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  چکیده

 گوناگون دالیل بھشمار قابل توجھي از ایرانیان  ،میالدي ١٩در سده 
در مقیم بودند. نجا آ در یا و داشتند آمد و رفت عثماني تركیھ بھ

ھاي مربوط بھ تركیھ  فارسي روزگار قاجاریھ با انبوھي از داده متون
برو ماني رو ستیم  عث نھ جوه گو ضااكھ و مدني و  عگون او حوال ت و ا

تدوین و  ،تنظیم ،ردآوريگ .اند کردهفرھنگي آن دیار را بازنمایي 
جدد و نوگرایي ت براي شناخت ھا دادهگونھ  تجزیھ و تحلیل علمي این

یاد شده ن یكي از انواع متو .دینما یمدر ھر دو كشور مھم و سودمند 
ستند ییھا سفرنامھ گاه  ھ توجھي را در یھا گزارشكھ  خور  باره در 

ماني درج  یھ عث ند کردهترك یان  . ازا س توان یم ھا آنم فرنامھ بھ 
ســفرنامھ میــرزا  ،آجــودان باشــي  ســفرنامھ ،میــرزا صــالح شــیرازي

سفرنامھ حاج سیاح محالتي اشاره كرد. در  وخانلرخان اعتصام الملك 
كھ در تاریخ  میپرداز یممقالھ حاضر بھ سفرنامھ میرزا صالح شیرازي 

 نكتھ د.اي دار جدید بھ ایران جایگاه ویژه یھا ورود افكار و آموزه
جالب توجھ این است كھ در سفرنامھ میرزا صالح براي نخستین بار 

انگلستان و تركیھ عثماني بھ زبان فارسي نگارش  ،روسیھ یھا خیتار
ست. آنشد شارات پر ه ا كھ از ا نھ  ميگو صالح بر یرزا  ني م ید مع  ،آ

كھ راز ترقي و  آن استختن بھ تاریخ این كشورھا انگیزه او از پردا
  ،گونھ كھ در تاریخ میرزا صالح شیرازي را دریابد. ھمان شانانحطاط 

 ،خواند یمخواننده سیر ترقي و تعالي روسیھ و انگلستان را زمان  ھم
بھ روند زوال و انحطاط عثماني پس از یك دوره اقتدار و عظمت پي 

.برد یم

  

  : واژگان کلیدي
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هـر دو    تجدد به ایران بود. هثمانی یکی از مجاري ورود اندیشع هترکی ،در روزگار قاجاریه

 يهـا  نظـام  ، هـر دو  و بردنـد  یمـ بیش در برابر غرب در وضـعیت مشـابهی بـه سـر     و  کشور کم

فشـار  این دو کشور  کـه   مواجه بودند.قانونی و ضعف دانش و فرهنگ بی   و با داشتند استبدادي

را   عظمـت قـدیم   ودورانـی از اقتـدار    و کرد یمسنگینی  هاآناستعماري بر  يها قدرت نافزو روز

انحطاط بودند. در برابر این وضعیت بـود کـه رونـد     ودر سراشیب زوال  کاین ،پس پشت داشتند

رقـم  براي آنها هاي نسبتاً مشابهی را  و تجربه اصالحات در  ایران و ترکیه آغاز شددد خواهی و تج

ـ   هنخبگـان تجـددخوا   ؛در هر دو کشور از تأثیر و تأثرات متقابل خالی نبود این روندزد.  ه ایرانـی ب

د. در ایـن  گذاشـتن جدد و اصالحات عثمانی تأثیر پذیرفتند و متقـابالً در آن اثـر   درجات از روند ت

آخونـدزاده و  اسدآبادي، میرزا فتحعلی  نیالد جمالهاي شاخصی چون سید  از چهره توان یمان می

  الدوله یاد کرد. میرزا ملکم خان ناظم

شناخت و آگاهی مردم و نخبگـان هـر دو    ،تصور آگاهی یافتن از ،وقات فبا توجه به مقدم

گونـاگون روزگـار قاجـار     يهـا  گـزارش اسناد و  مکتوبات، ،. در آثارضروري استگر کشور از یکدی

اجتماعی و فرهنگی عثمـانی بـر جـاي مانـده      اي از اوضاع و احوال سیاسی، زندهاطالعات بسیار ار

