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هاي ایرانیان از اي بابیه به اتوپیاي جدید توسط سفرنامهبررسی گذر از اتوپیاي هزاره

 فرنگ بر مبناي آراي کارل مانهایم  

  

  علی زاهد ،حسن محدثی گیلوایی، فرامرز معتمددزفولی

  

 )15/5/99، تاریخ پذیرش 15/10/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

هـاي اتوپیـایی    گذار جامعـه ایـران از اندیشـه    هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی

- هایی که بـه شـکل   خواهانه است. اندیشههاي اتوپیایی آزادياي بابیه به سوي اندیشه هزاره

شناختی و معرفتی جنبش مشروطیت کمک نمودند. بـراي پیگیـري   جامعه گیري مقدمات

گیـري  یرامـون شـکل  هاي چهارگانه کارل مانهـایم کـه پ  آل تایپاین هدف با کمک از ایده

اتوپیاي جدید در انتهاي قـرون وسـطی بـه عصـر جدیـد و مـدرن اسـت، بـه ایـن تحـول           

هـاي فرنـگ ایرانیـان بـه کشـورهاي       هاي این پژوهش برگرفته از سـفرنامه  پردازیم. داده می

دهنـده  بندي خود، نشـان هاي پژوهش با رویکرد پدیدارشناسانه در سنخ اروپایی است. یافته

هاي ایرانی دوره قاجاریه بـه فرنـگ، واجـد عناصـر اتوپیـایی از سـنخ        سفرنامهاین است که 

خواهانه بودند و در مخالفت ایدئولوژیک با سـاختارهاي اجتمـاعی آن   اتوپیاي جدید و آزادي

ها و آثـار توانسـتند بـا کنـار زدن و مسـتحیل       دوره نقشی بس مهم ایفا کردند. این اندیشه

یه که در نارضایتی و سرخوردگی مردم از شـرایط موجـود مـورد    اي باب نمودن اتوپیاي هزاره

. این افق و اتوپیاي نو بـه  سگشایی جدیدي شوندتوجه و استقبال واقع شده بود، باعث افق
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واسطه اتوپیاسازي فرنگ در اندیشه و ذهنیت مخاطبان ایرانـی آن عصـر بـه خـوبی شـکل      

ایرانی از مفهوم پیشـرفت و گفتمـان    گرفت. این اتوپیا برسازندة درك جدید و مدرن جامعه

گیـري عصـر   شـناختی ایرانیـان بـراي شـکل    کننـدة معرفتـی و جامعـه   ترقی شـد و آمـاده  

  .مشروطیت شد

  

  اتوپیا، بابیه، پدیدارشناسی، سفرنامه، کارل مانهایم  مفاهیم اصلی:

  

  مقدمه و بیان مسأله

مـدرن اسـت. در گذشـته، جوامـع     امروزه فهم و درك جوامع از خود در درون تاریخ، درکی نـو و  

یافتند. به باور ابن خلدون تاریخ، مجموعه برآمدن و فـرو افتـادن    حرکت خود را دوري و چرخشی می

آور حـوادث  هاي متناوب ظهور و سقوط اقوام، یا حتـی تکرارهـاي مـالل   انگاره«ها و اقوام بود؛  سلسله

رفت و ترقی، مفهومی ناشـناخته بـود و   هاي پیشین مفهوم پیش). در سده51:1372(عنایت، » گذشته

یافتنـد. مفهـوم    ها حرکت خـود را در نسـبت بـه گذشـتگان و چـرخش ایـام مـی        به این سبب دولت

گیري دوبـاره مفهـوم   و ترقی درکی تازه از تاریخ و جامعه بود که پس از رنسانس و با شکل 1پیشرفت

ن در فلسـفه روشـنگري قـرن    اتوپیا شکل گرفت. مشخصـه بیـنش تـاریخی دوره رنسـانس پـس از آ     

آن بود که آدمی با حفظ طبیعت و ماهیت خود، در حال پیشـرفت تـاریخی اسـت (کاسـیرر،      18و17

-آرمـان  ). در غرب، این تغییر و تلقی جدید با شکل گرفتن دوباره مفهوم اتوپیا به صورت303:1370

امعه را بر اساس یک طرح و توان ج که میشهر توماس مور در افق ذهنیت متفکران آغاز شد. بیان آن

تر نمود و از رنج آدمیـان در آن  تر و انسانینظم زمینی برساخت و شکل داد و مناسبات آن را اخالقی

هایی بودند که تصویر آدمیان و تلقی آنـان را از جامعـه و نظـم    سازيکاست. این تحوالت همه مفهوم

نمود. این فهـم جدیـد از جامعـه و جهـت      یداد و عوض م پنداشتند تغییر می که قدسی و ازلی میآن

شـهرهاي جدیـد   گیري مفهوم اتوپیا و آرمانزند از این دوره و با شکلکه به سوي پیشرفت گام میآن

 در غرب شکل گرفت. 

کارل مانهایم در پژوهش خود این تحول تاریخی جدید را در ذیل مفهـوم اتوپیـا و چـالش آن بـا     

هـاي برآمـده از    قرون وسطی راکد در محافظت و چمبرة ایـدئولوژي دهد.  مفهوم ایدئولوژي نشان می

برد. در روایـت مانهـایم ایـن سـاختار اجتمـاعی و نظـم، در برابـر         کلیسا در سکون و توازن به سر می

خواهانه کم قدرت و هژمونی خود را از دست داد و در نسبت با اتوپیاهاي آزادياي کم اتوپیاهاي هزاره

شد و به جامعه پیشـنهاد   درپی توسط فیلسوفان و متفکران و سیاحان طرح مییپس از رنسانس که پ

 
1. Progress 
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گشت متحول شد و پا در مسیر جدیدي از تاریخ و فهم خود از آن نهاد. درك پیشـرفت جامعـه و    می

ماندگی آن، فقط بر مبناي اتوپیاهاي زمینی طرح شده و پیش رو معنی داشـت و ایـن   همچنین عقب

  هاي اجتماعی و سیاسی آتی اروپا گشت.  قالببرندة اننیروي پیش

شود نظم مستقر  اي وجود دارد که طرح آن موجب می به نظر مانهایم در درون مفهوم اتوپیا، اندیشه

چه به عنوان ایدئولوژي در پشتیبانی از نظم موجـود و سـاختار اجتمـاعی    مورد چالش قرار گیرد و آن

هاي اتوپیایی توان  جویی بطلبد و آن را از درون بپاشاند. اندیشهباشد را به معارضه و مبارزه واقعیت می

ها تکیه دارد، مورد پرسـش و  آن را دارند تا مشروعیت ساختارهایی را که بنیان وضعیت موجود بر آن

توانـد خـود را   ها شوند. هر نظم مستقر تکیه بر ایدئولوژي دارد که مینقد قرار دهند و بدیلی براي آن

  کند. ها درك جامعه را از خود و نیروهاي آن را معوج و خنثی می. این ایدئولوژيتوجیه نماید

جامعه ایرانی نیز چون دیگر جوامع پیشین درکی سنتی از تاریخ و تحـول آن داشـت. ایـن درك    

توانسـتند   حرکتی چرخشی و ناظر به مشیت خداوند بود. آدمیان و جوامع به خودي خود هرگز نمـی 

و جهان خود بدهند و در آن مؤثر باشند. مفهوم پیشرفت و ترقی، مفهـومی غایـب    تغییري در جامعه

هـاي   گیري تحوالت جدید در دو قـرن پـیش، همچـون جنـگ    در ذهن و ضمیرشان بود. تنها با شکل

ایران و روس و مسافرت و سفر سـیاحان ایرانـی و مـأموران دولتـی و دانشـجویان بـه دیگـر جوامـع،         

  هـا بـه همـراه داشـت. چـرا کـه       اي از خود و جامعـه بـراي آن   نو و تازه بخصوص فرنگ بود که درك

توانستند شرایط کشـورهاي اروپـایی یـا حتـی هندوسـتان یـا        روز تعداد بیشتري از ایرانیان میروزبه

هاي ایرانـی از   ). نوشته شدن سفرنامه80:1387استانبول را با شرایط کشورشان مقایسه کنند (کدي، 

دهنده راستا و به صورت موازي، نضجگیري جنبش بابیه در این زمان، همد و شکلفرنگ و اخبار جدی

شهر در ذهن و درك جامعۀ ایرانـی آن هنگـام بـود. ایـن دو تلقـی از      دو معنا از اتوپیا و مفهوم آرمان

اي  هـاي تـازه   مفهوم اتوپیا تأثیرات اجتماعی جدیدي بر جامعه ایرانی قرن سیزدهم گذاشت و ظرفیت

  ر بستر جامعه سنتی در حال نو شدن ایجاد نمود.را ب

  هاي زیر را طرح نمود: توان پرسش بنابراین در این پژوهش می

افکنی مفهوم اتوپیا به معنی جدید و مدرن بـراي ایرانیـان نخسـتین بـار چگونـه شـکل       طرح .1

  گرفت؟

جلـو، چگونـه بـه     را به مثابه یک اتوپیاي آزادیخواهانه و رو به» فرنگ«هاي ایرانیان،  سفرنامه .2

  آوردند؟ ترسیم می

اي بابیه را در خود مسـتحیل نمـود و آن را    چگونه اتوپیاي آزادیخواهانه فرنگ، اتوپیاي هزاره .3

  کنار زد و به جاي آن نشست؟

جامعه ایرانی دو قرن پیش چگونه واجد فهم جدیدي از تاریخ و پیشـرفت جامعـه و گفتمـان     .4

 ترقی شد؟
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گیـرد،   عموماً در زمینه مدرنیته و تجدد در جامعه ایرانی شـکل مـی  هایی که  ها و پژوهش تحقیق

تالش دارند تا نحوه گذار جامعه را از یک جامعه سنتی بـه سـوي جامعـه مـدرن نشـان دهنـد. ایـن        

شوند؛ دسته نخست به ابعاد اندیشگی و تحوالت فکري منتج  ها عمدتاً به دو دسته تقسیم می پژوهش

پردازنـد (وحـدت،    هاي فکري مؤثر آن دوره مـی  راي مشروطیت و گفتمانشدن جامعه ایران بو آماده

هـاي پـیش    ) و دسته دوم تحول ساختارهاي اجتماعی و طبقاتی جامعه سنتی ایران در دهه9:1383

