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در تاريخ معاصر تالشهاي اوليه جريان تجددگرا در گفتمان اصالح فرهنگی به رموز موفقيت غربيان
و الگو قرار دادن آن را ميتوان تحت تأثير دو موضوع دانست ازیکطرف موج روشنفكري در اروپا كه
شاخصه مهم آن علم باوري و تجربهگرايي بود و از طرف ديگر شكست ايرانيان در اولین مواجهه با
غرب جديد (جنگهای ایران و روسیه) كه ميتواند بهعنوان نقطه عطفی در اولين دريافتهاي پیشگامان
گفتمان اصالح فرهنگی از فرهنگ و مدرنيته غربي باشد كه بازتاب اين رويكرد در سفرنامههاي ايرانيان
اوايل دوره قاجار در مدخليت و حضور غرب بهصورت سياسي و استعماري بيشتر معنا پيدا ميكند.
در اين ميان از نقش روشنفكران ايراني كه معموالً غرب را از نزديك درك كرده بودند نيز نبايد بهسادگی
گذشت .بهعنوانمثال انديشههاي مربوط به آزاديخواهي ،دموكراسي ،قانون اساسي و پارلمانتاريسم و
ت در مواجهه با ترقيات اروپا نخستين بار از طريق سفرنامه-هايي چون سفرنامه ميرزا صالح
حتي حير 
شيرازي به ايران منتقل شد.
موضوع سفرنامه نویسی بهصورت عام و اثر مزبور بهصورت خاص یک نقطه عطف در نحوه و مبادي
نگرش روشنفكران نسل اول قلمداد میگردد ،ازاینرو تمركز و تحقيق در خصوص آرا و ايدههاي اين
سفرنامهنویس در برابر پيشرفتهاي شگرف غربيان و دستاوردهاي علمي اروپا حائز اهميت است.
بنابراين عالوه بر ذكر مزيتهايي كه اين سفرنامه نسبت به ساير سفرنامههاي همدورة خود دارد؛ از نقاط
تاريكي نيز رنج ميبرد ،كه به آنها اشارهشده است .نقاطي كه در شرايط كنوني نيز مبتالبه آن هستيم.

 .1مقدمه

انسانها بدون ارتباط نميتوانند زندگي كنند؛ پيامد اين ارتباط نيز وابستگي ،تأثيرپذيري و

تأثيرگذاري خواهد بود و غايت پيوستگيها و رابطهها ،دگرگوني و تكامل فردي و همگاني
و درنتیجه ترقي و توسعه جامعه است .کهنترین عامل ارتباط درونگروهي را اگر زبان

و گفتوگو بدانيم ،سفر و درنتیجه تماس بين جوامع را دومين اصل ارتباط مؤثر ميتوان

بهحساب آورد.

همانطور که میدانیم نوشتن خاطرات یکی از ماندگارترین ارکان سفر به شمار میرود و

میتواند فواید بسیاری برای خوانندگان آن در برداشته باشد.

یکی از جذابترین دالیل سفرنامهها آشنایی با مناطق ناشناخته و دوردست بوده و هست
اما وجه اساسی سفرنامه نویسی صرف ًا نگارش و یا تشریح خاطرات وقایع شخصی حین سفر
نیست ،بلکه نوشتارهایی در اینجا قابلیت اساسی پیدا میکنند که عالوه بر این نکات ،تجربیاتی
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آموزشی برای خوانندگان در مورد فرهنگها ،خردهفرهنگها و وقایع به وجود آمده ارائه کنند
تا شناخت مناسبتری دربارۀ دنیای پیرامون ما ایجاد نمایند.

سفرنامه نویسی موقعیتی ارزشمند است که امروز بسیاری از بنگاههای بزرگ رسانهای
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و تحقیقاتی جهانی را واداشته است که با هدفمند کردن این مقوله بسیاری از ظرفیتهای

ناشناخته جهان پیرامون ما را شکار نمایند.

با این وصف مسافران و سفرنامههايشان دانسته یا ندانسته میتوانند در تحول جوامع

انساني نقش مؤثری ایفا نمایند .جدا از تأثيرات فرهنگي متقابلي كه پس از جنگها ،مهاجرتها
و دادوستدهای بازرگاني پيش ميآمد ،مسافران همچون خبرنگاران امروزي بين تمدنهاي

مختلف را در طول تاريخ بشر ارتباط برقرار كردهاند .بنابراين پژوهش درباره سفرنامهها و

بازشناسي آنها -كه خود آينه شفاف گذشتهاند و تصويري واقعي از جامعه و فرهنگ را نشان
ميدهند -بهعنوان ابزاري سودمند در خودشناسي تاريخي ،امكان شناخت را نيز فراهم ميكند.

در سفرنامهها ،فضاي سياسي ـ اجتماعي ،اقتصادي و به عبارتي حقايق پنهان آشكار ميشود

و در مواقع بسیاری ،محدوديتهاي سياسي و مالحظات ديگر در نگارش آنها كمتر مؤثر
بودهاند ،لذا واقعيتهاي بيشتري را از البهالي آنها ميتوان دريافت.

یکی از نقاط عطف سفرنامهنويسي ايران به دوره قاجاريه بازمیگردد .بيشترين مسافران و

مأموران سياسي در اين زمان به اروپا رفتند ،اما كمتر سفرنامهنويسي به علل واقعي پيشرفتها
و دگرگوني صنعتي كشورهاي اروپايي توجه كرد و تنها به ديدن سطحي و توصيف ظاهر
اشياء غرب پرداخته و شگفتزده و حيرت آلود از روابط آزاد و بیدغدغه مردم سخن به
ميان آوردهاند.

