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چکیده
سفرنامههای ایرانیان هند ازجملۀ نخستین و مهمترین منابع در بررسی چگونگی مواجهۀ ایرانیان با
تمدن جدید است .از نکات قابلتأمل این سفرنامهها ،بازتاب جلوههایی از تمدددن جدیدد اروپددایی
قبل از شکست ایران در جنگ با روسهاست .براسدداس شددواهد و قددرا ن موجددود ،سدده سددفرنامۀ
«شگرفنامۀ والیت»« ،تحفةالعالم» و «مسیر طالبی» ،نخستین راویان نظام مشروطیت به زبددان فارسدی
هستند که نوشتۀ پیشِرو به معرفی آنها پرداخته و با نگدداهی بدده منشددور کبیدر بددهعنددوان سددرآزاز
مشروطۀ انگلستان و بلکه جهان ،درصدد پاسخ به این سؤال است که نویسددندنان ایدن سددفرنامهها
چه دریافتی از مشروطیت انگلیس داشته و چه ارتباطی بدین دریافددت مزبددور و و ددعیت مددردم و
کشور ایران برقرار میکردند؟ یافتههای تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی نشان میدهد که مؤلفددان
شگرفنامه و تحفةالعالم ،من توصیف نظام مشروطۀ انگلیس ،ارتباط مستقیمی بین نظام مشددروطه
با ترقی و تأمین حقوق و رفاه مردم قا لند .همچنین با آنکه مؤلف تحفةالعالم ،مشددروطیت را بدددیل
مناسبی برای نظام استبدادی ایران دانسته و استقرار این نظام را در ایران آرزو و توصیه میکند ،امددا
مؤلف مسیر طالبی ،بهرزم مشاهدۀ مستقیم انگلیس و نهادهای آن ،تنها بدده روایتگددری مشددروطیت
پرداخته است و اشارهای به پیوند مشروطیت و ترقی ندارد.
واژههای کلیدی :شگرفنامۀ والیت ،تحفةالعالم ،مسیر طالبی ،هند ،مشروطیت انگلیس.
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 -1مقدمه
جنگهای ایدران و روس در قددرن نددوزدهم ،برهدۀ تدداریخی مهمدی اسددت کدده ایرانیدان را متوجدده
عقبافتادنی خویش کرد .بعد از آن ،راهکارهای مختلفی برای مقابله با و عیت مذکور ارا ه شددد
که یکی از مهمترینِ آنها أخذ دستاوردهای دموکراتیک تمدن جدید و نذار از حکومت استبدادیِ
شخصمحور به حکومت قانونمند بود؛ البته سابقۀ آناهی از دستاوردهای تمدن جدیدد و بددهویدژه
اندیشۀ مشروطیت به مدتی قبلتر بازمینردد .مطالعۀ سفرنامههای فارسیِ هند ،با وجددود اینکدده در
ایران منتشر نشده و ظاهراً تأثیر مستقیمی نیز در بیداری سیاسدی خددواو و تددودۀ مددردم ایدران در
سالهای منتهی به مشروطیت نداشتند ،نشان میدهد که هندِ تحتاستعمار انگلیس و آثددار ایرانیدان
مقیم آن ،از مراجع مهم آشنایی ایرانیان با تمدن مدرن و ازجمله مشروطیت انگلیس بوده است.
 -1-1بیان مسئله و سؤال تحقیق
نوشتار پیشِرو در تالش برای پاسخدهی به این سؤال است که نویسندنان سه سفرنامۀ مزبددور کدده
سالها در هندِ تحتسلطۀ انگلیس حضور داشددتند و نوشددتۀ دو تددن از آنهددا حاصددل مشدداهدات
مستقیم از انگلیس است ،چه دریافتی از مشروطیت انگلیس داشته و چدده ارتبدداطی بدین حاکمیدت
نظام مشروطه با ترقی کشور و رفاه و آسایش مردم برقرار کردهاند؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف مقالۀ حا ر بررسی سه سفرنامۀ «شگرفنامۀ والیت» از منشی اعتصددامالدین« ،تحفةةالعالم» از
عبداللطیف شوشتری و «مسیر طالبی» از میرزا ابوطالبخان و نشاندادن این مسئله است که قبل از
جنگهای ایران و روس و تا پیش از وقوف ایرانیان به مسئلۀ عقبماندنی خویش ،میتوان نددوعی
توجه به مقولۀ ترقی و انعکاس اندیشدۀ مشددروطیت و ددرورت اسددتقرار آن در ممالددک اسددالمی
بهویژه ایران را در آثار فارسینویسان هند مالحظه کرد.
بنا بر اطالعات موجود ،سه سفرنامۀ مذکور را میتوان نخستین راویان اندیشدۀ مشددروطیت بدده
زبان فارسی برشمرد .ویژنی مهم این نوشتهها آن است که مسئلۀ پیشرفت و مشروطیت در زددرب
و ازجمله انگلستان را صرفاً در ذیل مفاهیمی همچون انحطاط یا عقبماندنی خویش نمیدیدند و
ازاینرو محتوای اصلی آنها ،نشاندهندۀ مواجهۀ ذهنیت بخشی از ایرانیان با تحوالت دنیای مدرن
است که بیش از آنکه معطوف به فهم زیربناهای فکری و اندیشهورزانۀ آن باشددد ،بددر تفاوتهددای
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نهادی و رویههای جاری تمرکز داشته است؛ ازاینرو فهم و درک مضددامین سددفرنامههای مددذکور،
برای تجزیهوتحلیل روندی که ذهن و تفکر ایرانی در مواجهه با تمدن جدید با آن شددرو یافتدده و
تطوری که از سر نذرانیده ،مهم بوده و رورت دارد.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روش تحقیق مقالۀ حا ر ،توصیفی-تحلیلی است؛ بدین معنا که مقاله بر آن است تا با تمرکددز بددر
متن سفرنامهها و فهم مسئله و دزدزۀ آنها ،چشماندازی را کدده مؤلفددان آثددار مزبددور از تطددورات
دنیای مدرن و بهویژه روایتی که از مشروطیت انگلدیس ارا دده کردهانددد ،تبیددین کنددد و آنگدداه ایدن
مو و را بررسی کند که آیا ایشان توانستهاند در پرتو مشاهدۀ رخدادهای جهانِ جدید ،به مقایسه
و تحلیلی-تطبیقی در خصوو ایران و بلکه کشورهای اسالمی و شرقی دست بزننددد یدا خیدر .در
این راستا ،روش نردآوری اطالعات ،کتابخانهای و عمدتاً مبتنیبر مددتن سدده سددفرنامۀ یادشددده بددا
تأکید بر ایضاح اصول فکری موردنظر مؤلفان سفرنامههاست که مشخصاً استناد به قواعد و اصددول
مشروطۀ انگلیسی را دربرمینیرد.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
عباس اقبال در مقالۀ «چند سفرنامه از سفرای ایران» ،به معرفی اجمالی برخی از نوشتههای سفیران
ایرانی و ازجمله «مسیر طالبی فی بالد افرنجی» از میرزا ابوطالب اصفهانی پرداخته که البتدده بیشددتر
شامل اشاراتی به اثر ،خصوصیات آن و نیز شرح احوال نویسنده است (اقبال.)26-27 :1328 ،
دنیس رایت سفیر سابق انگلیس در ایران نیز در کتاب «ایرانیان در میان انگلیسیها» ،شوشددتری
و میرزا ابوطالب را بهعنوان نخستین ایرانیانی معرفی میکند که مطالبی راجع به انگلیس نوشددتهاند.
وی عمدتاً به ارا ۀ دیدناههای میرزا ابوطالب از نهادهای سیاسدی و او ددا اجتمدداعی و فرهنگدی
انگلیسیها پرداخته است (رایت.)110-97 :1364 ،
عبدالهادی حا ری در کتاب «آزادیهای سیاسی و اجتماعی از دیدناه اندیشهنران :نددذری بددر
نوشتههای پارسی در دو سدددۀ واپسدین»« ،آزادی» را ازجملدده در آراء اعتصددامالدددین ،عبددداللطیف
شوشتری و میرزا ابوطالب اصفهانی بررسی کددرده اسددت (حددا ری )117-136 :1374 ،کدده طبیعتداً
بهدلیل مو و خاو نوشتار خود ،اندیشه و نظام مشروطۀ انگلیس از منظر سفرنامههای مذکور را
که در مقالۀ حا ر بررسی میشوند ،مدنظر قرار نداده است.