چه هدف این پژوهش دنبال ). اما آن5:1377دهند (آبراهامیان،  از مشروطیت را مورد مطالعه قرار می

نگرد، نقش اجتماعی اتوپیا و اتوپیاسـازي   شناسی معرفتی به این تحوالت میعهکند و از زاویه جام می

که چگونه برساخت مفهوم اتوپیـاي  باشد. این بر ذهنیت جامعه ایرانی در آغاز تحوالت جدید خود می

هاي ایرانیان، در ذهن و زبان فارسی براي ایرانیان آن عصـر، گشایشـگر افـق     فرنگ به واسطه سفرنامه

هـاي   گیري سوژه و گفتمان ترقی و پیشرفت شد. نقش اندیشهاز مفهوم جامعه مدرن و شکلجدیدي 

اتوپیایی و آشنا شدن با آن و چگونگی به چـالش کشـیدن ایـدئولوژي و واقعیـت اجتمـاعی صـلب و       

هاي ایرانیان به فرنگ، منظري بدیع و تازه براي نگریستن بـه تحـوالت    ایستاي جامعه توسط سفرنامه

هایی که پیرامون اثـر تحـوالت    دهد که این پژوهش قصد آن را دارد؛ زیرا در پژوهش یران میجامعه ا

اي آن در تقابـل بـا هویـت     گیرد کمتر به هویـت اتوپیـایی و هـزاره    اجتماعی جنبش بابیه صورت می

هـاي ایرانیـان مطـرح و     خواهانه عصر جدید و مفهوم فرنگ که در آن عصر به واسـطه سـفرنامه  آزادي

  .شود ث انحالل آن در اتوپیاي جدید شد، توجه میباع

  

  پیشینه تحقیق

هاي ایرانی به فرنـگ، در بیـداري افکـار ایرانیـان و مقدمـه       ها که به نقش سفرنامه نخستین توجه

هـایی چـون امیرکبیـر و     پردازد، آثار فریدون آدمیـت اسـت. کتـاب    آشنایی ایران با تمدن اروپایی می

هاي ایرانیـان بـه    هایی از سفرنامه ). آدمیت در این آثار به بخش1351ون() و حکومت قان1355ایران(

ها را از اولین برخوردها با مظاهر مدنیت مغـرب زمـین و مشـاهده اروپـاي     کند و آن فرنگ استناد می

دانـد (آدمیـت،    ماندگی مادي و اجتمـاعی وطـن خـود مـی    متمدن و مترقی و همچنین دریافت عقب

ها بـه مـوادي بـراي تـاریخ اجتمـاعی ایـران، گـامی بلنـد در          گاه ادبی سفرنامه). ارتقاء جای37:1340

شناخت و یافتن جایگاه واقعی این آثار بود که توسط آدمیت صـورت یافـت. پـس از ایـن، در دو اثـر      

هـا را البتـه محـدود بـه شخصـیت       )، همـین تـالش  283: 1386) و فشـاهی( 63: 1360دیگر: طبري(

تـرین و   بینـیم. بعـد از انقـالب، مـنظم     مـی » والیـت آزادي «مه معروف او میرزاصالح شیرازي و سفرنا

) است. نام 1367پردازد، مربوط به عبدالهادي حائري( هاي ایرانیان می متمرکزترین اثر که به سفرنامه

گران ایران با دو رویـۀ  هاي اندیشه دهد؛ نخستین رویارویی اثر وجه نظر نویسنده را به خوبی نشان می
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رژوازي غرب. در این اثر رویه دانش و کارشناسی تمدن بوژوازي غرب و نیز رویـه اسـتعماري   تمدن بو

اي از فصـول اقـوال و    شـود. معیـار ایـن ارزیـابی در پـاره      تمدن بورژوازي غرب مورد ارزیابی واقع می

ن هـا را در حـی  باشد؛ یعنی آگاهی نویسندگان آن هاي چهار سفرنامه مربوط به دو قرن پیش می گفته

هاي غربی و توصیف آن سامان، از بعد آشنایی با ماهیت استعماري آن تمدن نیز مورد  معرفی اندیشه

 ).15:1372دهد (حائري،  سنجش و ارزیابی قرار می

توکلی در تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، بازگشتی دوباره بـه اسـناد و رویکـردي نـو بـر اسـاس       

ترین منـابع فارسـی زبـان     هاي فرنگ از غنی سفرنامه«وي:  کند. از نظر برساخت گفتمان به تجدد می

پـردازي  سـازي و اصـالت  هاي هویـت  شناسی، نگرش به دگرفرنگی و پدیداري نحوهبراي ارزیابی فرنگ

) از نظـر  1390کـدکنی( ) و شفیعی1384پرور(). همچنین قانون156:1395(توکلی، » فرهنگی است.

  دهند. ها را می فارسی این توجه برساخت هویت و نیز تحول ادبی در زبان

هـاي ایرانیـان پرداختـه     هایی که از منظر تاریخ اندیشه و تحول آن به سفرنامه ترین تالش از مهم

توان از سیدجواد طباطبـایی نـام بـرد. از نظـر او در تـاریخ اندیشـه سیاسـی در دوره گـذار          است، می

نتقال برخی مفاهیم سـامان نـوآیین کشـورهاي    نویسان در اتوان جایگاه و منزلتی را که سفرنامه نمی

نویسـان در بهتـرین حالـت،    اند نادیده گرفت. اما باور دارد علیرغم جهـد ایـن سـفرنامه    اروپایی داشته

اي را که شالودة آن  هاي تمدنی فراتر رفته و مبانی نظري اندیشه نتوانستند از توصیف ظاهر دگرگونی

. در این دوره تأمل در منطق مناسبات جدید از دیدگاه اندیشـۀ  ها بود مورد توجه قرار دهند دگرگونی

هـاي   هاي دیگري که پیرامون معرفی سـفرنامه  ). از پژوهش275:1380تجدد ممکن نشد(طباطبایی، 

آوران و عصـر رویـارویی بـا غـرب توسـط      ایرانی تحت تاریخ اندیشه جدید ایرانی صورت گرفته، آیینه

اي، پدیدارشناسـانه و   ویکـرد ایـن اثـر در خـوانش متـون سـفرنامه      باشـد. ر  فرامرز معتمددزفولی مـی 

هرمنوتیکی است. کوششی است براي تدوین تاریخ اندیشه جدید ایرانـی و داشـتن نگـاه ایجـابی بـه      

توانـد پدیدارکننـده و اظهارشـونده     اندیشه جدید و مدرن. از نظر وي آگاهی از این سیر تـاریخی مـی  

). معیار وي در این اثر بـر آن چیـزي تکیـه دارد    5:1391ددزفولی، اندیشه جدید و مدرن باشد(معتم

هـا نخسـتین    که براي ایرانیان التفات و توجه به تمدن جدید و غرب آورده است. از نظـر او سـفرنامه  

محلی است که این حادثه و اتفاق در دو قرن پیش در آن پدید آمـده اسـت، بنـابراین در برابـر نگـاه      

أسیس اندیشه باور دارد. مطلوبیت ایـن مجموعـه آن اسـت کـه وي گزارشـی از      به ت» امتناع اندیشه«

سفرنامه را، مبناي کـار و   29دهد و  هاي موجود و در دسترس ایرانیان به فرنگ را میتمامی سفرنامه

ها و تالش براي حفظ تجربه پدیداري سفر و توجـه   نماید. حجم باالي داده معرفی پدیدارشناسانه می

ها از عناصري است که مخاطبین اثر را تا حدودي بـه تجربـه پدیـداري     قابل تقلیل متنبه کلیت غیر

  . کند هاي ایرانی به فرنگ نزدیک می سفرنامه
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  مبانی و چارچوب نظري

تحلیلی خود از آن استفاده  -مبانی اندیشگی که این پژوهش بر آن تکیه دارد و در بحث توصیفی

اي کوتـاه بـه دیرپـایی     یشه کارل مانهایم است. براي همـین اشـاره  کند، مفهوم اتوپیا بر اساس اند می

افکنـی  برندة آن در عصر روشـنگري و طـرح  مفهوم اتوپیا در فرهنگ و تاریخ غرب داریم و نقش پیش

عصر جدید. در ادامه و بخش دوم به واسطه تعریف کارکردي مانهایم از ایدئولوژي و اتوپیا به معرفـی  

یا که وي از روي تحوالت تاریخی قرون وسطی تا عصر جدید اروپا در راستاي هاي چهارگانه اتوپ سنخ

شناسـی، دو مفهـوم   ها و گونه آل تایپ ماکس وبر استخراج شده اشاره خواهیم داشت. از این سنخایده

افکنـی عصـر   اي و اتوپیایی آزادیخواهانه کـه طـرح   از اتوپیا مرکز توجه و تحلیل ماست: اتوپیاي هزاره

 ها حاصل شده است.جهان مدرن از درون آن جدید و

  

  اتوپیا در گذر زمان در مغرب زمین  -1

شـهر را بـراي کلمـه التـین اتوپیـا در برگردانـدن و       نخستین بار داریوش آشوري برابر نهاد آرمان

اي است یونانی که توماس مـور   یوتوپیا واژه«ترجمه اثر توماس مور پیشنهاد داد و در معنی آن آورد: 

الـدین  یا به زبـان حکـیم ایرانـی، شـهاب     -به معناي هیچستان OU-TOPSرا ساخته، از ریشه  آن

: 1380(مـور،  » (خوبستان) در آن اسـت  eu-topsاي طنزآمیز از  که کنایه -»ناکجا آباد«سهروردي، 

). اتوپیانویسی عموماً مربوط به فرهنگ غربی است که از یونان باستان تا روزگار معاصـر حضـوري   16

گیرد. اتوپیـاي   تام در اندیشه و تفکر داشته است. در دوره رنسانس از نو اتوپیانویسی رونقی مجدد می

  هـاي اجتمـاعی آن    اي اومانیسـت مسـیحی کـه سیاسـت     توماس مور مشهورترین این آغاز بود. گونـه 

ند کـه  هاي اقتصادي و حکومـت بـد هسـت    هایی آرمانی براي مشکالتی از قبیل فقر، نابسامانی حلراه

توان از آثار اتوپیایی چون  ). در قرن هفدهم می418جوامع قرن شانزدهمی گرفتارشان بودند (همان: 

اي  دهد چگونه جامعـه  شهر آفتاب از تومازو کامپانال و آتالنتیس نو بیکن نام برد، تالشی که نشان می

