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مهمقد

كـه در  ،اين گـرايش 1.ل گفتمان استيكي از شيوه هاي كارآمد در نقد و بررسي متون، روش تحلي

ارتبـاطي را درنورديـد و اكنـون    - اكثر رشته هاي علوم اجتمـاعي ،پديد آمد، كمتر از دو دهه1950ٔدهه

.در مطالعة پديده هاي علوم اجتماعي به كار مي رود2نيز به عنوان گرايشي بين رشته اي

ز هر چيز وامدار زبان شناسي و نقد ادبـي نـو   هاي فكري بيش ال گفتمان از نظر خاستگاه و بنيانتحلي

است و از علوم تفسيري مانند هرمنوتيك، پديده شناسي، سـاختار گرايـي و شـالوده شـكني الهـام مـي       

هاي ادبي و فلسفي سازمان يافته اند، يا حول تحليل روشي كه طـي اين علوم يا حول تفسير متن. گيرد

رهيافت گفتمان بـا قـرار گـرفتن در    . يابند، شكل گرفته اندو تجارب معنا مي) اوبژه ها(آن موضوعات 

مـارش و اسـتوكر،   (هـايي پيـدا مـي كنـد     مي ماكس وبر نيز شـباهت ر با روش تفهتي از تفكّچنين سنّ

1384 :195 -196.(

ه كـافي مبـذول   آنها توجسروكار داريم كه بايستي به هر دودر تحليل گفتمان ما با دو عنصر كليدي 

4.تبافت موقعي- 32؛بافت متن- 1: داشت

منظور از بافت متن اين است كه يك عنصر زباني در چـارچوب چـه متنـي قـرار گرفتـه و جمـالت       

در . چه تأثيري در تبلـور صـوري، كـاركردي و معنـايي آن دارد    ، متندر درونماقبل و مابعد آن عنصر

بافت موقعيـ تي، يك عنصر يا متن در چارچوب موقعي ي كـ ت خاص    نظر قـرار ه توليـد شـده اسـت، مـد

: 1379بهـرام پـور،   (بافتهاي فرهنگي، اجتماعي، محيطي و سياسي همگن از اين نـوع هسـتند   . گيردمي

24.(

ف متن فراتر مي رودنوشتار و مضمون و هدف مؤلّبه عبارت ديگر رويكرد گفتماني از حد .

1 -Discourse Analysis

2 -Interdisciplinary

3 - Co-text

4 - Context of situation
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همچنـين آن يـك مـتن خلـق مـي شـود،      گفتمان شرايط اجتماعي را مطالعه مي كند كه تحت تأثير 

بـدين ترتيـب گفتمـان از    .كه متن در آن قرار مي گيرد و مورد تفسير واقع مي شودراشرايط اجتماعي

در ايـن  .جامعه شناختي زبان استة زبان شناختي نظام اجتماعي و از سوي ديگر مطالعة يك سو مطالع

گفتمـاني اسـت، عقيـده دارد كـه ميـان      زمينه نورمن فركالف كه خود چهره اي شـاخص در مباحـث   

ايـدئولوژي و  ( و سـاختارهاي كـالن جامعـه    ) ويژگـي هـاي زبانشناسـي   (ساختارهاي خـرد گفتمـان   

) .  97- 96: 1379فركالف، ( رابطه اي ديالكتيك وجود دارد ) ساختارهاي اجتماعي

ي معنـايي آن را در  هاي كيفي پژوهش، متن و حـوزه هـا  ل گفتمان به دليل وابستگي به روشتحلي

هاي زبـاني،  لعـه مـي نمايـد و بـا عنايـت بـه سـاخت       ارتباط با ساير زمينه هاي ارتباطي و اجتمـاعي مطا 

به ايـن ترتيـب   . هاي معنايي آن را كه مرتبط با زمينه هاي ياد شده است، مورد تفسير قرار مي دهدحوزه

البتّـه در تحليـل گفتمـان هـاي     . بـد تحقّق مي ياوضيح توصيف، تفسير و تة تحليل گفتمان در سه حوز

سطح تبيين نيز بر ايـن سـطوح افـزوده    . كه يكي از رويكردهاي مطرح در نظرية گفتمان است1انتقادي

تحليل گفتمان در سطح توصيف با اشكال ظاهري متن سرو كـار دارد و در ايـن خصـوص،    . مي گردد