 ،هـاي سیاسـی   اسـناد و گـزارش   ادبی، ،متون تاریخیمیان پراکنده از  است. چنانچه این اطالعات

و طبقـه بنـدي    گـردآوري  زمـان آن  يهـا  روزنامـه حجاج و  زوار، سفیران، هاي سیاحان، سفرنامه

تمـدن ترکیـه عثمـانی را     از وضعیت سیاسی و فرهنگی شناخت و آگاهی ایرانیان توان یم، شوند

خـواهی   داد و از تـأثیر متقابـل هـر دو ملـت در رونـد نـوگرایی و تجـدد        قرارعلمی  مطالعه دمور

تحقیـق در تـاریخ    يهـا  تیفورها و  چنین کاري از ضرورتانجام  .حاصل کرد يتر قیدقاطالعات 

ـ    هاندیش عـات و  اي از آثـاري کـه اطال   بـه عنـوان نمونـه    ،حاضـر  هتجدد در ایـران اسـت. در مقال

میرزا صالح شیرازي تمرکـز   بر سفر نامه ،اند کردهثبت و ضبط در این خصوص را  مهم يها يداور

  تحقیقی یاد شده بگشاید.اي به سوي زمینه  ن مقاله دریچه. امید آنکه ایمیا کرده

اي از  اي دارند. متون سـفرنامه  تجدد در ایران جایگاه ویژه در تاریخ اندیشهها  سفرنامه

زبان فارسـی و تفکـر و معرفـت     هاي جدید به حوزه و آموزه ها شهیاندنخستین مجاري ورود 



  31                    عثمانی؛ مدخلی بر نگاه سفرنامه نویسان ایرانی روزگار قاجاریه هترکی                            

هـا درج   هاي ایرانیان از اوضاع و احوال جهان جدید در سفرنامه ایرانی بودند. نخستین آگاهی

والیـت اثـر منشـی     به آثاري چون شگرف نامـه توان  میهاي اولیه  ان این سفرنامهاز می د.ش

میـرزا ابوطالـب اصـفهانی،    تاریخ جدید اثر منشی اسماعیل، مسیر طالبی اثـر  اعتصام الدین، 

ین اثر ابوالفتح حسینی، سفرنامه خسرو میرزا نوشته میـرزا مصـطفی   سلطان الواعظ سفرنامه

 (رحمانیـان،  ه کـرد. اشار نامه میرزا صالح شیرازيو سفر میرزا قاجارافشار، سفرنامه رضا قلی 

میـرزا صـالح شـیرازي از     که سفرنامه معتقدندران تجدد در ای محققان تاریخ اندیشه )1388

یژه دموکراسی جدید غربـی  به و ،هاي اولیه در معرفی فرهنگ و تمدن جدید ترین نوشته مهم

ب همواره مورد توجه و شرح و تفسیر محققان قـرار  زبان فارسی است. به همین سب در حوزه

-1380:274 ی،ی/ طباطبـا  98-104:1374 / حـائري،  24-36: 1340(آدمیت،ست. گرفته ا

 کـه در  آن بخش از این سـفرنامه  ،علوم شده استم نویسندهحال تا آنجا که بر  با این )264

و اقتصـادي  اجتمـاعی   سیاسی،عثمانی و گزارش اوضاع و احوال  باره تاریخ و فرهنگ ترکیه

تاکنون مورد توجـه و تجزیـه و تحلیـل محققـان قـرار       ،است .م 19 هآن کشور در اوایل سد

بـاره   در قرون پیشین بـه زبـان فارسـی   ر که د واریخیگذشته از ت کهنگرفته است. در حالی 

 سفرنامه میـرزا صـالح شـیرازي کـه بـه تـاریخ       ازآن بخش  ،است هتاریخ عثمانی نوشته شد

به زبـان فارسـی در عصـر جدیـد بـود کـه        این دورهنخستین تاریخ منظم  ه،عثمانی پرداخت

  است.به رشته تحریر در آمده از دربار و قلمرو عثمانی  بیرون

ـ نا ،رزایـ بود کـه عبـاس م   یانیدانشجو هدر زمر يازریصالح ش رزایم ـلطنه  بی در سـال   الس