شود کـه اتوپیاهـا    مطرح میکم توان با ازدیاد دانش و تکنولوژي بهتر بهبود بخشید. کم مسیحی را می

  ).422پردازان اجتماعی باشند (همان: توانند الگوهاي تحلیلی مفیدي براي نظریه می

نامیدنـد. بـراي    مـی » پردازانجهان«یا » سازندگان جهان«ها را در انگلستان قرن نوزده، اتوپیست

و تـابلو گشـته اسـت (گـودن،      همین اتوپیا صرفاً یک ایده نمانده، بلکه تبدیل به تصویر، نقشه، برنامه

هـاي   نوشته«توان گفت:  ) و در آخر در نقش و کارکرد اتوپیا و شیوه متنوع اتوپیانویسی می28:1383

گـر  هاي گوناگونی در تفکر غربی ایفا کردند. اتوپیاها تقریباً در همه اشکال ادبـی جلـوه   اتوپیایی نقش

، هم به نثر و هم به نظم. بسـیاري از اتوپیاهـا   -رسالهسفرنامه، نامه، رؤیابینی، گفتگو، رمان،  -اندشده
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کـه برخـی دیگـر تصـوري از سـیر و تماشـا، و       اند، حال آن به قصد تحریض افراد به عمل نوشته شده

  ).426:1386(وینر، » اند. رؤیایی براي اندیشیدن بوده

  

  مفهوم اتوپیا در اندیشه کارل مانهایم  -2

دهـد. وي   ، مفهوم اتوپیا را در برابر ایدئولوژي قرار می»ي و اتوپیاایدئولوژ«کارل مانهایم در کتاب 

حالت ذهنی (چگـونگی اندیشـه)، هنگـامی    «آورد:  در تعریف اندیشه و روحیه اتوپیایی و نیز اتوپیا می

» رسـد ناسـازگار باشـد    اتوپیایی است که با حالت واقعیتی که این حالت ذهنی در آن بـه ظهـور مـی   

  ).256:1392(مانهایم، 

  

  شناسی اتوپیا در اندیشه مانهایم سنخ -3

آل تایپ وي است. او براي تعریـف اتوپیـا و   شناسی مانهایم، متأثر از ماکس وبر و مفهوم ایدهسنخ

وجـوي نشـانگان و رد اثـر آن در تـاریخ و     کنـد و در جسـت   هاي اتوپیایی به تاریخ مراجعه میاندیشه

شناسـی  باشـد. مانهـایم در سـنخ   رون وسطی تا معاصر مـی تحوالت اجتماعی سیاسی غرب از دوران ق

رسد و هر کدام را بر مبنـاي ظهـور و بـروز خـود در      بندي از اندیشه اتوپیایی میخود به چهار صورت

هـا بـه   دهد. چهار سنخ اتوپیایی وي عبارتنـد از: (الـف) گـرایش آناباتیسـت     تاریخ شرح و توضیح می

دوستانه، (ج) طـرز  انسان -خواهانهایسم، (ب) طرز فکر آزاديسلطنت شکوهمند هزارساله مسیح کیلی

  کمونیستی.   -کارانه، (د) اتوپیایی سیوسیالیستیفکر محافظه

  

  هاي ایدوئولوژیک و ساختار سلطه در قرون وسطی  اندیشه -4

بنـدي مانهـایم از اتوپیاسـت، تحـوالت اجتمـاعی و      چه مبناي تحلیل و سنخطور که آمد آنهمان

دوران گذار اروپا از قرون وسطی تا به عصر جدید و معاصر است. مبناي تعریف گذاري وي از سیاسی 

این تحوالت آن بوده است که اندیشه بتواند متوجه درهم شکستن قیدهاي نظام موجود باشـد و ایـن   

توانـد از وضـعیت موجـود     بر روحیه و خصلت اتوپیاپرداز آدمی تکیه دارد. قدرت نمادپردازي کـه مـی  

هاي برتر ببیند و این فاصله به او امکان نقد و ایراد را اعطا کند. امـا   اصله بگیرد و خود را در وضعیتف

را در کـردار خـود واقعیـت بیرونـی      1هاي اجتماعی معینی این تصورات آرزومندانه تا وقتی که گروه«

» شـدند.  بـدیل نمـی  هـا بـه اتوپیـا ت   کوشیدند، ایـن ایـدوئولوژي  ها نمیبخشیدند، و در تحقق آن نمی

فراتـر از  «دانـد کـه عقایـد     اي مـی  ). مانهایم در اینجا وظیفه خود را کشف نقطه258:1392(مانهایم، 

شـوند کـه    آیند، یعنی تبدیل به نیروهایی می موقعیت براي اولین بار به صورت یک عامل فعال درمی

 
1. wish–images 
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اتوپیایی، یعنی وظیفه متالشـی   وظیفه«لذا از نظر او: » انجامد. به دگرگون ساختن واقعیت موجود می

). این اتفاق و هنگامه در قـرون وسـطی خـود را از خـالل     273(همان: » کردن قیدهاي نظام موجود.

هـاي روسـتایی کـه تکیـه بـر عقایـد و        جنبش«اي نشان داده است. به نظر مانهایم  هاي هزاره جنبش

ون ژان هـوس و بعـد در تومـاس    گر شدند و در پیرامـ آرزوهاي اشخاصی چون یوئاخیم فلورسی جلوه

افکار و آرزوهایی که تا آن زمان یـا بـه هـدفی مشـخص تکیـه       -ها شکل گرفتندمونتسر و آناباتیست

». اي دنیوي به خـود گرفتنـد  ناگاه بشره -هاي اخروي و آن جهانی متمرکز بودندنداشتند یا به هدف

تی آغاز سیاست به معنی حضـور اقشـار   و ح» روحانی ساختن سیاست«مانهایم این نوع اتوپیا را آغاز 

و  1هاي ناشی از شـور سرمسـتی   داند. کارمایه دست در تعیین سرنوشت خود در عصر جدید میپایین

هـاي روحـی کـه قـبالً از حـدود       اي دنیایی به کار افتادنـد و هیجـان   آمیز در زمینههاي خلسه طغیان

مل انفجاري در آن شدند. از نـاممکن، ممکـن   رفتند، تبدیل به عوا مقتضیات زندگی روزمره فراتر نمی

سـازد   کنـد و حـوادث بالفعـل را مشـروط مـی      در کار جهـان مداخلـه مـی   » مطلق«شود و  زاییده می

  ).280:1392(مانهایم، 

  

  گراي عصر روشنگريخواهانه و عقلاتوپیاي آزادي -5

  آرمــانی دیگــر از دوسـتانه کــه یــک نمونــه  خواهانــه و انســانمانهـایم در بیــان طــرز فکــر آزادي 

این اتوپیا هم، به شکل و شـیوة خـاص خـود، یـک مفهـوم      «آورد:  شناسی اتوپیایی وي است، میگونه

بـه   2نهد تا در برابر واقعیت اهریمنی عرض اندام کنـد. امـا، ایـن ضـد مفهـوم      پی می» درست«عقلی 

ر نقطۀ مفروضـی از زمـان،   آید که بتوان جهان را بر طبق آن در ه نمایی به کار نمیعنوان الگوي تمام

تـوان جریـان    آیـد کـه بـه یـاري آن مـی      به کار می» واحد سنجش«از نو ساخت، بلکه فقط به منزلۀ 

اتوپیـایی متعلـق بـه طـرز     «گوید:  تر می و دقیق» رویدادهاي مشخص را به نحوي نظري ارزیابی کرد.

همـین مانهـایم معتقـد اسـت:     ). بـراي  289:1392است (مانهـایم،  » ایده«دوستانه فکر لیبرال انسان

» عقایـد «هاي دورة مستقیماً پیش و پس از انقالب فرانسه را که به نوسازي جهـان انجامیـد،    تالش«

). به نظر وي از این نقطه اسـت کـه   290:1392(مانهایم، » کردند نه جذبۀ خشک و خالی. رهبري می

   ).292:1392کند (مانهایم،  مفهوم پیشرفت در تاریخ جدید غرب جا باز می

  

  

  

 
1. Orgiasqic energy 
2. Counter–Conception 
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  شناسی  روش

بر اساس منطق پارادایمی حـاکم بـر   «روش تحقیق در این پژوهش کیفی و پدیدارشناسانه است. 

پدیدارشناسی که متأثر از پارادایم تفسیري است، طبیعتاً رویکرد تحقیقـاتی پدیدارشناسـی، رویکـرد    

مقیـد  «اسی در تکنیک ، و از سویی دیگر پدیدارشن»تفسیري با همه مشخصات تحقیقات کیفی است

هایی از قضایا باشد که بخواهد به آزمون تجربی  به یک رویه خاص نظري نیست که به دنبال استنتاج

کند تـا بـه تشـریح اصـول موضـوعه خـود از طریـق توصـیفی از          آن بپردازد. پدیدارشناسی سعی می

تشـریح اسـت کـه     گیري خود، موقعیت و تشکیالت اجتماعی بپـردازد. از طریـق ایـن   روندهاي شکل

» شـود.  بندي دنیاي اجتماعی ارائه مـی ها در آگاهی انسان، براي صورت چگونگی ظهور و تجربه پدیده

تـر، بررسـی انـواع گونـاگون      به بیـان دقیـق   -پدیدارشناسی بررسی آگاهی«). زیرا 25:1393(ایمان، 

یـن رشـته، اقسـام    شـود. در ا  است. آن چنان کـه از نظرگـاه اول شـخص تجربـه مـی      -تجربه آگاهانه

هـا را زیسـت   اي که آن از منظر سوژه -گذرانیم ها را از سر میچنان که آن گوناگون تجربه را دقیقاً آن

  .)42:1393(وودراف اسمیت، » کنیم. بررسی می -دهد کند یا انجام می می

  

  هاي تحقیق یافته

 اي بابیه جنبش هزاره -1

اي امکانی  هاي هزاره یابی جنبشرون وسطی، شکلدر جامعه ایرانی نیز همچون دیگر جوامع در ق

گیـري جنـبش بابیـه در هنگـام     شد و خروج از شرایط سخت و ناامیدي مفرط بود. شـکل براي بیرون

اي  درپی ایران از روسیه و قراردادهاي کمرشکن ترکمانچـاي و گلسـتان بـود. جامعـه    هاي پیشکست

انـداختن در  خروج از ایـن وضـعیت بغـرنج در چنـگ    ناامید و ناتوان همچون گذشته راه خود را براي 

