگی سیاسی، اجتااعی، گوناگون هایبخش در الزم تغییرات

 سیاسی استقال  از محافظت و توسمه برای اختر راهرارهای از یری نیز الاللی بین ابماد در

 برجسنته  روحانینت  نقش نیز خصوص این در. بود اسالمی اتحاد ایده اسالمی، کشورهای

 مربنوط  و مفوط دو، آن از یری است: الزم چیز دو اتکاق، این تحصیل در» .بود شده دیده

 علانای  مقدسنه  هانت  و غینرت  به موقوف دیگر، یری و است اسالم پادشاهان هات به

 فنریقین  میان از را جهتبی تمصب که است این باشد،می علاا فرض آنچه.[ است] عظام

 و مؤثراننه  حریاانه پفدهای و مواعظ با ندارد، حاصلی طرفین خسران جز که شیمه و سفّی

 الوته 5.«پردازند شد، تواندمی حاصل آنها از بزرگ مقصود این که ها کتاب تصفیف و تألیف

 شد،می ایجاد مدرنیسم راه سر بر که موانمی واسطه به نیز گاهی اختر مفدرجات در دقت با

 عامنل  را اسنالمی  تمالیم واقمیت از ناقص درک و گرفتفدمی قرار سرزنش مورد روحانیون

 9.کردندمی بیان رفتارهایی چفین

 در نشنیفی  بسنت  2تجندد،  مظاهر با مخالکت 1متمصوانه، و افرفانه تکرقه هایایده ترویج

 بنا  مخالکنت  1جاممنه،  بهداشنت  امر به توجهی ، بی1دنیاگریزانه باورهای ترویج 1علاا، خانه

                                              

 .24، ش3هم   ، س .1

 .34، ش13هم  ، س .2

 .44، هم  ، ش14، ش3س   هم  ،34، ش3هم  ، س .3

 .34، ش13هم  ، س .4

 .24، ش8هم  ، س .3

 .23، ش22هم  ، س .1

 .12هم  ، ش .7
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 مسائل به صرف پرداختن و دنیوی امور به علاا توجهی بی و 5نوین آموزشی نهادهای ایجاد

 اعتنراض  منورد  علانا  مواقن   برخی آن، انجام واسطه به که است مواردی جاله از 9اخروی،

 و دینن  از ابنزاری  اسنتکاده  ضنان  اختر روزنامه گردانفدگان. گرفتفدمی قرار اختر نویسفدگان

 دین که بودند مفدعالقه عصر ناصری، جاممه در قوی اجتااعی زمیفه واسطه به دیفی علاای

 بنه  توجنه  بنا  هدفی، چفین کففد؛ اما عرفی را اجتااعی ممادالت و رانده خصوصی حوزه به را

بنه   شنیمه،  روحانینت . نداشت شدن اجرایی فرصت روحانیت، جایگاه و ایران روز آن واقمیت

 شنده  ارائنه  نوسازیهای  طر  در موجود، شواهد بر اساس و بودند پیشرو تغییرات ایجاد دنوا 

 1.کردند موافقت هم عربی خط تغییر با حتی که بود جایی تا واقمیت، این و بودند کففده تقویت

  اختر نگاه از اسالمی اتحاد مشکالت

 تمصنوات  و اختالفنات . داشتفد تاریخی ریشه مشرالت از ایپاره ،اختر گردانفدگان نگاه از

 ترین مهم از اسالمی، کشورهای حاکاان بین در موجود سیاسی مشرالت هاراه به ماهوی

 پایتخنت  در خودمنان  زمان در برویم؛ دور جای چرا. »بود مسلاانان بین تکرقه ایجاد علل

 خواهند  باطنل  زننش  نرا  بگاارد، سرش به را عجم کاله هرکس نویسد:می بزرگ دولت

 و اخنتالف  اسنالمی  هنای  دولنت  میان در که وقتی چیست  سخن این مأخا اکفون ...شد

 امنور  مواشنرین  و اند داشته سر به ها کاله عساکر از هایطائکه بوده، میان در نزاع و جفگ