لمي، حماسي، احساسـي و غيـره را در بـر    هايي نظير ادبي، عشيوه هاي فنّ بيان و در متون ادبي سبك

هاي متن ارتباط دارد و از ايـن طريـق   مرحلة تفسير در روش تحليل گفتمان به مطالعة ساخت. گيردمي

قواعدي را كه در فرآيند توليد و تفسير متن خودآگاه يا ناخودآگـاه مـورد تبعيـت قـرار گرفتـه، كشـف       

.كندمي

هـاي  موضـوع يـا موضـوع   پيوست آنان از سـويي، و مطالعـة   با مطالعة قضاياي اصلي متن و نحوة 

هـا  ي بـه آن اصلي در متن از سوي ديگر، مجموعة باورهايي كشف مي شود كه بـا آن در مـتن تصـريح   

).251- 249: 1377خانيكي، (نشده است، اما نقاط اتّكاي متن محسوب مي شوند 

از صورت و ظاهر متون زباني به كمـك  تحليل گر انتقادي گفتمان، خود را موظّف مي داند كه پرده 

فنون موجود در اين رويكرد بردارد و آنچه را كه در پشت واژه ها و جمله ها و در نهايت مـتن زبـاني،   

ايـن روش بـه ويـژه در بررسـي متـوني كـه       .هـا آشـكار سـازد   ديد مردم مخفي مانده است براي آناز 

آن حضـور دارنـد بـراي منتقـد اهميـت اساسـي       ايدئولوژيكي عمقاً در ساختارها و تمايالت سياسي و

١- Critical Discourse Analysis
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تحـت تـأثير قـرار    هاي مخاطب ، بـه شـدت   دارد، زيرا به واسطة حضور اين تمايالت طرز فكر گروه

.گيردمي

تر اين كه عناصر تشكيل دهنده در رويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي ، وابسـته بـه آراي      از همه مهم 

سـويه  گرفتن يك مشي انتقادي بر تقابل و رابطة دون با در پيشفراساختارگرايان است و فراساختارگرايا

ميان خواننده و متن به مثابه يك رابطة پويا و توليدي تأكيد مـي ورزنـد؛ از ايـن منظـر، قرائـت منزلـت       

). 365: 1377تاجيـك،  (خود را به عنوان يك مصرف كنندة منفعل كاالي توليد شده، از دست مي دهد 

ع واحد تحليل گفتمان فراتر از يك كلمه و بر حسـب موضـو  . عمل نقد مي افزايدو اين خود بر پويايي

توان بر يك جملـه، عبـارت، بنـد، پـاراگراف، صـفحه، سـرمقاله،       ميِمورد بررسي واحد تحليل آن  را 

در مقالة حاضر واحد تحليل ممكن است يك جملـه، عبـارت و يـا يـك     . سخنراني و غيره بنياد گذارد

.فرنامه هاي شاه به فرنگ باشدپاراگراف از س

ين شاه از فرنگري گفتمان ناصرالدر در شكل گيعوامل مؤثّ

ين شاه، نخستين پادشاه ايران است، كه قلمرو فرمانروايي خـود را بـه قصـد مسـافرت بـه      ناصرالد

لـه  اين عمل از منظـر بسـياري از اروپاييـان از جم   . سرزمين هاي بيگانه و غير مسلمان ترك كرده است

).530: 1380، 1كرزن، ج (كرزن اقدامي خطير تلقي شده است 

  ين شـاه  تحليل هاي گوناگوني در مورد انگيزه هاي شاه از اين سفرها صورت گرفته، لكـن ناصـرالد

مهم ترين داليل اولين سفرش را مالقات با سالطين اروپايي و تحكيم مناسبات دوسـتانه و هـم چنـين    

در ). 11مقدمـه  : 1377ين قاجـار،  ناصـرالد (و ساير ترقيات فرنگ عنوان مي كند اقتباس صنايع، قوانين 

كنار اين انگيزه ها، شوق شاه به سفر و تحرك مدام كه نشاني از روحيات ايلياتي و فرهنـگ عشـيره اي،   

شايد همين شوق مفرط او به سير و سياحت سبب شده، كه به او. است را نبايد از خاطر دور داشت
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در هر حال اين سفرها با هر انگيـزه اي كـه صـورت گرفتـه باشـد، در      . نام دهند1»ه هاجادشهريار«

شخصيراتي را به جاي گذاشتيثتأآن روزگار ةجامعبهنگرش او وين شاهت ناصرالد.