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حا ری در کتاب دیگر خود ،با عنوان «نخستین رویاروییهای اندیشهنددران ایددران بددا دو رویدۀ
تمدن بورژوازی زرب» ،به بررسی چگونگی برخورد عبداللطیف شوشتری در «تحفةالعالم» با رویۀ
دانش و کارشناسی (جنبههای علمی و فنی و پیشرفت مادی) و نیز رویۀ استعماری تمدددن جدیدد
زربی پرداخته و درصدد پاسخ بدین سؤال برآمده است که آیا اندیشمندان ایرانیِ مقیم هند ،بدده دو
رویۀ متفاوت تمدن بورژوازی زرب توجدده داشددتهاند؟ (حددا ری .)273 :1380،در ایدن مددورد نیدز
تمرکز حا ری تنها بر اثر شوشتری و ازاینرو مسئله و سؤال وی با نوشتار حا ر متفاوت است.
داریوش رحمانیان از دیگر پژوهشگرانی است که در کتدداب «تدداریخ علددتشناسددی انحطدداط و
عقبماندنی ایرانیان و مسلمین» ،آثار ایرانیان هند را البته تنها با تأکیدد بددر عبددداللطیف شوشددتری
مورد توجه قرار داده است (رحمانیان.)30-32 :1382 ،
کتاب «تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ» از محمد توکلی طرقی ،رسددالۀ «شددگرفنامۀ والیددت» و
«مسیر طالبی» را از حیث رویکردشان به فرنگستان و زندنی اجتماعی اروپاییدان و بدهویددژه زنددان
فرنگ بررسی کرده است (توکلی طرقی.)129-195 :1382 ،
سید جواد طباطبایی در جلد نخست کتاب «تأملی بر ایران» و با عنددوان فرعدی «دیباچددهای بددر
نظریۀ انحطاط ایران» ،به بررسددی اجمددالی «تحفددۀالعالم» عبددداللطیف شوشددتری و سددفرنامۀ میددرزا
ابوطالبخان پرداخته است (طباطبایی .)242-258 :1385،وی با ذکر احتمال ،رسالۀ «تحفةالعالم» را
قدیمیترین رسالهای میداند که سخنی از نظام مشروطه و نهادهای مددرتب بددا آن بدده میدان آورده
اسددت (همددان .)242 :البتدده بررس دیهددای انجددامنرفتدده بددر روی «شددگرفنامۀ والی دت» از منش دی
اعتصامالدین ،بیانگر آن است که وی در 1180ق1766/م و  38سال قبل از نگارش اثددر شوشددتری
(1218ق1803/م) از انگلیس دیدار کددرده و مطددالبی را بدده رشددتۀ تحریدر درآورده اسددت .هرچنددد
زالمحسین یوسفی نیز بنا بر احتمال ،مسیر طالبی میرزا ابوطالب (سفر به انگلیس به سال 1214ق/
 )1800را «نخستین سفرنامۀ فارسی یک ایرانی در عصر اخیر دربارۀ اروپا» (یوسفی )39 :1367 ،و
«نخستین معرف فرنگستان به فارسی زبانها» (همان )40 :دانسته است.
همچنین امید سپهری در مقالهای ،رسالۀ «شگرفنامۀ والیت» را بررسی کرده و در پی پاسخدهی
به این سؤال برآمده است که اعتصامالدین بهعنوان اندیشمندی شرقی و ایرانی ،با سفر به انگلددیس
مدنیت جدید زربی و وجوه مختلف سیاسی و اجتماعی انگلیس را چگونه درک کرده و راز ترقددی
آنها را در چه عواملی دانسته است (سپهری.)30-40 :1382 ،
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اثر دیگر ،رسالۀ دکتری با عنوانِ «مهاجرت ایرانیان به هند از سقوط اصفهان تددا عصددر ناصددری
(1135 -1264ق :).علددل ،چگددونگی و پیامدددها» از عبدداس هاشددمزاده محمدی ده اسددت .وی آثددار
عبداللطیف شوشتری و ابوطالب اصفهانی را در شناخت ایرانیان از دو رویۀ تمدن جدید (دانددش و
کارشناسی-استعمار) بهویژه قبل از جنگهای ایران و روس مهم ارزیابی کددرده اسددت (هاشددمزاده
محمدیه .)322-357 :1385 ،بااینحال مدعای وی دربارۀ نقش مهاجران ایرانی هنددد در نددونرایی
ایران ،چندان مشخص و روشن نبوده و معلوم نشده که آنها بر مبنای چدده اندیشددهای و ابدددا یدا
ترویج چه تفکر و مفهومی در نونرایی ایران سهیم بودهاند؟!
اثر دیگر ،رسالهای با عنوان «نقش هند در جریان نونرایی و نواندیشی ایدران در دورۀ قاجددار»
است و دهگاهی ،نویسندۀ اثر مزبور ،در پی اثبات این مسئله است که ایرانیان بددرای نخسددتینبار از
طریق نوشتههای حوزۀ هند ،با تجدددد و تمدددن جدیدد آشددنا شدددند (دهگدداهی .)2-6 :1392،وی
چگونگی بازتاب تحوالت و مفاهیم جدید اروپا ازقبیل اصالح مذهبی ،انقالب فرانسه ،علمنرایی،
دولت -ملت ،آزادی ،قانون ،عدالت و پارلمان را براساس آثددار منشدی اعتصددامالدین ،عبددداللطیف
شوشتری ،میرزا ابوطالبخان و چند شخصیت دیگر بررسی میکند (همان .)87-165 :البتدده اینکدده
این آثار بر نونرایی ایرانیان تأثیر نذاشتهاند ،ادعایی است که از طددرف مؤلددف اثبدداتنشددده بدداقی
میماند؛ شاید به این علت که این آثار در دورۀ شکلنیری جریان ترقیخواهی و مشددروطهخواهی
در ایران منتشر نشدند؛ من آنکه همۀ آنها نیز به زبان فارسی نوشددته نشددده بودنددد و مشددخص
نشده است که این دسته از آثار چگونه و با چه دریافتی از نونرایی در نواندیشی ایران عهد قاجددار
سهیم بودهاند.
 -2منشی اعتصامالدین :پیوند مشروطیت با ترقی و حفظ حقوق مردم
منشی اعتصامالدین ،فرزند تاجالدین ،از فارسیزبانان هند بود که سالها در خدددمت کمپددانی هنددد
شرقی انگلیس ،عهدهدار سمت «منشی» بوده و برای تحویل نامۀ پادشاه نورکددانی هنددد بدده جددرج
سددوم ( )George IIIپادشدداه انگلسددتان ،در سددال 1180ق1766 /م (یکصدددوچهددل سددال قبددل از
مشروطیت ایران) راهی انگلیس شده و مشاهدات مستقیم خود را نزارش کرده است.