احمـد  هـاي شـیخ   یابی آموزه). صورت31:1397اي و کیلیاستی یافت (عبدالکریمی،  هاي هزاره جنبش

) در مقطعی براي مردم ناامید و ناتوان از تغییر سرنوشـت  1394کاظم رشتی (زارعی، احسایی و شیخ

اي در نیمـه دوم قـرن سـیزدهم     ک جنـبش هـزاره  دهنده یـ خود، در اظهارات محمدعلی باب حرکت

اي از شـهرهاي بـزرگ و کوچـک ایـران      هجري قمري شد. این جنبش توانست نفوذ و تسري به پـاره 

نماید. اما محمـدعلی بـاب در    بنماید و جامعه شهري ایران را به دو قسمت شیخی و متشرعه تقسیم 

هور مجدد حضرت مهدي(عج) آمـده اسـت   این هنگام مدعی شد براي بشارت دادن روز رستاخیز و ظ

 ).  45:1395(فشاهی، 

اي و کیلیاستی به تعبیـر مانهـایم آشـنا     دانیم جامعه ایرانی در آن هنگام با اتوپیاهاي هزارهکه میچنان

خـورده و رو  ). براي همین جامعه شکسـت 1393بود و این آشنایی ریشه هزار ساله و عمیق داشت (اصیل، 

هـاي ایـران و روس، در درون جنـبش     یرانی پس از تحمیل قراردادهاي سـنگین شکسـت  به زوال و ناامید ا
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چه را که در عالم واقع و گـذر سـالیان بـه دسـت     بابیه آماده حرکت و سرنهادن به سوي آن بود. ایرانیان آن

  آورند.خواستند از نو فراچنگ  نیاورده بودند، اکنون در درون یک لحظه قدسانی و ازلی می

که نـاظران خـارجی   اند و حال آن مطرح کرده» فتنۀ باب«نگاران قاجار به عنوان را وقایع بابیگري

اي کـه در   دهنـده اند، یعنـی انتظـار نجـات    دانسته» 1هزاره باوري«آن را یک حرکت اجتماعی از نوع 

پایان هزاره ظاهر خواهد شد و جهان را به سـوي عـدل و صـلح و داد رهبـري خواهـد کـرد (بهنـام،        

29:1386.(  

جهـانی و  جانبه، ایـن الوقوع، همهاند که رستگاري قریبهایی مذهبی اي، جنبش هاي هزاره جنبش

  هـا و دیدگاهشـان    اي ممکـن اسـت از جهـت اندیشـه     کشـند. جنـبش هـزاره    همگانی را انتظـار مـی  

هایی که پـیش از ایـن هرگـز بـه جهـان بـه عنـوان یـک پدیـده           پردازانه باشند، اما در فرهنگخیال

کنند و با گذشت زمان، یک چنین شیوه تفکر نـوین و   اند، دگرگونی را ایجاد می تغییرپذیر نگاه نکرده

تر و مبتنی بر درك درسـت  بینانه و خردمندانههاي تغییر واقع تواند راه را براي درخواست بنیادین می

رهنگی این نحلـه کـه   هاي فکري و ف ). در رابطه با زمینه167:1377موقعیت، هموار سازد (همیلتون، 

هـاي شـیعی    عرفانی تأثیر پذیرفته بود و در آن زمان نسبت به نحله -از مکتب فلسفی ایرانی خردگرا

برخی انتظار ظهور موعودباورانـه و  : «معتقد است که کديتري داشت واسطهاستعداد موعودباورانه بی

وعودباورانـه مـذهب رایـج بـود کـه      هـاي م  فوري باب را داشتند و این انتظار بازتـابی از دیگـر شـاخه   

شـد   ساخت که گفته می اقتصادي جاري را با زمانه پر از شرّ و فسادي مرتبط می -مشکالت اجتماعی

» آیـد.  پیش از بازگشت [حضرت] مهدي، که عدالت و برابري را به جهان بازخواهد گرداند، پدید مـی 

  ).51:1387(کدي، 

 هاي اقتصادي و اجتماعی آن، عناصري را کـه  و آموزهکه جان فورن در بررسی جنبش بابیه چنان

). او 240:1383دهـد (فـوران،    اي از مبانی اجتماعی و ماهیت گذار با خود داشته است اشاره میآمیزه

معتقد است: خواهان قانونی شدن بهره وام معیار پـولی واحـد در سـرزمین بابیـه و عـدم تعـرض بـه        

  وب تجـاري، آزادي تجـارت و امنیـت مـالی مـردم از جملـه       هـاي خـ  مکاتبات تجـاري... نیـاز بـه راه   

هاي مالیاتی و مـالی خـویش از بـازتوزیع درآمـدها حمایـت      هاي باب بود. وي... [واجد] برنامهدیدگاه

ها باید به خدا رجعت داده شـوند. چـون مالـک    ها ارزش واالیی دارند و همه مکان کرد: همه زمین می

سرپرسـت مـورد حمایـت قـرار     دستان، یتیمان و زنان بیوه و بیتهی فرد این اموال خداست.منحصربه

). به 241:1383شود (فوران،  هاي زناشویی و معاشرت، تقریباً همتاي مرد می گیرند و زن در حوزه می

دسـتان را  کند که دگرگونی اوضاع به نفع تهـی  گرایانه تلقی مینقل از فوران: بیات نیز پیام او را مردم

 
1. Millenarisme 
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شـود   الوقوعی خبر داد که هر نوع قـانون مقـدس الغـا مـی    ته دارند. وي از رستاخیز قریبدر خود نهف

  ).  240:1383(فوران، 

اي قـرون   هـاي هـزاره   فشاهی نیز در بررسی و تحلیل جنبش بابیه که آن را آخرین نوع از جنبش

اواخـر قـرون   وجـوي ناکجاآبـادي در   داند بـاور دارد: بـاب در جسـت    وسطی و در دوران فئودالیته می

وسطی و دوران فئودالیته بود، ناکجاآبادي که در آن عدالت و سعادت برقرار باشد. این ناکجاآباد ابتـدا  

کـه  قرار بود در ایاالت خراسان، مازندران، آذربایجان، فارس و عراق عجم گسترده باشـد و پـس از آن  

اي از  شود. امـا نهایتـاً مجموعـه    بابیان پیروز شدند، در سراسر ایران و سپس در سراسر جهان گسترده

آراي نیک و بد، جدید و کهن، مرتجع و پیش رو، روشنایی و تاریکی، متناقض و متضاد، فئودالیسـم و  

). به همین سان اعتضادالسلطنه 135و1395:127سوداگري و مهربان و خشن به جاي نهاد (فشاهی، 

آمیز او را به گرونـدگان و پیـروانش   ي اغراقها در گزارش خود در همین دوره با نام فتنه باب، بشارت

دل را نویـد  آغاز دعوت نمود و مردمـان سـاده  «کند:  گویانه داشتند این گونه بیان میکه هویتی پیش

محمد باب هفت اقلیم را به تحت تصرف خـود خواهـد آورد و دیـن حـق     داد که سال دیگر میرزاعلی

مالمحمدعلی... ایشان را نوید همی داد که هر کـه   ها یکی خواهد شد... آشکار خواهد گشت و شریعت

از ما در جنگ کشته شود، پس از چهل روز بیشتر یا کمتر زنده شود و در قیامت به بهشت رود. هـم  

در این جهان شما هر یک پادشاه مملکتی و حاکم والیتی خواهید شد و بعضی ایشان را بـه سـلطنت   

  ).42:1351(اعتضادالسلطنه، » ساخت. میدوار میچین و خُتا و حکومت روم و مملکت اروپا ا

دانـد، امـا بـه زبـان دینـی و       ناطق نیز در تحلیل خود اندیشه باب را واجد اندیشه ناکجاآبادي می

چه را که در سر و به دل داشتند به زبـان  مذهبی. براي همین معتقد است: با برخاست باب، مردم آن

هاي خود شـکل دادنـد؛ بـه عبـارتی دیگـر بـه        ایران، به آرمانهاي پراکنده در سراسر  راندند. آن فرقه

رنگ و گنگ باب رنگ دیگري دادند. وي در تحلیل حوادث آن دوره معتقـد اسـت: اگـر    هاي بی گفته

رسـیم و راه بـه    هاي باب را در بسـتر مـذهبی بینـدازیم و بسـنجیم بـه جـایی نمـی       بخواهیم اندیشه

هاي او را خوانده باشـند از همـه    که سطري از نوشتهآنلمان بیهاي مس بریم... اگر توده معقوالت نمی

آمـد  بایسـت سـخنی نـه در معجـزه خضـر و ریـش موسـی، بلکـه در بـه          والیات سر برکشیدند، مـی 

  ).69:1368هاي خود شنیده باشند (ناطق،  خواست

یـان، جانشـین   گیر و کتاب ببه نظر آدمیت بنیانگذاران بابیه را اعتقاد آن بود که آیین جدید عالم

هاي کهنه سابق خواهد شد. اما بابیه این گونه نشد و به صورت جنبش اصالح دین (ماننـد   همه کتاب

اي بود ساختۀ عقاید کهنه گذشتگان، و کتاب جدیدشـان   پروتستانتیسم) ظهور نیافت، بلکه فرقه تازه

نهضـت اصـالح دیـن    مشحون از خرافات پیشینیان. همچنین وي معتقد است بابیت هرگاه به عنـوان  

ظاهر شده بود، معنی دیگر داشت و با روح زمان سازگار نبود و نتوانست همراهـی حکومـت را بـراي    

چـه در  ). روح زمـان و آن 444:1355خود فراهم کند و به دشمنی و نزاع بـا وي پرداخـت (آدمیـت،    
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ه بر خرد انسـانی بـود.   تر شکل گرفته بود، بر مبناي عقالنیت و تکیجهان بیرون از جامعه ایرانی پیش

هاي افراد را بر ایـن  عقالنیت ابزاري که بر اساس تناسب میان وسیله و هدف شکل گرفته بود و کنش

ها نبود و بـر تجربـۀ آدمـی     داد. عقالنیتی که وابسته به مرجعیت معیار مورد ارزیابی و قضاوت قرار می

چه از سوي بـاب بـه طرفـدارانش    ه آندر تمامی زمینه هاي زمینی و عرفی تکیه داشت. در صورتی ک

اي و  ها بود. اما عزل نظـر از اتوپیـاي هـزاره   شد بر مبناي سرسپردگی کامل میان خود و آن عرضه می

اي خواهانه عصر روشنگري و عزم ترقی جامعـه داشـتن، حرکـت تـازه    معطوف شدن به اتوپیاي آزادي

خواهان را بـه  درآمد و نظر کنشگران و تحولبود که به عنوان بدیل در افق جامعه ایرانی به درخشش 

هـاي اتوپیـایی از   گیـري ایـن اندیشـه   طور که آمد، زمان و محـل شـکل  سوي خود جلب نمود. همان

هاي ایرانیانِ نویسنده و متفکر با جهان جدید، از خـالل آثـار و    ها و نخستین رویارویی آغازین آشنایی

هـاي ایرانیـان توانسـتند شـرح و حکایـت سـفر و       نامههاي فرنگ ظاهر شد. سـفر ها و سفرنامهنوشته

همچـون یـک   » فرنـگ «هاي اتوپیایی و طـرح  سان اندیشههاي کاتبان خود را از آن سامان بهگزارش

اي را از این نسبت که مفهوم اتوپیاي محقق شده در افق ذهنیت مخاطبان خود قرار دهند و فهم تازه

  ترقی بر نهاد آن بود، پیش کشند.