خـاطرات روزانـه و مشـاهدات عينـي شـاه از كشـورهاي       ة سفرنامه هاي فرنگستان كه دربردارنـد 

.فارسي براي فرنگ شناسي محسوب مي شودة از منابع ارزنديكي ،اروپايي است

عناصر گوناگوني اسـت، كـه در ارتبـاط بـا     ة دربردارند،سفرنامه هاي فرنگستان به عنوان يك متن

.يكديگر كليتي معنادار را مي سازند، كه بدان گفتمان مي گويند

ـ   نر در شـكل گيـري سـفرنامه هـاي فرنـگ كـه نشـا       در بررسي عوامل مـؤثّ  ي گـر نگـرش و تلقّ

ينناصرالدعناصـر زبـاني  (ه به دو عنصر كليدي بافت مـتن  شاه از فرنگ است، توج (  تي و بافـت مـوقعي

معاني مندرج در سـفرنامه هـاي فرنـگ    . ضروري است) عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تاريخي،(

كـه هـر   ،مـي پـذيرد  ي نيز تأثيراجتماعي و فرهنگةهمان قدر كه از متن ناشي مي شود، از بافت يا زمين

.يك را در جاي خود بايد بررسي كرد

كاربرد افعال و ضماير از نظر مفرد و جمع بودن، گفتار مسـتقيم و غيـر   ةدر بررسي بافت متن نحو

معنـايي مـورد   ة ي، فرايند مجهول سازي و كاربرد ساير عناصر زباني به عنوان مقولمستقيم، سازوكارتعد

چـون داراي معـاني اجتمـاعي و    . متن نيـز معنـادار اسـت   2ةدر اين رويكرد نحو. مي گيرداستفاده قرار 

.وابسته اند،ها را مي سازندايدئولوژيك است و اين معاني در جاي خود به عواملي كه دال

ين شاه، در مـورد خـودش، حكايـت از    ط ناصرالدو افعال جمع توس» ما«براي نمونه كاربرد ضمير 

ايـن . برتر شاه در گفتمان سياسي و ساختار قدرت در عصر قاجار داردتموقعي   ن گونـه كاربردهـا، مبـي

ايـدئولوژي  3ت طبيعي شـدگي هنجارهاي اجتماعي هستند كه درجه و شدة قراردادهاي ناگفته و نانوشت

.حاكم نظام قاجار را نمايش مي دهند

ـت   ، عنوان كتابي است كه به كوشش محم)سفرنامه ناصرالدين شاه به عتبات(شهريار جاده ها - 1 فاده د رضا عباسي و پرويز بـديعي بـا اس

سـفرنامه  : شـهريار جـاده هـا   ين قاجار، ناصرالد(ي ايران تدوين يافته است از نسخه هاي دستنويس موجود در خزانة اسناد سازمان اسناد ملّ

ين شاه به عتباتناصرالد1372ي ايران، سازمان اسناد ملّ: د رضا عباسي، پرويز بديعي،تهران، به كوشش محم.(

2 -Syntax

3 - Naturalization
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و از ،رجسته سازي موصـوف معنـادار اسـت   تكرار صفات نيز به عنوان يك عنصر زباني به منظور ب

حيرت و شگفتي ناصرالد ت غربـي حكايـت كـرده و    ين شاه در برخورد با دستاوردهاي گوناگون مـدني

وي در سـفرش بـه   . نسـبت بـه ايـن دسـتاوردها اسـت     گر احساسات تحسين آميـز او در مواردي بيان

فرزندانشـان، بـه وجـد درآمـده، مراتـب      پاريس، از اين گونه اهتمام مردم اين شهر در تعليم و نظافـت 

:گونه نشان مي دهدشگفتي خود را اين

»ه هاي پاريس از طفل شيرخواره الي ده ساله را مادرها و دايه هايشان بسيار بسيار بسـيار پـاك و   بچ

ب است كه بچه چرا بايد اين قدرها پـاك و تميـز و   حيرت و تعجةتميز و خوب نگاه مي دارند كه ماي

).185- 184: 1379ين قاجار، ناصرالد(» و خوش رخت و خوش همه چيز باشندبا ادب

:يك توپ جنگي در مسكو نيز به كار مي بردة برجسته سازي موصوف را هنگام مشاهدة اين شيو

يك توپ بسيار بسيار بزرگي دم عمارت گذاشته اند كه به اين بزرگـي تـوپ ديگـر نمـي شـود،      «