در فرهنگ غرب و مدرنيسم منشأ تمام احكام و دستورالعملها ،بشر است و احكام
ديني و آسماني صرف ًا از جهت تاريخي و اجتماعي اهميت دارند .از قرن پانزدهم ميالدي در

اروپا نگاه جديدي به جهان و ساحتهاي زندگي انسان به وجود آمد كه بهسرعت بسط و
توسعه يافت .شاخصه اين نگاه در پرتو رويكردي جديد به علم ،انكار استعداد انسان در درك
ساحتهاي معنوي عالم بود .هر آنچه قابلمشاهده و آزمونپذير بود علمي و امور بيبهره از
ي غيرعلمي و بيمعنا تلقي ميشد .اين حركت جديد فكري در مرزهاي جغرافيايي
اين ويژگ 

اروپا باقي نماند .بلكه به انديشه ملل ديگر نيز راه يافت .كشور ايران نيز از پيامدهاي اين

انديشه بينصيب نماند .در جامعه ايران عهد قاجاريه براي نخستين بار افراد و گروههایی به

غرب سفر كردندكه اغلب در رويارويي بافرهنگ غربي ،بدون عنايت به بنيادهاي نظري غرب،

مجذوب ظاهر ثمرات ،نحلهها ،مكاتب و حتي آدابي ميشدند كه در ذهنشان مترادف با ترقي
مروري بر آراي نخستين نسل از سياحان ايراني در عصر جديد غرب معلوم ميكند

ف و دستاوردهاي مدني غربيان رويكردهاي متفاوتي
كه آنان در برابر پيشرفت-هاي شگر 

داشتهاند .اگرچه اين رويكردها از جهات مختلف قابل دستهبندي است؛ تسري برخي از

توجهات تحسينآميز ،متحيرانه و مرعوبانه بر حوادث و تاريخ تحوالت ايران تأثيري ويژهاي
داشت ه است .بهنحویکه تبعات و خسارات اين تأثير و تأثرات در اعصار بعدي تاريخ تحوالت
ايران مشهود است.

البته دستة ديگري از تجددگرايان ،بههیچوجه فهمي رمانتيك و احساسی از مدنيت غرب

نداشتند؛ بلكه ايدهها و هدفگذاريهاي آنها تا حدودي درگير علل و عوامل بازتاب مدنيت

غرب بود و حتي روشهايي براي نوسازي فرنگي مآبانهي ايران نيز مطرح ميكردند.

ازآنجاکه در اين پژوهش ،پرداختن به آراي متنوع و گستردهي همه متفكران دوره مورداشاره

امكانپذير نيست ،لذا ضمن توجه به اين دستهبندي و آنچه ازسفرنامهنويسي بهعنوان يك
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و پيشرفت علم و صنعت بود.
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ظرفيت علمي ،اطالعاتي و رسانهاي با سبك و سياق دوره جديد انتظار ميرود ،به بررسی و

نقد اثر یکی از چهرههاي شاخص در حوزه سفرنامهنويسي خواهيم پرداخت كه در سفرنامه
تدويني خود با رويكردي خاص ،غرب و مدرنيته را متبلور ساختهاست.

علیایحال با توجه به اينكه دوران قاجاريه ،سرآغاز نفوذ ملموس استعمار و غرب در

تاريخ ايران به شمار ميرود و پرداختن به اين موضوع از اين باب كه روابط ايران و غرب
براي امروز ما مهم است ضرورت انجام اين پژوهش را براي شناخت مخاطبين و پژوهشگران
دوران حاضر بيشتر و دقیقتر خواهد كرد .راههای ورود استعمار به ايران و تأثيرات فرهنگي

غرب در ايران و شناخت جامعه ايراني در دوران موسوم به عصر بيخبري از اهداف فرعي
اين پژوهش به شمار ميآيد

 .2چهارچوب مفهومي
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 .2-1غرب و مدرنيته

يكي از مفاهيمي كه از ابتداي قرن  19در مواجهه جغرافيايي ،فرهنگي و سياسي با دنياي

جديد در ذهنيت ايراني شكل گرفت و سپس با توجه به تالش ايرانيان براي آشنايي با تحوالت
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دنياي جديد و بررسي علل شكست خود از روسيه تزاري بهمرور بار معنايي ايدئولوژيك هم

پيدا كرد ،مفهوم غرب است .غرب ،بهعبارتیدیگر تعبیر و تلقی جدید نسبت به عالم و آدم

است که این تعبیر برای ایرانیها هم بهصورت محسوس در این دوره تعین خاص پیدا کرد؛ و

ما آنچه از غرب مراد میکنیم همین ویژگی و تشخص غرب و تمدن غربی است که آنها را

از سایر ملل جدا میکند با این نگرش بهجای آنکه غرب بهصورت جغرافیایی صرف از شرق
جدا شود یک وجه ممیزه فرهنگی و تفکری برای آن قائل میگردد که سایر ملل و همه اقوام

باید بیاموزند که چگونه به عالم نگاه کنند (داوری اردکانی ،1388،ص )30

مدرنيته نيز مفهومي است كه تحوالت علمي ،فلسفي ،فرهنگي و سياسي غرب جديد را

تبيين كرد .دوره و قلمرو تاريخي پژوهش حاضر ،اوايل دورۀ تاريخي حكومت خاندان قاجار

در ايران است كه از سال  1210ﻫ .ق .با تالشهاي آقامحمدخان سرسلسله اين حكومت
شكل گرفت و با عنايت بهنظام سياسي ،هيأت حاكمه و معادالت بينالمللي ،عصر جديدي

در تحوالت سياسي ايران بهحساب ميآيد.