اعتصامالدین ،ذیل عنوانِ «ذکر قوانین ملکداری انگریزی» ،من اشاره به پراکندنی حکمرانی
در انگلستان در دوران قدیم و عف آن ،بیان میکند که «قوم انگریز» بهتدددریج بدده فکددر «آبددادی
ملک و رفاه خالیق» افتادند و درجهت ساماندهی امور سلطنت و مملکددت ،متحددد شددده« ،چهددار
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فریق مقرر کردند؛ فرقۀ اول «برای امور عدالت» ،فرقۀ دوم که «عهدهدار امددور مددالی کشددور» بددود،
فرقۀ سوم «امیران و مشیران و مدیران امور مملکت» و چهارمین فرقه هم« ،سرداران لشکر» بودنددد
(اعتصامالدین .)0176-0178 :وی میافزاید« :این چهار فریق در جمیع امور مالی و ملکددی مختددار
کلاند .پادشاه را جز جنگ و صلح که قرین صالح ارکددان دولددت باشددد ،در احکددام اجددرای امددور
مملکت ،هیچ اختیار نیست؛ بلکه تبدیل و تجویز پادشاه ،موقوف بر اختیار قوم اسددت .نوینددد کدده
پادشاه ،پاسبان خالیق است برای نگهبانی ملک او را مقرر نمودهایم .انر شرای پاسبانی بهجددا آرد،
ما همه فرمانبردار اوییم و انددر ظددالم و بدددنفس و خددودزرض و بیوقددوف و نددادان باشددد ،او را
تغییرکردن الزم است .چنانچه شخصی را که به حسن نیت و علو همت و حلم و شجاعت و عقل
و کیاست ممتاز دانند ،خواه از نسل پادشاه باشد و خواه از اکابر تجویز نموده بهطریق ریا ددت بددر
تخت نشانند و او را بزرگ و محترم دانسته ،شرای اطاعت و انقیاد چنانچه باید بهجای آرنددد و از
حکم او به موجب صالح و صوابدید آیین عدالت که اتفاق قوم باشددد ،سددر مددو تجدداوز ننماینددد»
(همان.)0178 :
اشارات اعتصامالدین در فقرات فوق ،ناظر به اصولی همچون تکثر و تفکیدک قدددرت ،اعمددال
قانونمند آن و نیز نمایندنی قدرت حاکم از طرف ملت و تأمین منافع عمومی اسددت کدده ازجملدده
ویژنیهددای نظامهددا و نظریددههای دولددت مشددروطه و مدددرن هسددتند (وینسددنت-43 :1392،
 .)Murkens, 2009: 441- 444; Loughlin, 2015:2 ; Bellemy, 2007:1& 7, 41وی
بهویژه به وجود سازوکاری قراردادی در نظام سیاسی انگلستان اشاره میکند کدده بددر امکددان خلددع
پادشاه در صورت تجاوز وی از عهد و پیمان داللت دارد .به نوشتۀ وی ،پادشاه را «در خاندده خدددا
بر ده قسم بگیرند ...انر آن پادشاه بعد چندی به زرور ملک و مال خددالف عهددد خددود نمددوده ،از
قسم برنردد و بد معاشی و ...کرد ،ارکان دولت او را به اتفاق قوم از سددلطنت خلددع نماینددد و بده
جایش دیگر را که بصفات حسن ]و[ خوبیهای پادشاهی متصف باشد ،بردارند .در ایددن صددورت
پادشاه را هم زیر از حسن سلوک با رعایا و خوشمعاشی و سلوک نیک ...متصور نباشد و به هددیچ
وجه خللی و فسددادی در امددور سددلطنت راه نمییابددد» (اعتصددامالدین .)0179-0180 :وی ددمن
تمجید شیوۀ انگلیسیها ،به مذمت و نکوهش نظامهای سیاسی خودکامه پرداخته و مشدی آنهددا را
«باعث خرابی ملک و ویرانی رعایا» برمیشمارد (همان) .در کل اختیارات پادشاه انگلستان منحصر
به موارد خاصی است ...« :در معامالت مالی ،پادشاه را دخلی نیست و در قتل کسی ،قدرت ندارد،
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و لیکن در جانبخشی مختار است بدین طریق که انر احدی از امرا و آزادنان و علما و حکمددای
معروف و مشهور و زیره که در تمامی عمر کارهای نیک کرده باشند و قضا را یکمرتبه بهمقتضای
بشریت از وی حرکت ناشایسته ...سرزد ...پادشاه انر نظر بر قدیمالخدمتی او یا نظددر بددر ...علددم و
فضیلتش کرده ،جانبخشی تواند و ارباب عدالت از قتلش دست بردارند» (همان.)0185-0186 :
پشتوانۀ چنین حقوقی در خصوو مصونیت جانی و مالی مردم ،برآمده از مفاد منشددور کبیدر
() )The Great Charter(Magna Cartaمصوب  15ژو ن  1215است که هیچکددس و ازجملدده
پادشاه ،حقِ سلب آنها را از مردم نداشت؛ هرچند در فصلهای  39و  40منشور ،تأکید شده بددود
که« :هیچ مرد آزادی نباید توقیف یا محبوس شددود ،یدا حقددوق و مایملددک او زایدل نددردد ،یدا از
حمایت قانون محروم شود ،یا نفی بلد شود و یا در حق او اجحاف شود و اینکه پادشاه به نیدروی
قاهره به پیگرد هیچ کسی نمیپردازد یا دیگری را به این کار نمینمارد ،مگر بددا قضدداوت قددانونی
همگنان آن فرد یا مطابق قوانین مملکت ...حق و عدالت در مورد احدی معامله ،مضایقه یا معددوق
نخواهد شددد» (اسددتارکی 45 :1397 ،و 125؛ دانرتدی127 :1339 ،؛ پرویزفددر .)208 :1329 ،البتدده
بهرسمیتشناختهشدن حقوق افراد ،در اصل ناشی از منازعات و کشمکشهای اشراف و بارونهددا
با پادشاه بود و اینان تالش نمودند حقوقی را که پادشاه از ایشان دریغ داشته بود ،دوباره به دسددت
آورند ()poster,1984:83؛ استناد ایشان به طور خاو بدده تصددویب و اعطددای منشددور آزادیهددا
( )Charter of Libertiesبود که حدود یک سده قبلتر از سوی هنددری اول صددادر شددده بددود و
بهرزم اینکه خودِ وی بعدها آن میثاق را مورد بیتوجهی قرار داد ،اما در آینددده بددهعنددوان الگددو و
نسخۀ اولیه ( )Prototypeمنشددور کبیدر تلقدی شددد (white,2004:59؛  .)Bartlett,2000:64از
سوی دیگر شدتنرفتن تناز مذکور ،ریشه در وقایعی داشت که به قبل از دورۀ «جان» (سلطنت:
 )1216-1199بازمینشت؛ چراکه شاهان قبل از وی ،همانند هنری دوم (سددلطنت)1154-1189 :
و نیز ریچارد اول (سلطنت ،)1189-1199 :با افزایش هزینههای نظامی و و ددع مالیدات سددنگین،
بهمنظور حضور در جنگهای صلیبی و نیز در نبرد علیه فرانسه و بهویژه بر اثر ناکامیهددای خددود،
اسباب نار ایتی اشراف را فراهم کرده بودند (مرادی16 :1380 ،؛ .)Fischer Drew, 2004:158
مجموعۀ این تحوالت بهتدریج و ازجمله با اصالحاتی که بعدها در منشور کبیر داده شد ،زمیندده را
برای تثبیت حقوق مردم فراهم کددرد؛ بنددابراین دامندۀ شددمول فرمددان مشددروطه در بدددو امددر تنهددا
طیفهایی از متنفذان و اشراف را دربرمینرفت که بهمرور ،بخشهای وسیعتری از آحاد جامعه را
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شامل شد؛ تاآنجاکه اعتصامالدین بیان میکند که مسا ل مهم مددورد اخددتالف ،ازجملدده در انتخدداب
جانشین پادشاه ،با «انفصال قضیه بر قرعه» ،یعنی مراجعه به رأی اکثریت ،حددل و فصددل مینددردد
(اعتصامالدین .)0187 ،در واقددع دوراندی از منازعددات مددذکور بدین طیفهددای مختلددف همچددون
بارونها ،تاجران و نیز کلیسا با سلطنت و پادشاهی ،در متن پدیدهای قرار داشته که از آن بهعنددوان
دولت مطلقه ( )Absolutist Stateیاد میشود و هنوز تا استقرار دولت مشددروطه و نهادینددهشدددن
آرمانهای آن ،زمان زیادی باقی مانده بود (.)Held, 1995: 83
بسیاری از مفاد منشور کبیر ،بعدها در قالب قوانین اساسدی مدددرن کشددورها تصددویب شددده و
تضمینکنندۀ آزادیهای فردی نردیده و زمینهای فراهم نمود که هیچ کددس ورای قددانون نباشددد و
همگددان در پیشددگاه قددانون ،مسدداوی تلق دی شددوند ()Turner,2003:1-2؛ بنددابراین آزادیهددای
تصریحشده در قالب منشور کبیر درعینحال که همواره بهمثابۀ نمودی از حقوق بنیدادین در نظددام
حقوقی بریتانیا تلقی شده است ،در و ع قوانین کشورهای دیگر ،ازجمله ایاالتمتحده نیدز نقددش
بسددزایی داشددته اسددت (O,cinneide,2008:159؛ دهقددان)233-234 :1353،؛ بنددابراین آنچدده
اعتصامالدین نزارش میکند ،مربوط به دورانی است که بسیاری از مفاد و اصول چنین مشروطهای
نهادینه و مستقر شده است.