).41: 1377ين قاجار، ناصرالد(» ماماً توي شكم آنتوپ مرواريد تهران مي رود ت

ة تي، اين متن در شرايطي شكل گرفته، كه انديشاز نظر بافت موقعيد خـواهي و اصـالح طلبـي    تجد

ميرزا حسين خان سپهساالر نيز كه سفر فرنـگ بـا تشـويق او صـورت     . روند گسترده اي پيدا كرده بود

دولت، پيشرفتهاي صـنعتي و علمـي و تنظيمـات فرنگيـان در     گرفت، هدفش اين بود كه شاه و بزرگان 

ت ايـران  ي دولت و ملّحفظ حقوق ملت و ثروت دولت هايشان را از نزديك مشاهده كنند، تا براي ترقّ

ـ ،از نظر ميرزا حسين خان اين سفر. ر بينديشندتدابير فوري و مؤثّ ي ايـران  شاهراه بزرگي را به روي ترقّ

شويق شاه به اين سفر و بيان فوايـد آن، ارمغـان ايـن سـفر را از دسـتاوردهاي      ي براي تمي گشود و حتّ

.سفرنادر به هندوستان عظيم تر دانست

ت ايران در سياسـت بـين   هاي فرنگ براي تحكيم موقعيديگر اين سفر گفتگو با سران دولتهدف 

رويتـر  ة امتياز نامـ ) م1873/ 1290اني ربيع الثّ(لين سفر شاه به فرنگ زيرا چند ماه قبل از او. المللي بود

ـ ، اين امتيـاز كـه از اهم  )1289اني جمادي الث18ّ(رسيده بود به امضا ت اقتصـادي و سياسـي فراوانـي    ي

ت از ايـن قـرار داد   هـا بـه شـد   روس. را در مقابل هـم قـرار مـي داد   برخوردار بود، روس و انگليس 

ين شاه با تزار روسيه و صـدراعظم وي گورچـاكف،   ناخشنود بودند، به همين دليل در مالقات ناصرالد

   ين شـاه و  مقامات روسي اعتراض خود را نسبت به اين قرارداد همراه با تهديد ابـراز داشـتند، ناصـرالد
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ـ       د قطعـي در ابطـال امتيـاز نامـه      ميرزا حسين خان سپهسـاالر در گفـت و شـنود بـا دولـت روس تعه

:گفتنده نسپردند، وعده اي مشروط داد

اگـر از  .اسـت ) بارون رويتر(هر طور بوده است، حاال قرار نامه امضا شده ما در دست مومي اليه به«

كه كاري است گذشته، چاره اي ندارد، اگر اندك غفلـت و قصـور   - دات خود برآيدعهده مواعيد و تعه

اين قـرار نامـه   از جانب او به عمل آيد، در آتيه به هيچ وجه مساعدت و موافقتي با او نخواهيم فرمود و

ين شـاه  شرح مذاكرات مقامـات روسـي و ناصـرالد   ). 356: 1356ت، آدمي(»را لغو و باطل خواهيم كرد

:وي نيامده و فقط به اين جمله اكتفا شده كهةدر سفرنام

بعد كرچكوف وزير اعظم روس آمد، خيلي با او صحبت شد كربل ترجمـه مـي كـرد بسـيار مـرد      «

).53: 1377ين قاجار، ناصرالد(» فتاد و پنج سال دارده.... عاقل زرنگي است

ل اروپـايي نيـز هـيچ گزارشـي از شـرح مـذاكرات در       ها با سياستمداران طـراز او در ساير مالقات

ن ايـن نكتـه اسـت كـه از منظـر     اين ايجاز يا بهتربگوييم، اين سكوت، مبـي . سفرنامه مشاهده نمي شود

ة منطقين شاه، عرصه هاي سياسي، ناصرالدورود بـه  و نخبگان حـقّ ممنوعه اي است، كه فقط خواص

.آن را داشته و سايرين را به آن عرصه راهي نيست

بنابراين تحليل گفتمان ناصرالدتي و ارزيـابي شـرايط اسـت زيـرا     ين شاه مستلزم بررسي بافت موقعي

با قـرار داشـتن در رأس   زبان سياست زبان پوشيده سخن گفتن است، و راوي يا خالق متن سفرنامه ها

از اين رو براي آشـكار سـاختن افكـار پنهـان در وراي     . سخن مي گويدهرم قدرت به گونه اي خاص

نظر قرار دادواژه هاي متن، بايد عناصر فرا زباني را مد.

