
... 
زی

یرا
 ش

لح
صا

زا 
میر

مه 
رنا

سف
در 

ته 
رنی

مد
 و 

ب
غر

ب 
زتا

با

55

فصلنامه علمی - پژوهشی

بازتاب غرب و مدرنيته در سفرنامه ميرزا صالح شيرازی
)تحليل و نقد تاريخی جريان اصالح فرهنگی در مواجهات ايران و غرب(

فرهاد زیویار1
استادیار پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

تاريخ دريافت: 1396/08/18             تاريخ پذيرش: 1396/10/29

چكيده
در تاریخ معاصر تالش هاي اولیه جریان تجددگرا در گفتمان اصالح فرهنگی به رموز موفقیت غربیان 
و الگو قرار دادن آن را مي توان تحت تأثیر دو موضوع دانست ازیک طرف موج روشنفکري در اروپا که 
شاخصه مهم آن علم باوري و تجربه گرایي بود و از طرف دیگر شکست ایرانیان در اولین مواجهه با 
غرب جدید )جنگ های ایران و روسیه( که مي تواند به عنوان نقطه عطفی در اولین دریافت هاي پیشگامان 
گفتمان اصالح فرهنگی از فرهنگ و مدرنیته غربي باشد که بازتاب این رویکرد در سفرنامه هاي ایرانیان 

اوایل دوره قاجار در مدخلیت و حضور غرب به صورت سیاسي و استعماري بیشتر معنا پیدا مي کند.
در این میان از نقش روشنفکران ایراني که معموالً غرب را از نزدیک درک کرده بودند نیز نباید به سادگی 
گذشت. به عنوان مثال اندیشه هاي مربوط به آزادي خواهي، دموکراسي، قانون اساسي و پارلمانتاریسم و 
حتي حیرت  در مواجهه با ترقیات اروپا نخستین بار از طریق سفرنامه-هایي چون سفرنامه میرزا صالح 

شیرازي به ایران منتقل شد.
موضوع سفرنامه نویسی به صورت عام و اثر مزبور به صورت خاص یک نقطه عطف در نحوه و مبادي 
نگرش روشنفکران نسل اول قلمداد می گردد، ازاین رو تمرکز و تحقیق در خصوص آرا و ایده هاي این 
سفرنامه نویس در برابر پیشرفت هاي شگرف غربیان و دستاوردهاي علمي اروپا حائز اهمیت است. 
بنابراین عالوه بر ذکر مزیت  هایي که این سفرنامه نسبت به سایر سفرنامه هاي هم دورۀ خود دارد؛ از نقاط 
تاریکي نیز رنج مي برد، که به آن ها اشاره شده است. نقاطي که در شرایط کنوني نیز مبتالبه آن هستیم.    

واژه هاي کلیدي: غرب، مدرنیته، سفرنامه نویسي، میرزا صالح، انگلیس

1. zivyar@ihcs.ac.ir
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1. مقدمه
انسان ها بدون ارتباط نمي توانند زندگي کنند؛ پیامد این ارتباط نیز وابستگي ، تأثیرپذیري و 
تأثیرگذاري خواهد بود و غایت پیوستگي ها و رابطه ها، دگرگوني و تکامل فردي و همگاني 
زبان  اگر  را  ارتباط درون گروهي  ترقي و توسعه جامعه است. کهن ترین عامل  و درنتیجه 
و گفت وگو بدانیم، سفر و درنتیجه تماس بین جوامع را دومین اصل ارتباط مؤثر مي توان 

به حساب آورد.
همان طور که می دانیم نوشتن خاطرات یکی از ماندگارترین ارکان سفر به شمار می رود و 

می تواند فواید بسیاری برای خوانندگان آن در برداشته باشد.
یکی از جذاب ترین دالیل سفرنامه ها آشنایی با مناطق ناشناخته و دوردست بوده و هست 
اما وجه اساسی سفرنامه نویسی صرفاً نگارش و یا تشریح خاطرات وقایع شخصی حین سفر 
نیست، بلکه نوشتارهایی در اینجا قابلیت اساسی پیدا می کنند که عالوه بر این نکات، تجربیاتی 
آموزشی برای خوانندگان در مورد فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و وقایع به وجود آمده ارائه کنند 

تا شناخت مناسب تری دربارۀ دنیای پیرامون ما ایجاد نمایند.
سفرنامه نویسی موقعیتی ارزشمند است که امروز بسیاری از بنگاه های بزرگ رسانه ای 
و تحقیقاتی جهانی را واداشته است که با هدفمند کردن این مقوله بسیاری از ظرفیت های 

ناشناخته جهان پیرامون ما را شکار نمایند.
با این وصف مسافران و سفرنامه هایشان دانسته یا ندانسته می توانند در تحول جوامع 
انساني نقش مؤثری ایفا نمایند. جدا از تأثیرات فرهنگي متقابلي که پس از جنگ ها، مهاجرت ها 
و دادوستدهای بازرگاني پیش مي آمد، مسافران همچون خبرنگاران امروزي بین تمدن هاي 
مختلف را در طول تاریخ بشر ارتباط برقرار کرده اند. بنابراین پژوهش درباره سفرنامه ها و 
بازشناسي آن ها- که خود آینه شفاف گذشته اند و تصویري واقعي از جامعه و فرهنگ را نشان 
مي دهند- به عنوان ابزاري سودمند در خودشناسي تاریخي، امکان شناخت را نیز فراهم مي کند. 
در سفرنامه ها، فضاي سیاسي ـ اجتماعي، اقتصادي و به عبارتي حقایق پنهان آشکار مي شود 
و در مواقع بسیاری، محدودیت هاي سیاسي و مالحظات دیگر در نگارش آن ها کمتر مؤثر 