در اين دوره بود كه روسيه به دليل ضعف شديد سلسله قاجار داعيه دسترسي به آبهاي

گرم را داشت و لذا اولين جنگ ايران و روسيه با هدايت عباس ميرزا نه سال به درازا كشيد

و درنهایت به شكست ايران و عهدنامه گلستان منجر شد( .كاظمزاده )5 :1968 ،1اين دوره

سرانجام در سال  1344ﻫ.ق با تأسيس حكومت پهلوي به پايان رسيد.
 .2-2سفرنامه و سفرنامهنويسي

اما سفرنامهنويسي يكي از سبكهاي ادبي است كه دامنة كاربرد آن در همه شاخههاي

علمي گسترده شده است و از طريق آن بستري مناسب براي شناخت چگونگي شكلگيري
هويت در وضعيت رويارويي با «ديگر» فراهم ميشود( .كروين .)5 :1987،2در سفرنامهها،

مشاهدات ،تجارب ،وقايع و همه مواردي كه در كشف سرزمينها و مواجهات بافرهنگهای

ديگر و ساير آثار تمدني شكل ميگيرد و از ديرباز تأثيرات شگرفي در تحول و تعالي
انديشههاي بشري داشته است ،به رشته تحريري درميآيد .مسلمانان هم بهواسطۀ حضور در

ميدان فتوح و كشف سرزمينها در سفرنامهنويسي يد طواليي دارند.

سفرنامهها در حوزه مطالعات تاريخي به دلیل محتواي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي ،جايگاه

شرح وقايع فراتر رفته است .سفرنامه-نويسان با توجه به موقعيتها و مأموريتيهايي كه متقبل

ميشدند مشاهدات و مواجهات خود را با مداقه بيشتري موردتوجه قرار ميدادند و اگرچه

در ظاهر برخي از آنها به جهت مأموريتهاي سياسيشان بيشتر نمود پيدا ميكرد؛ ماحصل
آن عمدت ًا در چارچوب اهداف بلندمدت و در بررسي اوضاع جغرافيايي سرزمينهاي مربوط
(تحت سفر) با آگاهيهاي دقيق و علمي همراه ميشد و در اختيار كشور متبوعشان قرار
ميگرفت .البته اين امر براي غربيها پيشينهاي طوالني دارد بهعنوانمثال ،سفرنامه كالويخو
اسپانيايي يكي از اسناد گوياي معادالت و مراودات اروپائيان و ايران در دورة امير تيمور

ق تبيينكننده اين
گوركاني است كه شايد بهعنوان يكي از الگوهای سفرنامهنويسي سرمش 
رويكرد در اروپاي جديد باشد.

1. Kazemzadeh
2. Corwin
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ويژهاي دارند و در آنها بازتاب سياحت و سفر از خاطرهنويسي صرف ،مشاهدات ظاهري و
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گزارشهاي روي گونزالز كالويخو 1نويسنده و جهانگرد اسپانيايي كه فرستاده مخصوص

هانري سوم پادشاه اسپانيا به نزد تيمور گوركاني بود ،کالویخو بیش از یک قرن پسازآنکه
مارکوپولو نحوۀ راه یافتن به آسیای مرکزی را در کتاب معروف خویش بیان داشت بهسوی

سمرقند به راه افتاد (کالویخو 1337 :ص  )11از مايوركاي اسپانيا تا سمرقند حاوي مشاهدات
و تجربيات ارزنده و دقيقي از مسائل فرهنگي و امور اجتماعي و سياسي است كه حكايت

از تغييرات اساسي در سبك و سياق نگارش سفرنامهها و موضوعات مربوط به آن است و

چون اين سفرنامه جزء اولين تجربيات سفرنامهنويسي دورة جديد است؛ عدم تسلط نگارنده

آن به زبان فارسي سبب شده است تصوير دقيقي از جامعه ايراني آن روزگار ارائه نشود اما
علیایحال سرآغاز تحول و بهرهگيري از ظرفيتهاي اين مقوله را در حد كفايت گوشزد

ميكند و عليرغم اينكه انعكاس اوضاع و تصوير وقايع جوامع بر يك قاعدة واحد مبتني
نيست و تا حدودي ذائقه افراد هم در نگارش آن متفاوت مينمايد؛ اما بعض ًا رويكردهاي بسيار
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متفاوت مثبت و منفي در آن مشهود است (تفاوت اساسي در صورت سفرنامه و يادداشتهاي
جيمز موريه و سولينكوف روسي و سفرنام ه ادوارد براون)؛ اما درونما و هدفگذاريها،

غالب سفرنامهها در يك راستا قرار ميگيرند و حتي اگر برخي از اين سفرنامهها در پرتو
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مأموريتهاي سياسي ملحوظ نگردند با شيوه منش و روشي كاربردي (علمي) در جهت

آشنايي مردم مغربزمين با آدابورسوم همه جلوهها و ابعاد فرهنگي جامعه ايراني موضوعيت
اساسي پيدا ميكنند.

بنابراين اگرچه سفرنامههاي قرن  19به لحاظ زبان ،شكل و ساختار بسيار متفاوت بودند؛

ميتوان آنها در يك ساخت بهمنظور بهرهبرداري نظري قرار داد (گواگنيني)151 :1949،2

سفرنامهها به جهت اینکه اغلب موضوعاتي اجتماعي و سياسي دارند و حتي در دورة

جديد بهعنوان يكي از ابزارها ،منابع و گنجينههاي اطالعاتي بهشمار ميآيند ،از اهميت
بسياري برخوردارند و نيز سفرنامهنويسان به لحاظ برخورداري از موقعيتها و مسئوليتهاي
اجتماعي و سياسي و ،...به موضوعات و ظرفيتهايي توجه كردهاند كه اهميت و ضرورت

انجام اين پژوهش را دوچندان ميكند.

1. Ruy González de Clavijo
2. Guagninni

 .3روش تحقیق

ماهیت پژوهش حاضر باعنوان «بازتاب غرب و مدرنيته در سفرنامههاي ايرانيان در اوايل دوره
قاجار»« ،بنيادي» است كه درباره برخي سفرنامهها و اسناد و دستنوشتههاي بهجاي مانده،

با معيار تاريخچه سفرنامهنويسي و ميزان هدفگذاري ،عمق و شناخت دستاندركاران و
مأموران رسمي ايران آن دوره به نگارش درآمده است .در اين رهگذر تبيين و تأثيرات سفرنامه
ميرزا صالح شيرازي بيشتر و دقيقتر موردتوجه قرارگرفته است.