 -3روایت میرزا ابوطالبخان از «اوضاع ریاست انگلش»
پدر میرزا ابوطالب« ،حاجی محمد بیک خددان» از ترکهددای عباسآبدداد اصددفهان بددود کدده در دورۀ
جوانی به خاطر خوف از نادر شاه ،ایران را ترک و وارد هند میشددود .وی متولددد 1166ق1752/م
در «لکهنو» است که بعدها در جرنۀ کارنزاران و عمال کمپانی هند شرقی انگلیس درآمد .وی بددر
اثر جریانات سیاسی و تغییر مقاماتی که حددامی وی بودنددد ،دچددار مشددکالتی میشددود کدده چددون
پینیریهایش نتیجهای دربرندارد ،بهناچددار و بددا ترزیددب دوسددت قدددیمیاش «کپتددان رچدسددن»
( )Captain Richardsonبرای رهایی از پریشانحالی و ارا دۀ شددکایت ،در زددره رمضددان /1213
فوریۀ  1799بار سفر میبندد (اصفهانی )7-12 :1383 ،و در  25شعبان  1214برابددر بددا  21ژانویدۀ
 1800به لندن رسیده و بیش از دو سال در آنجا اقامت میکند .وی در این شهر مورد استقبال نرم
مستر «دنداس» وزیر هندوستان و دیگر مقامات انگلیسی ازجمله ملکدۀ انگلددیس قددرار مینیدرد و
حتی به قول خودش ،روزنامهها از وی با عنوان «پرشن پرنس» ( )Persian princeیعنی شدداهزادۀ
ایران یاد میکنند؛ لقبی که ظاهراً برای پیشدبُرد کددار وی در میدان انگلیسدیهایی کدده بددرای القدداب
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اهمیت زیادی قا لند ،مؤثر بوده است (رایت .)105 :1364 ،میرزا ابوطالب پس از بازنشت از سفر
خددود در  15ربیعالثددانی ( 4/1218انوسددت 1803م) وارد کلکتدده مددیشددود و بددا اسددتفاده از
یادداشتهایش شرو به نگارش سفرنامۀ خود با عنوان «مسیر طالبی فی بالد افرنجی» میکنددد .بددا
آنکه وی ابراز امیدواری میکند که مردمِ روزنارش که مخاطب نوشتۀ او قرار مینیرند ،بتواننددد از
آن بهرۀ الزم را ببرند؛ اما خود وی بر آن است که به سبب «قصور همت ابنای روزنار» و نیز انوا
رذایل اخالقی و امور باطل ،بسیاری در ممالک اسالمی از روی زفلت ،بدانچه دارنددد خشددنودند و
بلکه همۀ علم را منحصر در هددر آنچدده خددود دارنددد ،برمیشددمارند و عامدۀ مددردم نیدز بدده سددبب
نرفتاریهای خود ،توجهی بدین امور ندارند (اصفهانی .)4-5: 1383،البتدده نوشددتهها و توصدیفات
میرزا ابوطالب ،چندان هم بیتأثیر نبوده است؛ بددرای مثددال زالمحسدین یوسددفی از احتمددال تددأثیر
سفرنامۀ طالبی بر ذهنیت ایرانیان از او ا تمدن جدید و ازجمله در خلق داسددتان «امیرارسددالن»،
اثر محمدعلی نقیبالممالک ،نقال ناصرالدین شاه ،سخن بدده میدان آوده اسددت (یوسددفی5 :1367 ،
.)40،
در کل ،رویکرد میرزا ابوطالب ،مبتنیبددر تمجیدد و تعریدف از مددردم انگلسددتان و جاذبددههددای
مختلف زندنی ایشان است .هرچند که البته در خصوو مواردی مثل عدماعتقاد به دین و معدداد و
برعکس ،نرایش ایشان به فلسفه ،دوستی زیاد نسبتبه ثروت و امور مادی و دنیوی و مددواردی از
این دست ،نقدهایی را متوجه مردم آن دیار میسازد که طرح آنها ناهی به سبب تعلّقات دیندی و
سنتی وی و دفا از آنها بوده است.
 -1-3نگاهی فرمالیستی به مشروطیت انگلیس
میرزا ابوطالب نظام سیاسی انگلیس را متشکل از چهار جزء میداند که بین «شدداه و امددرا و رعایدا»
تقسیم شده است« :نخستین شخص و جزو اعظم آن ،پادشاه است ...جزو ثانی این ریاست ولیعهد،
که نخستین فرزند پادشاه است ،میباشد  ...جزو سیوم که دخل تمام در کار ملک و ریاسددت دارد،
مجلددس وزراسددت» (اصددفهانی)239-241 :1383 ،؛ وی پارلمددان را جددزء چهددارم نظددام انگل دیس
برشمرده است و در مورد رکن نخست یعنی پادشاه تأکید میکند با آنکدده وی اختیدار انجددام امددور
زیرقانونی را دارد« ،اما پادشاه وقت ،کنگ جاج دام اقباله ،آنقدر مؤدب و مهذب بدده اخددالق اسددت
که بالطبع رازب به شر نیست؛ بلکه تمام اوقات او مصروف نیکخواهی خلق و تحریض ایشان بر
کشتوکار و علوم و هنر است و از امور نفسانی صد هزار مرحله دور .بدده ذات خددود کشددتوکار
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زراعت مینماید و به مدرسهها رفته ،استفسار حال طلبه علوم میکند .عمدۀ دلیددل بددر محاسددن او
اینکه ق ّوت عزل قضات را از خود سلب نمود و بیم و امید ایشان را از ارکان سلطنت دور کددرد تددا
در اجرای احکام حق ،از کسی پروا نکنند» (همان.)239-240 :
عدماختیار پادشاه در عزل قضات در فقرۀ مزبور ،ناظر بددر تفکیدک و اسددتقالل قددوۀ قضددا یه و
عدمدخالت پادشاه در امور قضاوت بر مبنددای قددانون تسددویۀ ( )Act of settlementسددال 1701
است که سه قوه را از هم تفکیک و وظایف آنها را معدیّن کددرد (عفیفدی .)90-91 :1337،اختیدار
پادشاه در انجام کارِ خالف قانون نیز به برخی اختیارات پادشاه در برخی موارد خاو و اسددتثنایی
اشاره دارد که میرزا با تعبیر «ماسوای امور مستمره» و یا امور «زیر مستمر» از آنها یاد میکند .البته
رعایت قانون و التزام به اموری همچون تفکیک قوا از سوی پادشاه انگلستان ،صرفاً بنددا بدده ادب و
خوشاخالقی شخصی نبوده و وی فق برطبق خواست شخصدی خددویش دسددت از خودکددامگی
برنداشته بود؛ برعکس تقیّدِ پادشاه به قانون و پارلمان و تفکیک و تقسدیم قدددرت ،بنددا بدده اصددول
مندرج در منشور کبیر ،قانون تسویه و نیدز تحددوالت و مبددارزات برآمددده از انقالبهددای  1648و
 1688حاصل شده بودند (حا ری127 -128 :1374،؛ استارکی.)47 :1397 ،
بنا بر اعتقدداد پژوهشددگرانِ تدداریخ مشددروطۀ انگلددیس ازجملدده «ویلیددام فلمینددگ» ( William

« ،)flemingشویلر» ( )schulerو «وسددتون» ( ،)westonاز نیمددههای قددرن هفدددهم تددا نخسددتین
دهددههای قددرن نددوزدهم ،در انگلسددتان قددانون اساسددی مبتنیبددر «حکومددت آمیختدده» ( mixed

 )governmentمورد پذیرش بوده است و ارکان نظام سیاسی ،بر سه اصل سددلطنت ،اشددرافینری
و دموکراسی بنا شده بود که نمایندنان هر رکن بهترتیب شامل شاه ،مجلس اعیان (سنا) و مجلددس
ت
عوام (شورای ملددی) بودنددد (حددا ری )127 -128 :1374،و پادشدداه انگلددیس نیدز بنددا بدده ماهید ِ
«حکومت آمیخته» ،مقیّد و مجبور به همکاری بددا قددانون و پارلمددان بددوده اسددت .بدده تعبیدر میددرزا
