مساجد ايراني و قبرستان ايرانيان در استانبول
سیدکمال میرخلف
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اشاره:
در ش��ماره چهارم مجله وزین بهارستان( تابستان  )88مقالهای ارزشمند از پژوهشگر کوشای ترک ،خانم
اس��ری دوغان که تعلق خاطری نیز به فرهنگ ،تاریخ و هنر ایران زمین دارد در مورد کاروانس��رای والده
خان با عنوان« اس��تانبول ایرانیان و کاروانسرای والدهخان» به چاپ رسیده است مقاله یاد شده همچنانکه
نگارنده آن یاد کرده ،عمدت ًا از روی منابع و متون انتش��ار یافته کش��ور ترکیه تهیه و ترجمه گردیده است.در
چند جای مقاله به مناس��بت وقوع بنای مس��جد والدهخان در ضمن مجموعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
والدهخان استانبول ،از «مسجد والدهخان» نیز سخن رفته است ،لیکن احتما ًال از آنجاکه بنای مقاله پژوهش
بر منابع ایرانی و تحقیقات میدانی پیرامون این اثر مذهبی تاریخی و یا تحوالت اخیر ومعرفی بنای مس��جد
و معماری و جایگاه آن بطور خاص نبوده است و نیز به دلیل در دسترس نبودن و یا عدم امکان بهرهبرداری
از برخی از منابع میدانی و یا مشکالت احتمالی مربوط ،بسیاری از موضوعات پیرامون این اثر مهم مسکوت
مانده است .از اینرو مقاله حاضر از یک سو میتواند به عنوان مکمل مقاله یاد شده تلقی شده که به بخشی
از مجموع��ه والدهخ��ان با اتکا به بررس��ی خود اثر و تحقیقات میدانی پیرامون آن پرداخته و از س��وی دیگر
معرف آثار ایرانی دیگری(مسجد سيداحمد دره سي وقبرستان ايرانيان استانبول) نیزکه از گذشته دور در این
شهر تاریخی به جای مانده باشد.
قابل یادآوری اس��ت نگارنده در فاصله سالهای  81تا  85هجری شمسی که به عنوان کنسول و مسئول
حقوقی سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در استانبول فعالیت مینمود بدلیل عالقه وافرو تعلق خاطری
که به بررسی و مطالعه روی آثار ایرانیان در این شهرداشته ودارد و با اظهار تأسف از ناشناخته ماندن بسیاری
از این آثار در کش��ور ترکیه علیرغم همس��ایگی ،در حاش��یه فعالیتهای ش��غلی خود تصمیم گرفت هرکجا
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ردپائی از حضور ایرانیان و یا س��رنخی از آثار کش��ور عزیزمان یافت شد در ح ّد امکان اسناد آن را جمعآوری
كن��د .از ای��نرو در ای��ن میان تصمیم گرفتم بدلیل فرص��ت فراهم آمده ترجیح ًا به آثار تحقیق ناش��ده و یا
کمتربررس��ی شده– که بس��یار نیز هست بپردازم و هر چند در بسیاری زمینهها بضاعت قابلی در خود سراغ
نداشتم لیکن گمان داشتم فرصت نسبت ًا طوالنی حضور در کنار این نمادها و آثار هر چند با محدودیتهائی
همراه بود اما زمینهای بود که کمتر برای محققان شایس��ته کشورمان پیش میآید از اینرو اکنون خرسندم
که تا حد دانش و توان توانس��تم با پژوهش��ی میدانی و ملموس ،تصویرهائی نگارش��ی از برخی از این آثار
گردآوری کنم و از انجا که مراجعه به متون و منابع نوش��ته و پژوهشهای کتابخانهای در داخل کش��ور نیز
میتوانست به عنوان مکمل فعالیت یادشده ادامه یابد در محدوده زمانی یاد شده به این منابع کمتر مراجعه
ش��د و فرصت بیشتری روی منابع مادی و مش��هود گذاشته و بدینسان شاید این پژوهش و اسناد و تصاویر
مربوط از این جهت که تهیه و بررس��یهای اصلی آن به طور مس��تقیم به رفت و آمدهای مکرر ،مطالعات
مشهود ،مصاحبهها ،برداشتها و تطبیق آن با منابع مکتوب وابسته بوده است در نوع خود بتواند در خصوص
موضوع مورد تحقیق منحصر و س��رآغازی برای دیگر تالشها و اس��تمرار نقطه نظرات صاحبنظران تلقی
گردد .ضمن اینکه نگارنده کوش��یده به اینگونه اس��ناد حتیاالمکان تا جائیکه در حال حاضر خود و یا آثار
آن وجود داش��ته در حد امکان دس��ت یابد و به آن اش��اره کند تا چنانچه در کوران تحوالت و حوادث آتی
دس��تخوش برخی تغییرات دیگر شد دس��ت کم در بایگانی متون و اذهان بماند .یادآوری میشود این مقاله
بخشی برگزیده از یک مجموعه است که در مورد برخی آثار ایرانی در ترکیه تهیه شده و امیدوارم به زودی
بتوانم تمامی این مجموعه را به عالقمندان تقدیم نمایم با این توضیحات که:
 -1متأس��فانه بن��ا به اس��ناد روائی و گفته برخ��ی ایرانیان مقیم ،بعض��ی منابع مادی ،اس��ناد و کتیبهها
بدلیل برخی کمتوجهیها ،عدم دقت و یا نبود عالقمندان پژوهش��گر ،تغییر خط ،زبان و ش��یوه و در نتیجه
کمتوجهی محققان ترک ،از میان رفته است .در عین حال باید تالشهای ستودنی برخی نهادهای رسمی
و انجمنهای ایرانی و ایرانیان عالقمند را در حفظ و صیانت از آنچه به جای مانده است ،به شایستگی ارج
نهاد.
 -2در موقعیت شغلی و فرصتی که نگارنده داشت و نیز کم آشنائی با فرهنگ و رسوم و مقررات محلی،
هرگونه پژوهش بدلیل ضرورت حضور مس��تقیم در کنار آثار همواره می توانست بدالئل مختلف با دشواری
هائی همراه باش��د که ناگزیر نگارنده را بر آن میداش��ت جانب محافظه کاری و احتیاط را نیز مراعات کند
.برخی کاستیهای احتمالی این پژوهش میتواند ناشی از این امر باشد.
 -3وجود این آثار که نش��انههای مش��ترکی از فرهنگ ایران و ترکیه در آن به چش��م میخورد میتواند
بازگوی پیوند مش��ترک تاریخی دو کش��ور و ملت متمدن ایران و ترکیه محس��وب ش��ود و به ویژه معرفی
این آثار به گردش��گران عام و خاص ایرانی و غیرایرانی میتواند زمینهها و س��رنخهائی را برای گزارشها و
پژوهشهای بعدی فراهم نماید تا انبوهی از هموطنان و دیگر گردشگران که ساالنه از شهر زیبای استانبول
دیدن میکنند در کنار بازدید از آثار متعدد اسالمی و تاریخی این شهر و برنامه سوق و سیاحت خود در این
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شهر کهن اسالمی ،ساعاتی را نیز با خاطرات نیاکان و هموطنانمان که سالها پیش در این شهر میزیسته
و یا در زمینههای مختلف فعالیت میکردهاند بگذرانند و نیز ميتواند تاکیدی بر تحکیم و استواری پیوندهای
فرهنگی دوملت تلقي شود.
 -4کمی و یا از بین رفتن شماری از منابع و وجود برخی موانع و محدوديتهاي شغلي ،اجتماعی ،اداری،
کم بضاعتی و ش��تابزدگی نگارنده در فهرس��تبرداری از اسنادی که هست و واگذاری تحقیق و بررسی آن
به متخصصان حوزه تاریخ و فرهنگ و هنر و دالئلی دیگر موجب شده اذعان کنم برخی نتایج بدست آمده
محل اش��کال و ایراد و تکمیل بوده و از این رو به جديت در این راس��تا به همفکری و راهنمائی اس��اتید و
پژوهشگران ارجمند این عرصه و سایر فرهیختگان و عالقمندان نیازمندم.