/  320:1354 . (محبوبی اردکـانی، فرستاد ستانبه انگل دیدانش و فن جد يریگفرا يبرا .م 1815

  )1372 رینگر،

 و دربـاره  نشـان داد  هـا  ملتعالقه و گرایش ویژه اي به تاریخ کشورها و  ،میرزا صالح

کشـورهاي   یختار باره به تفصیل سخن رانده است. آنچه که وي در تاریخ روسیه و انگلستان

نخسـتین تـاریخ مـنظم و مـدون آن     ، اسـت  خود بـه نگـارش درآورده  در سفرنامه  یاد شده

نگارش  شکه هدف گوید می تاریخ انگلستان سرآغاز شرح او درزبان فارسی است.  بهشورها ک
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را مسـأله  این  که بلکه شرح علل و عوامل ترقی و تعالی آن کشور استنیست، تاریخ پادشاهان 

در زبـان فارسـی بـه    اي  نویسی شـاهنامه  ن نقد تلویحی به سنت تاریخنخستیبه عنوان  توان یم

همچنین با توجه بـه پررنـگ شـدن وضـعیت زوال و      )33- 35: 1382 (رحمانیان، شمار آورد.

بی قانونی بی  ،کامگیخودانحطاط عثمانی در روایت میرزا صالح و اشارات در خور توجه وي به 

چنین انگاشت که هدف اصـلی وي از نگـارش تـاریخ     توان یم استبداد،خرافه گرایی و  ،دانشی

گونه که در  همان ،عثمانی نشان دادن عوامل زوال و انحطاط عثمانی بوده است. به دیگر سخن

قانون و مردم سـاالري در راه عـزت و    ،روایت وي ملت گمنام و کوچک انگلیس در سایه آزادي

دولـت و ملـت عثمـانی     .ان تبدیل شدهاي جه نهاد و به یکی از بزرگترین قدرتگام سربلندي 

 وپس از یک دوره عظمت و اقتدار به سبب ظلم و بی قانونی و خودکامگی بـه سراشـیب زوال   

انحطاط افتاد. میرزا صالح در گزارش خود اوضاع ترکیه عثمـانی را بـا اوضـاع قـدیم آن کشـور      

کـه جمعیـت ایـن     گویـد  مـی باره جمعیت ترکیه  گزارشی در طی ،. براي نمونهکند یممقایسه 

ه هیجده میلیون تـن رسـیده اسـت.    امروز بو بوده نفر کشور دویست سال پیش پنجاه میلیون 

ـ  این مقایسه خـود  )398- 400جموعه سفرنامه هاي میرزا صالح شیرازي: م( خـود وضـعیت     هب

از دست رفتن پی در  ،. کاهش فتوحاتکند یم ءزوال و انحطاط عثمانی را به ذهن خواننده القا

و احتکـار از علـل کـاهش جمعیـت     پـی در پـی   قحطی و خشکسالی  ،پی مستملکات و قلمرو

به عنـوان علـت اصـلی     راطور کلی چیرگی ظلم و بیداد ه اما میرزا صالح ب ،شود یم یادعثمانی 

 1179از قرار تاریخ ترکیه در سـال  : «... سدینو یم اش سفرنامهدر جایی از  و است مطرح کرده

دویست و ده از دهات معظم ترکیه، به علت ظلم ترکیه، به فاصله شـش مـاه، شکسـت کـرده،     

دویست سال قبل الی حال والیات ترکیـه روي بـه    شان شده. چنانکه از این قراري کههمه پری

بـه کلـی والیـت مزبـوره      ،، یک صد سال دیگر به همین منوال بگذرداند گذاردههزیمت و تلف 

 »جز نامی از آن باقی نمانـده اسـت.  ه . مثل والیات گریک و روم که حال بشود یمنسیاً منسیاً 

  )399- 400(همان:
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در تـاریخ گذشـته و اکنـون عثمـانی      ها روایت میرزا صالح، مقایسه وضعیت ینی چريدر 

نقـش   و   آورد یم چگونگی پیدایش سپاه ینی چري باره دروي شرحی کوتاه  ؛استحائز اهمیت 