روايـت  . عامل مؤثر ديگر در شكل گيري اين گفتمان، جهان بيني و نـوع نگـرش خـالق اثـر اسـت     

ين شاهناصرالدگر اوضـاع و احـوال   كه بياناحان فرنگ ديده، پيش از آناز فرنگ، همانند بسياري از سي

گر نگرش فرهنگي مشاهده كننـده اسـت، كـه رفتـار و كـرداري را  حيـرت       عجيب آن ديار باشد، بيان

ـ   در واقع روايت ناصـرالد . انگيز، مثبت و يا منفي مي پندارد فرنـگ،  ت ين شـاه و برداشـت وي از واقعي

اين عوامـل نـه   . ق وي شكل گرفته استيي عالها، هنجارها و آمال و حتّتحت تأثير جهان بيني، ارزش

براي نمونـه شـاه در بازديـد از    . بلكه در عناصر زباني نيز تأثيرگذارند،تنها در ساخت معنا و محتواي اثر
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ق و يـ كـه بازتـاب عال  در منچستردر شرح تجهيزات كارخانه، توضيحاتي به كار مي گيرد 1گروة كارخان

:هاي فردي اوستبرخي از ويژگي

دراز و باريك مي كردند كه مثل مارهاي سـرخ روي زمـين راه   ،هايي كه براي زنجير ساختنآهن«

مي رفت و براي تركيب آوردن تخته هاي آهن و كوبيدن و جمع كردن آنها اسبابي داشتند كـه مثـل دو   

: 1377ين قاجـار،  ناصـرالد (مي گذاشتند و آنهـا مـي كوبيدنـد    ه بزنند اين آهن را وسط آنهاقوچ كه كلّ

177.(

كه عبارات نشان مي دهد، وي در توصيف آهن و ابزار سخت، از طبيعت كمـك مـي گيـرد و    چنان

ق شـاه و ميـل   يـ گـر عال ايـن تشـبيه نشـان   . ها تشبيه مي كندله زدن قوچككوبيدن تخته هاي آهن را به ّ

ـ .كه خود را در اين توصـيف نشـان داده اسـت   ، يلياتي اوستاة مفرط او به شكار و روحي ديگـر  ة نمون

نظـام حكـومتي اسـت، كـه در داوري وي در مـورد نظـام حكـومتي        ة مربوط به تأثير نگرش شاه دربار

:فرانسه تأثير گذاشته است

خالصه پاريس حاال بي رونق و بي رئيس و بي بزرگ و پادشـاه اسـت جـايي كـه پادشـاه نباشـد،       «

» است چگونه وضعي دارد از نبودن دربار از نبـود نوكرهـاي بـزرگ و مناصـب بـزرگ دربـاري      معلوم

)211: 1377ين قاجار، ناصرالد.(

ت نظام پادشاهي و تشكيالت آن  در ذهن شـاه بـه صـراحت    تي سياسي و مطلوبيگفتمان سنّة سيطر

طـق بعـدها در پايـان عصـر     همين من. در اين عبارات نمايان است و منطق سياسي وي را نشان مي دهد

ـ اصالحات سپهساالر و با سستي گرفتن شوق او ة لي تجـد  ين شـاه خـود را نمايـان    د خـواهي ناصـرالد

.ساخت

افزون بر عواملي كه از آنها ياد شد، موقعيين شاه و جايگاه نهادي او نيـز در وجـوه بيـاني    ت ناصرالد

به فرنگ رفتند و حاصل مشاهدات و خـاطرات  افراد زيادي . و صورت بندي مفاهيم متن اثرگذار است

ـ . تحرير درآوردندة سفر خويش را در قالب سفرنامه به رشت ا سـخنان هـيچ يـك از فرنـگ ديـدگان،      ام

لكـن در  . ين شـاه نمـي رسـيد   نهادي به پاي ناصرالدة ت آنها از جنبچون موقعي. ق نهادي پيدا نكردتحقّ

1- Grou
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ايـران در مقايسـه   ة به شيوه اي نقاّدانه از عقب مانـدگي جامعـ  سفرنامه هاي اين افراد به ويژه آنهايي كه

.ر واقع شدبا فرنگ سخن گفته بودند، تا حدودي در آگاهي آحاد جامعه مؤثّ

هـاي اجتمـاعي مختلفـي كـه در آن  شـكل      ا توجه به انواع نهادها و كاربسـت ها بگفتمان،بنابراين