 طائکه دو میان در هم ماهوی تمصب یک که اند بوده دیده چفان گویا را وقت صال  دولت،

 و ناایفد کاتر را اسالم نسل و کففد پایاا  و مضاحل خوب را هادیگر که بیکتد اسالمیه

  2.«بخفدانفد و کففد چیره بر خود را دشافان

                                              

 .4هم  ، ش .1

 .1، ش13س هم  ، .2

 .331، صق ن   حک  ت ت ت قی  ن یشه ،ف ی ت  آد یت .3

 .14، ش3س ، خت  .4
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 عثاانی علاای توسط آنها ترکیر به قزلواش، تاریخی ریشه به پرداختن ضان ادامه، در

 ریشنه  الوته. کفدمی ممرفی مسلاانان بین نکاقها  قرن باعث را عامل هاین و کرده اشاره

. اسنت  شنده  دانسته عثاانی و ایران بین سیاسی مسائل از دیرپاتر بسی ماهوی، اختالفات

 ربنط  اسنالم  صندر  بنه  را مسلاانان اختالفات سفّی، و شیمه اختالفات به اشاره با نویسفده

هاچفین، بر این اینده تأکیند    .بیفد می آن در را مسلاانان تاریخی ضمف دالیل و دهدمی

شود که تداوم اختالفات ماهوی وحدت مسلاانان را با چالش مواجه ناوده و با اشاره به  می

ها در کشورهای اسالمی، خواستار بینداری مسنلاانان و    های اروپایی خواهی و دخالت زیاده

شد.  ها می اییوحدت آنها در راستای تقویت قدرت دفاعی مسلاانان در مقابل با هجوم اروپ

 اسنالم  متحده هیئت و پیوست وقوع به اسالمیان میان در که اختالفاتی هاه آن از بمد» 

 بنزرگ،  انقالبات گونه این سایر و ناود قسات الالوک بطوائف ساخته، متکرق هادیگر از را

 مسنتفداتی،  چفین به اشاره با اختر نویسفده 5.«است شده ناشی مااهب اختالفات از هاگی

 هنم  اسنالم  اتحناد  سیاسنی  شقّ باب در»نویسد:  می و شده حا  وضمیت از تفوه خواهان

 سنایر  و برلینهای  کونگره مجالس و اسالموو  کونکرانس انجان مسائل هرگاه گوییم می

 کنه  ترسنید  بایند  اسنت،  نررده آگاه نصرانیت عالم بودن واحده ملت از را ما سیاسی وض 

 9.«کرد نخواهد بیدار غکلت خواب از را ما مصائب و بال هیچ دیگر

 نشنر  بنا  و بودنند  تکرقه عامل عثاانیهای  روزنامه از ایپاره ،اختر مفدرجات بر اساس

 خصوص، این در. ناایفد خدشه دچار را عثاانی و ایران روابط داشتفد تالش کابی، مطالب

 کرد:  اشاره موارد ذیل به ناونه عفوان به توان می

  1صربستان؛ حراران به ایران دولت طرف از خورشید شیر و نشان اهدای خور ن نشر

                                              

 .41، ش1هم  ، س .1

 .41هم  ، ش .2

 .23، ش3هم  ، س .3
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 5عثاانی؛ به حاله برای روس و ایران توافق خور ن درج

 9ماهوی؛ افرفانه تکرقه مطالب انتشار ن

 1حوادث. روزنامه توسط آفرین تکرقه مطالب انتشار ن

 اینن  هنای  پنردازی  دروغ دفن   ضان تا داشت تالشهایی  هجاه چفین مقابل در اختر

 بنه  تحلیلنی،  مطالنب  انتشار با اختر. باشد اسالمی اتحاد سیاست مروج ها،روزنامه از دسته