بوده اند، لذا واقعیت هاي بیشتري را از البه الي آن ها مي توان دریافت.
یکی از نقاط عطف سفرنامه نویسي ایران به دوره قاجاریه بازمی گردد. بیشترین مسافران و 
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مأموران سیاسي در این زمان به اروپا رفتند، اما کمتر سفرنامه نویسي به علل واقعي پیشرفت ها 
و دگرگوني صنعتي کشورهاي اروپایي توجه کرد و تنها به دیدن سطحي و توصیف ظاهر 
اشیاء غرب پرداخته و شگفت زده و حیرت آلود از روابط آزاد و بی دغدغه مردم سخن به 

میان آورده اند.
تمام احکام و دستورالعمل ها، بشر است و احکام  منشأ  در فرهنگ غرب و مدرنیسم 
دیني و آسماني صرفاً از جهت تاریخي و اجتماعي اهمیت دارند. از قرن پانزدهم میالدي در 
اروپا نگاه جدیدي به جهان و ساحت هاي زندگي انسان به وجود آمد که به سرعت بسط و 
توسعه یافت. شاخصه این نگاه در پرتو رویکردي جدید به علم، انکار استعداد انسان در درک 
ساحت هاي معنوي عالم بود. هر آنچه قابل مشاهده و آزمون پذیر بود علمي و امور بي بهره از 
این ویژگي  غیرعلمي و بي معنا تلقي مي شد. این حرکت جدید فکري در مرزهاي جغرافیایي 
اروپا باقي نماند. بلکه به اندیشه ملل دیگر نیز راه یافت. کشور ایران نیز از پیامدهاي این 
اندیشه بي نصیب نماند. در جامعه ایران عهد قاجاریه براي نخستین بار افراد و گروه هایی به 
غرب سفر کردندکه اغلب در رویارویي بافرهنگ غربي، بدون عنایت به بنیادهاي نظري غرب، 
مجذوب ظاهر ثمرات، نحله ها، مکاتب و حتي آدابي مي شدند که در ذهنشان مترادف با ترقي 

و پیشرفت علم و صنعت بود.
معلوم مي کند  ایراني در عصر جدید غرب  از سیاحان  نسل  نخستین  آراي  بر  مروري 
که آنان در برابر پیشرفت-هاي شگرف  و دستاوردهاي مدني غربیان رویکردهاي متفاوتي 
از  قابل دسته بندي است؛ تسري برخي  از جهات مختلف  این رویکردها  داشته اند. اگرچه 
توجهات تحسین آمیز، متحیرانه و مرعوبانه بر حوادث و تاریخ تحوالت ایران تأثیري ویژه اي 
داشته  است. به نحوی که تبعات و خسارات این تأثیر و تأثرات در اعصار بعدي تاریخ تحوالت 

ایران مشهود است.
البته دستۀ دیگري از تجددگرایان، به هیچ وجه فهمي رمانتیک و احساسی از مدنیت غرب 
نداشتند؛ بلکه ایده ها و هدف گذاري هاي آن ها تا حدودي درگیر علل و عوامل بازتاب مدنیت 

غرب بود و حتي روش هایي براي نوسازي فرنگي مآبانه ي ایران نیز مطرح مي کردند.
ازآنجاکه در این پژوهش، پرداختن به آراي متنوع و گسترده ي همه متفکران دوره مورداشاره 
امکان پذیر نیست، لذا ضمن توجه به این دسته بندي و آنچه ازسفرنامه نویسي به عنوان یک 
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ظرفیت علمي، اطالعاتي و رسانه اي با سبک و سیاق دوره جدید انتظار مي رود، به بررسی و 
نقد اثر یکی از چهره هاي شاخص در حوزه سفرنامه نویسي خواهیم پرداخت که در سفرنامه  

تدویني خود با رویکردي خاص، غرب و مدرنیته را متبلور ساخته  است.
علی ای حال با توجه به اینکه دوران قاجاریه، سرآغاز نفوذ ملموس استعمار و غرب در 
تاریخ ایران به شمار مي رود و پرداختن به این موضوع از این باب که روابط ایران و غرب 
براي امروز ما مهم است ضرورت انجام این پژوهش را براي شناخت مخاطبین و پژوهشگران 
دوران حاضر بیشتر و دقیق تر خواهد کرد. راه های ورود استعمار به ایران و تأثیرات فرهنگي 
غرب در ایران و شناخت جامعه ایراني در دوران موسوم به عصر بي خبري از اهداف فرعي 

این پژوهش به شمار مي آید

2. چهارچوب مفهومي
1-2. غرب و مدرنیته

یکي از مفاهیمي که از ابتداي قرن 19 در مواجهه جغرافیایي، فرهنگي و سیاسي با دنیاي 
جدید در ذهنیت ایراني شکل گرفت و سپس با توجه به تالش ایرانیان براي آشنایي با تحوالت 
دنیاي جدید و بررسي علل شکست خود از روسیه تزاري به مرور بار معنایي ایدئولوژیک هم 
پیدا کرد، مفهوم غرب است. غرب، به عبارتی دیگر تعبیر و تلقی جدید نسبت به عالم و آدم 
است که این تعبیر برای ایرانی ها هم به صورت محسوس در این دوره تعین خاص پیدا کرد؛ و 
ما آنچه از غرب مراد می کنیم همین ویژگی و تشخص غرب و تمدن غربی است که آن ها را 
از سایر ملل جدا می کند با این نگرش به جای آنکه غرب به صورت جغرافیایی صرف از شرق 
جدا شود یک وجه ممیزه فرهنگی و تفکری برای آن قائل می گردد که سایر ملل و همه اقوام 

باید بیاموزند که چگونه به عالم نگاه کنند )داوری اردکانی،1388، ص 30(
مدرنیته نیز مفهومي است که تحوالت علمي، فلسفي، فرهنگي و سیاسي غرب جدید را 
تبیین کرد. دوره و قلمرو تاریخي پژوهش حاضر، اوایل دورۀ تاریخي حکومت خاندان قاجار 
در ایران است که از سال 1210 ه. ق. با تالش هاي آقامحمدخان سرسلسله این حکومت 
شکل گرفت و با عنایت به نظام سیاسي،  هیأت حاکمه و معادالت بین المللي، عصر جدیدي 

در تحوالت سیاسي ایران به حساب مي آید.
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در این دوره بود که روسیه به دلیل ضعف شدید سلسله قاجار داعیه دسترسي به آب هاي 
گرم را داشت و لذا اولین جنگ ایران و روسیه با هدایت عباس میرزا نه سال به درازا کشید 
و درنهایت به شکست ایران و عهدنامه گلستان منجر شد. )کاظم زاده1، 1968: 5( این دوره 

سرانجام در سال 1344 ه.ق با تأسیس حکومت پهلوي به پایان رسید.