 :دیـ گو یم  و  هدوآن دولت باز نم شتاب قلمروانگشایی شاهان عثمانی و گسترش پرآنان را در جه

 جنـگ در   بـه   عتیـاد اما بـه سـبب ا   ،در آن روزگار بهترین سپاه نظام در کل اروپا بود ینی چري

شـاهان و وزراي  ، تـا جـایی کـه    کردنـد  یمـ نیز پی در پی طغیان و بلوا دوره هاي صلح و آرامش 

به این نهج که بالفعـل هـر   «آنان کوشیدند و سرانجام کار به جایی کشید که: عثمانی در تضعیف 

لوطی و اوباش و بیکاره و بی عاري را داخل به آن طایفه نموده. قـومی کـه دویسـت سـال قبـل      

 کشـند  یمبه دار   سبب فخر و عزت سپاه و دولت عثمانی بودند، بالفعل برخی را به دزدي گرفته،

مشغول به خدمات رذیلـه گردیـده چنانکـه حـال طایفـه       ها خانهو شراب  اه قمارخانهو بعضی در 

مردمی بـی    ترین و بی اعتبارترین کل ممالک ترکیه بلکه کل دنیا هستند. ترین و بدنام ذیلمزبور 

)393 (همان: »اند... آبرو و بدنام و خاین و بی غیرت و بی وفا و نمک ناشناس

گ و دانش جدید غرب شده بود و در آرزوي تجـدد و  میرزا صالح که شیفته آزادي و فرهن

مانع   دو  نظامیان و روحانیان عثمانی را ،برد یمترقی ایران و کشورهاي دیگر جهان اسالم به سر 

  گـروه   ایـن دو  يهـا  مخالفتو اشارات قابل تأملی بر  هجدي بر سر راه اصالحات و نوسازي شمرد

 دولـت   در   دارد. حتـی نفـوذ علمـاي دینـی و اهـل شـریعت      هاي نوگرایانـه   و برنامه ها شهیاندبا 

نـوعی    وي  سخنان. در دکن محسوب میعلل اصلی ضعف و انحطاط آن دولت  زعثمانی را یکی ا

مـادامی   مالحظه کنـیم،  فی الحقیقه هر وقت به نظر دقت : «...خورد یمگرایش سکوالر به چشم 

نی نمایند هرگـز دولـت مزبـور ترقـی نخواهـد      که سلسله علیه مالها خود را مدخل به دولت عثما

نظام را خـالف  . . . اینکه نظام فرنگستان را در اسالمبول آورد، مالها   اراده  کرد. سلطان سلیم را

علوم فرنگستان را بـه   خواست یمشرع دانسته، از راه غرض او را منع نموده و ایضاً سلطان مذکور 

اسالمبول آورده، از راه حسد او را مانع شده، نگذاشتند که جمعی از جاده نادانی و حماقت بیـرون  

  )391 همان:( »آیند..
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: سـد ینو یمـ درباره مخالفت نظامیان ترکیه با تنظیمات و  اخذ و اقتباس نظم فرنگسـتان  

نفـر از تـرك     هـزار   ود اینکه بـه کـرات پنجـاه   . با وجکنند ینممطلقاً نظام قبول سپاه ترکیه «... 

و هـر   آورنـد  ینمـ هذا سپاه خود را به نظـام  عمقابل پنج هزار نفر روسیه شده و شکست خورده، م

 همـان: ...» (کننـد  ینمکدام از سالطین قبول کنند که نظام فرنگستان را آورند، سپاه ترکیه قبول 

395 (  

اوضـاع   ،نظام اداري و تشکیالت دولـت عثمـانی، وضـعیت مـالی و نظـام مالیـاتی       رهدربا

آب و   محکمـه شـرع،    ، دسـتگاه قضـایی و  ها خانهوضعیت معماري و  ،پوشاك ،بازرگانی، خوراك

در سـفرنامه میـرزا   مردم اسـتانبول،   امور گمرك ،راهداري ،ها راههوا، وضعیت بهداشتی، وضعیت 

ـله    ها آن همه ذکرکوتاه وجود دارد که  يها گزارشصالح اشارات و  گفتـار حاضـر   بیـرون از حوص

  است.  