ابوطالب« ،اجرای امور در پرلمنت مشروط بر کثرت قایالن بر مانعان است ...پادشاه و امددرا بدددون
فتوای پرلمنت بر کاری اقدام نمینمایند» .وی با آنکدده جریددان امددور و تبددادل نظددر نمایندددنان در
پارلمان را «چون خیل طوطی» و «مضحکه بر رعایا و فریب عوام» میپندارد ،آثار مثبتی نیدز بددرای
آن برمیشمارد (اصفهانی .)241-242 :1383 ،میرزا با اشاره به انتخاب نمایندنان پارلمان و شددرح
وظایف آنها که وی با تعبیر «عمدهالرعایا» از آنها یاد کرده و اشاره میکند که برای مدت  7سددال
انتخاب میشوند؛ اظهار میکند که ایشان در «پرلمنتهوس» که در لندن واقع است ،حا ر شده و
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بر امور کشور نظارت میکنند« :اول کار ایشان آن است که نقشه خرج آن سال را که بهواسطۀ وزرا
درست شده میبینند؛ انر پسندیده است به همان و ع و اال بعد حک و اصالح متساوی بر نددردن
رعایا میاندازند»؛ اقدام به صلح و جنگ و همۀ اقدامات جدید نیز مشروط به تصویب نمایندددنان
پارلمان است .بهطورکلی همۀ امور مملکت با تصویب پارلمان باید باشد« :قوانین ریاست ملددک و
تجارت و عدالت و هر چیزی که در انگلش است ،تمام ساختۀ رأی همددین پرلمنددت اسددت .حتددی
حدود ننهکاران هم تعلّق به شریعت و احکام سماوی ندارند؛ بنابراین بدده اقتضددای وقددت و حددال
طبایع و تجربه قضاوت ،احکام و حدود برنرداننددد و شدددیدتر و سددهلتر سددازند» (همددان-251 :
.)250
از تصویری که میرزا در سفرنامهاش ذیل عنوان «او ا ریاست انگلش» ارا دده کددرده ،میتددوان
دریافت که او با انوا نظامهای سیاسی زمانه و ازجمله پادشاهی مطلقه ،جمهوری و نیدز مشددروطۀ
انگلستان آشنا بوده است .هرچند که وی متعرّض مبانی فلسفی و نظری مرتب با سلطنت مشروطه
انگلستان نمیشود ،اما جلوههای آن و اموری ازقبیل مصونیت جان ،مال و آبروی مردم ،آزادی بیان
و نیز آزادی در انجام هر کاری که برخالف قانون نبوده و باعث زیان کسدی نشددود ،سددلب اختیدار
پادشاه از عزل قضات ،برقراری صلح ،آرامش و یگانگی میان دولت و ملت« ،صیانت اهلکدداران از
خطا» ،نظارت پارلمان بر امور اجرایددی کشددور ،تددرس عمددوم انگلیسدیها از شکسددتن قددانون کدده
نتیجهاش «ق ّوت ملت و دولت و اتفاق جماعت است که عمدۀ فواید مدنی است»« ،رزبت عقددالی
ایشان بر فواید عام و تنفر از مضرات عام» (اشاره و دالّ بر اصل  (Government by consentرا
با تأکید مورد توجه قرار داده است (ر.ک .اصفهانی231-263 :1383 ،؛ عفیفی.)55-76 :1337 ،
میرزا ابوطالب به عرفیبودن قوانین و جدایی دین از سیاست در انگلستان نیز اشارتی داشددته و
تصریح میکند که «حتی حدود ننهکاران هم تعلّق به شریعت و احکام سماوی ندارند» .افزون بددر
آن در برشمردن وظایف و اختیارات وزرای نُهنانۀ دولت بیان میکند کدده وزیددر هشددتم یدا «وزیددر
ارباب عدالت که بهمنزلۀ قا یالقضات است» و نیز وزیر نهم یا «وزیر شریعت عیسوی و کشیشان
ملک» ،از باب تعلّق به «شریعت عیسوی انگلش» ،در امددور سیاسدی و معیشددتی مددردم مداخلددهای
ندارند (اصفهانی .)251-248 :1383،البته چنین تمددایزی بددهمددرور و در طددول تدداریخ انگلسددتان و
بسیاری از کشورهای مدرن ،به رسمیت شناخته شد .در صورتی که در طلیعۀ مشروطۀ انگلستان و
زمان صدور منشور کبیر ،نمیتوان نقش بخشی از کلیسا ازجمله نقش «استفن لنگتون» ( Stephen
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 )Langtonدر مقام اسقف اعظم ( )Archbishopانگلستان در همراهی با بارونهددا و اشددراف در
نبرد علیه «جان» ،پادشاه وقت کشددور را نادیدده نرفددت .البتدده در آن زمددان تعدددادی از اسددقفها،
کشیشها و مقامات کلیسا خود جزو زمینداران بزرگ و مهم بودند و در جریدان نددرفتن امتیداز از
پادشددداه ،ذینفدددع بودندددد (ر.ک .اسدددتارکی24-27 :1397 ،؛ دهقدددان-250 ،131-132 :1353 ،
249؛.)Fischer Drew,2004: 1-11
 -4عبداللطیف شوشتری (1172 -1220ق)؛ روایتی از دور
عبداللطیف شوشتری فرزند سید ابیطالب از سادات نوریۀ شوشددتر و از نوادنددان سددید نعمددتاهلل
جزایری ،فقیه معددروف اواخددر دورۀ صددفویه اسددت (شوشددتری .)11 :1363 ،وی نهددم ذیالحجدده
( 3/1172سپتامبر 1759م) در شوشتر به دنیا آمد و پس از تحصیل علوم دینی و اقامددت در عددراق،
در محرم  /1203نوامبر1788م به کلکته رفددت (همددان .)234-237:وی نیدز بددا زندددنی در هنددد و
مشاهدۀ اقدامات و سیاستهای کارنزاران کمپانی هند شرقی انگلیس و مطالعدۀ منددابع موجددود در
هند ،با زوایایی از تمدن جدید زرب آشنا شده و دریافتهای خود از این تمدن را یکصدوهشددت
سال قبل از صدور فرمان مشروطه (1324ق) تدوین کرد .رسالۀ او شامل دو بخددش اسددت :بخددش
اصلی آن« ،تحفهالعالم» نامیده شده که نگارش آن در 1216ق1801/م مقارن با سددالهای شددکوفایی
انقالب صنعتی انگلستان که دوازده سال از وقو انقالب کبیر فرانسه (1789م) سپری شده بود ،به
اتمام رسیده است .بخش دوم نیز بددا عنددوان «ذيلالتحفةة» در 1219ق1804/م بدده پایدان رسدید .در
قسمت نخست بخش اصلی ،فصولی به شرح او ا و احوال شوشتر و مناطق همجوار اختصاو
یافته است که «احمد کسروی» ،بر آن است که شوشددتری در آن بخددش ،اقدددام بدده دزدی مطالددب
کتاب عموی خویش ،سید عبداهلل شوشتری نموده و مطالب کتاب عمویش را عمدتاً بدون ارجددا ،
به نام خود آورده است (کسروی.)257-261 :1356 ،
« -1-4انتظام امور سلطنت» :الگویی برای ترقی ایران
شوشتری نظام مشروطۀ انگلیس را با تعبیر «انتظام امور سلطنت» و با ادبیات و مفاهیمی ساده و نه
لزوماً مدرن توصیف میکند .وی با اشاره به برخی از ویژنیهای نظام مشروطۀ انگلدیس ،ازجملدده
اعمال قانونمند قدرت؛ رعایت اصل مشورت و مراجعه به رأی اکثریت؛ تقسیم و تفکیک قدرت و
حاکمیت خرد جمعی در تصمیمنیریهای کالن کشور ،مینویسد« :حکما بعد از اجرای اکثددری از

سفرنامههای فارسیِ هند؛ نخستین روایتگران نظام مشروطۀ انگلیس

225

قوانین مذکوره به فکر انتظام سلطنت افتادند ...آخراالمر همه را رأی بدین قرار نرفت که پادشاه را
مسلوباالختیار کنند ...پادشاه ...قتل نفس یا ا رار احدی حتی زدن یکی از خدمدده خددود را قددادر