 2.داد انتشار را استانوو  در ایران سکارت رسای ترایوه هاچفین، پرداخت.می شایمات رف 

 در و دانستفدمی ایرانیان حقوق از دفاع به ملتزم حا ، عین در را خود اختر گردانفدگان

 در را روزنامنه  اینن  ،حقیقت ترجاان روزنامه آمیز توهین و افرفانه تکرقه مطالب به اعتراض

 هایتخریب تاامی رغم به 1.ناود عارخواهی به مجوور و محروم عثاانی مطووعات دایره

 از ایپناره  کنه  آنجنا  تا کردند؛می پیگیری را ایعاقالنه مشی اختر شده، گردانفدگان انجام

 تشویق الیق اسالمی، اتحاد سیاست پیگیری در را اختر روزنامه عثاانی، مطووعات هاین

 1.دانستفدمی

 ناآگناهی، . بنود  والیات حرام فساد مسلاانان، بین در اختالف اسواب و عوامل دیگر از

 و نکناق  بنه  زدن دامنن  در بیگانگنان،  از عثاانی والیات حرام تأثیرپایری و تمصب فساد،

 بنه ممرفنی   اخترافزون بر این،  1.بود مؤثر عثاانی و ایران کشور دو روابط در اشرا  ایجاد

                                              

 .24هم  ، ش .1

 .2هم  ، ش .2

 .3، ش7هم  ، س .3

 .31، ش3هم  ، س .4

 .7، ش1هم  ، س .3

 .14، ش4هم  ، س .1

 .43، ش3هم  ، س .7
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 برجسنته  در آنهنا را  نقنش  و پرداخته بابِ عالی به های عثاانی روزنامه کاب هایگزارش

 هنای  قندرت  افرفنی  نکاق و توطئه از اختر الوته. کفدمی تلقی مهم ماهوی اختالفات کردن

 ابزاری را نکاق ناا،دوست بیگانگان عفوان به آنان از بردن نام ضان و است آگاه استمااری

 5.داندمی استمااری کشورهای مفاف  به رسیدن برای

 در را عثانانی  و اینران  وینژه  بنه  اسنالمی،  کشورهای رویه وحدت و اتحاد فرآیفد اختر

 موجودینت  و اسنتقال   حکنظ  راسنتای  در سیاسنت،  این. کردمی تولیغ غرب تهدید مقابل

 اینن . بنود  مسنلاانان  مفناب   تجای  اثر بر ترقی زمیفه ناودن فراهم و اسالمی کشورهای

 ابنزاری  عفنوان  به را آن عودالحاید سلطان اما داشت، طوالنی ایپیشیفه هرچفد سیاست،

 هنای سنا   طنی  توانمی را حقیقت این و ناودمی تلقی خود مقطمی مشرالت حل برای

 . دریافت اختر مفدرجات در واپسین

 نویسفده آمد. پدید عثاانی برای اقتصادی گسترده ممضالت ها،روس تهاجم جریان در

 بنه  خارج، از استقراض برای کشور آن اقدام و عثاانی مالی مشرالت به اشاره ضان اختر

 عثانانی  اسنتقراض  درخواسنت  بنا  انگلنیس  و فرانسنه  مواجهه چگونگی و امر این تحلیل

 راهرنار  را اتحاد و دانسته آنان نکاق در را مسلاانان از سوءاستکاده دلیل ادامه، در. پرداخت

 سیاسنت  هنا، روس نظامی خطر رف  و صل  ایجاد با 9.کردمی ممرفی وضمیت از رفت برون

 و اختنر . شد پرداخته آن به اختر در کاتر دیگر و رفت محاق به نیز سلطان اسالمی اتحاد

 بنرای  راهرناری  را آن سنلطان  امنا  بودند؛ دلوسته اسالم اتحاد سیاست به آن نویسفدگان

 اسنالم،  اتحناد  اینده  کنه  است واقمیتی چفین بر موتفی و بود یافته موجود شرایط بر تسلط