 -5در کنار این کاس��تیها باید گفت از آنجا که به دلی��ل تحوالت و دگرگونیهای اجتماعی و فرهنگی
در نس��ل جدید ایرانیان این نگرانی وجود داشت که برخی از این آثار و آمیزه حضورشان با تاریخ ایرانیان به
تدریج از اذهان زدوده ش��ده و از فهرس��ت نمادهای این پیوند مشترک خارج شود نگارنده در مدت اقامت در
این شهر و مؤانست با این آثار آمیخته با تاریخ و فرهنگ ایران زمین و از جمله باور به محوریتی که مسجد
والدهخ��ان در فرهن��گ هجرت کرده این آب وخ��اک در دورانهائی از تاریخ در بین ایرانیان مقیم داش��ته،
کوشید به پیشنهاد برخی ایرانیان مقیم و همت عالقمندانی دیگر از هموطنان مقیم و غیرمقیم در حد امکان
این بنا را برجستهس��ازی کند که کتیبهنگاری آن به خطوط مختلف ایرانی و اس�لامی و تالش برای الصاق
عنوان«مسجد ایرانیان والدهخان» بر آن به شیوه کاشیکاری ایرانی از جمله توفیقات و افتخارات ملی و دینی
ب��ود که خداوند توفیق آن را در کنار دیگر تالشه��ای خیرخواهانه همراهانی دیگربه این بنده عطا نمود تا
پرتوی درخش��ان این بزرگنمائی بتواند بر دوس��تی و پیوند فزاینده دو کشور و ملت دوست و همسایه ایران
و ترکیه تابیده و آن را عمق و استمرار بخشد.
									
1
مسجد والده خان (ایرانیان)
از نیمه اول قرن  16میالدی (دهم قمری) ،شماری از ایرانیان به ویژه هنرمندان و صنعتگران به استانبول
عزیم��ت کردن��د و از قرن  17میالدی به تدریج در منطقه والدهخان[بین س��رباالیی چاخماقچی الر(فندک
2
فروش��ان) و فرنجیالر و کاخمحمد پاش��ای جراح] واقع در محله مرجان در ناحیه شمالی بازار سرپوشیده
اس��تانبول س��کنی گزیدند و در س��دههای  19و  20ميالدي فعاالنه در امور تجاری ،فرهنگی و اجتماعی و
دینی مشارکت داشتند؛ به گونهای که خان ملکساسانی که از  1920میالدی (1299خ) به سفارت ایران در
1.Valide Han Camii

همچنی��ن به مس��اجدی دیگر از جمله جامع جدی��د( ینی جامع )امینونو جنب بازار مصریها و خلیج ش��اخ زرین منطقه امینونو که
به دس��تور س��ه مادر سلطان ساخته شده و مسجد دیگری در میدان آکس��ارای شهر استانبول که به دستور پرتو نیال مادر سلطان
عبدالعزیز بنا شده نیز مسجد سلطان والده یا والده سلطان گفته میشود.
2. Kapali Carsi
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استانبول مأمور شده و مدتی کاردار سفارت ایران بوده است ،در کتاب یادبودهای سفارت استانبول 1مجتمع
والدهخان و اجتماع ایرانیان در آنجا را در امور مهم سیاسی ،اجتماعی و حتی تعیین رجال سیاسی آن دوران
بس��یار تأثیرگذار میداند .2والدهخان در آن زمان ،خود ش��هر کوچکی بود درون استانبول که با دژی محصور
بیش از پانصد کارگاه تولیدی ،مرکز فرهنگی و ش��ماری از جمعیتهای سیاس��ی و اجتماعی را در خود جای
داده ب��ود .3این مجتمع حدود س��ه قرن محل و یا کار و تردد نزدیک به پانزده تا بیس��تهزار ایرانی مهاجر
از جمله برخی از فعاالن سیاس��ی ،فرهنگی و تجاری بوده اس��ت و در دوران انقالب مشروطه پناهندگان و
تبعیدشدگان در آن پناه داشتند .به روایت خانملکساسانی در 1919م (1298ش1338 -ق) همزمان با ورود
محمدعلیشاه و نیز ورود احمدشاهقاجار به استانبول در این شهر  20هزار ایرانی ساکن بودهاند.
مس��جد والدهخان در مرکزیت این مجتمع تاریخی بزرگ ،نماد برجسته حضور ،فعالیت اجتماعی و دینی
ایرانیان بوده اس��ت .دائرۀالمعارف استانبول ،والدهخان را یکی از شاهکارهای معماری قرن هفدهم میداند؛
قرنی که تا اواسط آن معماری اماکن و بناها آشکارا از معماری کالسیک تأثیر پذیرفته است .در این قرن نفوذ
مادران سالطین عثمانی در امور کاخها و دولت افزایش یافت و آنها اقتدار خود را با بنای مجتمعهای بزرگ
تجاری ،علمی و خدماتی که در مرکزیت آن یک مسجد بزرگ و شایسته پیشبینی میشد ،آشکار میکردند.
پر نفوذترین این مادران سه تن بودند که یکی از آنان والدهکوسمسلطان(ماهپیکر ملقب به شکرپاره خاتون
یا بانوشکر) ،مادر سلطانابراهیم و سلطانمراد چهارم( 1640-1632میالدی) و جدهسلطانمحمدچهارم بود
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 .1ساس��انی ،یادبودهای سفارت اس��تانبول ص  ،23چاپ دوم این کتاب در ایران توسط انتشارات بابک به سال 1354خورشیدی
انجام گرفته و در سال  2006با عنوان «یک سفیر در آخرین سالهای پایتخت »bir sefir son yillarinda payitahtin
توسط آقای Hakki Uygurبه ترکی ترجمه و توسط انتشارات کالسیک استانبول به چاپ رسیده است.
 .2وی در این کتاب دراینباره و در اهمیت این مجتمع در دوران خود نوشته است:
 .3به نوش��ته تاریخ در این دوران نزدیک به  4000نفر از تجار و عاملین ایرانی در اس��تانبول س��کنی داش��تند که برخی هم مهم
و مش��هور و هم دانش��مند و صاحب ثروت بودند ،در میان بازرگانان مقیم استانبول ،تجار مشهوری بودهاند که عالوه بر پرداختن
به بازرگانی در عرصه اندیش��ه و قلم و ادب و فرزانگی نیز نقش داش��ته و در قیام مش��روطه و انگیختن مردم منش��أ اثر بودهاند
افرادی چون حاجمیرزاصادق بروجردی نویس��نده و ادیب معروف جراید ،حاجیزینالعابدینمراغهای نویس��نده کتاب سیاحتنامه
ابراهیمبی��ک ،میرزاآقای تاجراصفهانی معروف به مجاهد ،فعال و رهبر سیاس��ی در والدهخ��ان که ماجراهای تاریخی مختلفی در
م��ورد وی نقل ش��ده اس��ت ،از این جملهاند .همچنین در مناب��ع تاریخی از ایرانیان با بضاعت و مرفهی نام برده میش��ود که در
اس��تانبول و از جمل��ه منطقه والدهخان کاروانس��راها و امالک معتبر و نقود فراوان داش��تند ،همچ��ون :حاجیبابا آقایگنجوی،
آقایعیدالغفار قرهچهداغی ،میرزاعبداهللبیکخویی ،مش��هدیعبدالکری م دیلمقانی ،حاجیزینالعابدینحریرفروش ،حاجمیرزاشفیع
امینالتج��ار اصفهانی ،حاجمیرزافتحعلیاصفهانی(دارای کارخانجات متعدد) ،حاجیمحمدعلی حریری ،حاجعباس��علی و حاجاحمد
طهرانچ��ی و محمودآق��ای طاهباز که برخی نیز در جمعیتی به نام «جمعیت اعانه ملیه ایران» فعال بودند .این جمعیت به س��ال
1910م (1289ش1328 -ق) به ریاست حاجمیرزاموسیخان تأسیس و در مواقعی چون اشغال ایران توسط بیگانان به تهییج مردم
و جمعآوری کمکهای مردمی در اس��تانبول میپرداختهاند .همبس��تگی جامعه ایرانی مقیم والدهخان از ماجراهایی تاریخی چون
اخذ مالیات تمتع ،دفاع یکپارچه از پناهندگان مش��روطه همچون حاجمیرزاآقا (مجاهد) ،ارس��ال نشان برای ستارخان (سردارملی)،
حمایت مادی و معنوی از بیمارستان و دبستان ایرانیان و ...آشکار است.