نیست .مادام که حکم قضات نشود هیچ سیاستی اجرا نگردد ...بعد از سلب اختیار از پادشاه ،قوا م
سلطنت را به سه امر مضبوط ساختند :پادشاه و امرا و رعایا .بدین نحو کدده هرندداه امددری از امددور
عظیمه اتفاق افتد ،مادام که این سه فرقه یک رأی نزنند آن کار صورت نگیرد .خانهای بسیار عددالی
در پایتخت بنا نهادند و به شورا و خانه مشورت موسوم سدداختند ...رعایددای هددر شددهر و قصددبه از
جانب خود هر که را سزاوار دانند وکیل کنند که در پایۀ سریر سلطنت حا ر باشددد تددا کارهددا بدده
مشورت همگی انجام یابند ...زیاده بر هفت سال این خدمت را به کسی نگذارند .بعددد از انقضددای
هفت سال ،دیگری را معیّن کنند (شوشتری.)276-277 :1363 ،
به بیان وی برای تصمیمنیری در امور مهمی ازقبیلِ جنگ یا صلح ،مجلددس شددورا بددا حضددور
پادشاه و «سران و سرکردنان و تمامی امددرای خُددرد و بددزرگ و وکددالی رعایددای جمیددع بلدددان و
قصبات» تشکیل میشود و هر کسی هر نظری را که «صالح مملکت در آن دانددد» ،ابددراز مددیدارد.
سرانجام درجهت اخذ تصمیم نهایی ،نظرات مختلف را مالحظه کرده« ،حکم بر زالب کنند و انددر
نصف آن مردم به یک رأی و نصفی دیگر رأی علیحده اندیشند ،پادشاه مختار است به هر طددرف
که میل کند آن رأی پسندیده است ،دیگر کسی را مجال تغییر و تبدیل نیست» .از نظر وی ،این امر
فواید و حکمتی دارد ازجمله اینکه« :هرناه امری منقح شد ،هر چه خددرج آن کددار شددود رعایددا از
طیب خاطر دهند و عذر نیاورند .پادشاه و امرا نیز بقدر حصه خود در خددرج آن کددار ،مدددد کننددد.
امری مختلفٌفیه نیست که کسی بر آن ایستادنی نماید» (همان .)277 :وی توافق بین این سه رکن
را شرط هر اقدامی دانسته و به انتخاب نمایندددنان پارلمددان بددر مبنددای رأی اکثریدت مددردم اشدداره
میکند؛ نمایندنان منتخب نیدز بددا دارا بددودن آزادی بیدان و اظهددارنظر ،براسدداس مشددورت و رأی
اکثریت و مبنا قرار دادن منافع مردم و کشور به تصمیمنیری و و ع قانون میپردازنددد .از دیددناه
وی ،فایدۀ چنین روشی فراهمشدن زمینه برای اتخاذ تدابیر خردمندانه در امور کشور و ایجاد وفاق
و همدلی بین دولت و ملت و همچنین مشارکت همه طبقات در اتخاذ تدابیر و اجرای آنهاست.
حفظ حقوق مردم و رعایت اصل برابری ،از دیگر ویژنیهای اساسی نظام مشددروطیت اسددت
( )Bellemy,2007: 1&7, Murkens,2009: 442- 444کدده شوشددتری در تو دیحِ «خان دۀ
عدالت» ،بدانها اشاره کرده و عدالت انوشیروان را در مقایسه با مساوات و روند رسیدنی منصفانه

226

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

سال  /13شمارۀ 41

و مبتنیبر قانون انگلیسیان ،ناچیز و بلکه اسباب شرمندنی برمیشددمارد (شوشددتری-283 :1363 ،
 .)279این برابری ،که در منشور کبیر تعیین شده بود ،بعدها با قددانون «هیبددز کددورپس» ( Habeas

 )Corpsقددوام بیشددتری یافددت و در  ،1701بددا قددانون تسددویه تکمیدل شددد (عفیفدی.)69 :1337 ،
شوشتری ،حاکمیت نظام مشروطۀ انگلیس را به قدرتمندی این کشور و رفاه مردم آن ،پیوند زده و
مینویسد« :از سالطین با اقتدار ،پادشاه انگلستان است .انر چدده از اکثددری از سددالطین نصددارا بدده
عُدددت و بسدد مملکددت در یددوروپ کمتددر ،امددا حظّددش از رأی و تدددبیر و رعیددتپروری و
انصافنستری بیشتر است .مردم آن مرز و بوم به رأی و هوش از فِرَق دیگددر فرنددگ ،ممتدداز و در
تدبیر مُدُن و معیشت در کلّ جهان بیانبازند» (شوشتری.)259 :1363 ،
در ادامه البته بدین نکته نیز توجه میکند که« :بعد از آنکدده از انتظددام امددور سددلطنت و قددوانین
ریاست و معیشت و تدبیر مُدُن حکما را آسودنی بهددم رسدید ،بدده فکددر تحقیدق حقددایق اشدیاء و
سیاحت برّ و بحر و تسخیر ممالددک افتادنددد» (همددان .)284:بدده ایدن ترتیدب ،شوشددتری در کنددار
برشمردن دستاوردهای علمی و سیاسدی زددرب و ازجملدده انگلسددتان ،فددزونخددواهی آنهددارا نیدز
خاطرنشان میسازد (حا ری)274 :1380،؛ هرچند که بهنظر میرسددد ،اشددارت وی بدیش از آنکدده
ناظر به مذمّت و نکوهش انگلیسیها باشد ،معطوف بدان است کدده تفددوق و برتددری انگلسددتان در
ورای مرزهایش را نتیجۀ پیشرفتهای درونی و داخلدی ایدن کشددور برشددمارد .بددالطبع شوشددتری
متعرّض این مسئله هم نشده است که آیا امکان استفاده از دستاوردهای علمی و سیاسدی در عدینِ
مصونماندن از تبعات استعماری کشورهایی همچون انگلستان وجود دارد یدا ندده .حساسدیت ایدن
قضیه آنگاه افزونتر میشود که شوشتری در آسیبشناسی خویش در خصددوو او ددا و احددوال
هند ،بر «وجوه متکثره بیانتظامی» و تصدی امور از سددوی «کارکنددان بدیرأی و هددوش» کدده بدین
خودشان نیز دارای نفاق و چنددستگی هستند ،تأکید میکنددد (شوشددتری .)150 :1363 ،شوشددتری
در جاهایی نام را از این نیز فراتر مینهد و سعی دارد اختالف عمدۀ زرب و بهویژه انگلسددتان بددا
مناطق دیگر را در تفاوتی برجسته نماید که در نو نگاه به طبیعت و علددم پدیددار شددده اسددت و
مینویسد« :حکمای اسالمی و ازلب دانشمندان ملیّون و زیرهم ،خاصه جماعتی را که سابقاً عبدددۀ
نجوم بودهاند ،در تأثیرات کواکب اعتقادی عظیم است .به حدی که هرچدده در ایدن عددالم کددون و
فساد حادث نردد همه را از تأثیرات نجوم میدانند .خالفاً لالنگلیسیه که حکمای آنها را اعتقادی
به تأثیرات کواکب به نحوی که حکمای ماتقدم نوشتهاند ،نیست» (همان .)36 :بدینترتیب وی بددا
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نگاهی نقادانه به حوزههای مختلف علمی ازجمله تاریخ از اینکه در آنهددا اخبددار و روایداتی وارد
شده و مورد توجه استناد قرار مینیرد که یا قابلقبول از جانب «عقددل سددلیم» نیسددت و یدا اینکدده
حداقل «عقول قاصره» ما از امکان فهم آنها عاجز است ،از اتخدداذ رویکددردی علمدی بدده مباحددث
مختلف دفا میکند .در واقع از منطق نفتار وی چنین برمیآید که بدین ترقدی بددا نگدداهی علمدی
پیوندی وثیق وجود دارد که همین سبب نگاه آسیبشناسانۀ وی به و ددعیت کشددورهای شددرقی و
اسالمی نیز شده است.