همچنین روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانهای انجامگرفته
و طبع ًا از منابع کتابخانهای سنتی و الکترونیکی ،کتب و مقاالت منتشره در مجالت و ...
استفادهشده است .بهطورکلی روش كار در این نوشتار ،استناد به نوشتههایی درباره سفرنامهها

و تا حدّ ی با بهرهگیری از رویكرد توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
 .3ميرزا صالح شيرازي و سفر به غرب

ميرزا محمد صالح شيرازي ،در دستگاه عباس ميرزا نايبالسلطنه ،سمت منشيگري داشت.

چگونگي مهاجرت ميرزا صالح و خانواده او از كازرون به تبريز درجایی نوشتهنشده است.

شيراز نسبت به كازرون به دنبال نام خود آورده باشد» (رائين .)15 :1357 ،وی را باید از
پیشگامان نظامات اداری جدید (دومین وزیر خارجه ایران) ،صنعت چاپ و روزنامهنگاری

در ايران بهشمار آورد.

او به هنگام اقامت مستشاران نظامي انگلستان در آذربايجان از طرف عباس ميرزا به سمت

منشي سرگرد ليندزي افسر انگليسي منصوب و بدين ترتيب دستنگار اين افسر بريتانيايي
شد( .همان :صص  16و )15

ميرزا صالح سه سال پيش از عزيمت به فرنگ مأموريت يافت تا سرگور اوزلي ،دومين

وزير مختار بريتانيا و همسر حاملهاش را تا تهران همراهي كند .او ضمن انجام اين كار،

باراهنمایی سفير جديد و برادرش ويليام اوزلي از سفر خود يادداشتبرداري كرد و بعدها
در سفر به فرنگستان از همان شيوه بهره ُجست .دقت ميرزا صالح در جمع-آوري اطالعات

و آمار مربوط به اصفهان و شهرها و آباديهاي واقع در مسير اصفهان تا تهران چنان بود كه
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(شيرازي )15 :1347،شايد خود ميرزا صالح «كلمه شيرازي را به خاطر شهرت بيشتر كلمه
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ويليام اوزلي در تأليف سفرنامه خود به برخي از يادداشتهاي پراكنده و بسيار ارزشمند ميرزا
صالح استناد ميكند( .ميرزا صالح 21 :1387 ،و )22

ميرزا صالح به تقاضاي ويليام اوزلي كه عازم تبريز و سپس انگلستان بود يادداشتهاي

روزانه سفر اصفهان و تهران را در اختيار او قرار ميدهد .ويليام اوزلي از اين يادداشتها در
جلد دوم و سوم سفر به كشورهاي مختلف شرقي عليالخصوص ايران در سالهاي  .1810م

تا  .1812م بهره گرفت و بر غناي اثر خويش افزود.

ميرزا صالح شيرازي سه سال و يك ماه بعد به همراه چهار جوان ديگر و به سرپرستي

سرهنگ دوم جوزف دارسي كه در دارالسلطنه تبريز به قولونل خان شهرت داشت به انگلستان
اعزام شد .ازآنجاییکه همنشینی چندساله با فرنگيان و آشنايي با زبان آنان شوق فراگرفتن

علوم و معارف جديد را در او برانگيخته بود به خود ميگفت:

«چرا هرروز تحصيل تازه نكنم و چشم دل را اگر توانم نوري نبخشم ...در دايره تحقيق
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داخل شده ...تحصيل علمي كرده ...از امورات روزگار اطالعي به هم رسانيده ،مراجعت به

ايران كرده باشم( ».همان ،ص )25

ميرزا صالح پس آر خروج از تبريز ( 10جمادیالثانی  1230ﻫ .ق) با تقليد از شيوهاي كه از
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نگارش روزنامه اصفهان ويليام اوزلي آموخته بود ،به ثبت مشاهدات خود ميپردازد .او براي
كسب اطالعات و مطالعه كتابهاي تاريخي از هيچ فرصتي غفلت نميورزيد .كتابي درباره
وقايع اوضاع روسيه و دولت آن و طريق تعمير و بناي پطربورغ را كه ظاهرا ً چهار سال پيش
منتشرشده بود از ويليامسن ،معلم زبان انگليسي ميرزا ابوالحسين خان به امانت ميگيرد و براي
ثبت مطالب مربوط به تاريخ شهر مسكو ،سنت پطرزبورگ ،اقوام گوناگون ،سرگذشت تزارها،
حمله ناپلئون به امپراطوري روسيه و ...در سفرنامه خود آنها را ترجمه ميكند( .همان)

همچنين تاريخ سياسي ،اقتصادي و نظامي بريتانيا از بخشهاي خواندني سفرنامه ميرزا

صالح شيرازي است.

ميرزا صالح برخالف ساير اعضاي هيأت اعزامي كه مأمور به تحصيل علوم و فنون

كاربردي نظير طب ،مهندسي ،توپخانه و قفلسازي بودند ،از سفر به انگلستان «آموختن زبان
فرانسه و انگريزي و التين و حكمت طبيعي»(شيرازي )92 :1378،را دنبال ميكرد كه براي

رجال دارالسلطنه در آن مقطع نامأنوس و غيرضروري مينمود( .همان ،صص  95ـ )94

همانگونه كه قب ً
ال اشاره شد شكستهاي متوالي و تلخ ايران از سپاهيان روسيه تزاري كه

در دهههاي نخستين سده نوزدهم ميالدي اتفاق افتاد ،ناكارآمدي و فرسودگي نظام سياسي

ايران را بیشازپیش براي دولتمردان قاجار آشكار ساخت و ذهن برخي از آنها را به لزوم اخذ

برخي از مظاهر مثبت تمدن غرب متوجه گردانيد.

