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غرب از ديدگاه سفرنامهنويسان ايراني

مهاجرت نخبه هاي ايراني دوره قاجاري به فراسوي
مرزهاي كشور و آشنايي با مظاهر متعدد غرب باعث
شد كه اين عده با نگارش رساالت و مكتوباتي شرح
مشاهدات خود از اين مناطق را به رشته تحرير
دربياورند .مراجعه به اين آثار كه عمدتا شامل
سفرنامهها ميشود بيانگر حاالت و روحيات
نويسندگاني است كه برداشت خود از اثرات مثبت و
منفي فرهنگ غربي را بيكم و كاست براي مخاطبان
برجاي گذاشتند.

مريم پروين
بهرغم ديرينگي مناسبات و
روابط ايران و غرب ،عصر قاجاريه
را ميتوان سرفصل جديدي در
تاريخ تحوالت روابط ايران وغرب
تلقي كرد .جامعه ايران عصر
قاجاريه كه وجود حكومتهاي استبدادي مطلقه
و عقبماندگيهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي،
ويژگي مسلط بر آن بود با چهره جديدي از غرب
روبهرو شد .پيشرفتهاي روزافزون غرب در عرصههاي
مختلف سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي كه از
جاذبههاي خيرهكنندهاي برخوردار بود از يك سو و
خطر سلطهطلبيهاي استعمارگري غرب كه ايران و
ايرانيان را بشدت تهديد ميكرد از سوي ديگر ،دو رويه
فرهنگ و تمدن غربي مقارن عصر قاجاريه بود .جامعه
ايراني عصر قاجاريه نه ميتوانست چشمان خود را بر
واقعيت تجدد و ترقي غرب ببندد و نه ميتوانست از
خطر سلطهطلبيهاي استعماري غرب آسوده و ايمن
باشد .در چنين شرايطي چگونگي رويارويي ايرانيان
بويژه انديشهگران ايراني با وجوه مختلف فرهنگ و
تمدن غربي از دشواريها و اهميت ويژهاي برخوردار
بود.
بخش مهمي از نخستين آشناييهاي ايرانيان عصر
قاجاريه با غرب سده نوزدهم ميالدي از طريق سفرهاي
خارجي عدهاي از ديپلماتها ،تجار و مهاجران ايراني
به بعضي از كشورهاي اروپايي و كشورهايي چون هند
كه تحت تأثير تحوالت فكري ،سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي غرب جديد قرار داشتند حاصل گرديد.
حاصل اين آشناييها چهره خود را در آثار مكتوب
سفرنامهنويسان ايراني عصر قاجار نشان داد.
سفرنامههاي«تحفةالعالم»نوشتهعبدالطيفموسوي
شوشتري؛ «حيرت نامه سفرا» نوشته ميرزا ابوالحسن
خان ايلچي؛ «مرآت االحوال جهاننما» نوشته
آقا احمد بهبهاني كرمانشاهي؛ «سفرنامه و سياحت
نامه سلطان الواعظين» نوشته سلطان الواعظين؛
«حدايق السياحه» و «بستان السياحه» از آثار
زينالعابدين شيرواني و نيز سفرنامه ميرزا صالح
شيرازي ،از جمله مهمترين اين سفرنامهها هستند.
عبدالطيف موسوي شوشتري ،از نخستين ايرانيان
عصر قاجار است كه سالها در هندوستان اقامت داشت
و با بسياري از بلندپايگان هندي و انگليسي آشنايي
و ارتباط داشت .وي در كتاب «تحفة العالم» خود كه
ق 1801/م به نگارش درآورده
آن را در سال  1216
است ،اطالعات گستردهاي را درباره تجدد و ترقي
غرب در زمينههايي چون پزشكي ،صنايع ،اصالحات
مذهبي ،اصالحات در ساختار و نمادهاي دادگستري،
تفكيك قوا و برابري همه مردم در برابر قانون و حكومت
دموكراسي و پارلمانتاريسم و آزاديهاي سياسي در
جوامع غربي  1ارائه كرده است.
نكته با اهميت در سفرنامه عبدالطيف ،توجه او
به پيوند ميان رويه كارشناسي و دانش غرب با رويه
استعمارگري غرب است .وي به اين نتيجه رسيد كه
استعمار بورژوازي غرب زاييده دانش و كارشناسي