2-2. سفرنامه و سفرنامه نويسي
اما سفرنامه نویسي یکي از سبک هاي ادبي است که دامنۀ کاربرد آن در همه شاخه هاي 
علمي گسترده شده است و از طریق آن بستري مناسب براي شناخت چگونگي شکل گیري 
هویت در وضعیت رویارویي با »دیگر« فراهم مي شود. )کروین1987،2: 5(. در سفرنامه ها، 
مشاهدات، تجارب، وقایع و همه مواردي که در کشف سرزمین ها و مواجهات بافرهنگ های 
تعالي  و  تحول  در  تأثیرات شگرفي  دیرباز  از  و  مي گیرد  تمدني شکل  آثار  سایر  و  دیگر 
اندیشه هاي بشري داشته است، به رشته تحریري در مي آید. مسلمانان هم به واسطۀ حضور در 

میدان فتوح و کشف سرزمین ها در سفرنامه نویسي ید طوالیي دارند.
سفرنامه ها در حوزه مطالعات تاریخي به دلیل محتواي فرهنگي، اجتماعي و سیاسي، جایگاه 
ویژه  اي دارند و در آن ها بازتاب سیاحت و سفر از خاطره نویسي صرف، مشاهدات ظاهري و 
شرح وقایع فراتر رفته است. سفرنامه-نویسان با توجه به موقعیت ها و مأموریتي هایي که متقبل 
مي شدند مشاهدات و مواجهات خود را با مداقه بیشتري موردتوجه قرار مي دادند و اگرچه 
در ظاهر برخي از آن ها به جهت مأموریت هاي سیاسي شان بیشتر نمود پیدا مي کرد؛ ماحصل 
آن عمدتاً در چارچوب اهداف بلندمدت و در بررسي اوضاع جغرافیایي سرزمین هاي مربوط 
)تحت سفر( با آگاهي هاي دقیق و علمي همراه مي شد و در اختیار کشور متبوعشان قرار 
مي گرفت. البته این امر براي غربي ها پیشینه اي طوالني دارد به عنوان مثال، سفرنامه کالویخو 
امیر تیمور  ایران در دورۀ  اسپانیایي یکي از اسناد گویاي معادالت و مراودات اروپائیان و 
گورکاني است که شاید به عنوان یکي از الگوهای سفرنامه نویسي سرمشق  تبیین کننده  این 

رویکرد در اروپاي جدید باشد.

1. Kazemzadeh
2. Corwin
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گزارش هاي روي گونزالز کالویخو1 نویسنده و جهانگرد اسپانیایي که فرستاده مخصوص 
هانري سوم پادشاه اسپانیا به نزد تیمور گورکاني بود، کالویخو بیش از یک قرن پس ازآنکه 
مارکوپولو نحوۀ راه یافتن به آسیای مرکزی را در کتاب معروف خویش بیان داشت به سوی 
سمرقند به راه افتاد )کالویخو: 1337 ص 11( از مایورکاي اسپانیا تا سمرقند حاوي مشاهدات 
و تجربیات ارزنده و دقیقي از مسائل فرهنگي و امور اجتماعي و سیاسي است که حکایت 
از تغییرات اساسي در سبک و سیاق نگارش سفرنامه ها و موضوعات مربوط به آن است و 
چون این سفرنامه جزء اولین تجربیات سفرنامه نویسي دورۀ جدید است؛ عدم تسلط نگارنده 
آن به زبان فارسي سبب شده است تصویر دقیقي از جامعه ایراني آن روزگار ارائه نشود اما 
علی ای حال سرآغاز تحول و بهره گیري از ظرفیت هاي این مقوله را در حد کفایت گوشزد 
مي کند و علي رغم اینکه انعکاس اوضاع و تصویر وقایع جوامع بر یک قاعدۀ واحد مبتني 
نیست و تا حدودي ذائقه افراد هم در نگارش آن متفاوت مي نماید؛ اما بعضاً رویکردهاي بسیار 
متفاوت مثبت و منفي در آن مشهود است )تفاوت اساسي در صورت سفرنامه و یادداشت هاي 
اما درونما و هدف گذاري ها،  براون(؛  ادوارد  جیمز موریه و سولینکوف روسي و سفرنامه  
غالب سفرنامه ها در یک راستا قرار مي گیرند و حتي اگر برخي از این سفرنامه ها در پرتو 
مأموریت هاي سیاسي ملحوظ نگردند با شیوه منش و روشي کاربردي )علمي( در جهت 
آشنایي مردم مغرب زمین با آداب ورسوم همه جلوه ها و ابعاد فرهنگي جامعه ایراني موضوعیت 

اساسي پیدا مي کنند.
بنابراین اگرچه سفرنامه هاي قرن 19 به لحاظ زبان، شکل و ساختار بسیار متفاوت بودند؛ 

مي توان آن ها در یک ساخت به منظور بهره برداري نظري قرار داد )گواگنیني1949،2: 151(
سفرنامه ها به جهت این که اغلب موضوعاتي اجتماعي و سیاسي دارند و حتي در دورۀ 
اهمیت  از  مي آیند،  به شمار  اطالعاتي  گنجینه هاي  و  منابع  ابزارها،  از  یکي  به عنوان  جدید 
بسیاري برخوردارند و نیز سفرنامه نویسان به لحاظ برخورداري از موقعیت ها و مسئولیت هاي 
اجتماعي و سیاسي و...، به موضوعات و ظرفیت هایي توجه کرده اند که اهمیت و ضرورت 

انجام این پژوهش را دوچندان مي کند.