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که ثروت بس��یاری داشت و در این کاروانسرا پنهان بود و س��اخت بنای اولیه مسجد ایرانیان در والدهخان
و مجتمع(خان) و اطراف آن به دس��تور او بوده و از اینرو به نام او نیز ثبت ش��ده اس��ت .وی عالوه بر این
مسجد و مجتمع در کنار دو تن از دیگر مادران سالطین در ساخت جامع جدید (ینیجامع) واقع در ایستگاه
مرکزی منطقه امینونو و مجتمعهای تجاری اطراف آن نیز س��هم به س��زایی داشته است ،1از اینرو به این
مسجد نیز جامعسلطانوالده میگویند .بنای مسجد ایرانیان در زمان پادشاهی سلطانمراد چهارم در فاصله
س��الهای (1623 -1640میالدی برابر به 1012 -1019خ) ساخته شده است .مورخان ،مجتمع والدهخان
و محمودپاش��ا را بزرگترین «خان»های استانبول در آن زمان میش��مارند .این مجتمع بنا به برخی روایات
تاریخی از موقوفات مسجدی به نام چینیلی «  »Cinili Kulliyesiبوده که در اسکودار (بخش آسیایی
اس��تانبول) س��اخته شده بود .2اقامت و سکونت در این مجتمع از سال  1913میالدی (1291خ) ممنوع شده
و از آن زمان تاکنون تنها به عنوان محل تجاری بهرهبرداری میش��ود .چار س��وی والدهخان را مغازهها و
ایوانهایی واقع در دو طبقه پیدرپی احاطه کردهاند و مس��جد والدهخان در مرکزیت یکی از حیاطهای این
مجتمع و چهار س��وی بزرگ آن همچنان پای برجاست -مس��جدی که روزگاری شاهد هزاران خاطره تلخ
و ش��یرین از حضور ایرانیان در این مجتمع بوده اس��ت -بنا به نقلهای تاریخی در حیاط س��وم مثلث شکل
والدهخان که صغیرخان نام دارد ،برجی مربع ش��کل به نام جهاننما 3ش��امل اتاقی گنبدی ش��کل به ارتفاع
 27متر وجود دارد که بنا به شواهدی از آثار و بقایای امپراتوري بیزانس است .4به نوشته برخی جهانگردان
در وس��ط کاروان سرای والدهخان که در زمان خود بزرگترین کاروانسرای استانبول بوده است در کنار قلعه
جهان نما واقع در سمت چپ کاروان سرا مسجدی وجود داشته5که احتما ًال این مسجد کهن در جای مسجد
کنونی برپا بوده است.
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 .1اولین این مادران به ترتیب تاریخ ،س��لطانصفیه والدهس��لطان محمدسوم در س��ال 1598میالدی (977ش1006 -ق) ساخت
مس��جدجامع امینون��و (ینی مس��جد) را آغاز و پس از مرگ او والده کوسمس��لطان آن را ادامه داد و پ��س از مرگ او عروس وی
والدهس��لطانخدیجهتورخان س��اخت مسجد را به س��ال 1663میالدی (1042ش1073 -ق) به انجام رس��اند و مجتمعی بزرگ
خدماتی ،تجاری از جمله س��وق مصر(مصیر چارش��ی سی) را در مجاورت مسجد بنا کرد .این مسجد که در ساحل خلیجشاخزرین
در منطقه مهم و پرتردد امینونو واقع است ،بزرگترین مسجدی است که این سه مادر پادشاه آن را بنا کردهاند .همچنین مسجدی
دیگر در میدان آکس��ارای به دس��تور پرتونیال مادر سلطانعبدالعزیز و به معماری سرکیسبالیان در سالهای 1866 -71میالدی
بنا شده است که به این مسجد نیز مسجد والدهسلطان ( )camii valideمیگویند.
 .2به نقل از اثر ایوانسرائی حسین افندی.

 .3ر .ک ،Ansiklopedisi Islamج  ،3ص  ،516مدخل والده خان بزرگ  -احتما ًال از این برج برای دیدهبانی کشتیها وحفاظت از کاخ
امپراطوری بیزانس بهرهبرداری میشده است و طبقه زیرین آن کلیسایی بوده که اکنون آثاری از تصویر مریم مقدس بر آن به چشم میخورد

این مکان درحال حاضر محل دادوستد شده است.

 .4همان ،ص .516

 .5ن.ک ،Evliya Celebi Seyahatnamesiج ،1ص .325
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مس��جد جدید ایرانیان در والدهخان بر خرابههای س��وخته مسجدی چوبی ساخته شده که قب ً
ال در فاصله
سالهای 1623 -1640میالدی و در وسط حیاط دوم کاروان سرا ساخته شده و در سال  1947میالدی در
یک آتش س��وزی که مجموعه کاروانس��را سوخته بود بنا و بر پا شده بود .مسجد کنونی که در سال -1951
 1952میالدی بر جای مس��جد قبلی ساخته شده بدون مناره و معماری آن تابع سبک معماری کل مجتمع
والدهخان و با آن هماهنگ است و سبک معماری مجتمع از معماری کاروا نسراها الگو گرفته است.
کاروان سرای والده خان در سالهای  1906 ،1894و  1926میالدی خسارات و آسیبهای فراوانی دیده
است.
مجتمع دارای سه حیاط است ،حیاط اولی پس از مدخل به شکل مستطیل بوده ،دومی بسیار وسیع و به
شکل مربع میباشد که در واقع نقطه ثقل مرکزی به شمار میرود و حیاط سوم به شکل مثلث است .مسجد
چوبی ایرانیان متعلق به س��ده  17میالدی ،در وس��ط حیاط وسیع مربع ش��کل قرار داشت که پس از بارها
مرمت به اس��تناد لوح فلزی نصب ش��ده که به زبان ترکی و خط التین نوشته شده ،1در سال 1947میالدی
(1326خ) طعمه حریق گردید و تمام ًا از بین رفت؛ تا اینکه توس��ط توسط یکی از نیکوکاران شبستری مقیم
اس��تانبول ،روانش��اد محمدنقیش��فیعزاده 2به س��ال  1951 -1952میالدی با مصالح امروزی سنگ و آجر
تجدید بنا شد .در لوح سنگی دیواری مسجد که به تاریخ بازسازی اشاره شده و در رواق کوچک ورودی آن
نصب گردیده به خط نستعلیق خوشنویس بلندآوازه مرحوم حامد (اآلمدی) 3چنین نگاشته شده است:
4
بارالها بحق (به حق) هشت و چار(چهار)
شـافـع محشـر بـه نقی و تقی
آنکه پس از سـوختن از همتش
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 .1مشاهدات نگارنده
 .2وی متوفای 1955م(1374 -1333ق) اس��ت و در قبرس��تان ایرانیان در سیداحمد دره س��ی اسکودار مدفون است( .تصویر در
این مقاله).