در دوران قاجار ايران از یکسو در همه بخشهاي نظامي ،اقتصادي و  ...دچار ضعف

بود و از سوي ديگر ناكارآمدي حکومت مركزي در رويارويي با دولتهاي خارجي ايران
را تحتفشار قرار داده بود و تالشهاي عباس ميرزا در راستاي بهرهگيري از رقابتها و

درگيريهاي ميان روسيه و انگليس بينتيجه ماند( .كرزن)4-1 :1982،1

درنتیجه عده بسيار معدودي از آنان درصدد انجام پارهاي اصالحات برآمدند .اين عده

بهتدریج تمهيدات الزم را براي اعزام عدهاي دانشجو به اروپا فراهم ساختند و بدين ترتيب
ميرزا صالح به همراه چند تن ديگر به شرحي كه اشاره ميشود راهي ديار فرنگ شدند.
(شيرازي:1347 ،صص  9الي )15

سفر ميرزا صالح شيرازي از دارالسلطنه تبريز شروع شد و از راه خشكي تا پطرزبورگ و

از راه دريا تا لندن ادامه يافت .مدت اقامت و تحصيل او در لندن سه سال و نُه ماه و بيست
سفر كرد.

اين سفر در بيش از يك قرن و نيم پيش ،يعني در دورهاي صورت گرفت كه از وسايل

نقليه مدرن خبري نبود و انسان هنوز در خشكي با اسب و گاري و در دريا با كشتيهاي

معمولي و بادي مسافرت ميكرد و البته مخاطرات سفر اميد بازگشت مسافر را به وطنش
منقطع ميداشت .بدين ترتيب سفر ميرزا صالح و همراهانش مدت زيادي به طول انجاميد.
 .4نحوه زندگي نخستين گروه محصالن ايراني در انگلستان

نحوه زندگي و تحصیل نخستين گروه محصالن ايراني در انگلستان حاكي از بيتوجهي

مقامات ايراني است .بياعتنايي مطلق كارگزاران انگليسي در انجام وظایفشان موجب شد كه
آنها ماهها پس از ورود به لندن همچنان در سرگرداني به سربرند و كلنل دارسي كه مسئوليت
1. Curzon
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روز بهدارازا كشيد و در مراجعت به ايران از لندن تا اسالمبول از راهآب و سپس از راه خشكي
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سرپرستي آنها را بر عهده داشت براي عدم معرفي اين محصالن به مراكز آموزشي هرروز

به بهانهاي متوسل ميشد و از همان لحظات آغاز سفر بناي ناسازگاري گذاشته بهنحویکه
اخالق او در لندن تقریب ًا غیرقابلتحمل شده بود.
او در حضور عباسميرزا همه گونه وعده مساعدت داده بود اما با منفعتطلبي هزينههاي

گزافي بر دوش اين محصالن گذاشت به گفته ميرزا صالح «خراجات دو مقابل آنچه در ايران

برآورده نموده بود ،ميباشد»( .همان ،ص  )169و فرصتطلبانه «حكم رسمي سرپرستي
دانشجويان ايراني را اخذ كرد» اگرچه «براي تحقير ،اينان را بانام اطفال ايراني» ميخواند و

بر طبق آن الاقل ساليانه مبلغ سيصد تومان كه پول معتنابهي بود از دولت انگليس دريافت
ميكرد( .همان)

دارسي هم در پرداخت پول به محصالن همچنان امساك میورزید و آنها قادر به خريد

حتي يك جفت جوراب و دو هزار كاغذ هم نبودند .ميرزا صالح كه از زمان خروج از تبريز به
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چيزي جز آموختن زبان فرانسه و انگريزي و التين و حكمت طبيعي نميانديشيد در جواب

توبيخ و سرزنش اطرافيان مصلحت را در خودآموزي ميدانست و ميگفت:

«ماليخوليا پر زور است و دلم مايل به تحصيل ...دو شال ترمه داشتم ،در لندن فروخته ...
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و به معلم دادم .مال ديگر خود را فروخته بهقدر هفتاد تومان انگريزي كتاب و اسباب كره و

ساير ضروريات ابتياع نمودم» هيچ دسته از محصالن اعزامي به خارج از كشور را نميشناسيم

كه ضمن تحمل رنج و خفت تا به اين مد مشتاق كسب علم و دانش باشند( .همان)170،
البته در اين سفرنامه بعض ًا برداشتهاي متناقضي هم وجود دارد بهعنوانمثال ميرزا صالح
معتقد است در مدت اقامت در لندن دانشجويان ايراني آبروي ايران را محفوظ ميداشتند و حتي

در سختترين اوقات ،بااینکه مي-توانستند از راه تدريس زبان فارسي وجه قابلمالحظهای

بهدست آورند اما اين كار را كسر شأن خود ميدانستند .صالح دریکی از اين موارد مينويسد:
«گفتم اگر دختر پادشاه هر درسي را يكصدتومان به بنده بدهد درس نخواهم داد .در

اين واليت شهري يافته است كه وليعهد دولت ايران آدمي چند به واليت فرستاده است

كه تحصيل علم كرده مراجعت كنند .كه راضي خواهد بود كه در ميانه مردم شهرت يابد

كه نوكران پادشاه ايران از عنايت احتياج بنا به تعليم گذاردهاند .اين معني را تعيين كند كه
درصورتیکه از گرسنگي بميرم راضي به بدنامي دولت نخواهم شد( ».همان ،ص )173

اما درجایی ديگر صراحت ًا اعتراف ميكند اگر الزم باشد براي ادامه تحصيل هم لباس

فرنگي به تن ميكنم و همریش خود را ميتراشم كه البته اين كار را هم انجام داد.
 .5يافتهها

 .5-1تحلیل بازتاب فرهنگی مواجهات ايران و غرب در سفرنامه ميرزا صالح
 .5-1-1مزيتهاي سفرنامه ميرزا صالح در مواجهه با غرب