غرب است .به نوشته او :در حالي كه بيشتر كشورهاي
جهان در عقبماندگي بسر ميبرند« ،در بعضي بالد
فرنگ مانند انگلستان و ديگر اماكن كه در قوانين
سلطنت و مملكتداري ،گرده يونانيان را برداشته
و به نيروي التفات سالطين معدلت گستر ،حكما و
دانشمندان ،مرفه و در اعلي درجه عزت و اعتبارند،
آن قدر افاضل و دانشمندان در آن كشور به عرصه
وجود آمدهاند كه احصاي آن عسير است .و به وجود
ذيجود و حسن تدابير آن دانشمندان با فرهنگ ،اساس
و مملكت داري آنها نيز منسق و منتظم و براكثر
ممالك بعيده مانند هندوستان و غيره تسلط يافته
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اقتداري تمام دارند.
ميرزا ابوالحسن خان ايلچي نيز كه در سال 1224
ق1809/م براي مأموريت سياسي به لندن سفر كرده

بود ،در بازگشت خود به ايران ،در سفرنامهاي با عنوان
«حيرتنامه سفرا» آگاهيهايي را درباره نوگراييها
و پيشرفتهاي گسترده و روزافزون جوامع غربي به
ايرانيان ارائه كرده است .اشاره به پيشرفتهاي علمي،
فني ،صنعتي ،پزشكي ،بهداشتي ،حكومت دموكراسي
پارلماني و آزاديهاي سياسي در انگلستان ،بخشي
از آگاهيهايي است كه ايلچي در سفرنامه خود 3به
خوانندگان ايرانياش ارائه كرد .ايلچي كه بشدت تحت
تأثير انديشههاي نو و نوآوريهاي مردم انگليس قرار
گرفته بود ،عامل اصلي آن پيشرفتها در جوامع غربي
را تشويق و حمايت حكومتهاي غربي از نوآوران و
دانشمندان دانسته و با ستايش از آن ،نتيجه گرفته و
اشاره كرده است كه « در اين صورت چگونه صاحب فكر
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نشوند در مملكتي كه اين قسم قدردان دارند».
از ديگر سفرنامههاي مهم عصر قاجاريه كه در آن
به غرب پرداخته شده است« ،سفرنامه و سياحتنامه
سلطان الواعظين» است .سلطان الواعظين از روحانيون
نوگراي عصر فتحعلي شاه قاجار است كه سفرنامه
خود را كه حاصل خاطرات و مشاهدات او در سالها
اقامت در هندوستان و آشنايي و ارتباطات او با
بلندپايگان انگليسي در هندوستان است ،در سال
ق 1816/م نگاشته است .او نيز آگاهيهايي
 1231
را درباره پيشرفتهاي غرب در زمينههاي گوناگون
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سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ارائه كرده
و همانند ايلچي ،احترام حكومتگران غربي به دانش
و دانشمندان و حمايت از آنان را يكي از مهمترين
عوامل پيشرفت آنان دانسته است .وي در اين باره
نوشته است« :فرنگان ،علما و ارباب كمال هر فرقه را
بسيار محترم دارند» زيرا حمايت از آنان را «منشاء
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نيكنامي و موجب آبادي مملكت ميدانند».
سفرنامه «مرآت االحوال جهاننما» نوشته آقا احمد
بهبهاني معروف به كرمانشاهي از روحانيون نوگراي
عصر فتحعلي شاه قاجار ،يكي ديگر از سفرنامههايي
است كه حاصل خاطرات و مشاهدات او از سفر به

هندوستان است .او كه در سال 1210ق1804 /م به
هندوستان سفر كرده و سالها در آن سرزمين اقامت
داشته است مانند ديگر سفرنامهنويسان ايراني روزگار
خود ،تجدد و ترقي غرب را ستوده و آگاهيهايي درباره
برخي از آن نوگراييها و پيشرفتها در زمينههاي
مختلف علوم و فنون و پيشرفتهاي سياسي ،اجتماعي
و اقتصادي غرب به دست داده است 7.همچنان كه
آگاهيهايي از اين دست را ميتوان در سفرنامه ميرزا
صالح شيرازي  8كه نخستين روزنامه ايراني با نام «كاغذ
االخبار» را نيز منتشر ساخت و همچنين آثار نوشته
شده به وسيله زينالعابدين شيرواني 9بازجست.
بدون ترديد ،نوشتههاي سفرنامهنويساني چون
موسوي شوشتري ،ايلچي ،بهبهاني ،شيرواني،
سلطانالواعظين و ميرزا صالح شيرازي ،در روزگاري
كه جامعه ايراني انباشتي از عقب ماندگيهاي سياسي،
اجتماعي و اقتصادي بود ،بهطور نسبي از نقش مهم