 .3حامدآیتاجاالم��دی در 1891می�لادی (1270ش1326 -ق) در دیار بکر (آمد) ترکیه متولد ش��د اس��م اس��تعاری او حامد و نام
حقیقی او شیخموس��ی عزمی اس��ت در 1908میالدی (1287ش1326 -ق) به استانبول آمد و پس از تحصیالت حقوق و صنایع
نفیس��ه ،نقاش��ی و تذهیب را نیز آموخت و با فوت پدر به عنوان معلم خط و خطاط در چاپخانهها از جمله چاپخانه برخی نهادهای
نظامی مش��غول شد و بعد از اقامت یکس��اله در آلمان نقاشی نقشههای جغرافیایی و خطوط آن را انجام میداد .در 1920میالدی
(1299ش1339 -ق) دفتری در جعالاوغلو باز کرد و به تدریج در بین اس��تادان خط مقامی شایس��ته یافت و عمر درازی را حتی
تا یکس��ال قبل از وفاتش در خوشنویس��ی گذراند وی شاگرد استادمحمدنظیف و از وی و استادحاجکامل اجازه کتابت گرفت .آثار
درخش��اش در همه انواع خط از جمله خط نس��تعلیق مربوط به س��الهای  1923تا 1965میالدی ( 1302تا 1344ش 1341 -تا
1385ق) است؛ اما در ثلث شهرت فراوان و شاگردان بسیاری داشت .کتیبههای قدیمی مساجد مهم از جمله مسجد جامعشیشلی
و نیز مساجد ایرانیان در والدهخان و سیداحمددرهسی به خط اوست .او در 18می 1982میالدی (1361ش1402 -ق) وفات یافت
که بنا به وصیتش در آرامگاه «قره جه احمد» در جوار خوشنویس بزرگ و معنوی مقام ،شیخحمداهلل به خاک سپرده شد.
 .4منظور دوازده امام معصوم شيعيان است.
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مسـجد مـا یافـت ز نـو رونقی
آنکـه در ایـن معبـد ایترانیـان
رکـز نمـود از سـر نـو بیـرقـی
عـزت او در دو جهـان پـایـدار
نـعمـت او شـامـل هـر متقـی
نام و نشان خواستم از هاتف او
گفـت بـه تـاریـخ بنـاءالحـقی:
«تـا به ابد زنده و جـاویـد کـن
نـام شـفیـعزاده محمـدنقـی»1
ذف کن از بیت اول بیست و شش
گردد عیان  «:سالمه (سال – مه ) مطلقی»
این مسجد منبری چوبی منبتکاری شده و شبستان فراخ و مرتفعی با فاصله چندین پله
از زمین دارد که از حدود یک س�وم پایانی آن ،طبقهای فوقانی برای جماعت بانوان س�اخته
شده است و مساحت تقریبی زیربنای آن 322مترمربع میباشد.
این مسجد منبری چوبی منبتکاری شده و شبستان فراخ و مرتفعی با فاصله چندین پله
از زمین دارد که از حدود یک س�وم پایانی آن ،طبقهای فوقانی برای جماعت بانوان س�اخته
شده است و مساحت تقریبی زیربنای آن 322مترمربع میباشد.
مسجد و مجتمع والدهخان نماد کوششهای دینی و فرهنگی ایرانیان نیز بوده است .به نوشته جودتپاشا
(1895 -1822م) مورخ مش��هور و نویس��نده مجموعه تاریخ دولت عثمانی نخس��تین بار این ایرانیان بودند
ک��ه چاپ خانه کاروانس��رای والدهخان را در والدهخان در س��ده 17میالدی ب��ه راه انداخته و اقدام به چاپ
قرآنکریم و برخی کتابها و نس��خههای خطی با اهمیت ،با حروف سربی نمودند؛ کاری که تا آن زمان به
دلیل وجود برخی تعصبها و محدودیتهای علمای دوران عثمانی 2انجام نش��ده بود .احمد راس��م (-1932
1867م) نیز در اثر خود ،نویس��نده ،شاعر ،ادیب بر این نکته تأکید میکند که مرکز مطبوعاتی ایرانیان یکی
از فعالتری��ن مراکز فروش کتاب بودند  .آنان با فعالیتهای مس��تمر در چاپ خانه والدهخان هر نوع آثار را
 .1این بیت و بیت بعد مربوط به تاریخ ساخت تجدید بناست .بنا به راهنمایی آخرین بیت ،حروف اولین بیت ماده تاریخ (نه بیت
اول ش��عر) یعنی بیت «تا به ابد »...را به جمع ابجدی باید جمع کنیم و س��پس عدد  26را از آن کم کنیم تا سال بازسازی مسجد
به دست آید .این تاریخ به صورت معما طرح شده و کلمه رمز آن عبارت«سالمه مطلقی» است که جمع ابجدی آن  325است و
از ارتباط آن با بیت قبل ،تاریخی بین سالهای 1951م (1329خ) تا 1957م به دست میآید که تقریب ًا با زیرنویس عددی سنگ
لوح ( )1370و نیز دیگر منابع که سال تجدید بنا را 1951م .ذکر کردهاند ،تطبیق میکند.
Ansiklopedis Istanbul ; .2ص 3315و اسرا دوغان ،مقاله استانبول ایرانیان و کاروان سرای والدهخان ،مجله بهارستان،
ش  ،4تابستان  88به نقل از  ، Belge Murat; Rehberi Gezi Istanbulانتشارات تاریخ وقف ،چ .2007، 12
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که امکان چاپ آن در جای دیگر نبود چاپ میکردند .1همچنین بنیان نخس��تین مدرس��ه کنونی ایرانیان در
سال 1884میالدی (1262خ) توسط جمعی از نیکوکاران فرهنگدوست ،برای نه نفر از دانشآموزان ایرانی
به معلمی میرزاعلینامی ،در این مسجد نهاده شد.2
این مس��جد به دلیل داش��تن موقعیت خاص در مرکزیت مجتمع والدهخان ،کانون اجتماعات سیاس��ی و
مذهبی ایرانیان نیز بوده اس��ت و به دلیل قداس��ت و اهمیتی که داش��ته ،زمانی مح��ل برگزاری اجتماعات
آزادیخواهان و فعالیت برخی انجمنها و سخنرانیهای بعضی رجال مشهور سیاسی ایران به ویژه در دوره
مشروطیت بوده است ،از اینرو نقش آن در پیروزی مشروطیت انکارناپذیر است.3
همچنین به نقل از روایات تاریخی و سفرنامههای جهانگردان در سدههای گذشته ،صدها مهاجر ایرانیتبار
در مراس��مهاي ماه محرم در حیاط بزرگ والدهخان به مراسم و آیین عزاداری میپرداختند 4که جهانگردان
از این مراس��م گزارشهایی تهیه و تصاویری را طراحی کردهاند (تصاویر طراحی شده این مجموعه) و حتی
سفارتخانههای خارجی مقیم ،برای تماشای این مراسم از قبل جا تعیین میکردهاند.
این مس��جد موقوفات متعددی داش��ته است که در حال حاضر هش��ت باب مغازه واقع در حیاط و اطراف
آن از جمله این موقوفات میباشد .هر چند مراسم بیرون فضای مسجد از سال  1927میالدی که برگزاری
آئینه��ای مذهبی در کش��ور ممن��وع گردیده اکنون برگزار نمیگردد اما مس��جد والدهخ��ان در حال حاضر
نیز فعال و در امور اجتماعی ایرانیان نقش مهمی دارد .س��االنه مراس��م عزاداری و بزرگداش��تها و برخی
همایشه��ای دیگ��ر و نیز نماز جماعت در آن برگزار و ایرانیان جهت انجام خطبه عقد ازدواج و اس��تفتائات
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 .1همان ،به نقل از  ، Ahmet Rasim ;Muharrir; Sair;Adip :انتشارات ترجمان استانبول.
 .2تأسیس و چاپ روزنامههای اختر از 1875م (1254خ) به مدیریت محمدطاهرتبریزی و سردبیری میرزامهدیاختر و ترکستان
از 1902میالدی (1281خ) و سروش از 1909م .به مدیریت علیاکبرخاندهخدا و شمس از 1908م .به مدیریت سیدحسنتبریزی
و فکر اس��تقبال از 1910م .و پارس از  1921م .به مدیریت ابوالقاسمخانالهوتی کرمانشاهی و استانبول به مدیریت ارفعالدوله و
نیز پرورش و شیدا و محبان در استانبول از دیگر تالشهای فرهنگی ایرانیان مقیم این شهر در این دوران است.