 .نیافت توفیقی عاالً

                                              

 هم  . .1

 .22هم  ، ش .2
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 اسالم اتحاد سیاست و اختر روزنامه

 پایتخنت  اسنتانوو ،  در دومعودالحاید  سلطان حرارانی دوره با زمان هم اختر روزنامه انتشار

 بحث، مورد دوره در که شودمی مشخص ،اختر روزنامه مفدرجات در دقت با. شد آغاز عثاانی

 ایناالت  شورش. گریوان بود به دست خارجی و داخلی متمدد های گرفتاری با امپراطور عثاانی

 مسنائل  در اروپنایی  کشنورهای  دخالنت  9عثانانی،  به روسیه نظامی تجاوز 5عثاانی، اروپایی

 تنأثیر  تحنت  1اصالحات و 2اقتصادی و اجتااعی سیاسی، شدید ممضالت 1عثاانی، حاکایتی

 رفت برون راهرار عثاانی، سلطان شرایطی، چفین در. مواردند این جاله از اروپایی، کشورهای

 .دانستمی اسالمی پان یا اسالمی اتحاد سیاست کارگیری به در را ممضالت این از

 و اجتاناعی  بدننه  با سلطان ارتواطی مجراهای از یری عفوان به هاروزنامه از توانمی

 اتحاد اندیشه تولیغ به فضایی، چفین تأثیر تحت اختر روزنامه. یاد کرد اسالمیامت  سیاسی

 دلیل توانمی و دانستمی سلطان لطف مشاو  را خود این روزنامه،. گااشت هات اسالم

 گینرد،  عهده بر اسالمیسم پان سیاست بردن پیش در توانستمی اختر که تأثیری در را آن

 ]را  غنرض  آالینش  از پناک  نامه اخوار این که گوییممی تاام افتخار به» .آورد حساب به

 و صنریحه  اشارت به کردیم، آغاز نو سر از تر پیش سا  اختیاری تمطیلی از پس که ،[اختر

 بحنث  جنفس  و قنوم  از ما ...شد پادشاهی اقدس حضرت اعلی هاایون جانب از مخصوصه

 بسنیار  بینرق  زینر  در هانه  گنوییم، نای سخن زنگی و هفدی و تورانی و ایرانی از نداریم،

 و وطن حکظ و سیاسیه ترقیات تحصیل و اتحاد و اتکاق. باشیم باید جا  حقه کلاه بزرگ

                                              

 .21، ش2هم  ، س .1

 .37، ش3هم  ، س .2

 .34، ش2هم  ، س .3

 .38، ش3هم  ، س .4

 .1، ش3هم  ، س .3
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 را ایشنان  عنزم  کرن مفحصر سخن خالصه و ملت و ملک بر بیگانگان تسلط راه دانستن

 کلانه  بینرق  زینر  در نررده، مالحظه را جزئیه و فروعیه اختالفات ایفره بر متکقاً و متحداً

 سندی  کرده، حاصل فمالً را شرقیه قوت و شوند خالص پریشانی این از شده، جا  جاممه

 5.«برشفد خودشان ملت و ملک بر شاا  و غرب ناگهانی هایهجوم برای محرم

 فزایفنده  قندرت  مقابنل  در را اسالمی اتحاد مؤلکه به گرایش ،اختر روزنامه گردانفدگان

  قلانداد  اسنالمی  کشنورهای  ترقنی  بنرای  ایزمیفنه  و اسنتقال   حکنظ  برای عاملی اروپا،

 واکنفش  موجنود  هنای  تمنارض  به انتشاریافته، شااره آغازین از اساس، این بر 9.کردندمی

 در اختنر  نویسنفده . شدند عثاانی استقال  و حاکایت حقّ به احترام خواستار و داده نشان

 ایمقالنه  انتشنار  بنا  بنود،  شنده  درج 1(TIMES)تنایاز  روزنامنه  در کنه  مطالوی به واکفش