 -توجه نسبي ميرزا صالح به نهادها و مراكز علمي غرب

عالقه ميرزا صالح به علوم و يادگيري آن و همچنين مأموريت و هدفي كه وي در يادگيري

«حكمت طبيعي» براي خود تعيين كرده بود ،سبب شد تا وي برخالف اكثر حاضران ايراني در

جوامع اروپايي نسبت به نهادها و مراكز علمي انگلستان بيتفاوت نباشد .اگرچه ميرزا صالح
قادر به درك رابطه علوم فلسفي و تفكرات زاييده آن با ترقي و دستاوردهاي نوين جامعه

انگلستان و بهطورکلی جوامع اروپايي نيست؛ بههرحال وي بهعنوان نخستين ايرانياني كه به
نهادهاي فكري فلسفي جديد غرب توجه ميكند ،اطالعاتي را در خصوص نحوه عملكرد
«جمعيت فالسفه لندن» ارائه ميدهد:

نامي ،پيرمرد هشتادساله ،جيرمن (چيرمن يا رئيس خانه) مزبور است .هرچه تازه اختراع شود

و هر علمي و كتابي كه تازه بنياد شود ،به نظر معزي اليه رسيده ،يك دفعه به عزم ديدن او

به خانهاش رفتم .در ساعت هفت از ظهر گذشته الي ساعت ده در خانهي خود مينشست و
مردم هر واليت به خدمت او رفته از هر مقوله با او صحبت داشته و هرچه تصنيفات تازه در

لندن شده ،به نظر او ميرسانند» (همان ،ص )416
 -برجسته كردن ظواهر غرب

همين امتياز ،سفرنامه او را از ديگر سفرنامهها متمايز كرده است .او در سفرنامه خود

بهطورجدی ظواهر غرب را گوشزد ميكند .به نظر ميرسد او نخستين ايراني است كه ندانسته
تحت تعليم يك مأمور سياسي انگلستان سفرنامهنويسي ياد ميگيرد و از اين بابت ،سفرنامه

او در ميان متوني كه با قلم يك ايراني براي شناخت مغرب-زمين در اختیارداریم ،جايگاه
ويژهاي دارد و شايد اين دليل آشنايي قبلي وي با سرگور اوزلي باشد كه قب ً
ال شرح آن بيان شد.
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«رايل سوليتي ،خانهاي است،كه همهي فالسفه لندني در آن جمعيتي دارند ،سرجوف بنك
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 -تدوين سفرنامه به كمك مطالعه كتابهاي مختلف

ويژگي ديگر اين سفرنامه اين است كه ميتوان آن را در شمار اولين كتب تاريخي مربوط

به انگليس به زبان فارسي دانست .گزارش ميرزا صالح ،صرف ديدهها و شنيدهها نيست؛ بلكه

او با تکیهبر مطالعه كتابهاي متعدد به دانش خود ميافزايد؛ و در اين گزارش شمهاي از
تحوالت مغربزمين را مينويسد كه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
 -ديدگاه انتقادي در مورد ظواهر ديني در غرب

ديدگاه انتقادي وي درباره آئين كليسا از نكتههايي است كه ميرزا صالح در مواردي چند

به آن اشاره ميكند .براي نمونه وي هنگامیکه ميخواهد درباره دين مسيح و چگونگي
برخورد حاكمان كليسا با مردم تحقيق كند به نكتههاي جالب و قابلتوجه دست مييابد .ميرزا
صالح اظهار ميدارد كه كليسائيان ،افساري بر گردن مردم نهاده-اند و آنان را به هر طرف كه

ميخواهند ميكشند وي اساس دين و دینداری را كااليي ميداند كه در ميان اربابان كليسا
فصلنامه علمی -پژوهشی
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يافت نميشود.

ي كه ايشان در پایکار
« ...اعتقاد ايشان را گرچه قابلنوشتن نيست و بالجمله ،اساس 
آوردهاند مختصرا ً افساري به گردن جهان ارامنه بستن و دراینبین اساس بزرگي به جهت
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خود چيدن و عوام را به قصه و داستان فريب دادن بوده است و ذره در دين و رويه عبارات از
اشخاصي كه در اين كليساي معبد عام به عبارت مشغولاند مشاهده نكردم( ».همان ،ص )298
ازاینرو تصميم ميگيرد تا درباره پارهاي از مطالب آن دين تحقيق كند و سؤالهایی از

كشيشان آنجا داشته باشد .ميرزا صالح در پايان اين سؤال و جواب به اين نتيجه ميرسد:
«الحق اين نحو عبادت با بتپرستي مطلق ًا تفاوتي در نظر بنده ندارد .به علت اینکه در

بتخانهها ،بتپرستان سجده به بت كرده ،صورت پرستند و در كليسا سجده به اشكال متعدد
كرده و حال اينكه هیچکدام موافق واقع درست نيست( ».همان ،ص )50

بنابراين انعكاس به واقعيت بهدوراز تعصب ،از روشنبيني اين ايراني حكايت دارد و از

نقاط قوت گزارش سفر وي ميتواند باشد.