  گیري نتیجه

که در بخـش آخـر از    کند یممیرزا صالح شیرازي تالش  ،گونه که مشاهده شد همان

سـیر زوال و   ،عثمانی بـه زبـان فارسـی اسـت      هیترکسفرنامه خود که حاوي نخستین تاریخ 

کـه حـاوي تـاریخ     ییها بخشانحطاط عثمانی را شرح دهد. چنانچه این بخش از سفرنامه با 

 بـه روشـنی ایـن نکتـه را در     ،ه شـود روسیه و تاریخ انگلستان است به طور تطبیقـی مطالعـ  

به خواننده خود نشان دهد کـه قـانون مـداري و پیونـد میـان       کند یمیابیم که او تالش  می

شیوع ظلم و بیـداد و بـی    عوض دولت و ملت و عدالت و دادگري باعث ترقی و عظمت و در

اعتنایی به قانون و حقوق مردم زمینه ساز زوال و انحطاط خواهـد بـود. شـاید بتـوان میـرزا      

آورد که فایده معرفت و حکمت تـاریخ   صالح شیرازي را در زمره مورخان نواندیشی به شمار

 آگـاهی   ارائـه  اصالح وو با نگارش تاریخ در پی دانسته را آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی 

  .هستند
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  ، تهران: سخن.فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطیت ،)1340آدمیت، فریدون (

ذري بـر  گ ؛دیدگاه اندیشه گران هاي سیاسی و اجتماعی از آزادي ،)1374حائري، عبدالهادي (

  .هاي پارسی در دو سده واپسین، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی وشتهن

  تهران: بی جا   ،سفرنامه میرزا صالح شیرازي ،)1347رائین، اسماعیل (
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چكيده

در سده 19 ميلادي، شمار قابل توجهي از ايرانيان به دلايل گوناگون به تركيه عثماني رفت و آمد داشتند و يا در آنجا مقیم بودند. در متون فارسي روزگار قاجاريه با انبوهي از دادههاي مربوط به تركيه عثماني روبرو هستیم كه وجوه گوناگون اوضاع و احوال تمدني و فرهنگي آن ديار را بازنمايي کردهاند. گردآوري، تنظيم، تدوين و تجزيه و تحليل علمي اينگونه دادهها براي شناخت تجدد و نوگرايي در هر دو كشور مهم و سودمند مینماید. يكي از انواع متون ياد شده سفرنامههایی هستند كه گاه گزارشهای در خور توجهي را درباره تركيه عثماني درج کردهاند. از ميان آنها میتوان به سفرنامه ميرزا صالح شيرازي، سفرنامه آجودان باشي، سفرنامه ميرزا خانلرخان اعتصام الملك و سفرنامه حاج سياح محلاتي اشاره كرد. در مقاله حاضر به سفرنامه ميرزا صالح شيرازي میپردازیم كه در تاريخ ورود افكار و آموزههای جديد به ايران جايگاه ويژهاي دارد. نكته جالب توجه اين است كه در سفرنامه ميرزا صالح براي نخستين بار تاریخهای روسيه، انگلستان و تركيه عثماني به زبان فارسي نگارش شده است. آنگونه كه از اشارات پرمعني ميرزا صالح برميآيد، انگيزه او از پرداختن به تاريخ اين كشورها آن است كه راز ترقي و انحطاط شان را دريابد. همانگونه كه در تاريخ ميرزا صالح شيرازي، همزمان خواننده سير ترقي و تعالي روسيه و انگلستان را میخواند، به روند زوال و انحطاط عثماني پس از يك دوره اقتدار و عظمت پي میبرد.



واژگان كليدي: 