هلل ممقانی یاد کرد .با فزونی گرفتن فشار علیه
 .3در اینباره به ویژه باید از «انجمن سعادت ایران» و نقش ویژه آیتاهللشیخاسدا 
مشروطهخواهان ،این انجمن در سال 1907م .به عنوان رابط میان رهبران مشروطهخواه داخل کشور با شهرهای نجف و شهرها
و پارلمانهای اروپایی و با هدف کمک و اطالعرس��انی در والدهخان تأس��یس ش��د .آیتاهلل ممقانی از سوی مرجع و رهبر بزرگ
مشروطه آیتاهلل(آخوند) محمدکاظم خراسانی ،برای رهبری جامعه ایرانیان مقیم استانبول به این انجمن اعزام شد که این مسجد
فعالیت انجمن در آن دوران بود همچنین سخنرانیهای تقیزاده نماینده تبریز در اولین دوره مشروطیت
یکی از پایگاههای مهم ّ
در این مسجد قابل ذکر است.
 .4در منابع تاریخی در اعتالی این مراس��م و اس��تفاده از نفوذ معنوی ایرانیان و ش��خصیتهای ایرانی حتی نزد دربار عثمانی از
تالشها و نقش ویژه سیدجمالالدین اسدآبادی و میرزاحسینخانسپهساالر ،وزیرمختار و سفیر اعزامی دوره قاجاریه از  1859تا
 1870میالدی (1249 -1237ش1287 -1275 ،ق) و نیز حاجمیرزاصفا نام و سخن فراوان رفته است .نیز در این میان مکاتبات
س��یدجمال و میرزاآقاخان کرمانی و خبیرالملک سرکنس��ول وقت اس��تانبول که با هدف «اتحاد اسالم) به مقامات و مردم سراسر
جهان صورت گرفته مشهور است.
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دینی به آن مراجعه میکنند .از اینرو هنوز هم بین مردم منقطه به مسجد ایرانیان معروف است .1همچنین
مسجد کتابخانهای با بیش از  1000جلد کتاب به زبانهای فارسی ،عربی و ترکی دارد که در طبقه فوقانی
آن واقع است.
این مسجد از آرایهها و تزیینات داخلی به سبک مساجد محلی برخوردار است که بنا به کتیبۀ منقوش در
شبستان به تاریخ 1953/5/3میالدی توسط نقاش مصطفیکایهان تزيین شده است.
در س��ال  1385خورشيدي ،بازسازی محراب و کاشیکاری و کتیبهنویسی آن به سبک مساجد ایرانی به
نیت و همت سرکنس��ولگری و تنی چند از ایرانیان نیکوکار و نیز همیاری س��ازمان اوقاف و امورخیریه (بنیاد
2
موقوفات) جمهوریاس�لامیایران و به دس��ت و قلم هنرمندانه هنروران و کاشیکاران ایرانی انجام گرفت.
راقم این سطور که بضاعتی اندک در خوشنویسی خطوط مختلف دارد ،این توفیق را داشت که در این امر از
آغاز تا انجام اهتمام ورزد؛ به ویژه آنکه برای نخستین بار محراب و پیشانی این مسجد به هنر ایرانی آراسته
و نام مس��جد ایرانیان بر دیوار و نمای خارجی آن نقش بس��ت .امری که انجام آن با توجه به حساسیتهای
محلی از جنبههای مختلف خطیر تلقی میش��د قابل یادآوری اس��ت کاشیکاری محراب این مسجد تاریخی
از خرداد تا مرداد س��ال  1385توسط کاش��یکار ایرانی ،حاجابراهیمفالحی انجام شد ،خوشنویسی محراب و
کتیبهها نیز در همین زمان انجام شده است.3
4
مسجد سیداحمد دره سی
ایرانیان اس��تانبول به جز مس��جد والدهخان در منطقه والدهخان بازار ،مس��جد دیگری در بخش آسیایی
استانبول ،واقع در منطقه اسکودار در خیابان سیداحمد درهسی دارند .این مسجد در مدخل ورودی گورستان
ایرانیان بنا ش��ده و غس��الخانه و کتابخانه کوچکی را نيز در خود جای داده است .بنا بر ماده تاریخ ذکر شده
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 .1در ای��ن مس��جد این امامان جماع��ت نماز برگزار کردهاند :مالموس��ی ،مجیدواعظی ،صابریتبریزیهمدانی ،ثقةاالس�لامی،
مهدیپور ،صابریهمدانی ،اسماعیلس��ابقی و در حال حاضر ش��یخمحمد قطاعی .همچنین اداره کنونی مس��جد و برخی مراسم و
برنامههای آن را انجمن خیریه ایرانیان مقیم با استفاده از موقوفات و همیاری محلی به عهده دارد.
 .2زیباس��ازی محراب و بنای این کتیبه در س��الهای  1384و 1385خورشیدی برنامهریزی و اجرا شده است .در کتیبه خط ثلث
اطراف این محراب به مناس��بت مرکزیت بنادر بازار مرکزی اس��تانبول آیه  36تا  39سوره نور انتخاب و خوشنویسی کتیبه اصلي
ب��ه خ��ط ثلث انجام گرفته و در کمربند داخلی محراب و اطراف آن ،بخش اول آیه  144س��وره بقره (قدنری ..قبله ....ش��طره) و
اذکاری به خطوط کوفی تزئینی و کوفی معلقی (بنایی) نگاش��ته ش��ده اس��ت  .همین جا الزم است از تالشهای ایرانی نیکوکار
و مقیم ،حاجمحمدخبازی ،از اعضای هیأت امنای مس��جد كه پس از اتمام این پروژه تمامی مس��جد به س��رمایه او با دهها فرش
دس��تباف زیبای ایرانی نیز مفروش ش��د و همچنین از همراهی سرکنس��ول وقت کشورمان آقایس��یدکمال یاسینی و ایرانیان
نیکوکار حاجابراهیمبرهانالدین(رئیس انجمن خیریه ایرانیان اس��تانبول) و آقای قربانی که در بخش��ی از پروژه ما را همراهی کرد
نهایت تقدیر را به عمل آورم.
 .3حاجابراهیمفالحی متولد 1316خورش��يدي اهل ش��هر تاریخی کاشان است .وی بناهای مهم و زیبایی همچون مساجد شهید
مطهری (سپهس��االر) ،اعظم (آیتاهللبروجردیقم) ،حس��ینیه ارشاد و یادمان میدان آزادی تهران و دهها مسجد و بنا را در داخل
و خارج کشور کاشیکاری کرده است.
4. Seyyid Ahmet Deresi Camii.
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در اش��عار کتیبه سنگی مسجد سیداحمد درهسی ،بنای مسجد اولیه (که به صورت چوبی بوده) توسط فردی
:1
به نام حاجحسینعلیخویی به تاریخ 1817میالدی (1196خ) و یا  1848میالدی ساخته شده است
در جهـان از نام نیک آمد بقـا
«لیس لالنسان اال ماسـعی»2
الجرم سرکار رفعت جـایگـاه
قـدوه اربـاب احسـان و سخـا
حاجیحسـینعلی آقـایخویـی
این بنـا را کـرد در اینجـا بنـا
گفت دانـش بهر تاریخش بلی
3
«نیست احسان را مگر احسان جزا »
بنابه کتیبه دیگری ،مس��جد و یا متعلقات آن در س��ال 1891میالدی (1270ش1308 -ق) تحت نظارت
حسینبنفتحاهللالکاظمی به صورتی خوبتر از گذشته بازسازی شده« :ماشاءاهلل کان -4همت اهل (و) کرم
و لطف حق /ساخته شد خوبتر از ماسبق -ناظر -حسینبنفتحاهللالکاظمی»1308 -
همچنین بنا به برخی منابع تاریخی ،این مس��جد در س��ال  1933میالدی پس از آتشس��وزی به شکل
امروزی بهسازی شده است.