میرزا صالح هنگامیکه آئين كليسا و آدابورسوم آنان را ميبيند ،سؤالی در ذهنش نقش

ميبندد؛ تفاوت بتپرستي با آدابورسوم كليسائيان كه نمادي از بتپرستي ميباشد در

چيست؟

«از جمله چيزهايي كه به نظر بنده عجايب آمد ،ناقوس كليساها است .در واليت روس ،هر

يك از بزرگان كه اظهار دینداری ميكند ناقوسي به جهت كليسا ميسازد؛ و هر كه را ارادت

و اخالص به دين عيسوي زياده است ،ناقوس آن بزرگتر است .او را اعتقاد زياده و شهرت
آن در ميانه مردم ،بيشتر و عامه مردمان او را بيشتر احترام ميكنند( ».شيرازي)86 :1362 ،
 .5-1-2معايب سفرنامه ميرزا صالح در مواجهه با غرب
 -فقدان طرح پرسشهاي بنيادين درباره تمدن غرب

ميرزا صالح در سفرنامهاش علت انتخاب خود را براي اعزام و ادامه تحصيل به انگلستان

اشتياق خود براي آموزش (زبان انگليسي ،فرانسوي ،التين) و موافقت ميكند به همراه بقيه
محصالن او را هم اعزام كنند .اگرچه ميرزا صالح در تاریخنویسی با عبور از تاريخ پادشاهان

و پرداختن به طريق ترقي ممالك از تاریخنویسی در ايران فراتر رفت اما همچنان تاریخنویسی
وي از طرح پرسشهاي بنيادين در خصوص جاري شدن نظام جديد در جوامع اروپايي و

دستيابي اين جوامع به مراتبي از تمدن كه آنها را از تمدنهاي ديگر متفاوت ميكرد ،عاجز
است.

تمدن جديد و نسبت آن با تمدنهاي شرقي را فراروي ايرانيان بگشايد ،اما بيتوجهي و غفلت
از اين پرسش ذات ًا تاريخي ،سبب شد مسئله به درك رايج از تاريخ يعني سال وقوع حوادث
و نقش سالطين و بزرگان در حوادث تقليل يافت( .منصور بخت)152 :1387 ،
 -عدم درك ريشههاي تحوالت شكلگرفته در غرب

نهادهاي مدني و سياسي شکلگرفته در غرب بهعنوان يكي از محصوالت و مظاهر تمدن

جديد غرب منجر به ايجاد تغييرات اساسي در ساختار سياسي جوامع اروپايي شده بود .اين

تغييرات از اين حيث كه نحوهي اداره جامعه را در اروپا با ايران و ساير جوامع استبدادي

متفاوت ميكرد همواره توجه ناظران ايراني تمدن جديد غرب را معطوف به خود ميكرد يا
حداقل جذابيتهايي را براي ايشان به همراه داشت.

ميرزا صالح از درك ريشه تحوالت شکلگرفته در غرب عاجز بود .او عليرغم مشاهده

بسياري از مظاهر تمدني غرب و دستيابي به اطالعات در نوع خود دستاول دربارۀ جوامع
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طرح اين پرسش ميتوانست افق جديدي از ديد و آگاهي تاريخي در باب نحوه ظهور
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مترقي غرب ،نسبتي ميان پديدهها و شرايط نوظهور شکلگرفته در غرب و شرايط حاكم بر
جامعهي ايران و برقرار نميكند ،درنتیجه نميتواند نگاهي ناظر بر آينده و حل چالشهاي

تمدني ايران با غرب داشته باشد.

او فاصله ایجادشده ميان جامعه انگلستان و ساير جوامع عقبتر را فاصله در امتداد يك

خط ميداند كه در صورت افزايش تالش و جان كندن و خوندل خوردن و خون ريختن،
امكان رسيدن به آن وجود خواهد داشت.

«قواعد دولت داري و قوانين مملكت انگلند مخصوص است به خود انگلند .به اين معني

كه هیچکدام از ممالك دنيا نه به اين نحو منظم است و نه به اين قسم مرتب .سالها جانها

كنده خوندلها خورده و خونها ريختهاند تا كه به اين پايه رسيده است( ».میرزا صالح،
)429 :1388

حضور به نسبت طوالنیمدت ميرزا صالح شيرازي در انگلستان اين امكان را به وي داده
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بود كه عالوه بر اطالعاتي كه از بطن كتب انگليسي استخراج ميكرد ،توفيق مشاهده ميداني

بسياري از نهادها و مظاهر جاري تمدن غرب در انگلستان را به دست آورد .آشنايي با نحوه
چاپ كاغذ اخبار كه بهواسطه آن «اموري در كل دنيا واقع شود» (همان ،ص  ،)408منجر به
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پروراندن «خيال بردن چاپ و صنعت باشم» به ايران در نزد ويشد( .همان ،ص  )490تغيير
شيوه توليد در كارخانجات انگلستان و جايگزيني دستگاهها بهجای قواي جسماني «یکصد

عمله» و همچنين استفاده از نيروي «گردش چرخ» و «قوت بخار» در فرآيند توليد صنايع و
اجناس توضيح و تفصيل آن را براي ميرزا صالح ناممكن ميكند:

«دستگاهها ساختهاند كه به علت گردش چرخ و قوت بخار ،كار یکصد نفر عمله را يك

چرخ و سه نفر آدم مي-كند .تفصيل آنها از براي بنده ممكن نيست»( .همان ،ص )416
 -عدم توجه به پيوند «دانش» غرب با روش «استعماي» آن

بايد اذعان كرد كه وي همانند بسياري ديگر از پيشروان انديشه نوگرايي در ايران از پيوند

جداییناپذیر «دانش» و «كارشناسي غرب» با روش «استعماري» آن و خطري كه اين دو
عامل همساز ،نيرومند و فراگير ،جهان واپسمانده از جمله ايران را سخت مورد تهديد قرار

ميداد ،هرگز سخني هشداردهنده به ميان نياورده و براي رويارويي ايران با آن خطر ،راهحلي

سودمند و عملي پيشنهاد نكرده است؛ چون وي در انگليس ،عضو «انجمن فراماسونگري»

شد .آيا رويگرداني وي از سخن درباره استعمار بورژوازي غرب ،زائيده سرسپردگي وي

بدان سازمان نبوده است؟ (حائري )313 :1367 ،آيا عضويت وي همانند ديگر دوستانش در

انجمن «فراماسونري» دليلي بر اين رويگرداني نميتواند باشد.
 -عدم توجه عميق به ساختار سياسي غرب

بحث از دگرگونيهاي حكومتي مغربزمين ،همه جاي اين سفرنامه را پرکرده! ولي درباره

مباني آن بحث نشده و تنها به روند تحوالت بسنده شده است .ميرزا صالح با تأكيد بر اين نكته
كه نظام حكومتي و نهادهاي انگلستان «مخصوص است به خود انگلند» ،از بحث در مباني