ايران، تركيه، سفرنامه نویسان ایرانی، سفرنامه ميرزا صالح شیرازی



در روزگار قاجاریه، ترکیه عثمانی یکی از مجاری ورود اندیشه تجدد به ایران بود.  هر دو کشور کم و بیش در برابر غرب در وضعیت مشابهی به سر میبردند و هر دو،  نظامهای استبدادی داشتند و با  بی قانونی و ضعف دانش و فرهنگ مواجه بودند. این دو کشور  که فشار روز افزون قدرتهای استعماری بر آنها سنگینی میکرد و دورانی از اقتدار و عظمت قدیم  را پس پشت داشتند، اینک در سراشیب زوال و انحطاط بودند. در برابر این وضعیت بود که روند تجدد خواهی و اصلاحات در  ایران و ترکیه آغاز شد و تجربههای نسبتاً مشابهی را برای آنها رقم زد. این روند در هر دو کشور از تأثیر و تأثرات متقابل خالی نبود؛ نخبگان تجددخواه ایرانی به درجات از روند تجدد و اصلاحات عثمانی تأثیر پذیرفتند و متقابلاً در آن اثر گذاشتند. در این میان میتوان از چهرههای شاخصی چون سید جمالالدین اسدآبادی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان ناظمالدوله یاد کرد.

با توجه به مقدمات فوق، آگاهی یافتن از تصور، شناخت و آگاهی مردم و نخبگان هر دو کشور از یکدیگر ضروری است. در آثار، مکتوبات، اسناد و گزارشهای گوناگون روزگار قاجار اطلاعات بسیار ارزندهای از اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عثمانی بر جای مانده است. چنانچه این اطلاعات پراکنده از میان متون تاریخی، ادبی، اسناد و گزارشهای سیاسی، سفرنامههای سیاحان، سفیران، زوار، حجاج و روزنامههای آن زمان گردآوری و طبقه بندی شوند، میتوان شناخت و آگاهی ایرانیان از وضعیت سیاسی و فرهنگی تمدن ترکیه عثمانی را مورد مطالعه علمی قرار داد و از تأثیر متقابل هر دو ملت در روند نوگرایی و تجدد خواهی اطلاعات دقیقتری حاصل کرد. انجام چنین کاری از ضرورتها و فوریتهای تحقیق در تاریخ اندیشه تجدد در ایران است. در مقاله حاضر، به عنوان نمونهای از آثاری که اطلاعات و داوریهای مهم را در این خصوص ثبت و ضبط کردهاند، بر سفر نامه میرزا صالح شیرازی تمرکز کردهایم. امید آنکه این مقاله دریچهای به سوی زمینه تحقیقی یاد شده بگشاید.

سفرنامهها در تاریخ اندیشه تجدد در ایران جایگاه ویژهای دارند. متون سفرنامهای از نخستین مجاری ورود اندیشهها و آموزههای جدید به حوزه زبان فارسی و تفکر و معرفت ایرانی بودند. نخستین آگاهیهای ایرانیان از اوضاع و احوال جهان جدید در سفرنامهها درج شد. از میان این سفرنامههای اولیه میتوان به آثاری چون شگرف نامه ولایت اثر منشی اعتصام الدین، تاریخ جدید اثر منشی اسماعیل، مسیر طالبی اثر میرزا ابوطالب اصفهانی، سفرنامه سلطان الواعظین اثر ابوالفتح حسینی، سفرنامه خسرو میرزا نوشته میرزا مصطفی افشار، سفرنامه رضا قلی میرزا قاجار و سفرنامه میرزا صالح شیرازی اشاره کرد. (رحمانیان، 1388) محققان تاریخ اندیشه تجدد در ایران معتقدند که سفرنامه میرزا صالح شیرازی از مهمترین نوشتههای اولیه در معرفی فرهنگ و تمدن جدید، به ویژه دموکراسی جدید غربی در حوزه زبان فارسی است. به همین سبب همواره مورد توجه و شرح و تفسیر محققان قرار گرفته است. (آدمیت،1340: 36-24 / حائری، 104:1374-98 / طباطبایی، 1380:274-264) با این حال تا آنجا که بر نویسنده معلوم شده است، آن بخش از این سفرنامه که در باره تاریخ و فرهنگ ترکیه عثمانی و گزارش اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور در اوایل سده 19 م. است، تاکنون مورد توجه و تجزیه و تحلیل محققان قرار نگرفته است. در حالی که گذشته از تواریخی كه در قرون پيشين به زبان فارسي در باره تاريخ عثماني نوشته شده است، آن بخش از سفرنامه ميرزا صالح شيرازي كه به تاريخ عثماني پرداخته، نخستين تاريخ منظم این دوره به زبان فارسي در عصر جديد بود كه بيرون از دربار و قلمرو عثماني به رشته تحریر در آمده است.