در گذش��ته این مس��جد که تمام ًا از چوب بوده به نام بانی آن «حاجحس��ینعلی» نامیده میشد .مسجد
ب��ر فراز یک بلن��دی با در ورودی زیبا و فضایی دلپذیر ،دلها و چش��مها را مینوازد .همچنین منبر ،محراب
و کتیبههای داخلی مس��جد بس��یار زیبا و در اوج استواری و اس��تحکام ،به نام خوشنویسان مشهوری چون
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 .1این تردید به دلیل نحوه محاسبه ماده تاریخ شعری ذکر شده در این کتیبه است .بیت« :گفت دانش بهر تاریخش بلی /نیست
احس��ان را مگر احس��ان جزا» در کتیبه مذکور بیانگر آن اس��ت که او ًال شعر کتیبه توسط شاعری به نام دانش سروده شده و ثانی ًا
تاریخ ساخت بنا که از جمع ابجدی حروف مصراع دوم به دست میآید سال ( 1232بدون احتساب کلمه بلی) و یا  1264قمری(با
احتس��اب کلمه بلی) میباش��د و دومی به قرینه تاریخ بنای غس��الخانه که بانی اول آن همان بانی مسجد است ،درستتر به نظر
میرس��د .س��راینده اشعار و ماده تاریخ به احتمال قوی حسیندانش اس��ت که پدرش اهل اصفهان و مادش اهل چرکس بوده ،او
كه در دیوان عمومیه عثمانی اس��تخدام ش��ده و جزو ادبا و ش��عرای وقت محسوب میشده ،کتابهایی را به سرکنسولگری ایران
اهدا نمود و در برخی مراس��م س��فارت ایران در سال  1922میالدی (1300خ) نیز ش��عر قرائت کرده است .مقبره او در گورستان
ایرانیان س��یداحمد دره سی است .هر چند پرنس میرزا رضاخان (ارفعالدوله) که در فاصله سالهای 1901 -1910م .در استانبول
سفیر بوده نیز طبع شعری داشته و با لقب دانش نامیده شده ولی با توجه به موقعیت او و نوع اشعار انتساب این اشعار به نامبرده
نادرست به نظر میرسد.
 .2سوره نجم ،آیه .39
 .3ترجمه آیه  60از سوره الرحمن« :هل جزاء االحسان اال االحسان» و همچنانکه پیشتر بیان شد ،ماده تاریخ ساخت بناست.
 .4قس��متی از عبارت مش��هور «ماشااهلل کان و مالم یشاء لم یکن» است به معنی آنچه خدا خواهد همان میشود و آنچه او اراده
نکند نخواهد شد.
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حامد(االمدی) 1و احمدنجفیزنجانی 2زیبنده اس��ت .در کتیبههای فوقانی قدیمی محراب ،آیات قرآنی[ :انه
من س��لیمان و انه بس��ماهللالرحمنالرحیم] 3و [فنادته المالئکة و هو قائم یصلی فیالمحراب] 4و عبارت و
اذکار [اش��هد ان محمداً رس��ولاهلل -صادقالوعد االمین] خوش نوش��ته و خوب نشس��ته است .بنا به کتیبه
فوقان��ی محراب ،محراب اولیه «در س��نه هزار و س��یصد و چهل هجری» به ام��ر و اهتمام و «تبرع جناب
حاجیمفخمالس��لطنه میرزاعلیاکبرخان جنرال قنسول» 5وقت ساخته شده که از چهار کتیبه خط ثلث بسیار
قوی با زمینه س��بز یشمی تش��کیل شده است .همچنین به س��ال  1973میالدی (1352خ1391 -ق) این
محراب به س��فارش انجمن آثار ملی ایران به صورت کاش��یکاری بازس��ازی شده که کتیبه خط ثلث اطراف
آن ،آیات اول تا یازدهم سوره مؤمنون است و با زمینه آبی الجوردی ،به خط ثلث خوشنویسی توانای ایرانی
مرحوم اس��تاداحمد نجفیزنجانی و کاش��یکاری س��یدمصطفی طباطبائی پدید آمده اس��ت و داخل محراب
آیه  144س��وره بقره چش��مها را مینوازد .6قطعه کتیبههای اطراف شبستان مسجد به خط ثلث خوشنویس
مشهور ترکیه مرحوم حامد پدید آمده است که بنا به آنچه در زیر کتیبهها نقش بسته است «از ثلث [اموال]
حاجیشیخجوادکرباس��ی» و نیکوکاری «رضااهرنجانی ساکن صمانیه» و «حمیدبنعبداالسال م اهرنجانی»
و «حاجیابراهیمبنباقرتبریزی» تبرع ،ساخته و تهیه شده و دیوارهای مسجد را آراسته است .آیات برگزیده،
درای��ت و دق��ت لفظی و معنوی ،گرایش مذهبی و اعتقادی ،ذوق و زیباش��ناختی صاحبان اثر را القا میکند:
[انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً] 7و [قل الاس��ئلکم علیه اجراً اال المودة
فی القربی] 8و [یطعمون الطعام علی حبه مس��کین ًا و یتیم ًا و اس��یراً] 9و [قال اهلل تعالی ان الصلوة کانت علی
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 .1زندگینامه این خوشنویس شهیر پیش تردر پی نوشت شماره  12آمد.
 .2مرحوم نجفیزنجانی از خوشنویس��ان ش��هیر ایرانی اس��ت که بس��یاری از کتیبههای عتبات عالیات و مس��اجد را در ایران و
کش��ورهای دیگر خوشنویس��ی کرده است .وی در 1908م 1287( .خ) در نجف متولد شد و در تهران سکونت يافت .وی در انواع
خطوط ش��شگانه تبحر داش��ت .از ش��اهکارهای دیگر خوشنویس��ی او کتیبه ضریح امامرضا(ع) ،آرمگاه بوعلیسینا در همدان و
مسجد آئینه قم و خطوط ضریح حضرترقیه در شام ،سنگ مدفن نادرشاه در مشهد و قرآنها و کتب بسیاری است.
 .3نمل ،آیه .30
 .4آل عمران ،آیه . 37
 .5میرزاعلیاکبرخان مفخمالس��لطنه به سال 1901م1280(.خ) در زمانی که بردار بزرگترش پرنس میرزارضاخاندانش ارفعالدوله
در استانبول سفیر شده در کنسولگری ایران در جده مأمور بود و بنا به دالیلی مربوط به امور حجاج ایرانی به سال  1903میالدی
(1282خ) با دس��تخط مظفرالدینش��اهقاجار به تهران احضار و در رجب همین س��ال به استانبول مأمور شد .وی از 1918م .حکم
سرکنسولی(جنرال کنسولی) را از مشاورالممالک وزیر خارجه وقت در حالیکه برای کنفرانس پاریس از استانبول عبور کرده گرفته
و پس از آن مدتی نیز کاردار س��فارت بوده اس��ت و س��پس بنا به دالیلی از کار برکنار و به بالکان مأمور ش��د .وی در اس��تانبول
کاروانسراهای متعدد و عمارتی پنج طبقه به نام قصر فیروزه داشته است.
 .6قد نري تقلب في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول...
 .7احزاب ،آیه .33
 .8شوری ،آیه .23
 .9انسان ،آیه .8
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المؤمنین کتاب ًا موقوت ًا]
نیز بر سقف مسجد دو سوره مبارکه «فاتحه الکتاب» [حمد] و «کوثر» به خط ثلث بسیار زیبا به صورت
مدور نگاش��ته ش��ده و تمامی دیوارها و اطراف کتیبهها با تذهیبی الجوردی و قرمز به س��بک محلی آراسته
شده است که همه حکایت از شور هنری و عشق و ایمان جامعه ایرانیان این منطقه دارد .بر سر در مسجد
چوبی قبلی لوحهاي با خط زیبای حامد نصب بوده که امروزه نیز بر س��ر در فعلی نصب ش��ده است .مسجد
س��یداحم د درهسی زیربنايی حدود  200مترمربع دارد و کتابخانهای با حدود 1000جلد کتاب (که واقف اکثر
کتابهای آن آقای س��یدعباسافعالی اس��ت) ،همچنين غس��الخانهای مجهز به سردخانه و آب انبار و یک
آشپزخانه و قهوهخانه از ملحقات و امکانات جانبی آن است.