1. Ruy González de Clavijo
2. Guagninni
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3. روش تحقيق
ماهیت پژوهش حاضر باعنوان »بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه هاي ایرانیان در اوایل دوره 
قاجار«، »بنیادي« است که درباره برخي سفرنامه ها و اسناد و دست نوشته هاي به جاي مانده، 
با معیار تاریخچه سفرنامه نویسي و میزان هدف گذاري، عمق و شناخت دست اندرکاران و 
مأموران رسمي ایران آن دوره به نگارش درآمده است. در این رهگذر تبیین و تأثیرات سفرنامه 

میرزا صالح شیرازي بیشتر و دقیق تر موردتوجه قرارگرفته است.
همچنین روش گردآوري اطالعات در این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته 
 ... از منابع کتابخانه ای سنتی و الکترونیکی، کتب و مقاالت منتشره در مجالت و  و طبعاً 
استفاده شده است. به طورکلی روش کار در این نوشتار، استناد به نوشته هایی درباره سفرنامه ها 

و تا حّدی با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

3. ميرزا صالح شيرازي و سفر به غرب
 میرزا محمد صالح شیرازي، در دستگاه عباس میرزا نایب السلطنه، سمت منشي گري داشت. 
چگونگي مهاجرت میرزا صالح و خانواده او از کازرون به تبریز درجایی نوشته نشده است. 
)شیرازي،1347: 15( شاید خود میرزا صالح »کلمه شیرازي را به خاطر شهرت بیشتر کلمه 
شیراز نسبت به کازرون به دنبال نام خود آورده باشد« )رائین، 1357: 15(. وی را باید از 
پیشگامان نظامات اداری جدید )دومین وزیر خارجه ایران(، صنعت چاپ و روزنامه نگاری 

در ایران به شمار آورد.
او به هنگام اقامت مستشاران نظامي انگلستان در آذربایجان از طرف عباس میرزا به سمت 
منشي سرگرد لیندزي افسر انگلیسي منصوب و بدین ترتیب دست نگار این افسر بریتانیایي 

شد. )همان: صص 16 و 15(
میرزا صالح سه سال پیش از عزیمت به فرنگ مأموریت یافت تا سرگور اوزلي، دومین 
انجام این کار،  وزیر مختار بریتانیا و همسر حامله اش را تا تهران همراهي کند. او ضمن 
باراهنمایی سفیر جدید و برادرش ویلیام اوزلي از سفر خود یادداشت برداري کرد و بعدها 
در سفر به فرنگستان از همان شیوه بهره ُجست. دقت میرزا صالح در جمع-آوري اطالعات 
و آمار مربوط به اصفهان و شهرها و آبادي هاي واقع در مسیر اصفهان تا تهران چنان بود که 
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ویلیام اوزلي در تألیف سفرنامه خود به برخي از یادداشت هاي پراکنده و بسیار ارزشمند میرزا 
صالح استناد مي کند. )میرزا صالح، 1387: 21 و 22(

میرزا صالح به تقاضاي ویلیام اوزلي که عازم تبریز و سپس انگلستان بود یادداشت هاي 
روزانه سفر اصفهان و تهران را در اختیار او قرار مي دهد. ویلیام اوزلي از این یادداشت ها در 
جلد دوم و سوم سفر به کشورهاي مختلف شرقي علي الخصوص ایران در سال هاي 1810. م 

تا 1812. م بهره گرفت و بر غناي اثر خویش افزود.
میرزا صالح شیرازي سه سال و یک ماه بعد به همراه چهار جوان دیگر و به سرپرستي 
سرهنگ دوم جوزف دارسي که در دارالسلطنه تبریز به قولونل خان شهرت داشت به انگلستان 
اعزام شد. ازآنجایی که هم نشینی چندساله با فرنگیان و آشنایي با زبان آنان شوق فراگرفتن 

علوم و معارف جدید را در او برانگیخته بود به خود مي گفت:
»چرا هرروز تحصیل تازه نکنم و چشم دل را اگر توانم نوري نبخشم... در دایره تحقیق 
داخل شده... تحصیل علمي کرده... از امورات روزگار اطالعي به هم رسانیده، مراجعت به 

ایران کرده باشم.« )همان، ص 25(
میرزا صالح پس آر خروج از تبریز )10 جمادی الثانی 1230 ه. ق( با تقلید از شیوه اي که از 
نگارش روزنامه اصفهان ویلیام اوزلي آموخته بود، به ثبت مشاهدات خود مي پردازد. او براي 
کسب اطالعات و مطالعه کتاب هاي تاریخي از هیچ فرصتي غفلت نمي ورزید. کتابي درباره 
وقایع اوضاع روسیه و دولت آن و طریق تعمیر و بناي پطربورغ را که ظاهراً چهار سال پیش 
منتشرشده بود از ویلیامسن، معلم زبان انگلیسي میرزا ابوالحسین خان به امانت مي گیرد و براي 
ثبت مطالب مربوط به تاریخ شهر مسکو، سنت پطرزبورگ، اقوام گوناگون، سرگذشت تزارها، 

حمله ناپلئون به امپراطوري روسیه و... در سفرنامه خود آن ها را ترجمه مي کند. )همان(
همچنین تاریخ سیاسي، اقتصادي و نظامي بریتانیا از بخش هاي خواندني سفرنامه میرزا 

صالح شیرازي است.
فنون  و  علوم  تحصیل  به  مأمور  که  اعزامي  هیأت  اعضاي  سایر  برخالف  میرزا صالح 
کاربردي نظیر طب، مهندسي، توپخانه و قفل سازي بودند، از سفر به انگلستان »آموختن زبان 
فرانسه و انگریزي و التین و حکمت طبیعي«)شیرازي،1378: 92( را دنبال مي کرد که براي 