  

  اي به اتوپیاي جدید در قرن سیزدهم ار از اتوپیاي هزارهگذ-2

نویسان حدوداً دو قرن پـیش آغـاز شـد. ایـن آغـاز      هاي ایرانی به فرنگ توسط سفرنامهنگارش سفرنامه

هاي نزدیک به مشروطیت ادامه داشت. البتـه سـفرنامه بـه    هاي ایران و روس بود و تا سالهمزمان با جنگ

آمـد؛ همچنـان کـه نویسـندگان مشـهور ایرانـی ماننـد        در ایران به حسـاب نمـی  هیچ عنوان ژانري جدید 

ناصرخسرو، در قرون پیش شرح سفرهاي خود را نوشته بودنـد. بـا ایـن وجـود، ایـن نـوع سـفرنامه چنـان         

پـرور،  محبوبیتی طی سلطنت سلسله قاجـار پیـدا کـرد کـه بـر نثـر ادبـی آن دوره سـیطره یافـت (قـانون          

70:1384.(  

هـاي فرنـگ قابـل     ی که این تحقیق مستند بر آن است، تالش شـده تمـامی سـفرنامه   در پژوهش

  هـاي خـود را مسـتخرج از آن نمایـد.     دسترس و موجود، مورد ارزیـابی و خـوانش قـرار گیـرد و داده    

سـفرنامه و دفتـر خـاطرات و گـزارش سـفر کـه تقریبـاً تمـامی          29هاي برگزیده این تحقیق از داده

اي بـه وسـعت یـک قـرن را در برمـی گیرنـد شـامل         ایرانیان به فرنگ و گسـتره هاي موجود  سفرنامه

شود؛ یعنی از آغاز سلطنت فتحعلی شـاه قاجـار تـا اواخـر پادشـاهی مظفرالـدین شـاه. نخسـتین          می

م) و آخرین سفرنامه خـاطرات مربـوط بـه سـفر     1801ق، 1220سفرنامه از آنِ عبدالطیف شوشتري(

  ).1391باشد (معتمددزفولی،  فرنگ می ش) به1284م، 1905السلطان(ظل

ها در جامعه، نامه ها از وجود این آثار و اثر آنها و نگرانی اي از نخستین مخالفت براي دادن نمونه

الدولـه قابـل تأمـل و خوانـدنی اسـت. وي      خان امینو توصیه صدراعظم وقت، میرزاخان نوري به فرخ
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یرا آگاه شدن مردم از اوضاع اروپـا و فـرق آن بـا اوضـاع     الدوله چاپ شود، زخواهد سفرنامه امین نمی

الملک در اوقـات سـفارت خـود    الزم آمد براي استحضار شما بنویسم سیف«ایران به مصلحت نیست: 

که براي مردم فرق اوضـاع اروپـا بـا اوضـاع     خواست چاپ بکند به جهت این این طور کتابی نوشته می

اپ بزننـد. شـما هـم البتـه نخواهیـد گذاشـت عالیجـاه        ایران درست معلوم نشـود، راضـی نشـدم چـ    

میرزاحسین این کتاب را باسمه نماید که به همه جا منتشـر شـود و بـراي مـردم درسـت آگـاهی از       

). حال با توجه بـه زمینـه تـاریخی و    26:1361(سرابی، » اوضاع اروپا حاصل شود که مصلحت نیست

ه چهار زمینه و مقوله در حول فرنگ و فرنگسـتان  هاي فرنگ بهاي مستخرج از سفرنامه فرهنگی داده

  کنیم. نویسان قرار گرفته بود اشاره میکه همچون یک اتوپیا در ذهنیت مسافران و سفرنامه

  

  توصیف عدالت، حقوق، قانون و سیاست در فرنگ -2-1

هـا در درون گـزارش و روایـت خـود از فرنگسـتان بـه آن       هـایی کـه سـفرنامه   ترین بخشاز مهم

شان از بزرگ و  هایی بود که به شرح آزادي شهروندان و به زبانشان رعایا و برابري پرداختند، بخش می

منـد بـه   هـاي قـانون  کوچک در برابر قانون بود. ساختار سیاسی که در چهارچوب پارلمان و حکومـت 

زا باشـد و  توانسـت پرخطـر و آسـیب    گماشتند و طـرح آن بـراي نویسـندگانش مـی    بیانش همت می

گري و چشـم و  العاده حساس کند و مخاطبانش را به مطالبهرنامه را مبدل به اثري سیاسی و فوقسف

  گوش باز شدن دعوت کند.

  العالم که مربوط به عبـدالطیف شوشـتري اسـت تـا آخـرین      ها همچون تحفۀاز نخستین سفرنامه

منیت آن سامان اشارات السلطان، به نظم سیاسی و اهاي قبل از مشروطیت حتی سفرنامه ظلسفرنامه

جزء خود از آیین دادرسی و وکالـت فرنگیـان   بهفراوانی رفته است. شوشتري در توضیح مفصل و جزء

از جمله قوانین عظیمه وضع خانه عدالت است، از جمله قوانین این فرقه است کـه  «کند که: بیان می

دستان زیادتی کنند آن شـخص در  کسی را بر کسی تسلطی نیست. پادشاه یا امرا اگر بخواهند بر زیر

که پادشاه محکمه شکایت کند. هر دو را مقابل هم ایستاده نگه دارند و امرشان را فیصل دهند و یا آن

االختیار کرده و به نحوي که گذشت، قتل نفس یا اضرار احدي حتی زدن یکی از جا خود را مسلوبآن

(شوشـتري،  » هـیچ سیاسـتی اجـرا نگـردد     خدمۀ خود را قادر نیست. مادام که حکم قضـاوت نشـود  

هاي قاجار از خشم ) و بیان این سخنان هنگامی است که حتی افرادي در سطح صدراالعظم277:1363

و غضب شاهان این دوره در امان نیستند و چه برسد به رعایا! براي همین ابوطالب اصفهانی از تجربه 

وقوع تقصیري، از جماعت انگلش را بی«سد: نوی حس و درك آزادي و امنیت خود در فرنگ چنین می

گونـه  غضب حکام و اکابر خود خوف [آبرو و یا مال] نیست، چه جاي جان؛ و حکام را بر ایشـان هـیچ  

االشهاد بیان توانند نمود ... رؤوسدسترسی نه؛ و معایب سالطین و وزراء را به زبان تصویر و کتاب علی

شدم که گویا هزاران من از دوش من برداشتند، و مقید بودم، از یافتن این آزادي آن قدر سبک دوش 
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) و میرزا ابوالحسن ایلچی در پیرامون رسم آزادي و برابري 521:1363(اصفهانی، » اکنون رهایی یافتم

و حقیقتاً اگر چه رسم آزادي در «و عدم امکان تصور چنین آزادي و برابري براي مخاطب چنین گوید: 

» توانـد بـه کسـی بـد بگویـد     ن است که کسی تصور کرد و شاه بدون قـانون نمـی  این شهر زیاده از آ

) و در برابري افراد و قدرت قضاوت و عدم تفاوت میان آقا و غـالم،  319:1364خان ایلچی، (ابوالحسن

آن قدر «جا که به نظرش: گوید، تا آنپدر و فرزند و شوهر بر زن و پادشاه را بر رعیت همین نکته را می

  ).460:1372(بهبهانی، » انداین افراط شده، اعاظم و اشراف و بزرگان ذلیل و خوار و حقیر شدهدر 

نامـد و   مـی » والیـت آزادي «اش در شـرح خـود، انگلسـتان را     میرزاصالح شیرازي نیز در سفرنامه

آن  داند، امنیتی که بـر قـانون تکیـه دارد و احـدي را یـاراي انحـراف از       دلیلش را امنیت و آزادي می

اش با دقت و ریزبینی باالیی بـه شـرح    ). میرزاصالح در سفرنامه295:387نیست (میرزاصالح شیرازي، 

تـرین سـاختار و   جـا را منـتظم  گمارد. وي ساختار سیاسی آن جا همت میو توصیف نظام سیاسی آن

به ایـن قسـم    هیچ کدام از ممالک دنیا نه به این نحو منتظم است و نه«بیند، چرا که قوانین ملل می

(همـان:  » اند تا به این پایه رسیده اسـت  ها ریخته ها خورده و خون ها کنده و خونها جان مرتب. سال

و  Government). رضاقلی میرزا که به تفصیل شرح دولت عام و خاص کـه بـه معنـی امـروز     430

State ن وکـالي پارلمـان و   نگـارد و در پیرامـو  باشد را در سفر انگلستان و دیدار از پارلمـان مـی   می

چه به عقلشان رسد در قرار و مدار مهمات میانه خـود  آن«نویسد:  نظارت دقیق در خرج و مخارج می

در ادامـه  ». مصرف خرج شودو خدا کوتاهی نکنند و یک دینار از مال ایشان [مردم] را نگذارند که بی

پردازد  کارند، میرگر و محافظهبه طرح افکار و عقاید دو حزب توري و ویک که اسالف همان حزب کا

الوقایع، نویسنده پس از تفصیل دارالشوراي فرانسه از ). در سفرنامه مخزن353:1361(رضاقلی میرزا، 

» بحـر عمیـق  «گوید و آن دو را دو  قدرت دو دستگاه نیروي پلیس و شهرداري شهر پاریس سخن می