در سمت چپ پلههای ورودی مسجد ،بنایی موسوم به بنای مشروطه و در قسمت باالی پلهها ،قبرستان
ایرانیان دیده میشود .این مسجد به دلیل همجواری با قبرستان ایرانیان در ایام سوگواری و مواقع خاصی از
جمله مراسم ترحیم و تشییع اعیاد و ایام سوگواری مذهبی و ماههای رمضان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؛
ك��ه بدلیل برخ��ی جاذبههای معنوی و باورهای مذهبی ،مورد توجه ویژه اتباع غیر ایرانی و غیر ش��یعی نیز
بوده اس��ت .مسجد سیداحمد درهسی به نامهای «تکیه ایرانیان» و «تکیه عجمها» نیز معروف بوده است2؛
همچنین بانی بنای غس��الخانه بنا به کتابت سنگ نصب ش��ده بر آن ،3مرحوم حاجحسینعلی تاجر خويی به
س��ال 1855میالدی (1233خ) است که ساخت مسجد نیز به همت او انجام گرفته و بانی دوم آن به نوشته
کتیبهای دیگر «مش��هدی عباسعلیبن حاجیاحمد خویی» در سال 1920میالدی (1298خ) میباشد .بنا به
روای��ات تاریخ��ی در آیین عزاداری ماه محرم ،ش��ماری از ایرانیان و حتی غی��ر ایرانیان و از جمله برخی در
قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی و قمهزنی پس از برگزاری مراسم در مسجد والدهخان در دیگر سوی
اس��تانبول ،روانه میدان اسکودار شده و س��پس با طی مسیری طوالنی به مسجد سیداحمددرهسی میآمدند
و این مراس��م با خواندن فاتحه بر قبرس��تان ایرانیان پایان میگرفت.به این مراسم ایرانیان «دوونمه سی»
میگفتن��د .این گروههای عزاداری برروی یک اس��ب و یا قاطر یک گهواره نوزاد ،یک کبوتر و شمش��یری
خونین میگذاش��تند و اس��ب را به عنوان یدک آرام آرام همراه میآوردند و در دستههائی به صورت دوطرفه
.4
حرکت میکردند .این مراس��م در زمان عبدالمجید دوم طی س��الهای مش��روطیت نیز اجرا میشده است
اکنون نیز در روز عاشورا و برخی لیالی ماه مبارک رمضان در این مکان مراسمی برپاست كه اهالی شهرهای
.1

 .3متن این سنگ نوشته به زبان ترکی قدیم «کلما دخل علیها زکریاالمحراب /صدقله حقک رضا سنده اولوب ایله نیاز ،سجده
آیتاهلل که میرانه کل محراب بودر ،نانی غسالخانه الحاجحسینقلی تاجر خویی»1271/
 .4اسرا دوغان ،پيشين.
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 .1نساء ،آية  ،103كتيبه سر در ورودي شبستان كه حامد به ساال  1921ميالدي نگاشته است.
;2. Uskudar da Iranlilar ve Iran Mezarligi ; prf. Zekeryya Kursun ; Uskudar Sempozyumu;IV
 196..ص
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دیگر ترکیه نیز شرکت میکنند .1در سمت راست پلههای مسجد ،چشمهای به سال 1751میالدی(1130خ)
از طرف س�لاحدار س��لیمانآقا س��اخته و تدارک ش��ده بود که امروز اثری از آن موجود نیست .چشمههای
دیگری نیز در اطراف مسجد در گذشته وجود داشته است.
قبرستان ايرانيان در سيداحمد درهسي.
این گورس��تان که در انتهای مجموعه قبرستان قراچه احمد واقع است از محوطه پشت مسجد سیداحمد
درهسی آغاز و به طول و عرض دهها متر در شیب نسبت ًا مالیمی در فضایی پوشیده از درختان امتداد مییابد
و اکنون با دیواری محصور ش��ده اس��ت .وجود قبرستان ایرانیان در قرن هفدهم میالدی در محله سیداحمد
درهس��ی و منطقه اسکودار(در بخش آسیایی اس��تانبول) بیانگر حضور ایرانیان در این مناطق از گذشتههای
دور است .به نظر میرسد امروزه این حضور با افزایش ارتباطات بخش آسیائی و اروپائی و تاسیس فرودگاه
و اس��تقرار مراکز تجاری و رفاهی در بخش اروپائی ،به تدریج کاس��ته ش��ده و به بخش اروپائی انتقال یافته
اس��ت .در بیان پیشینه گورستان سید احمد درهس��ی ،خانملکساسانی در کتاب یادبودهای سفارت ایران از
مزارستانی یاد میکند که ایرانیان زمین و غسالخانه آن را در سال 1873میالدی (1252خ) خریداری کردند؛
بنا به نوشته وی ایرانیان در استانبول زمینی به مساحت پنج (احتما ٌال پنجاه و) دو نم و نیم زمین (هر دو نم:
هزار و شش��صد زرع) به اس��م حاجیعبدالکریم دیلمقانی و پس از آن در 1300قمری چهل و دو دونم دیگر
به دلیل ممنوعیت اس��تمالک برای اتباع ایرانی به اس��م واسیل س��واجاوغلی (یونانی) برای توسعه قبرستان
خریدند که تا س��ال 1325قمری به اس��م او بود و در آن سال ،واس��یل آن را به حاجیمیرزاشفیع امینالتجار
واگذار کرد .این معامله توسط کنسولگری یونان تصدیق شد ولی به دلیل فوت واسیل و نبودن ورثه و عدم
امکان توکیل (به غیر) و نیز به دلیل جنگ ،موضوع به تعویق افتاد و اداره اوقاف محل این قبرستان را ضبط
ک��رد و آن را ب��رای زراعت اجاره داد و گورها هم از بین رفت و بعد با تالش س��فارت ایران مجدداً مالکیت
آن برای ایرانیان به اثبات رس��ید ،اس��ناد( این نقل و انتقاالت) در ادارات موجود لیکن ناتمام مانده است .2هر
چند خانملک نش��انی این زمین را به دس��ت نداده اما قرائن و نیز تحقیقات محلی وبرخی اسناد که نگارنده
آن را دیده بیانگر آن است که قبرستان کنونی ایرانیان در سیداحمد درهسی مجموع ًا دارای سه قطعه زمین
است :قطعهای به مساحت  6600مترمربع که در سال  1937به نام حاجحسینعلی ثبت شده و او آن را وقف
کرده و قطعهای به مساحت 6400مترمربع و قطعه سوم به مساحت  8700مترمربع که مساحت مجموع این
قطعات 21700مترمربع است و در زمانهای مختلف به این امر اختصاص یافته است.
این گورستان از تاریخ 1609میالدی (988خ) آرامگاه درگذشتگان بوده است .هر چند در برههای از تاریخ
افرادی غیرایرانی نیز در این قبرس��تان مدفون ش��دهاند ،اما بنا به آخرین تصمیم مراجع قانونی و شهرداری
 .1اداره کنونی مس��جد و قبرس��تان سیداحمددرهسی و برخی مراس��م و برنامههای آن را انجمن خیریه ایرانیان مقیم استانبول با
استفاده از موقوفات و همیاری محلی به عهده دارد.
 .2ساسانی ،همان ،صص .107-106
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 .1در س��الهای پایانی مأموریت نگارنده در اس��تانبول ( 84 -85خورشيدي) بدلیل بحث فراگیری که در باب میراث این خواننده
مشهور و پدر موسیقی مردمی (پاپ) در عرصه رسانههای دیداری و شنیداری ترکیه ماهها جریان داشت زيرا فردی ادعاي فرزندی
وی و بردن ارث از نامبرده را داشت و همسر خواننده مذكور خواننده مذكور و دیگران منکر آن بودند .دادگاه به منظور اثبات نسبت
از طریق آزمایش  DNAدستور نبش قبر این خواننده را داد و گویا سرانجام صحت ادعای این فرد به اثبات نرسید .بنابراين در
روزهای اوج این جنجال خبری قبرستان سیداحمد درهسی بارها از شبکههای مختلف تلویزیونی نمایش داده شد.