رجال دارالسلطنه در آن مقطع نامأنوس و غیرضروري مي نمود. )همان، صص 95 ـ 94(
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همان گونه که قباًل اشاره شد شکست هاي متوالي و تلخ ایران از سپاهیان روسیه تزاري که 
در دهه هاي نخستین سده نوزدهم میالدي اتفاق افتاد، ناکارآمدي و فرسودگي نظام سیاسي 
ایران را بیش ازپیش براي دولتمردان قاجار آشکار ساخت و ذهن برخي از آن ها را به لزوم اخذ 

برخي از مظاهر مثبت تمدن غرب متوجه گردانید.
در دوران قاجار ایران از یک سو در همه بخش هاي نظامي، اقتصادي و ... دچار ضعف 
بود و از سوي دیگر ناکارآمدي حکومت مرکزي در رویارویي با دولت هاي خارجي ایران 
را تحت فشار قرار داده بود و تالش هاي عباس میرزا در راستاي بهره گیري از رقابت ها و 

درگیري هاي میان روسیه و انگلیس بي نتیجه ماند. )کرزن1982،1: 4-1(
درنتیجه عده بسیار معدودي از آنان درصدد انجام پاره اي اصالحات برآمدند. این عده 
به تدریج تمهیدات الزم را براي اعزام عده اي دانشجو به اروپا فراهم ساختند و بدین ترتیب 
میرزا صالح به همراه چند تن دیگر به شرحي که اشاره مي شود راهي دیار فرنگ شدند. 

)شیرازي، 1347:  صص 9 الي 15(
سفر میرزا صالح شیرازي از دارالسلطنه تبریز شروع شد و از راه خشکي تا پطرزبورگ و 
از راه دریا تا لندن ادامه یافت. مدت اقامت و تحصیل او در لندن سه سال و نُه ماه و بیست 
روز به دارازا کشید و در مراجعت به ایران از لندن تا اسالمبول از راه آب و سپس از راه خشکي 

سفر کرد.
این سفر در بیش از یک قرن و نیم پیش، یعني در دوره اي صورت گرفت که از وسایل 
نقلیه مدرن خبري نبود و انسان هنوز در خشکي با اسب و گاري و در دریا با کشتي هاي 
معمولي و بادي مسافرت مي کرد و البته مخاطرات سفر امید بازگشت مسافر را به وطنش 

منقطع مي داشت. بدین ترتیب سفر میرزا صالح و همراهانش مدت زیادي به طول انجامید.

4. نحوه زندگي نخستين گروه محصالن ايراني در انگلستان
از بي توجهي  انگلستان حاکي  ایراني در  نحوه زندگي و تحصیل نخستین گروه محصالن 
مقامات ایراني است. بي اعتنایي مطلق کارگزاران انگلیسي در انجام وظایفشان موجب شد که 
آن ها ماه ها پس از ورود به لندن همچنان در سرگرداني به سر  برند و کلنل دارسي که مسئولیت 

1. Curzon
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سرپرستي آن ها را بر عهده داشت براي عدم معرفي این محصالن به مراکز آموزشي هرروز 
به بهانه اي متوسل مي شد و از همان لحظات آغاز سفر بناي ناسازگاري گذاشته به نحوی که 

اخالق او در لندن تقریباً غیرقابل تحمل شده بود.
او در حضور عباس میرزا همه گونه وعده مساعدت داده بود اما با منفعت طلبي هزینه هاي 
گزافي بر دوش این محصالن گذاشت به گفته میرزا صالح »خراجات دو مقابل آنچه در ایران 
بود، مي باشد«. )همان، ص 169( و فرصت طلبانه »حکم رسمي سرپرستي  نموده  برآورده 
دانشجویان ایراني را اخذ کرد« اگرچه »براي تحقیر، اینان را بانام اطفال ایراني« مي خواند و 
بر طبق آن الاقل سالیانه مبلغ سیصد تومان که پول معتنابهي بود از دولت انگلیس دریافت 

مي کرد. )همان(
دارسي هم در پرداخت پول به محصالن همچنان امساک می ورزید و آن ها قادر به خرید 
حتي یک جفت جوراب و دو هزار کاغذ هم نبودند. میرزا صالح که از زمان خروج از تبریز به 
چیزي جز آموختن زبان فرانسه و انگریزي و التین و حکمت طبیعي نمي اندیشید در جواب 

توبیخ و سرزنش اطرافیان مصلحت را در خودآموزي مي دانست و مي گفت:
»مالیخولیا پر زور است و دلم مایل به تحصیل... دو شال ترمه داشتم، در لندن فروخته ... 
و به معلم دادم. مال دیگر خود را فروخته به قدر هفتاد تومان انگریزي کتاب و اسباب کره و 
سایر ضروریات ابتیاع نمودم« هیچ دسته از محصالن اعزامي به خارج از کشور را نمي شناسیم 

که ضمن تحمل رنج و خفت تا به این مد مشتاق کسب علم و دانش باشند. )همان،170(
البته در این سفرنامه بعضاً برداشت هاي متناقضي هم وجود دارد به عنوان مثال میرزا صالح 
معتقد است در مدت اقامت در لندن دانشجویان ایراني آبروي ایران را محفوظ مي داشتند و حتي 
در سخت ترین اوقات، بااینکه مي-توانستند از راه تدریس زبان فارسي وجه قابل مالحظه ای 
به دست آورند اما این کار را کسر شأن خود مي دانستند. صالح دریکی از این موارد مي نویسد:
»گفتم اگر دختر پادشاه هر درسي را یکصدتومان به بنده بدهد درس نخواهم داد. در 
ایران آدمي چند به والیت فرستاده است  یافته است که ولیعهد دولت  این والیت شهري 
که تحصیل علم کرده مراجعت کنند. که راضي خواهد بود که در میانه مردم شهرت یابد 
که نوکران پادشاه ایران از عنایت احتیاج بنا به تعلیم گذارده اند. این معني را تعیین کند که 

درصورتی که از گرسنگي بمیرم راضي به بدنامي دولت نخواهم شد.« )همان، ص 173(
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اعتراف مي کند اگر الزم باشد براي ادامه تحصیل هم لباس  اما درجایی دیگر صراحتاً 
فرنگي به تن مي کنم و هم ریش خود را مي تراشم که البته این کار را هم انجام داد.