میرزا صالح شیرازی در زمره دانشجویانی بود که عباس میرزا، نایبالسلطنه در سال 1815 م. برای فراگیری دانش و فن جدید به انگلستان فرستاد. (محبوبی اردکانی، 320:1354 / رینگر، 1372)

میرزا صالح، علاقه و گرایش ویژه ای به تاریخ کشورها و ملتها نشان داد و درباره تاریخ روسیه و انگلستان به تفصیل سخن رانده است. آنچه که وی در باره تاریخ کشورهای یاد شده در سفرنامه خود به نگارش درآورده است، نخستین تاریخ منظم و مدون آن کشورها به زبان فارسی است. او در سرآغاز شرح تاریخ انگلستان میگوید که هدفش نگارش تاریخ پادشاهان نیست، بلکه شرح علل و عوامل ترقی و تعالی آن کشور است که این مسأله را میتوان به عنوان نخستین نقد تلویحی به سنت تاریخنویسی شاهنامهای در زبان فارسی به شمار آورد. (رحمانیان، 1382: 35-33) همچنین با توجه به پررنگ شدن وضعیت زوال و انحطاط عثمانی در روایت میرزا صالح و اشارات در خور توجه وی به خودکامگی، بی قانونی بی دانشی، خرافه گرایی و استبداد، میتوان چنین انگاشت که هدف اصلی وی از نگارش تاریخ عثمانی نشان دادن عوامل زوال و انحطاط عثمانی بوده است. به دیگر سخن، همانگونه که در روایت وی ملت گمنام و کوچک انگلیس در سایه آزادی، قانون و مردم سالاری در راه عزت و سربلندی گام نهاد و به یکی از بزرگترین قدرتهای جهان تبدیل شد. دولت و ملت عثمانی پس از یک دوره عظمت و اقتدار به سبب ظلم و بی قانونی و خودکامگی به سراشیب زوال و انحطاط افتاد. میرزا صالح در گزارش خود اوضاع ترکیه عثمانی را با اوضاع قدیم آن کشور مقایسه میکند. برای نمونه، طی گزارشی در باره جمعیت ترکیه میگوید که جمعیت این کشور دویست سال پیش پنجاه میلیون نفر بوده و امروز به هیجده میلیون تن رسیده است. (مجموعه سفرنامه های میرزا صالح شیرازی: 400-398) این مقایسه خود به خود وضعیت زوال و انحطاط عثمانی را به ذهن خواننده القاء میکند. کاهش فتوحات، از دست رفتن پی در پی مستملکات و قلمرو، قحطی و خشکسالی پی در پی و احتکار از علل کاهش جمعیت عثمانی یاد میشود، اما میرزا صالح به طور کلی چیرگی ظلم و بیداد را به عنوان علت اصلی مطرح کرده است و در جایی از سفرنامهاش مینویسد: «... از قرار تاریخ ترکیه در سال 1179 دویست و ده از دهات معظم ترکیه، به علت ظلم ترکیه، به فاصله شش ماه، شکست کرده، همه پریشان شده. چنانکه از این قراری که دویست سال قبل الی حال ولایات ترکیه روی به هزیمت و تلف گذاردهاند، یک صد سال دیگر به همین منوال بگذرد، به کلی ولایت مزبوره نسیاً منسیاً میشود. مثل ولایات گریک و روم که حال به جز نامی از آن باقی نمانده است.» (همان:400-399)

در روایت میرزا صالح، مقایسه وضعیت ینی چریها در تاریخ گذشته و اکنون عثمانی حائز اهمیت است؛ وی شرحی کوتاه در باره چگونگی پیدایش سپاه ینی چری میآورد  و  نقش آنان را در جهانگشایی شاهان عثمانی و گسترش پرشتاب قلمرو آن دولت باز نموده  و  میگوید: ینی چری در آن روزگار بهترین سپاه نظام در کل اروپا بود، اما به سبب اعتیاد به  جنگ در  دوره های صلح و آرامش نیز پی در پی طغیان و بلوا میکردند، تا جایی که شاهان و وزرای عثمانی در تضعیف آنان کوشیدند و سرانجام کار به جایی کشید که: «به این نهج که بالفعل هر لوطی و اوباش و بیکاره و بی عاری را داخل به آن طایفه نموده. قومی که دویست سال قبل سبب فخر و عزت سپاه و دولت عثمانی بودند، بالفعل برخی را به دزدی گرفته،  به دار میکشند و بعضی در قمارخانهها و شراب خانهها مشغول به خدمات رذیله گردیده چنانکه حال طایفه مزبور ذیلترین و بدنامترین و بی اعتبارترین کل ممالک ترکیه بلکه کل دنیا هستند.  مردمی بی آبرو و بدنام و خاین و بی غیرت و بی وفا و نمک ناشناساند...» (همان: 393) 