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محل ،در حال حاضر زمین این قبرس��تان از اموال عمومی و متعلق به ش��هرداری شمرده شده و تنها اجازه
بهرهبرداری به منظور دفن اموات ایرانی مقیم اس��تانبول داده ش��ده اس��ت .قدیمیترین گور ش��ناخته شده
این مزار مربوط به س��ال 1690میالدی(1068خ) بوده و س��نگ قبر دیگری به نام شاهدخت حوریسلطان،
دختر شاهحس��ین ،متوفای 1748میالدی (1126خ) نقش و رقم خورده اس��ت .این مزارستان تاکنون افرادي
از طبقات گوناگون اجتماعی (معلمان و فرهنگیان ،پزش��کان ،سیاس��یون و بازرگانان و )...در دل خود جای
داده اس��ت؛ بزرگانی چون ش��ادروانان :عبدالباقی گلپینارلی (مفسر،نویسنده و مورخ بزرگ و محقق مشهور)،
حس��یندانش (ادیب ،ش��اعر مترجم بزرگ ایرانی که بس��یاری از کتابهای کتابخانۀ سرکنسولگری ایران،
ی میالنی
هدیه وی بوده اس��ت) ،محمدنقی ش��فیعزاده (بانی دوم مس��جد ایرانیان در والدهخ��ان) ،دکتر عل 
(اس��تاد دانشکده ادبیات دانشگاه اس��تانبول و معلم مدرس��ه ایرانیان) ،میرزا احمدخانخویی (کاردار سفارت
ایران در زمان س��فارت میرزاجعفرخان احتشامالسلطنه) و تعدادی دیگر از اعضای قدیم سفارت ایران ،خانم
زیور زیادخان (كه بیش از  50س��ال معلم مدرس��ه ایرانیان در استانبول بود) ،عزت شفیعزاده(اولین بانکدار
ایرانی در جهان که بانک ش��رق را كه تا 1960میالدی یکی از بانکهای بزرگ کش��ور بود در اس��تانبول
تأسیس کرد) ،رضا لکی شبستری(ایرانی نیکوکاری که سالها ریاست انجمن دوستی ایران و ترک و انجمن
خیریه را به عهده داشت) ،مرتضیآفتاب (صاحب مؤسسه چاپ و نشر کتاب آفتاب) ،علی خلیلی و اسماعیل
قاس��مزاده و حمید ترقیپرو(از مؤسس��ین انجمن خیریه ایرانیان مقیم ترکیه)،یاشار علیشناسی ،علییگانی،
س��عیدجان پوالد ،فریدونساالری ،حسین سراجی و محمدباقر یوسفی (که همگی ریاست انجمن خیریه را
برای مدتی به عهده داشتند) ،یوسف شن (وکیل مشاور سرکنسولگری ج.ا.ا در استانبول در فاصله سالهای
 85-83شمسی) ،جمقرهجه( 1مشهورترین خواننده و موسیقیدان ترکیه و پدر وی) و بازرگانان قدیمی چون
احمدآقای تاجر خویی و تنی چند از معلمان قدیمی مدرسه ایرانیان.

محمدحسنتاجر و
همچنین در گذشته در دامنه شرق تپهای که قبرستان روی آن قرار دارد ،جوی آبی از سیداحمد درهسی
منش��عب ميش��ده و به منطقهای جاری بوده که به نام گردش��گاه جنگل معروف است .دورتر از سمت قبله
مس��جد ،قبرس��تان آلمانها (افسران و س��ربازان فوت ش��ده در جنگ چاناک قلعه) دیده میشود .گورستان
ایرانیان و س��نگ قبور و درگذش��تگان آن از نظر تاریخی ،جغرافیای شهری و منطقهای و مذهبی بررسی و
مطالعه بیشتر و کوشش پژوهشگران را میطلبد.
ش��عرها و ش��عروارههای برخی از سنگهای قبور که به فارسی و ترکی سروده شده است گویای گرایش
معنوی و اعتقادی ایرانیان از قدیم تا کنون ميباشد .از جمله:
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ای خدای��ی ک��ه س��را پرده لطف ت��و رفیع

ب��ه در مغفرت��ت آل رس��ولند ش��فیع

ع��ذر تقصی��ر ب��ه درگاه جالل��ت آورد

طالب مغفرت��ت خفته در ای��ن خاک رفیع

ای��ن هم��ه هیچ اس��ت چون م��ی بگذرد
ن���ام ن��ی��ک��و گ���ر ب��م��ان��د ز آدم���ی
ز ب��ل��وای م��ح��ش��ر ن����دارم ه��راس
ب��ر س��ینه س��نگ م��زارم بنویس��ید
بی��ر ق��وش ایدی��م اوچ��دوم او وادان
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∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗

تخ��ت و بخت و ام��ر و نهی و گی��ر و دار
ب���ه ک����زو م��ان��د س����رای زرن��گ��ار
م��را در جه��ان حش��ر ب��ر پ��ا نم��ود
آش��فته دلی خفته در این خل��وت خاموش
اج��ل آی��ردی من��ی آن ایل��ه باب��ادان
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 ،Istanbul Ansiklopedisiدائرةالمعارف استانبول ،جلد چهارم (واژه والدهخان بزرگBuyuk Valide HanI -
 ،Dunden Bugune Istanbul Ansiklopedisiدائرةالمعارف اس��تانبول از گذشته تا امروز ،جلدهای
چهارم و هفتم ،مؤسسه تاریخ وزارت فرهنگ ترکیه.
 ،Eminonu Camileriمساجد امینونو ،مؤسسه دیانت ترکیه ،شعبه امینونو.
 ،Meydan Larousseجلد بیستم ،روزنامه صباح.
الدولهالعثمانیه ،تاریخ و حضاره ،اکملالدین احساناوغلو ،چاپ ارسیکا.
یادبودهای سفارت ایران ،خانملکساسانی ،انتشارات بابک.
 ،PayitahtIn son yIllarInda bir sefirیک سفیر در سالهای آخر پایتخت ،نشر کالسیک استانبول.
تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،محمدعلیتهرانی (کاتوزیان) ،شرکت سهامی انتشار.
تاریخ مشروطه ایران ،احمدکسروی ،انتشارات نگاه.
استانبول و باکو در یک نگاه ،محمدعلینقابی ،چاپ نشده ،تصویر نسخه تایپی نزد نگارنده مقاله.
خاطرات مأموریت در استانبول ،نورالدین کیا ،نشر آبی.
ایرانیان اس��تانبول ،تیئری زرکن و فریبا زرینباف ،چاپ انجمن ایرانشناس��ی فرانسه و انجمن فرانسوی مطالعات
آسیای صغیر.
النشره االخباریه ،IRCICA newsletter ،شماره دوم.1982 ،
فنالخط در میراث اسالمی ،مصطفی اوغور درمان ،چاپ ارسیکا.
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اطلس خط ،تحقیق در خطوط اسالمی ،حبیب  0001فضایلی ،انتشارات مشعل اصفهان.
سیاحت نامه اولیا چلبی EVLIYA CELEBI SEYAHATNAMESI -
مجله بهارستان ،شماره  ،4تابستان  ،88مقاله استانبول ایرانیان و کاروان سرای والده خان ،اسرا دوغان
برخی جراید قدیمی ایرانی منتشره در استانبول.
گزارش انجمن خیریه ایرانیان مقیم استانبول ،دست نوشته نزد نگارنده.
سنگنوشتها و کتیبههای آثار و مشاهدات و مصاحبههای محلی نگارنده.
( Yuzyillar Boyunca Uskudrاسکودار در صدها سال گذشته)
یادبودهای سفارت ایران ،خانملکساسانی ،انتشارات بابک.
 /Payitahtin son yillarinda bir sefirیک سفیر در سالهای آخر پایتخت ،نشر کالسیک استانبول.
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مراسم عزاداري ايرانيان مقيم استانبول در ميدان مسجد والدهخان
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