5. يافته ها
1-5. تحلیل بازتاب فرهنگی مواجهات ايران و غرب در سفرنامه میرزا صالح

1-1-5. مزيت هاي سفرنامه میرزا صالح در مواجهه با غرب
- توجه نسبي میرزا صالح به نهادها و مراکز علمي غرب

عالقه میرزا صالح به علوم و یادگیري آن و همچنین مأموریت و هدفي که وي در یادگیري 
»حکمت طبیعي« براي خود تعیین کرده بود، سبب شد تا وي برخالف اکثر حاضران ایراني در 
جوامع اروپایي نسبت به نهادها و مراکز علمي انگلستان بي تفاوت نباشد. اگرچه میرزا صالح 
قادر به درک رابطه علوم فلسفي و تفکرات زاییده آن با ترقي و دستاوردهاي نوین جامعه 
انگلستان و به طورکلی جوامع اروپایي نیست؛ به هرحال وي به عنوان نخستین ایرانیاني که به 
نهادهاي فکري فلسفي جدید غرب توجه مي کند، اطالعاتي را در خصوص نحوه عملکرد 

»جمعیت فالسفه لندن« ارائه مي دهد:
»رایل سولیتي، خانه اي است، که همه ي فالسفه لندني در آن جمعیتي دارند، سرجوف بنک 
نامي، پیرمرد هشتادساله، جیرمن )چیرمن یا رئیس خانه( مزبور است. هرچه تازه اختراع شود 
و هر علمي و کتابي که تازه بنیاد شود، به نظر معزي الیه رسیده، یک دفعه به عزم دیدن او 
به خانه اش رفتم. در ساعت هفت از ظهر گذشته الي ساعت ده در خانه ي خود مي نشست و 
مردم هر والیت به خدمت او رفته از هر مقوله با او صحبت داشته و هرچه تصنیفات تازه در 

لندن شده، به نظر او مي رسانند« )همان، ص 416(
- برجسته کردن ظواهر غرب

همین امتیاز، سفرنامه او را از دیگر سفرنامه ها متمایز کرده است. او در سفرنامه خود 
به طورجدی ظواهر غرب را گوشزد مي کند. به نظر مي رسد او نخستین ایراني است که ندانسته 
تحت تعلیم یک مأمور سیاسي انگلستان سفرنامه نویسي یاد مي گیرد و از این بابت، سفرنامه 
او در میان متوني که با قلم یک ایراني براي شناخت مغرب-زمین در اختیارداریم، جایگاه 
ویژه اي دارد و شاید این دلیل آشنایي قبلي وي با سرگور اوزلي باشد که قباًل شرح آن بیان شد.
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- تدوین سفرنامه به کمک مطالعه کتاب هاي مختلف
ویژگي دیگر این سفرنامه این است که مي توان آن را در شمار اولین کتب تاریخي مربوط 
به انگلیس به زبان فارسي دانست. گزارش میرزا صالح، صرف دیده ها و شنیده ها نیست؛ بلکه 
او با تکیه بر مطالعه کتاب هاي متعدد به دانش خود مي افزاید؛ و در این گزارش شمه اي از 

تحوالت مغرب زمین را مي نویسد که از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
- دیدگاه انتقادي در مورد ظواهر دیني در غرب

دیدگاه انتقادي وي درباره آئین کلیسا از نکته هایي است که میرزا صالح در مواردي چند 
نمونه وي هنگامی که مي خواهد درباره دین مسیح و چگونگي  براي  اشاره مي کند.  به آن 
برخورد حاکمان کلیسا با مردم تحقیق کند به نکته هاي جالب و قابل توجه دست مي یابد. میرزا 
صالح اظهار مي دارد که کلیسائیان، افساري بر گردن مردم نهاده-اند و آنان را به هر طرف که 
مي خواهند مي کشند وي اساس دین و دین داری را کاالیي مي داند که در میان اربابان کلیسا 

یافت نمي شود.
پای کار  در  ایشان  که  اساسي   بالجمله،  و  نیست  قابل نوشتن  را گرچه  ایشان  اعتقاد   ...«
آورده اند مختصراً افساري به گردن جهان ارامنه بستن و دراین بین اساس بزرگي به جهت 
خود چیدن و عوام را به قصه و داستان فریب دادن بوده است و ذره در دین و رویه عبارات از 
اشخاصي که در این کلیساي معبد عام به عبارت مشغول اند مشاهده نکردم.« )همان، ص 298(
ازاین رو تصمیم مي گیرد تا درباره پاره اي از مطالب آن دین تحقیق کند و سؤال هایی از 

کشیشان آنجا داشته باشد. میرزا صالح در پایان این سؤال و جواب به این نتیجه مي رسد:
»الحق این نحو عبادت با بت پرستي مطلقاً تفاوتي در نظر بنده ندارد. به علت این که در 
بت خانه ها، بت پرستان سجده به بت کرده، صورت پرستند و در کلیسا سجده به اشکال متعدد 

کرده و حال اینکه هیچ کدام موافق واقع درست نیست.« )همان، ص 50(
بنابراین انعکاس به واقعیت به دوراز تعصب،  از روشن بیني این ایراني حکایت دارد و از 

نقاط قوت گزارش سفر وي مي تواند باشد.
میرزا صالح هنگامی که آئین کلیسا و آداب ورسوم آنان را مي بیند، سؤالی در ذهنش نقش 
در  مي باشد  بت پرستي  از  نمادي  که  کلیسائیان  آداب ورسوم  با  بت پرستي  تفاوت  مي بندد؛ 

چیست؟
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»از جمله چیزهایي که به نظر بنده عجایب آمد، ناقوس کلیساها است. در والیت روس، هر 
یک از بزرگان که اظهار دین داری مي کند ناقوسي به جهت کلیسا مي سازد؛ و هر که را ارادت 
و اخالص به دین عیسوي زیاده است، ناقوس آن بزرگ تر است. او را اعتقاد زیاده و شهرت 