  ).125:1361(سرابی، » هیچ ته و قعر ندارد«بیند که  می

  

  ها شرح و وصف شهرها و آبادي -2-2

هـاي اولینـی اسـت     نویسان، مواجهههاي پدیدارشناسانه و یکتاي سفرنامه ترین تجربه شاید از مهم

آور و همراه با حیرتشان براي مسافران پـیش  هاي شهرهاي فرنگستان و توصیف اعجاب که در ورودي

بنگرند و در این کلیت پدیداري از تجربه خود شود که از این منظر به دیگر امور  آید و مدخلی می می

الدولـه از  خـان امـین  الوقایع که شرح گزارش مأموریت فرخبه گزارش و شرح سفر بنشینند. در مخزن

شاه براي رفع خصومت میـان انگلـیس و ایـران و در جنـگ هـرات اسـت، نویسـنده        سوي ناصرالدین

آور است کـه جـز   نسه چنان براي سرابی حیرتحسین سرابی است. آغاز ورود وي به بندر مارسی فرا

و هـر  «جا بیان نمود. توان شگفتی و اعجاب وي و همراهان را از آبادي آن به شرح و وصف قلم او نمی

ها راست و مفروش با سنگ با کمال پـاکیزگی اسـت و    جا که دهات است مثل شهرهاي بزرگ، کوچه
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ها مشاهده شد خـارج از   و اهتماماتی که در تعمیر راهها آب و باغچه و گلکاري دارند. توجه  همه خانه

در مدت این دو روز از مارسیل «گوید:  پس از آن در ادامه می». قدرت و قوت بشریت مالحظه گردید

تا شهر پاریس که تخمیناً دویست فرسخ بود، هر چه مالحظـه شـد کـالً عجیـب غریـب، و هـر چـه        

  ).  184:1361ی، (سراب» آور بودمشاهده گردید عموماً حیرت

رسـد و   باشی، نویسنده آن عبدالفتاح گرمرودي چون کـه بـه اسـالمبول مـی    در سفرنامه آجودان

گویا خداوند عالم در کل ممالـک ربـع مسـکون مکـانی بـه ایـن       «نویسد:  بیند، می جا را میاوضاع آن

رسـد   مـی ). هنگامی کـه هیئـت بـه اتـریش     363:2536(گرمرودي، » شکوه و فضا ایجاد نکرده است

» جا ثانی اثنین مکانیـت اسـالمبول اسـت   اوضاع شهر مزبور به قراري است که مکانیت آن«یابد درمی

کـه در  که در مقصد و در شهر لندن، سخن گرمرودي به کلی دیگر است، چنان) و چنان299(همان: 

هـا و   اشـاخانه هـاي طبیعـی و تم   هاي مصنوعی و موزه ها و صنایع و گلخانه خانهدیدار هیئت از مکتب

جا همه مایه شگفتی و اعجاب آنان است. در دیدار و حضور در شـهر لنـدن و وقـت    مجالس رقص آن

هـا در شـهر کـه بـه شـمار       وار کالسـکه ها و حرکت سیل تماشاي سیاحت دختران و پسران در پارك

ان و خیـزان  عقل بنی نوع انسان حیران و سرگردان مانده، در وادي حیـرت افتـ  «نگارد: آیند، می نمی

یابـد،   مـی » خیـز ملـک حسـن  «تر ابوطالب اصفهانی نیز فرنگسـتان را   ). کمی قبل380(همان: » شده

وصف » بهشتی شمایل«و » حور پیکر«و » حور لقا«ستاید و آنان را  جا را میزندگی و تربیت زنان آن

گونه میـرزا  مینه). 107:1363یابد (اصفهانی،  روي زمین می» جنت«و » بهشت«کند و فرنگ را  می

هاي هزار و یک شب، ورود خود را به بندرگاهی و شـهري  گري داستانسان روایتابوالحسن ایلچی به

الحق طرفه شهري به نظر درآوردم، کمتر شهري به صفحه «کند:  بندري در انگلستان چنین روایت می

ه خاصه دارالعماره امـرا و  فرنگ به آن صفا دیده شده بود. بعد از طی چندین کوچه به منزلگاه خود ک

وزرا آن مملکت ساخته شده رسیدیم. بلندي دیوارهایش به کهکشان سر رفعت افراشته و بنیاد آن لنگر 

  ).125:1364(ابوالحسن ایلچی، » به دوش گاو و ماهی هفتم زمین افکنده

سـیاح کـه در مسـیرش بسـیاري دیگـر      این تجربه مواجهه با شهرهاي فرنگ نیز از سوي حـاجی 

از بلـوار استراسـبورگ و ایطالیـا گذشـته. در هـیچ جـا       «شهرها را دیده است، بسیار قابل تأمل است: 

ندیده بودم، دیگر از بیانش عجز دارم که آن شب آن شهر را چگونـه دیـدم. الحـق گویـا یـک پارچـه       

 این است کـه ملـک بـدین درجـه ترقـی و آبـادي      » نظم«جواهر بود. به رفیق خود گفتم برادر فایده 

اند از ایـن بهتـر نخواهـد     هاي ما که وصف بهشت را نوشتهالحقیقت در کتابکند. گفت فی حاصل می

شاه عزالدولـه کـه   اي شدیدتر از زبان برادر ناصرالدین ). همین تجربه به گونه158:1383(سیاح، » بود

دیشب را بـه  «او نیز برایش فرنگستان بهشت دنیاست، در تماشاخانه مسکو شنیدنی و خواندنی است: 

اند مدور است. زن و مرد این قدر جمع بودنـد کـه حسـاب     تماشاخانه بزرگ رفتیم. پنج طبقه ساخته

ها مشغول، حاضران همه خاموش از تماشاي گلعـذاران مـدهوش. واهللا بهشـت همـین      نداشت. مغنی
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نسـان  کـردم ا  مکان است. اگر گویند حوري هست بلی هست واهللا به چشم دیدم. اول کـه بـاور نمـی   

کند. بعد از یک ساعت چشـم پـر    جا رقص میالواقع پري است، اینباشد گمان کردم مقوا است یا فی

(عزالدولـه،  » شـود؟  شد، فهمیدم که انسان است. الحول وال قوه اال باهللا، انسان هم به این لطافت مـی 

190:1374.(  

بزرگ و پـر رونـق و زیبـا    رسد شهر چنان به چشم وي  ظهیرالدوله چون که به اروپا و پاریس می

» شهر پاریس شأنش اجل از آن است که کسی بتواند چگـونگی آن را بنویسـد  «نویسد:  آید که می می

الملـک نیـز واجـد چنـین تجربـه      ). در سـفرنامه میـرزا خانلرخـان اعتصـام    157:1371(ظهیرالدوله، 

در بدو ورود بـه اسـتانبول،   اي از مواجهه وي با شهرهاي پر رونق و بزرگ دنیاست. وي  پدیدارشناسانه

داند. امـا حکایـت او در هنگـام حضـورش در لنـدن       توصیف وضع استانبول را از حیز تحریر خارج می

اما وقایع زمان توقف شـهر لنـدن و اوضـاع آن    «آورد:  اش میشنیدنی است، چرا که با شگفتی به قلم

جـا زنـدگی کنـد    د سـال آن که شخص با کمال شعور و حواس، چنمملکت طوري است که بعد از آن

اند. در و دیوار مملو است از ثروت و حشمت و علم و صنعت و قدرت. زمین  تواند بفهمد چه کرده نمی

شود کـه حـواس را    ها و آثار صنعت به قدري دیده می ها و لوله را اگر تا گاو [تا] ماهی بشکافند، چرخ

  ).41:1351الملک، (اعتصام» کند واله و مختل می

لحظـه حیـرت و   بـه جاي سـفر و لحظـه  السلطان جاين صورت در سفرنامه فرنگستان ظلبه همی

 -حتی از بادکوبه شـهر سـرراهی در آذربایجـان    -کند شگفتی خود را از دنیاي نو پدید و تازه بیان می

ام که گفتن دیگربارش خنک  را تکرار کرده» حیرت«کند آن قدر این کلمه  تا جایی که خود اقرار می

  هـاي   ) و روایـت فرنـگ در آخـر سـخن، همچـون قصـه      125:1368السـلطان،  آید (ظـل  معنا میو بی

زده آن شهر است، توسط میـرزا  گردد و حسرت پیکر نظامی که راوي آن از شهري رؤیایی باز میهفت

اگـر خـواهیم   «چه دیده است: شود، با حسرت و ناتوانی از بیان آن ابوالحسن ایلچی این گونه بیان می

ي از اعشار، بلکه اندکی از بسیار اهل آن دیار فرح، آثارالتحریر نماییم، هر آینه بـه مصـداق ایـن،    عشر

(ابوالحسـن  » بگریست قلم که کی در آن کرد رقم/ گو بحر شود مـداد را اشـجار قلـم، از عهـد نیـایم     

  ).223:1364ایلچی، 

  

  ها و تکنولوژي فرنگ شرح صنعت و کارخانه -2-3

پردازند، شرح صـنعت و   هاي مهمی که به شرح و بیان فرنگستان می ا از بخشه در درون سفرنامه

هـاي قطـار و    آهن و ایسـتگاه ها و راه ها و تونل ها و پل قدرت تکنولوژیکی است که خود را در کارخانه

  دهد. هاي چندین طبقه بازتاب می ها و ساختمان هاي بزرگ و خانه کشتی

هـاي   لطیف شوشـتري اسـت کـه شـرح اختراعـات و سـاخته      ها، نخستین آن از عبـدا  در سفرنامه

کند، نقـل او گـویی شـرح سـفر بـه ظلمـات اسـت،         دهد. از دستگاه بالن که نقل می فرنگستان را می
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تا چهـل فرسـخ و بیشـتر از زمـین     «گونه نوشتاري آشنا و جذاب است: که در ذهن مخاطب اینچنان

اي سرد شـده اسـت    ا اینکه هوا بالمرّه تاریک و به مرتبهاند، ت اند که به هیچ طرف مایل نشده باال رفته

که آتش نزدیک به خاموش شدن رسید و جمیع اطعمه و شرابی که داشتند ماننـد سـنگ شـدند تـا     

آلت تشخیص حرارت و برودت هوا که هواي هر بلدي را از آن استنباط کننـد کـه بـه چـه درجـه از      

ابوطالـب اصـفهانی در سـفرنامه خـود از چـرخ       ).315:1363(شوشـتري،  » رسد؟سردي یا گرمی می