افزونبر آن ،شوشتری بین استقرار مشروطیت و ترقدی ،پیونددد برقددرار کددرده و مشددروطیت را
وسیلهای برای تدبیر مدددن و رفدداه و آسددایش خلددق میدانددد .چنانچدده ددمن اشدداره بدده پیددروزی
آقامحمدخان قاجار بر نرجیان و قوای کاترین کبیر ،سلطنت خودکامدده و مسددتبده را مایدۀ ددعف
ایران دانسته و بر این باور است که انر نظام سیاسی ایران نیز به مانند انگلیس« ،منتظم» شود ،ایران
به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد شد و بههمینسبب مینویسد« :الحددق در آن معرکدده ،قزلباشددیه،
داد مردی و مردانگی دادند .افسوس و صد هزار دریغ که در سلطنت آن کشور انتظامی نیست .انر
امر ریاست در آن قطعه زمین منتظم نردد ،پادشاه قزلباش بر کل سالطین جهان فایق آید و احدی
را مجال برابری با او نماند» (همان.)339 :
 -5مقایسۀ تحلیلی-تطبیقی سه سفرنامه
اعتصامالدین ،عبداللطیف شوشتری و میدرزا ابوطالبخددان را بنددا بددر اطالعددات موجددود ،میتددوان
نخستین روایتنران نظام مشروطیت به زبان فارسی دانست .اعتصامالدین بددا ادبیدات و مفدداهیمی
سنتی به توصیف مشروطیت پرداخته است و مسلوباالختیاربودن پادشدداه ،تفکیدک قددوا و اعمددال
قانونمند و دموکراتیک قدرت را از خصوصیات اصلی نظام مزبور عنوان میکند و بهرزم اینکه بدده
نکوهش نظامهای استبدادی و خودکامه پرداخته و بین استقرار مشروطیت و ترقی مملکت و رفدداه
و آسایش مردم ،ارتباط مستقیمی برقرار میکند ،مستقیماً و به تفصیل به نقددد نظامهددای اسددتبدادی
رایج در بالد اسالمی یا ایران نمیپردازد.
شوشتری در مقایسه با دو نویسندۀ دیگددر و بددا وجددود آنکدده انگلدیس و نهادهددای سیاسدی آن
ازجمله پارلمان آن را مستقیم و از نزدیک ندیدده بددود ،نسددبتبدده أخددذ دسددتاوردهای مشددروطیت
انگلستان و استفاده از آن برای ایران ،توجه بیشتری دارد .وی از سویی تکددوین مشددروطیت را بدده
زایلنشددتن نفددوذ و اقتدددار کلیسددای روم و اسددتقالل مددذهبی انگلدیس و نیدز دخالددت فیلسددوفان
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طبیعیمشرب نسبت میدهد (شوشددتری )251 -254 :1363 ،و از سددوی دیگددر وی بدین اسددتقرار
مشروطیت و ترقی و قدرتمندی انگلیس و رفاه حال و تأمین حقددوق مددردم ایدن کشددور ارتبدداطی
مستقیم مشاهده میکنددد و از همدین رهگددذر از نظددام اسددتبدادی ایدران انتقدداد کددرده و حاکمیدت
مشروطیت را شرط ترقی و قدرتمندی ایران عنوان میکند و هرچنددد در جاهددایی بدده تبدداین نظددام
مدرن انگلیس با اسالم اذعان دارد ،اما درنهایت شددرط ترقدی مملکددت و رفدداه حددال مددردم را در
استقرار مشروطیت میداند (همان .)339 :با وجود این ،شوشتری در کل بدون ارا ۀ راهحلدی بددرای
رفع مباینت مزبور ،تنها به توصیه و آرزوی «انتظام سلطنت» در ایدران بسددنده میکنددد .او امیددوار
است که نگارش اثرش بتواند حرکتی در همین راستا بیافریند و حداقل کنجکاویها را برانگیزانددد:
«آن مقدار هم که قلم سیهتاب در این مرحله تکاپو نمود ،شگفت و انبساط ناظران منظور بود .و یا
مگر یکی از سالطین هوشمند و آیندنان با خددرد پیونددد ،بدددقِت و سددزا نگرنددد و َنددردۀ انتظددام و
استحکام سلطنت و امور معیشت و تدبیر مُدُن را بردارند» (همان).
از سوی دیگر میرزا ابوطالب سالها بعد از اعتصامالدین و در حدود دو سال بعد از شوشتری،
به روایت مشاهدات مستقیم خود از انگلیس و ازجمله پارلمان این کشور پرداخته اسددت .بددا آنکدده
وی در ابتدای سفرنامۀ خود ،هدف از نگارش سفرنامه را انعکاس شیوۀ حکمراندی اروپددایی بددرای
الگوبرداری مسلمانان از آنها عنوان میکند ،ولی زمانی کدده بدده روایدت مشددروطیت میپددردازد ،از
توصیف سازوکار ظاهری مشروطیت و نهادهای وابسته به آن فراتددر نمدیرود و بدده ارا دۀ روایتدی
صوری و سطحی از مشروطیت و قوانین انگلیس اکتفا میکند و از این نظر ،افزودهای بددر مطالددب
اعتصامالدین و شوشتری ندارد .در من وی برخالف شوشتری ،بر آن اسددت کدده بدین نظامهددای
مدرن زربی و اسالم مباینتی وجود ندارد؛ ازایدنروسددت کدده میدرزا ابوطالددب نیدز امیددوار اسددت،
نوشتهاش بتواند «سبب حرکت طالبین نردد و عامۀ خالیق تربیت اوالد و طریق زیستن ایشددان در
منزل و آداب تمدن و ریاست آن ملک و صنایع و بدایع آنها ،که اکثر متبدداین و متعددارض قددوانین
اسالم نیست و اثر نیک آن در آن جماعت ظاهر و هویداست ،مطلع شده تتبع نمایند و فواید آن به
روزنار خود بردارند» (اصفهانی.)4 :1383 ،
در سفرنامۀ طالبی ،من تمجید از ساختار حکومتی انگلستان ،رویکددرد اتخاذشددده بیشددتر در
راستای نوعی بهبود و عیت قبلی درنظر نرفته میشود ،نه جبرانی بددرای ددعفهایی کدده جامعدده
ایرانی داشته است .به نظر میرسد در ذهن ایدن دسددته از سفرنامهنویسددان ،هنددوز و ددعیت ایدران
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بهعنوان کشوری عقبمانده از قافلدۀ تمدددن زربدی ،مسددئلهمند ( )problematicنشددده اسددت .در
مواردی ابعاد و وجوه متفاوتی از سنت و مدرنیته بدده مددوازات هددم مطددرح میشددوند؛ بیآنکدده بدده
هماوردی و نزا بین آنها پرداخته شود .برای نمونه ،شوشتری در همان حالی کدده متددأثر از شدیوۀ
حکمرانی و فرمانروایی مدرن است ،همزمان برای تو یح مفاهیم مدرنی مثددل شددهروند ،ملددت یدا
مردمِ برخوردار از حقوق ،از اصطالح سنتی «رعایا» استفاده مینماید .شاید بددرای ایجدداد و توسددعۀ
نظام فکری جدید ،باید زمانی مینذشت و مواجههای انتقادیتر شددکل مینرفددت؛ چراکدده انتقددال
مفاهیم و اندیشهها ،صرفاً روندی مکانیکی و فنی ندارد؛ بلکه جوامع من آشنایی با نفتمانهددا و
اصول فکری نوین ،باید بهمرور دست به برساختن انتقادی و آناهانه مفاهیم بزنند.