آن در میانه مردم، بیشتر و عامه مردمان او را بیشتر احترام مي کنند.« )شیرازي، 1362: 86(

2-1-5. معایب سفرنامه میرزا صالح در مواجهه با غرب
- فقدان طرح پرسش هاي بنیادین درباره تمدن غرب

میرزا صالح در سفرنامه اش علت انتخاب خود را براي اعزام و ادامه تحصیل به انگلستان 
اشتیاق خود براي آموزش )زبان انگلیسي، فرانسوي، التین( و موافقت مي کند به همراه بقیه 
محصالن او را هم اعزام کنند. اگرچه میرزا صالح در تاریخ نویسی با عبور از تاریخ پادشاهان 
و پرداختن به طریق ترقي ممالک از تاریخ نویسی در ایران فراتر رفت اما همچنان تاریخ نویسی 
وي از طرح پرسش هاي بنیادین در خصوص جاري شدن نظام جدید در جوامع اروپایي و 
دستیابي این جوامع به مراتبي از تمدن که آن ها را از تمدن هاي دیگر متفاوت مي کرد، عاجز 

است.
طرح این پرسش مي توانست افق جدیدي از دید و آگاهي تاریخي در باب نحوه ظهور 
تمدن جدید و نسبت آن با تمدن هاي شرقي را فراروي ایرانیان بگشاید، اما بي توجهي و غفلت 
از این پرسش ذاتاً تاریخي، سبب شد مسئله به درک رایج از تاریخ یعني سال وقوع حوادث 

و نقش سالطین و بزرگان در حوادث تقلیل یافت. )منصور بخت، 1387: 152(
- عدم درک ریشه  هاي تحوالت شکل گرفته در غرب

نهادهاي مدني و سیاسي شکل گرفته در غرب به عنوان یکي از محصوالت و مظاهر تمدن 
جدید غرب منجر به ایجاد تغییرات اساسي در ساختار سیاسي جوامع اروپایي شده بود. این 
تغییرات از این حیث که نحوه ي اداره جامعه را در اروپا با ایران و سایر جوامع استبدادي 
متفاوت مي کرد همواره توجه ناظران ایراني تمدن جدید غرب را معطوف به خود مي کرد یا 

حداقل جذابیت هایي را براي ایشان به همراه داشت.
میرزا صالح از درک ریشه تحوالت شکل گرفته در غرب عاجز بود. او علي رغم مشاهده 
بسیاري از مظاهر تمدني غرب و دستیابي به اطالعات در نوع خود دست اول دربارۀ جوامع 
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مترقي غرب، نسبتي میان پدیده ها و شرایط نوظهور شکل گرفته در غرب و شرایط حاکم بر 
جامعه ي ایران و برقرار نمي کند، درنتیجه نمي تواند نگاهي ناظر بر آینده و حل چالش هاي 

تمدني ایران با غرب داشته باشد.
او فاصله ایجادشده میان جامعه انگلستان و سایر جوامع عقب تر را فاصله در امتداد یک 
خط مي داند که در صورت افزایش تالش و جان کندن و خون دل خوردن و خون ریختن، 

امکان رسیدن به آن وجود خواهد داشت.
»قواعد دولت داري و قوانین مملکت انگلند مخصوص است به خود انگلند. به این معني 
که هیچ کدام از ممالک دنیا نه به این نحو منظم است و نه به این قسم مرتب. سال ها جان ها 
کنده خون دل ها خورده و خون ها ریخته اند تا که به این پایه رسیده است.« )میرزا صالح، 

)429 :1388
حضور به نسبت طوالنی مدت میرزا صالح شیرازي در انگلستان این امکان را به وي داده 
بود که عالوه بر اطالعاتي که از بطن کتب انگلیسي استخراج مي کرد، توفیق مشاهده میداني 
بسیاري از نهادها و مظاهر جاري تمدن غرب در انگلستان را به دست آورد. آشنایي با نحوه 
چاپ کاغذ اخبار که به واسطه آن »اموري در کل دنیا واقع شود« )همان، ص 408(، منجر به 
پروراندن »خیال بردن چاپ و صنعت باشم« به ایران در نزد وي  شد. )همان، ص 490( تغییر 
شیوه تولید در کارخانجات انگلستان و جایگزیني دستگاه ها به جای قواي جسماني »یک صد 
عمله« و همچنین استفاده از نیروي »گردش چرخ« و »قوت بخار« در فرآیند تولید صنایع و 

اجناس توضیح و تفصیل آن را براي میرزا صالح ناممکن مي کند:
»دستگاه ها ساخته اند که به علت گردش چرخ و قوت بخار، کار یک صد نفر عمله را یک 

چرخ و سه نفر آدم مي-کند. تفصیل آن ها از براي بنده ممکن نیست«. )همان، ص 416(
- عدم توجه به پیوند »دانش« غرب با روش »استعماي« آن

باید اذعان کرد که وي همانند بسیاري دیگر از پیشروان اندیشه نوگرایي در ایران از پیوند 
این دو  »استعماري« آن و خطري که  با روش  جدایی ناپذیر »دانش« و »کارشناسي غرب« 
عامل همساز، نیرومند و فراگیر، جهان واپس مانده از جمله ایران را سخت مورد تهدید قرار 
مي داد، هرگز سخني هشداردهنده به میان نیاورده و براي رویارویي ایران با آن خطر، راه حلي 
سودمند و عملي پیشنهاد نکرده است؛ چون وي در انگلیس، عضو »انجمن فراماسون گري« 
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شد. آیا روي گرداني وي از سخن درباره استعمار بورژوازي غرب، زائیده سرسپردگي وي 
بدان سازمان نبوده است؟ )حائري، 1367: 313( آیا عضویت وي همانند دیگر دوستانش در 

انجمن »فراماسونري« دلیلي بر این رویگرداني نمي تواند باشد.
- عدم توجه عمیق به ساختار سیاسي غرب