بخشمهميازنخستين
آشناييهايايرانيانعصرقاجاريه
با غرب سده نوزدهم ميالدي
ازطريقسفرهايخارجي
حاصل گرديد
و ارزندهاي در افزايش نسبي آگاهي گروههايي از
جامعه ايراني با نوگراييها و ترقيهاي بهوجود آمده
در غرب جديد برخوردار بود .اين آگاهيها بويژه از
آنرو اهميت داشت كه توانست به افزايش احساس
نياز جامعه ايراني به نوگرايي و اصالحات و ترقي در
ايران بينجامد .اما به رغم پارهاي دستاوردهاي مهم و
سودمند اين سفرنامهها در افزايش اگاهي و بيداري
جامعه ايراني ،اين سفرنامهها از برخي ضعفها و
ايرادات نيز برخوردار بودند.
در اين سفرنامهها كمترين آگاهيهاي انتقادي از
غرب وجود دارد .ماهيت و سياستهاي استعمارگري
غرب كمتر مورد توجه و اعتراض قرار گرفته است.
حتي در مواردي نيز رويه استعمارگري غرب توجيه
شده است .خودباختگي در برابر تجدد و ترقي غرب
و جوامع غربي ،ويژگي مشتركي بود كه كه با درجات
متفاوتي افكار و ديدگاههاي سفرنامهنويسان ايراني
درباره غرب و تجدد غربي را فرا گرفته بود .آنان نه
تنها به سبب شيفتگي شديد به جاذبههاي غرب و
خودباختگي در برابر آن ،به رويههاي استعماري غرب و
پيامدهاي زيانبار آن براي جامعه ايران چندان توجهي
نكردند ،بلكه بسياري از توصيف آنان درباره غرب
نيز سطحي و گاه نادرست است .در اين سفرنامهها،
كوشش چنداني براي ورود آگاهانه به كانونهاي فكري

سازنده تكنولوژي و پيشرفتهاي غربي صورت نگرفت.
نمونه واضح برخي خود باختگيها در برابر غرب و
تقليد كوركورانه از آن را كه امكان هرگونه خالقيت
نقادانه براي تعامل سازنده با فرهنگ و تمدن غرب
را از جامعه ايراني سلب ميكرد ميتوان در پارهاي از
عالقهمنديها و دلبستگيهاي ميرزا ابوالحسن خان
ايلچي ديد .ايلچي با توصيف و ستايش از زيبايي زنان
انگليسي و آزاديهاي جنسي در انگلستان ،از خدا آرزو
ميكند ك ه اي كاش زنان ايراني نيز مانند زنان انگليسي
شوند .ايلچي صفحات فراواني از سفرنامه خود را با
توصيف خوشگذرانيها و عشق بازيها و زنبارگيهاي
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خود در انگليس سياه كرده است.
ً
اين انتقاد دكتر عبدالهادي حائري كامال درست به
نظر ميرسد كه« :بدينسان ايلچي در آغازين روزگار اوج
دو رويه تمدن بورژوازي غرب [رويه كارشناسي و دانش
و رويه استعماري] به انگليس رفت و ويژگيهاي آن
كشور را از نزديك از ديده گذرانيد .بايد اذعان كرد كه
نامبرده آگاهيهايي بسيار در زمينه دانش و كارشناسي
و نوگرايي و يافتههاي نوين غرب به دست آورد و براي
فارسي زبانان به شيوهاي گويا بازگو كرد .ولي از سوي
ديگر ،وي رويه استعماري تمدن بورژوازي غرب را در
بوته فراموشي افكند و از كنار جنبههايي از رويه دانش و
كارشناسي و پيشرفتهاي نوين انگليس با ساده نگري
گذشت و نسبت به بسياري از ويژگيهاي منفي تمدن
غرب گرايش سخت هواخواهانه نشان داد و در حقيقت
تقليدي كور كورانه از غرب را توصيه كرد .
روشن است كه آگاهيهاي نويني كه ايلچي در
اختيارمخاطبان خود گذاشت براي آنان سودمند
بوده ،ولي در مجموع آموزش هاي درست مورد نياز
آن روزگار را در اختيار ايرانيان نگذاشت و تمدن
دو رويه بورژوازي غرب را به شيوهاي همه سويه
نشناسانيد و از آن هم بدتر بدآموزيهايي فراوان در
نوشتههاي خويش گنجانيد .شايد به آساني بتوان
يكي از ريشههاي غربزدگي سده بيستم ايران را در
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همينگونه از بدآموزيها جست و جو كرد.
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