شخصی مثل شوشتری با آنکه بهدرستی تصریح میکند که ترتیب و سامان پیشدین سیاسدی در
انگلستان که مبتنیبر روش «زلبه» بوده است ،بهمرور و با تددأمالت عقالندی خددردورزان بدده شدیوۀ
محدود و مقیّدی درآمده است ،اما در آنجایی که باید تحلیلی از چرایی و نحوۀ این تغییر و تطددور
ارا ه دهد ،از نفتار بازمیماند .در نزد وی البته آرزوی استفاده از این دسددتاوردها ،وجددود داشددته و
بلکه بدانها تأکید ورزیده میشود؛ اما هیچ ارزیابی و توصیفی از سوی مؤلف در خصددوو اینکدده
فاصلۀ واقعیت موجود و آنچه باید بدان رسید ،کدام است ،دیدده نمیشددود .نددو نگدداه وی بیشددتر
معطوف به نهادهای شددکلنرفته در طددول تدداریخ و مناسددبات مربددوط اسددت تددا تبیددین چرایددی و
چگونگی تکوین آنها .بهنظر میرسد فردی همچون اعتصامالدین تا حدودی به شناخت درجدداتی
از ابعاد مشروطیت و آثار آن نا ل شده بود؛ چراکه حداقل این باور در اندیشۀ وی نمود داشته کدده
مشروطۀ انگلستان ،بر اثر بهادادن به مردم و سهیمکردن ایشان در قدرت و نیز به سددبب نظددارت و
نمایندنی مردم در ارکان اداری و سیاسیشان حاصل شده است .این دیدناه زمینهساز ایجاد نددوعی
مقایسه بین و عیت کنونی ایرانیان با او ا کشورهای زربی را فددراهم آورده اسددت و تمهیددات
الزم برای نوعی اندیشه انتقادی دربارۀ زرب را مهیا میسدداخت .نکتدۀ واپسدین آنکدده مو ددوعیت
یافتن و رورت مشروطه و مقیّدکردن سلطنت به اصولی معیّن در انگلستانِ سدههای میانه ،بر اثر
تحوالت چندی پدیدار شد که ازجملۀ آنها بروز خسارات و نار ددایتیهای ناشدی از جنگهددای
صلیبی بود و ازاینرو ظاهراً برای ایرانیان نیز باید زمانی سپری میشد تا متعاقب ناکامی در جنددگ
با روسها ،به اهمیت و رورت نانزیر مشروطه و لزوم اقتباس آن پدی بددرده و درصدددد اخددذ آن
برآیند.
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 -6نتیجه
با آنکه دریافت سفرنامههای مذکور از مشروطیت ،مبتنیبر تحلیل مبددانی نظددری تحددوالت اندیشدۀ
سیاسی مدرن اروپا نبود و هیچکدام از آنها نفتددار مشخصدی بددرای ترقدی مسددلمانان یدا ایرانیدان
نداشتند؛ ولی وجوهی از شیوۀ رویارویی مسلمانان و ایرانیان بددا مظدداهر تمدددن مدددرن اروپددایی را
منعکس کرده و برای نخستین بار ،برخی از نهادهای مدرن و نیز مضمون برخی از مفاهیم مدرن را
پیشِروی مخاطبان خود قرار میدهند .بهنظر میرسد افزونبر تعلّقات سددنتی خددود ،ایدن افددراد در
عدمارا ۀ روایتی ایجابی و مشخص از مشروطیت انگلستان ،آننونه کدده بتوانددد احتمدداالً سددرلوحۀ
مردم و مسئوالن ایران قرار نیرد ،نرایشهای سیاسی و وابستگی آنها به نهادهای قدرت در هنددد
و ازجمله به انگلیسیها نیز مدؤثر بددوده تاجاییکدده حتدی سددبب ایجدداد نددوعی نگدداه همدالندده بدده
انگلیسیها در بخش قابلتوجهی از نوشتههای ایشان شده است .همچنین نویسندنان سفرنامههای
مزبور ،هنوز در فضای واکنشی و درماندنی ناشی از شکست ایران از روسیه و فشار تمدن جدیدد
قرار نداشتند و از این جهت طبیعی است که سفرنامۀ آنها با دزدزۀ ترقدی و در چددارچوب و یدا
تحتتأثیر نفتار ترقیخواهی و تجدد و با آناهی از مبانی اندیشۀ سیاسی مدرن اروپا نگاشته نشده
باشد .همچنانکه در نظر ایشان ،زرب و ازجمله انگلستان بهعنوان تنها الگوی پیشرفت که انحطدداط
و عقبماندددنی ای دران را بای دد بددا آن مقایسدده کددرد ،تلق دی نمیشددد؛ بنددابراین ایشددان را میتددوان
روایتنرانی دانست که قبل از طرح اندیشۀ انحطاط و عقبماندنی ایران و شددکلنیدری دزدزدۀ
ترقی ،به ارا ۀ روایتی از مشروطۀ انگلستان پرداختند .این کاستی لزوماً چیدزی از اهمیدت جایگدداه
این متون کم نمیکند و ارزش روایت این دسته از سفرنامهنویسان نباید مغفول بمانددد .آشددنایی یدا
دیدناه ایشان و البته توجه به منطق تحوالت بعدی خاطرنشان میسازد که طرح مسئلهای با عنددوان
عقبماندنی ایرانیان تا حدود زیادی اوالً بهمرور زمان و بهخصوو در اثر مشاهدۀ ناکارآمدیها و
ناکامیهایی همانند شکست ایران از روسیه مطرح شد و ثانیاً ظاهراً وقوف به مسئلۀ عقددبماندددنی
برای آنها که داخل ایران بودند ،بدیش از آنهددا کدده در مندداطقی همچددون هنددد حضددور داشددتند،
مو وعیت محوری یافت .مضاف بر این ،بخش مهمی از ایرانیانی کدده بعدددها بددا تحددوالت دنیدای
مدرن آشنا شدند ،بهتدریج نرایش بیشتری نسبتبه فهم ماهیت نرمافزاراندده یعندی اندیشدده و فکددر
مندرج در متن تحوالت مدرن پیدا کردند؛ چیزی که در نزد سفرنامهنویسان هندددی کدده عمدددتاً از
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رجال سیاسی بودند ،تقریباً زایب بود و آنهددا بیشددتر ،ابعدداد سددختافزارانه و نهددادی تحددوالت را
مدنظر قرار داده بودند.
افزونبر سازوکارهای زبانی همچون عدمترجمه و نشر سفرنامههای مذکور در آن مقطع زمانی
در ایران یا فاصلۀ مکانی و زمانی ،شاید همین تفدداوتِ منظرهاسددت کدده باعددث میشددود نتددوان از
تأثیرنذاریِ مستقیم و ایجابیِ این دسته از تأمالت ایرانیان هندی بر مشروطیت ایران سخن به میان
آورد .بااینحال ،این متون نشانههایی از نخستین مواجهههای ذهن و فکر ایرانی با تحوالت جدیدد
را نشان میدهد .شاید بتوان این آثار را بهلحاظ مفهومی و نظری در حدفاصل بین ایجاد حیدرت و
شگفتی ،از آن نو که بعدها امثال «میرزا ابوالحسنخان ایلچی»ها بدان دچار شده بودند و سددرآزاز
تأمالتی از نو سؤالی که عباس میرزا دربارۀ اینکه چرا و ع ما این نونه شددده و چدده بایدد کددرد،
قلمداد کرد.
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