بحث از دگرگوني هاي حکومتي مغرب زمین، همه جاي این سفرنامه را پرکرده! ولي درباره 
مباني آن بحث نشده و تنها به روند تحوالت بسنده شده است. میرزا صالح با تأکید بر این نکته 
که نظام حکومتي و نهادهاي انگلستان »مخصوص است به خود انگلند«، از بحث در مباني 

طفره مي رود. )طباطبایي، 1386: 274(.
- شرکت در مباحث و مجالس انحرافي مثل انجمن فراماسونري

میرزا صالح شیرازي در ضمن داستان خود به وسیله بعضي رجال خیراندیش وارد در 
انجمن فراماسون ها شده و خود در دو جاي سفرنامه به این موضوع تصریح کرده و به تاریخ 

پنجشنبه بیستم رجب مطابق سیزدهم ماه مه 1233 ه. ق مي نویسد:
»... چون مدت ها بود خواهش دخول مجمع فراموششان را داشته فرصتي دست نمي داد 
تا اینکه مستر پارس، استاد اول فراموشان را دیده که داخل به محفل آن ها شده باشم و قرار 
داد روزي را نمودند که در آنجا روم ... روز 20 رجب مطابق با 13 مي به همراه مستر پارس 
و »دارسي« داخل به فراموش خانه گردیده شام خورده در ساعت یازده مراجعت کردم. زیاده 

درین باب نگارش جایز نیست...« )دوران، 1390(
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6. نتيجه گيری
دورۀ قاجار به دلیل رویارویي جدي ایران و جهان غرب داراي ویژگی های خاصي است. 
ازیک طرف رقابت و کشمکش های موجود شرایط داخلي ایران را بعد از فروپاشي خاندان 
صفوي چندین دهه دچار کرد و از طرف دیگر غرب بعد از دورۀ رنسانس صرفاً به فکر بسط 
قدرت خود در حوزه هاي اقتصادي بود براي تحکیم و تداوم سلطه خود سعي داشت فرهنگ 

غرب را به شرق و باألخص ایران تحمیل کند.
ایرانیان بعد از جنگ و شکست از روسیه وقوف پیداکرده بودند که به مراتب در شرایطي 
نابرابر قرارگرفته اند لذا در مواقعی با دیدگان باز و در شرایطی چشم بسته به دنبال خروج از 
این شرایط بودند. بازخواني دستاوردهاي مثبت و منفي نسل ایرانی در آن دوره دست مایه و 

عبرت آموزي هاي فراواني را در پي دارد.
همان طور که اشاره شد، میرزا صالح از درک ریشه تحوالت شکل گرفته در غرب عاجز 
بود. او علي رغم مشاهده بسیاري از مظاهر تمدني غرب و دستیابي به اطالعات در نوع خود 
دست اول در خصوص جوامع مترقي غرب، تالشي به منظور برقراري نسبتي میان پدیده ها و 
شرایط نوظهور شکل گرفته در غرب با جامعه ي ایران و شرایط حاکم بر آن صورت نمي دهد، 

درنتیجه نمي تواند نگاهي ناظر بر آینده و حل چالش هاي تمدني ایران با غرب داشته باشد.
او فاصله ایجادشده میان جامعه انگلستان و سایر جوامع عقب تر را فاصله در امتداد یک 
خط مي داند که در صورت افزایش تالش و جان کندن و خون دل خوردن و خون ریختن، 

امکان رسیدن به آن پایه وجود خواهد داشت.
حال ما اگر بخواهیم بعد از گذشت حدود دویست سال، جریان شناسی و فضای آن دوره 
را تجزیه وتحلیل نمائیم؛ طیف های مختلفی از جریان ها، گروه ها و حتی افراد به صورت مثبت 
و منفی مطرح می شوند اما اگر رویکرد ما فارغ از نگاه مثبت و منفی به این جریان ها باشد 
مي توان عنوان نمود که در دو سدۀ اخیر هیچ گاه در ذهن ما ایرانیان غالب بودن و تفوق غرب 
به صورت ماهوی کنکاش نشده چراکه مثال های تاریخی فراوانی در دست است که نشان 
می دهد برخی از نخبگان سیاسی آن دوره در مواجهه با غرب، تنها به شناخت در حد دانستن 
اطالعات و اخبار صرف  به صورت ظاهری بسنده و آن را به عنوان آگاهی کامل از تمدن غربي 
تلقی مي کنند البته افراد و جریان هایی هم با حیرت زدگی همه چیز را ازدست رفته مي دانستند 
و با مواجهه با این قدرت سهمگین نسخه تقلید همه جانبه و از فرق سر تا نوک پا را پیشنهاد 
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مي کردند. اگرچه جریان های اصیلي هم بودند که با تکیه به سنت ها، هنجارهاي فرهنگي و 
داشته هاي بومي به دنبال تجدیدقوا و هویت یابي دیني و ملي بودند که در مبحثی جداگانه به 

آن پرداخته خواهد شد.
علی ای حال بدون آنکه قضاوت کنیم نگاهي به پیشینه برخي از این افراد و مقایسه آن با 
هم طرازان غربي آن ها، عیارسنجي مناسبي در اختیار مخاطب قرار مي دهد و روشن می کند 
که چگونه اینان به عنوان نماینده نسل آن دورۀ ایران براي رسیدن به مقاصد کوتاه مدت خود 
بدون هیچ کنکاش و تعلق خاطری به همه داشته هاي فرهنگي خود پشت نموده و درگشت و 
گذار و مأموریت هاي رسمي خود طي مواجهه با زرق وبرق تمدن جدید و نوپاي غربي )در 

آن دوره( زانو مي زنند و در همۀ  شئون تبعیت بی چون وچرا را پیشنهاد مي کنند.
آن  از  مانده  به جاي  سفرنامه هاي  و  دست نوشته ها  و  اسناد  برخي  بررسي  به هرروی 
دوره و مقایسه آن با برخي از نمونه هاي غربي آن، میزان هدف گذاری و عمق و شناخت 
دست اندرکاران حوزه هاي سیاست خارجي و مأموران رسمي ایراني آن دوره را برای نسل 

حاضر بیشتر نمایان مي سازد.
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