 محروم نانود  را عثاانی داخلی و حاکایتی مسائل در اروپایی کشورهای دخالت اعتراضی،

 عثانانی،  قلانرو  و اسنتانوو   بر عالوه اختر روزنامه انتشار حوزه 2.داد قرار نروهش مورد و

 ظرفینت  اختنر  روزنامنه  حینث،  این از 1.گرفت دربرمی نیز را افغانستان و قکقاز هفد، ایران،

 واقمیت ،اختر گردانفدگان. شدمی محسوب سلطان اسالمی اتحاد ایده انتشار برای مفاسوی

 به بود، شده اسالمی کشورهای متوجه لحاظ این به که تهدیدی را و اروپا از برخاسته خطر

 ملنل  توسنمه  و ترقنی  در را ممضنلی  چفین از رهایی راه و کردندمی گوشزد مررر صورت

 الزم اصنل  یک را اسالمی اتحاد سیاست دفاعی، توان تقویت برای و دانستفدمی اسالمی

 .شاردندمی
                                              

 .12، ش4هم  ، س .1

 .41، ش1هم  ، س .2

 جر    ت سرط  ل    د   ی دی 1783 ژ ن یه 1  ز که ب یت نی ست کش   د  س  س ی  ی .  تزن  ه3

 ک د. نش  به ش تع ت لت 

 .1، ش1، س خت  .4

 .1، ش17هم  ، س .3
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 در افشناگری  و اروپنا  سیاسنی  اوضاع از جام  تحلیلی ضان اختر نویسفده ایمقاله در

 آنها طلویتوسمه از ناشی شرق، مسئله در را آنها هدف برده، نام هایدولت اهداف خصوص

 انگلستان هاانفد هاییدولت که دارد تأکید و کفدمی بیان نظرشان مورد مفاف  به رسیدن و

 راه سند  جهنانی،  امفینت  و نظنم  از حکاظنت  محن   یا دوستی انسان واسطه به فرانسه، و

 و روس جفنگ  غائلنه  در بنرده  نام هایدولت ورود موجب آنچه بلره شد؛ نخواهفد هاروس

 . است خود مفاف  توسمه و حکظ فقط است، گردیده عثاانی

  اتحناد دعنوت   بنه  را مسنلاانان  خطنر،  دانسنتن  واقمی ضان نویسفده مقاله، پایان در

 هنا، روس تهاجم زمان در ویژه به را ایوقکهبی تالش اختر روزنامه اساس، این بر 5.کفدمی

 نشنر  بنه  تنوان منی  ناونه، برای گااشت؛ اجرا به اسالمی اتحاد سیاست تقویت راستای در

 پیگیری شرق، مسئله با جهانی سیاسی تحوالت ارتواط در هاییتحلیل انتشار جفگ، اخوار

 مأمورینت  انتشنار  9عثانانی،  و روس جفنگ  خصنوص  در هادولت دیپلااتیک هایفمالیت

 پادشناهان  و امنرا  از گنرفتن  کانک  و روشنفگری  برای اسالمی بالد به عالی بابِ سکرای

 نشنر  و مردمنی  اقتصادیهای  کاک آوری جا  به مسلاانان تشویق 1اسالمی، کشورهای

  هنایی تحلینل  و اخونار  انتشار 2انسانی، حتی و نقدی هایکاک از نوع این به مربوط اخوار

                                              

 .43، ش3، سهم  . 1

 .31، شهم  . 2

 .43ش هم  ،. 3

 ه ی ج گ پ ی   د  که ب د عثم نی ت  تسیه   پ  ت  ی بین ، ق   د دیStefano. 34، شهم  . 4

 د  م1878    س 3 د  ق   د د،  ین. ش  بسته م1878ر1877 ه ی س   خ   د  عثم نی ت  تسیه