آورد  هاي بزرگ، ذکري به میان مـی آهنگري که حرکت آن به بخار است [و] فایده آن ساختن پارچه

اسـت  » سوت«هاي  دیگر چرخ ریسیدن رشته«سازي: ریسی و تارکشی و ریسمانو نیز دستگاه پارچه

بـارگی از آن آلـت ریسـیده    ران رشـته بـه یـک   که حرکت آن اکثر [از] آب و بعضی از بخار است. هزا

جا نشسته که [تا] هر شعبه [که] پنبه تمام شود پنبه دیگري در دهـان  شود. طفلی یا زنی در آن می

آن اندازد و اگر تاري بشکند به هم بپیوندد. نیز از چرخ پمپ و چـرخ آب دریـا کـه اولـی آب از چـاه      

  ).  211:1361(اصفهانی، » رساند ه آب میکشد و دومی به عمارات سه طبقه چهار طبق می

  گــري محمــدهادي الســفرا کــه ســفرنامه دوم ابوالحســن ایلچــی بــه نویســندگی و منشــیدلیــل

که بـه نظـر او   هاي صنعتی روسیه دارد. چنان ها و کارگاه شیرازي است، مفصل اشاره به کارخانهعلوي

شـود و موقـوف    قریر چندان دستگیر نمیاین مقوله چیزها از تحریر و ت«دهد:  رغم شرحی که میعلی

هایی بـه دولـت    ها، اساس ترغیب و پیشنهاد بنا کردن چنین دستگاه ، اما همین دیدن»به دیدن است

نویسـد:   رغم اعجاب خـود مـی  است. به طوري که در یکی از مشاهدات خود از دستگاه ریسندگی علی

نماید،  دهد و آماده می ر ریسمان را تاب میکه در دقیقه این قددر مالحظه این دستگاه و چابکی آن«

حیرتی بر همگی دست داده، الحق جاي حیرت هم داشت. صاحب ایلچی فرمودند کـه کـاش چنـین    

  ).224:1363شیرازي، (علوي» شد اساس و دستگاهی در مملکت ایران خاصه در اصفهان برپا می

السـلطنه  شیکاگو معـین  1893یشگاه توان از شرح سفر به آمریکا و نما از دیگر مسافران فرنگ می

هـا دارد. در   هـا و کارگـاه   ذکر کرد که ید طوالیی در نوشتن مشروح جزئیات سفر و دیدار از کارخانـه 

تواند اعجاب و شـگفتی خـود را از دیـدن ایـن همـه       رود نمی کشتی که به سوي نیویورك از اروپا می

ز بـس مـزین و عـالی اسـت کـه اگـر       شـود ا  داخل سالن کشتی که شخص مـی «دیدنی پنهان سازد. 

تواند استنباط کند که این سالن کشتی است و روي دریا واقع، یا یکی از عمـارات  مسبوق نباشد نمی

هـاي او از جزئیـات و دقـایق سـفر و      گـزارش ». انـد  عالیه سلطنتی است که در روي زمین بنـا کـرده  

بـرداري  بینـد یادداشـت  چـه مـی  از آنناپذیر است. وي با دقتـی تمـام   زدنی و خستگیها مثال دیدنی

  هـاي پـانزده طبقـه و بـزرگ نیویـورك و شـیکاگو و تفصـیل        ها و عمـارت  کند. توصیف ساختمان می

هاي هتل و آسانسور و وظایف مأمورین و مستخدمین همه براي او دیدنی و نوشتنی و جزء اتاقبهجزء

  ).  279:1363السلطنه، باشند (معین کردنی میتعریف
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ها از نخسـتین   ها در سفرنامه وجو و کنجکاوي و الجرم مقایسهطور که گفته آمد این جستهمان

هاي  نامه و سفرنامه ابوطالب اصفهانی حضوري بارز دارند تا آخرین سفرنامهها همچون حیرت سفرنامه

م) 1900توان به سـفرنامه ظهیرالدولـه(   پیش از مشروطیت. براي نمونه از این گونه و شاید آخرین می

روند اشاره داشـت بـه جـایی کـه بـه       شاه به فرنگستان و فرانسه و پاریس میکه به همراه مظفرالدین

زده و حیران از عقلی اسـت کـه توانسـته چنـین بـرج و      جا شگفترود. وي در آن دیدن برج ایفل می

  اي رفتـیم در فضـاي زیـر بـرج تماشـ     «اي را بسازد و ذهنی که چنین گنجایشی داشـته اسـت:    سازه

ماند که انسـان   هاي آن، واقعاً از بناهاي عجیب دنیا است و عقل حیران می کاري و آسانسور و پلهآهن

» چطور دماغش گنجایش این همه فکر را دارد که حاصـل آن فکـر و علـم را ایـن طـور بـروز بدهـد       

آهـن  قایسـه راه گذرند ظهیرالدولـه در م  ) و یا در آغاز سفر که از بادکوبه می165:1371(ظهیرالدوله، 

از شهر که بیرون رفتـیم تـا چهـار پـنج     «نویسد:  جا افسرده و سرخورده میشاهزاده عبدالعظیم و آن

آهن مثل رگ و شریان کـه در بـدن اسـت بـه روي زمـین      فرسنگ همه کارخانه دیدیم و خطوط راه

هـا روان  ي آنکشیده شده است. و دستجات کالسکۀ نجار مثل مار سیاه تقریباً بـدون انفصـال بـه رو   

  ).85(همان: » اي کمتر از هشتاد کالسکه نیست هستند و هر دسته

  

  شرح خدمات اجتماعی و آموزش همگانی فرنگ -2-4

هـا و شـیوه    ها، بیان وضعیت خـدمات اجتمـاعی و جمعیـت    از نکات قابل توجه در درون سفرنامه

گوید که به نحو  هایی سخن می تهاست. ابوطالب اصفهانی از کلوب و جمعی آموزش و مدرسه و دانشگاه

دانـد   اختیاري انسالك در سلک جمعیتی اختیـار کـرده و آن را از اختراعـات پسـندیده و مفیـد مـی      

خانـه  آورد: مکتـب  ها و مدارس می خانه). میرزاصالح شیرازي در خصوص مکتب188:1361(اصفهانی، 

صـی اسـت (میرزاصـالح شـیرازي،     ها در لنـدن التعـد و التح  لندن مکتب به جهت اطفال و تربیت آن

). میرزامصطفی افشار در سفرنامه خسرومیرزا و بازدید از مدرسه نجبا و دختران و آنان که 407:1387

دهند.  از جمله مدرسه الالن بود که الل و کر مادرزاد را کتابت یاد می«آورد:  ناتوانی در گفتار دارند می

  هـا آشـپزخانه و   ه دولت اسـت و در هـر یـک از ایـن    اکل و شرب و لباس اهالی عموم مدارس به عهد

(میرزامصـطفی افشـار،   » انـد خانه و شفاخانه در کمال نظم و ترتیب و نظافت و سلیقه بنا کـرده سفره

اکنون هر علمی از «نویسد:  ). در رواج خواندن و نوشتن میان انگلیسیان رضاقلی میرزا می249:1349

اطفال ایشان بیست علم را با لغـات مختلفـه بـا هـم تـدریس       علوم نزد ایشان متداول است شاید که

اي اوقات ضایع نکرده و نخواهند کرد. بدترین صفات نزد ایشان تضییع اوقات اسـت.   کنند و دقیقه می

تمام این خلق که بیست و هفت میلیون مذکور شد محال است متنفسی از ایشان که نتواند بخواند و 

  ).532:1361(رضاقلی میرزا، » ر مادرزاد باشدنتواند بنویسد مگر کسی که کو
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اما مدرسه مزبور بـه پنجـاه اوطـاق    «آید:  الملک و بازدید وي از مدارس نظام میدر سفرنامه سیف

خانه و مدرس و منازل هر یک از اصـناف اطفـال بـه حسـب     بزرگ را مشتمل است از خوابگاه و سفره

ها که مخصوص اطفـال محصـلین علمـی    هر اوطاقتحصیل علوم نظام و جغرافیا و طب و طبیعی در 

) پیرامـون خوابگـاه   144:1380(افشار قزوینی، » اندهستند، اسباب و کتاب مختص آن را جمع نموده

خوابگاه اطفال را که بـه جهـت هـر یـک تختـی زده و رختخـوابی در       «نویسد:  جا میآموزان آندانش

  امـا  «نویسـد:   کنـد مـی   اي کـه از آن بازدیـد مـی   انـه خو در پیرامون یتیم» اندکمال پاکیزگی انداخته

شماره، و پـنج طبقـه اسـت. هـر     هاي بزرگ بیخانه عمارتی است بسیار وسیع مشتمل بر اوطاقیتیم

ها هاي حامله است که شوهر آنطبقه اختصاص به طبقه و اهلی دارد، مثالً طبقه پایین مخصوص زن

ز هر صنف مـردم هسـتند کـه بـه طـور ناشایسـت حمـل        شوهر ابضاعت است، و یا دختر و زن بیبی

بیننـد و   اند، و هر کدام اوطاق مخصـوص و خـدمتکار علیحـده دارنـد، کـه همـدیگر را نمـی       برداشته

  ).144(همان: » شناسند تا مایه شرمندگی شود نمی

ثبـت  ها دارد و از  شیرازي بازدیدي از یکی از همین مجتمعالسفرا علويکه در سفرنامه دلیلچنان

ها به غایت جالب توجه اسـت.  دهد و این براي آن تولد کودك و وضعیت مادر و دایه طفل گزارش می

جا نشسته کاغذها و دفترهـا و ثبـت و   اي ظاهر شد. جمعی در آن وارد طبقه زیرین شدیم دفترخانه«

ارد جـا نشسـته هـر زن حاملـه کـه و     سررشته پیش رو گذاشته بودند، معلوم شد کـه ایشـان در ایـن   

کننـد داخـل    زنـد، در را بـاز مـی   اند. آن را می شود نقاب بر صورت انداخته زنگی به دم در آویخته می

دهد، که این طفل چنـدم اسـت کـه     شود. و به گوشه معینی رفته، اول رقعه نوشته به دست مادر می

ل خـود را  کند که هـر وقـت خواسـته باشـد، آمـده طفـ       اند. آن رقعه را مادر ضبط می این سال آورده

  ).111:1363شیرازي، (علوي» بیند می

  