طفره ميرود( .طباطبايي.)274 :1386 ،

 -شركت در مباحث و مجالس انحرافي مثل انجمن فراماسونري

ميرزا صالح شيرازي در ضمن داستان خود بهوسیله بعضي رجال خيراندیش وارد در

انجمن فراماسونها شده و خود در دو جاي سفرنامه به اين موضوع تصريح كرده و به تاريخ

پنجشنبه بيستم رجب مطابق سيزدهم ماه مه  1233ﻫ .ق مينويسد:

« ...چون مدتها بود خواهش دخول مجمع فراموششان را داشته فرصتي دست نميداد

تا اينكه مستر پارس ،استاد اول فراموشان را ديده كه داخل به محفل آنها شده باشم و قرار

و «دارسي» داخل به فراموشخانه گرديده شام خورده در ساعت يازده مراجعت كردم .زياده

درين باب نگارش جايز نيست( »...دوران)1390 ،
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داد روزي را نمودند كه در آنجا روم  ...روز  20رجب مطابق با  13مي به همراه مستر پارس
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 .6نتیجه گیری

دورة قاجار به دليل رويارويي جدي ايران و جهان غرب داراي ویژگیهای خاصي است.

ازیکطرف رقابت و کشمکشهای موجود شرايط داخلي ايران را بعد از فروپاشي خاندان
صفوي چندين دهه دچار کرد و از طرف ديگر غرب بعد از دورة رنسانس صرف ًا به فكر بسط
قدرت خود در حوزههاي اقتصادي بود براي تحكيم و تداوم سلطه خود سعي داشت فرهنگ
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غرب را به شرق و باألخص ايران تحميل كند.
ايرانيان بعد از جنگ و شكست از روسيه وقوف پیداکرده بودند كه بهمراتب در شرايطي
نابرابر قرارگرفتهاند لذا در مواقعی با ديدگان باز و در شرایطی چشمبسته بهدنبال خروج از
اين شرايط بودند .بازخواني دستاوردهاي مثبت و منفي نسل ايرانی در آن دوره دستمایه و
عبرتآموزيهاي فراواني را در پي دارد.
همانطور كه اشاره شد ،ميرزا صالح از درك ريشه تحوالت شکلگرفته در غرب عاجز
بود .او عليرغم مشاهده بسياري از مظاهر تمدني غرب و دستيابي به اطالعات در نوع خود
دستاول در خصوص جوامع مترقي غرب ،تالشي بهمنظور برقراري نسبتي ميان پديدهها و
شرايط نوظهور شکلگرفته در غرب با جامعهي ايران و شرايط حاكم بر آن صورت نميدهد،
درنتیجه نميتواند نگاهي ناظر بر آينده و حل چالشهاي تمدني ايران با غرب داشته باشد.
او فاصله ایجادشده ميان جامعه انگلستان و ساير جوامع عقبتر را فاصله در امتداد يك
خط ميداند كه در صورت افزايش تالش و جان كندن و خوندل خوردن و خون ريختن،
امكان رسيدن به آن پايه وجود خواهد داشت.
حال ما اگر بخواهیم بعد از گذشت حدود دویست سال ،جریانشناسی و فضای آن دوره
را تجزیهوتحلیل نمائیم؛ طیفهای مختلفی از جریانها ،گروهها و حتی افراد بهصورت مثبت
و منفی مطرح میشوند اما اگر رویکرد ما فارغ از نگاه مثبت و منفی به این جریانها باشد
ميتوان عنوان نمود که در دو سدۀ اخیر هیچگاه در ذهن ما ایرانیان غالب بودن و تفوق غرب
بهصورت ماهوی کنکاش نشده چراکه مثالهای تاریخی فراوانی در دست است که نشان
میدهد برخی از نخبگان سیاسی آن دوره در مواجهه با غرب ،تنها به شناخت در حد دانستن
ف بهصورت ظاهری بسنده و آن را بهعنوان آگاهی کامل از تمدن غربي
اطالعات و اخبار صر 
تلقی ميكنند البته افراد و جریانهایی هم با حیرتزدگی همهچیز را ازدسترفته ميدانستند
و با مواجهه با اين قدرت سهمگين نسخه تقليد همهجانبه و از فرق سر تا نوك پا را پيشنهاد

ميكردند .اگرچه جریانهای اصیلي هم بودند كه با تكيه به سنتها ،هنجارهاي فرهنگي و
داشتههاي بومي بهدنبال تجدیدقوا و هويتيابي ديني و ملي بودند که در مبحثی جداگانه به
آن پرداخته خواهد شد.
علیایحال بدون آنكه قضاوت كنيم نگاهي به پيشينه برخي از اين افراد و مقايسه آن با
همطرازان غربي آنها ،عيارسنجي مناسبي در اختيار مخاطب قرار ميدهد و روشن میکند
كه چگونه اینان بهعنوان نماينده نسل آن دورة ايران براي رسيدن به مقاصد كوتاهمدت خود
بدون هيچ كنكاش و تعلقخاطری به همه داشتههاي فرهنگي خود پشت نموده و درگشت و
گذار و مأموريتهاي رسمي خود طي مواجهه با زرقوبرق تمدن جديد و نوپاي غربي (در
آن دوره) زانو ميزنند و در همة شئون تبعيت بیچونوچرا را پيشنهاد ميكنند.
بههرروی بررسي برخي اسناد و دستنوشتهها و سفرنامههاي بهجاي مانده از آن
دوره و مقايسه آن با برخي از نمونههاي غربي آن ،ميزان هدفگذاری و عمق و شناخت
دستاندركاران حوزههاي سياست خارجي و مأموران رسمي ايراني آن دوره را برای نسل
حاضر بیشتر نمايان ميسازد.
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