میرزا صالح که شیفته آزادی و فرهنگ و دانش جدید غرب شده بود و در آرزوی تجدد و ترقی ایران و کشورهای دیگر جهان اسلام به سر میبرد، نظامیان و روحانیان عثمانی را  دو  مانع جدی بر سر راه اصلاحات و نوسازی شمرده و اشارات قابل تأملی بر مخالفتهای این دو  گروه  با اندیشهها و برنامههای نوگرایانه دارد. حتی نفوذ علمای دینی و اهل شریعت  در  دولت  عثمانی را یکی از علل اصلی ضعف و انحطاط آن دولت محسوب میکند. در سخنان  وی  نوعی گرایش سکولار به چشم میخورد: «...فی الحقیقه هر وقت به نظر دقت ملاحظه کنیم،  مادامی که سلسله علیه ملاها خود را مدخل به دولت عثمانی نمایند هرگز دولت مزبور ترقی نخواهد کرد. سلطان سلیم را  اراده  اینکه نظام فرنگستان را در اسلامبول آورد، ملاها . . . نظام را خلاف شرع دانسته، از راه غرض او را منع نموده و ایضاً سلطان مذکور میخواست علوم فرنگستان را به اسلامبول آورده، از راه حسد او را مانع شده، نگذاشتند که جمعی از جاده نادانی و حماقت بیرون آیند..» (همان: 391)

درباره مخالفت نظامیان ترکیه با تنظیمات و  اخذ و اقتباس نظم فرنگستان مینویسد: «... سپاه ترکیه مطلقاً نظام قبول نمیکنند. با وجود اینکه به کرات پنجاه  هزار  نفر از ترک مقابل پنج هزار نفر روسیه شده و شکست خورده، معهذا سپاه خود را به نظام نمیآورند و هر کدام از سلاطین قبول کنند که نظام فرنگستان را آورند، سپاه ترکیه قبول نمیکنند...» (همان: 395) 

درباره نظام اداری و تشکیلات دولت عثمانی، وضعیت مالی و نظام مالیاتی، اوضاع بازرگانی، خوراک، پوشاک، وضعیت معماری و خانهها، دستگاه قضایی و  محکمه شرع،  آب و هوا، وضعیت بهداشتی، وضعیت راهها، راهداری، امور گمرک مردم استانبول، در سفرنامه میرزا صالح اشارات و گزارشهای کوتاه وجود دارد که ذکر همه آنها بیرون از حوصله گفتار حاضر است. 



نتيجهگیری

همانگونه كه مشاهده شد، ميرزا صالح شيرازي تلاش میکند كه در بخش آخر از سفرنامه خود كه حاوي نخستين تاريخ ترکیه عثماني به زبان فارسي است، سير زوال و انحطاط عثماني را شرح دهد. چنانچه اين بخش از سفرنامه با بخشهایی كه حاوي تاريخ روسيه و تاريخ انگلستان است به طور تطبيقي مطالعه شود، به روشني اين نكته را در مييابيم كه او تلاش میکند به خواننده خود نشان دهد كه قانون مداري و پيوند ميان دولت و ملت و عدالت و دادگري باعث ترقي و عظمت و در عوض شيوع ظلم و بيداد و بي اعتنايي به قانون و حقوق مردم زمينه ساز زوال و انحطاط خواهد بود. شايد بتوان ميرزا صالح شيرازي را در زمره مورخان نوانديشي به شمار آورد كه فايده معرفت و حكمت تاريخ را آسيب شناسي سياسي و اجتماعي دانسته و با نگارش تاريخ در پي اصلاح و ارائه آگاهی  هستند.
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