  خواهانهپدیدارشناسی مفهوم فرنگ همچون اتوپیاي آزادي -2-5

هـاي  هاي ایرانیـان در دوره قاجاریـه در میـان سـال    چه که در خوانش پدیدارشناسانه سفرنامهآن

ان اسـت. در  آید، شرح سـرزمین فرنـگ و فرنگسـت    ش از خالل انبوه این آثار حاصل می1220-1320

خوانـد.  نشیند و آنان را به خود فـرا مـی  این آثار، فرنگ همچون یک اتوپیا در افق ذهن مخاطبان می

زبان در خالل شرح سفر نویسان فارسیشرح و توصیف اجزا و عناصر این سرزمین نو از چشم سفرنامه

توصـیف بـه دلیـل     هاي شخصی خود از آن سامان متبلور و پدیدار شده است. ایـن شـرح و  و گزارش

اي از آن سـرزمین را  شیوه نگارش آن که از سوي ایرانیانی است که هیچ تجربـۀ مواجهـه و مشـاهده   

  اي شـرح داده  شود. یعنـی سـرزمین و فرنگسـتان بـه گونـه     کم تبدیل به آثار اتوپیایی مینداشته، کم

شـهري اسـت کـه    شود که گویی خوبستانی است که به دست آدمیان متحقق شده است و آرمـان می
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آورد اکنون در زمین و تاریخ صـورت یافتـه و آدمیـان    چه را در خیال میآرزوي هر انسانی است و آن

  کنند.در آن به خوبی زندگی می

آبادي، آزادي، نظم و امنیت و روزگار خوش و خرم ساکنان این شهرها، چنان رؤیـایی و خیـالین   

ولیه و کاتبان ایـن آثـار را در حیـرت و شـگفتی نگـه      آید که نخست نویسندگان ا به نوشته و قلم می

کنـد.   زبـان خـود را شـیفته و دلبـرده خـود مـی      دارد و پس از آن خوانندگان و مخاطبان فارسـی  می

پرسند که:  نویسان به حیرت و تعجب میجا که گاه سفرنامهشود آباد و آزاد تا آن سرزمین و ملکی می

این که آن بهشت که وعده داده شده بود، واهللا همـین جاسـت!   آیا این مردمان روزي خواهند مرد! و 

  ).1374(عزالدوله، 

شناسی از اتوپیا انگیز محتواي خود در درون این گونههاي ایرانی به واسطه کارکرد چالشسفرنامه

 گیرند. این آثار توانستند در درون شرح و توصیف خـود از خواهانه نام دارند قرار میکه اتوپیاي آزادي

خواهانه به دست بشر و به قدرت هاي مورد مشاهده، فرنگستان را همچون یک اتوپیاي آزادي سرزمین

تواند نظم  خواهانه همچون هر اندیشه اتوپیایی میعقل وي متحقق شده ببینند و بیابند. اتوپیاي آزادي

بر اساس مقایسه و زدایی کند. این توان و قدرت واقعیت موجود را به چالش بگیرد و از آن مشروعیت

گاهی ارشمیدسی در بیرون اي و تکیه شد. در این شیوه براي ایرانیان گویی نقطه امکان نقد حاصل می

تر چه پیشجا نقد و رد وضعیت موجود میسر شد. یعنی آنساختار واقعیت موجود شکل گرفت و از آن

» گذاري اروپا با اوضاع ایرانفرق« خواست ایرانیان از این میرزاآقاخان نوري صدراالعظم محمدشاه نمی

  اي بعید در آینه غربی ببینند. را بدانند و تصویر واقعی خود را از فاصله

ماندگی و توان نقد جامعه ایران براي نسل منورالفکران هنگـامی میسـر   گیري گفتمان عقبشکل

گیـري از  ار فاصـله شد که این نقطه مبنایی شکل گرفت و فرنگستان همچون یک اتوپیا، میزان و معی

تـر از ایـن   گیـري را پـیش  وضع موجود و ناگزیر طرد آن فراهم شد. همـین امکـان مقایسـه و فاصـله    

هایی که میان شرق و غـرب بـود، در عصـر روشـنگري     گذاريو تفاوت» هاي ایرانی نامه«منتسکیو در 

در این اثر یک الگوي ادبی منتسکیو «براي اروپا و فرانسه  فراهم آورد. به طوري که به گفته کاسیرر: 

و توانسـت از زبـان   » شمار به خدمت انتقاد و مجادله درآمـد. هاي بی آفرید که از آن پس در موقعیت

خواه سنتی و اتفاقی را در همه اموري کـه بنـا بـر    همه جا عناصر دل«هاي مسافر شهر پاریس:  ایرانی

  ). 275:1395(کاسـیرر،  » کار کنـد. تـرین امـور هسـتند آشـ     تـرین و مقـدس   ها قطعـی  عقیدة اروپایی

اي پیش از مشروطیت، یعنی سفرنامه ترین و اثرگذارترین اثر ادبی معروف در دههکه بعدها مهمچنان

میرزا ابراهیم بیک و شرح سفر وي از مصر به ایران و گفتگوهاي دردمندانـه و انتقـادي او بـر اسـاس     

  دسـت گشـت و خوانـده شـد و احساسـات       هـاي ایرانـی بـه فرنـگ، دسـت بـه       ژانر آشناي سـفرنامه 

  ).1390خواهان گذاشت (کسروي، دوستانه را برانگیخت و تأثیري عجیب بر وطنوطن
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در » اتوپیـا «گشایی بود که مفهـوم فرنـگ همچـون یـک     تر از این، نتیجه و افق اما دستاورد مهم

ها به جا نهـاد. تکـوین    فرنامهها و س ها و گزارش ذهن ایرانیان و مخاطبان آن زمان، از درون این رساله

گشایی جدیدي بود که از حضور ، حاصل چنین طرح»ملل راقیه«و پیشرفت و » ترقی«معنا و مفهوم 

آمد. براي ایرانیان عصـر قاجـار    در تاریخ و درك فاصله خویش با مقصدي که پیش رو قرار داشت می

ن دو مفهوم مالزم هم شـدند و آن  درهم تنیدگی خاصی میان ایده فرنگ و ایده ترقی شکل یافت. ای

توانسـت آنـان را از وضـعیت     و خرد آدمی شـد کـه مـی   » عقل«دهنده براي ایرانیان نیروي پل اتصال

اي باثبـات   پنداشتند، ترقی دهد و به سوي تحقق ایده فرنگ و جامعه ماندگی میموجود و آنچه عقب

ن چیـزي کـه فاقـدش بودنـد و در     و داراي نظم و امنیت همچون فرنگسـتان، نزدیـک کنـد. یعنـی آ    

ــازه   ســفرنامه» آوريآیینــه« ــد و از خــود درك ت ــد آن را مشــاهده کنن ــا توانســته بودن ــد  ه اي بیابن

   )10:1391(معتمددزفولی، 

  

  گیري بحث و نتیجه

هایی که طرح گردید، تالش شد نشـان داده شـود کـه    در این پژوهش و تحقیق در درون پرسش

اي، مهیاي حرکت بـه سـوي   ن یک جامعه سنتی و آشنا با اتوپیاهاي هزارهچگونه جامعه ایرانی از درو

تـر   طور که آمد این درك جدید از اتوپیا و جامعه از خود، پیشاتوپیاپردازي جدید و مدرن شد. همان

از این، مسبوق به تحوالت پس از رنسانس در اروپا بود. تحوالتی که اتوپیاپردازان غربی طـرح و افـق   

جامعه خود ترسیم کردند و بستر جدیدي را براي این تحوالت گشودند. کارل مانهـایم در   آن را براي

هـاي اتوپیـایی   تحلیل خود از مفهوم اتوپیا در تقابل با ایدئولوژي، نقش و سهم مهمـی را بـه اندیشـه   

 دهد.گیري عصر روشنگري اروپا به این افکار میجدید در شکل

ها هاي فرنگ و قرار دادن آن اسانه و بررسی مدارك و سفرنامهدر این پژوهش با رویکرد پدیدارشن

در چهار مقوله توصیفی پدیداري از تحوالت اقتصادي و اجتماعی و فرهنگـی اروپـاي قـرن نـوزدهم،     

هاي ایرانیان به فرنگ به عنوان یک متغیر مستقل مفهومی، نقشی اساسی  نشان داده شد که سفرنامه

یی جامعه قاجـاري بـا جهـان جدیـد بـراي ایرانیـان بـازي کردنـد. ایـن          را در تحوالت آغازین و آشنا

و فرنگسـتان را  » فرنـگ «هـاي اروپـایی،    هاي خود از سـرزمین  ها توانستند در خالل گزارش سفرنامه

زبان و ایرانـی بنشـانند و تصـویر و فهـم جدیـد و      همچون یک اتوپیا در افق ذهنیت مخاطبان فارسی

کننـده در  هایش به او بدهند که براي وي نقشی تغییردهنده و کمک وانایینویی از جامعه و انسان و ت

  اي بابیه داشته باشد. بازیابی هویت جدید خود و گذر از اتوپیاي هزاره

هاي اجتماعی میـان ایـن دو    ماندگی و امکان نقد وضعیت موجود به واسطه مقایسهگفتمان عقب

اي و رفت جامعه رفت. از دیگر سوي، اتوپیاي هـزاره سرزمین  پدید آمد و سخن از امکان ترقی و پیش
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درپی ایران در مقابـل قـواي نظـامی روس بـود، بـه      هاي پیجنبش بابیه که حاصل اجتماعی شکست

خواهانه در برابر ایرانیان بـه جـاي آن   سرعت در محاق رفت و طرح راه جدید اتوپیاي لیبرالی و آزادي

راه نو دعـوت کـرد. جنـبش مشـروطیت محصـول بـه بـار         گشوده شد و کنشگران را به پیمودن این

ماندگی نویسان فرنگ پس از یک قرن بود. گفتمان ترقی و عقبهاي اتوپیایی سفرنامهنشستن اندیشه

هاي اتوپیـایی  ها متأثریم، توسط اندیشهکه دو رویۀ یک سکه و فهم از جامعه بودند و اکنون نیز از آن

دیدي از جامعه و حرکت در آن براي ایرانیان گشتند. تکوین سـطح  شکل یافتند و برسازنده تعریف ج

جدیدي از واقعیت اجتماعی که در پروسه یک قرنه از آغاز قرن سیزدهم تا انتهاي آن شـکل یافـت و   

  اساس تحوالت بعدي شد، محصول همین دوره تاریخی بود. 
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