 تسریله  بره  ب شر ،   ری   سرت نب     خت ب د   تست یی که(    تزی ت کیه د  ک ی یشیل)  ستن ن  سن

 ت پ شر   ارن ت  ت  تسریه    پ  طر  ی  سر ی   ز نلیر تف   لکس ن   ت  ی  تیف پ تل یچ نیک الس

 .ش  بسته عثم نی   پ  ط  ی س ی  ز بی سع  هلل
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 کفکنرانس  و 1بنرلین  9اسنتکانو،  مماهدات متن ترجاه و 5صل ، برای سیاسی هاینشست از

 .اشاره کرد 2استانوو 

 نتیجه

قدرت چشاگیر دین و به تو  آن، علاای دیفی در جاممه ایران، باعث شده بود گردانفدگان 

 هننای تنالش کففنند تنا در پوشننش مکناهیم دیفنی و بننه میندان آوردن علاننا، اینده       اختنر 

هنا بنه عثانانی و اتخناذ سیاسنت      خواهانه را در ایران انتشار دهفد. بنا تجناوز روس  تحو 

آورد.  نیز به تولیغ این ایده روی اختراسالمیسم توسط سلطان عودالحاید دوم، روزنامه  پان

عالوه بر تأثیرگااری فضای استانوو ، سیاست اتحاد اسنالمی از اینن نظنر کنه گنامی در      

ی گردانفندگان  توانست براها بود، میجهت تقویت استقال  ایران در مقابل مطام  اروپایی

مطلوب باشد. آنها در راستای تقویت ایده اتحاد اسالمی، دو شیوه را برگزینده بودنند:    اختر

نخست آنره در مقاالتی به ممرفی مزایا و لزوم اتحاد اسالمی توجه داشتفد و عالوه بر آن، 

ترین مزیت پرداختفد. مهمبه تشری  مشرالت فراروی عالی شدن ایده اتحاد اسالمی می

اتحاد اسالمی را در تأمین استقال  کشورهای اسالمی دانسته که در پرتو آن، حکظ مفاف  

 شد.و فراهم شدن زمیفه ترقی کشورهای اسالمی فراهم می

                                              

(    ب  دخ لت کش  ه ی Berlinگی ی نشست ب لین ) ، شکل خت  .  تزن  ه11، ش4، س. هم  1

شر ا، د    تگ ه ی طر    ک  . نت یج ت گنت  یه  به عثم نی  ع فی    تپ یی ب  ی ک ت   تو جم  تس

 به ا  ت  نصل آت دا ش ا  ست.  خت  ب دا شم  ا ن م

  تپر یی   کش  ه ی دخ لت ب  (    کهIstanbul،  ع ه ا  ست نب   ) خت  .  تزن  ه3، شهم  . 2

ا  ت ب دا، به  گ فت، ت ضیح  ی ده  ت د  شم  ا ن م شکل عثم نی بهه    تس تو جم ک ت   ب  ی

  نصل به آ  پ د خته  ست.

 .23، شهم  . 3

 .2، ش3، سهم  . 4
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هنای تناریخی اختالفنات در وجنوه مناهوی و سیاسنی، تنرویج باورهنای         وجود ریشه

دی عثاانی در مرز ایران و های والیان سرحمتمصوانه دیفی، اقدامات نابخردانه و بدرفتاری

 نگنری برخنی از مطووعنات عثانانی، از     ویژه در عتونات، دسیسنه بیگانگنان و سنطحی     به

 ترین موان  اجرایی شدن ایده اتحاد اسالمی بودند کنه در مقناالتی بنه آنهنا پرداختنه      مهم

در تمامل بنا سیاسنت اتحناد     اخترکفد که گردانفدگان مشخص می اخترشد. مفدرجات می

المی، ضان تضاین جایگاه خود در عثاانی، در پوشش آن به ترویج لنزوم نوسنازی و   اس

 کردند.ماندگی برای حکظ استقال  کشور اقدام میخروج از عقب
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