بـا هـم   ، هـا نيـز  و مخاطبان آن) به معناي اعم(ويسنده ت و شأن افراد صحبت كننده يا نموقعي، گيرندمي

هـا را تعيـين   هاست كـه نـوع و محتـواي گفتمـان    و همين تفاوت)6: 1379ك دانل، م(فرق مي كنند 

.كندمي

 ين درك عوامل تأثير گذاري كه از آنها ياد كرديم، مستلزم بررسي نمونه هايي از خاطرات ناصـرالد

بـر اسـاس خـاطرات    . رو بحث را با آوردن اين نمونـه پيگيـري مـي كنـيم    از اين. در اين سفر هاست

ين شاه در سفرهاي فرنگ مشاهدات وي در چندين حوزه صورت گرفته، كه مي تـوان آنهـا را   ناصرالد

:اين گونه طبقه بندي كرد

فرهنگي؛،ي، هنريدستاورد هاي علمي، فنّ.1

دستاورد هاي سياسي و سيستم حكومتي و اداري؛.2

؛)هاباغ وحش، مناظر طبيعي، مهماني(ا اههتفرجگ.3

4.ي و هم نخبگان حكومتي و مقامات رسمي مي شودمردم فرنگ كه هم شامل مردم عاد.

نگرش ناصرالدالي بـه الت غرب به شيوه هـاي گونـاگون و در  ين شاه نسبت به دستاورد هاي مدني

تي و تحسـين و زمـاني نيـز بـا     خاطرات او از سفر فرنگ مطرح شده، اين نگاه، گاهي همـراه بـا شـگف   

از اين رو روايت هاي او را مـي  . نكوهش و تحقير و در مواردي نيز آميخته با حسرت و افسوس است

ـ . ادانه از فرنگ تقسـيم كـرد  توان به دو دسته ي روايت هاي فرنگ ستايانه و روايت هاي نقّ ايـن  ة نمون

د كارخانه ها تجهيـزات  نظـامي و اختراعـات     روايتهاي فرنگ ستايانه را مي توان در خاطرات او در مور

. فرنگيان يافت

ـ  با وجود سكوت راوي در بيان تمايالت سياسي و خطّ ت و موشـكافي  مشي ديپلوماسي اش بـا دقّ

:در گزاره هاي توصيفي او، مي توان به مواضع سياسي وي دست يافت
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ـ ؛نگرخانه دولت انگليس اسـت ه خانه و توپخانه و آهكه جب1امروز رفتيم به كارخانجات ووليج« ا ام

ت تر و اعـال تـر اسـت   كارخانه كروپ پروس هيچ دخلي به اينجا ندارد به مراتب عظيم تر و پر قو ... «

)155- 154: 1377ين قاجار، ناصرالد.(

اين هم سنجي كارخانه هاي انگليس و آلمان و اذعان به برتري كارخانه هاي آلمـاني بـا آوردن سـه    

ين شـاه در مقطعـي از دوران   ن گـرايش ناصـرالد  صرفاً يك توصيف ساده نيست و مبـي صفت تفضيلي 

تش به آلمانهاستحاكمي .ـ  ة هاي سلطه جويانين شاه از رقابتآگاهي ناصرالد ات دول اروپـايي و تجربي

كنـد،  سياست خارجي او را به اين نتيجه رهنمون كرد، كه در صورتي كه با مهارت عملة وي در عرص

ة گرايشـهاي او در صـحن  . ها به نفـع سـلطنت خـود بهـره بـرداري كنـد      توانست از اين رقابتخواهد

غـم ناخشـنودي و عـدم    ين شـاه علـي ر  ناصرالد. سياست خارجي نيز از همين نگرش او ناشي مي شد

1301ت تجهيزات نظامي خود بود، به همين منظـور وي در سـال   تقوية در انديش،هارضايت انگليسي

اين كشـتي ششصـد تنـي مجهـز بـه چهـار       . از آلمان خريد» پرسپوليس«شتي جنگي به نام ق يك ك.هـ

توپ كروپ بود و به اندازه اي اهمي كرزن كه يك ناظر انگليسي اسـت ت داشت كه حتّي، ـ بـه اهم ت ي

).544: 1383امانت، (ها اشاره كرده است آن در خواباندن اغتشاش و آشوب

ـ اين گرايش به آلمان ـ   ه خريـد تجهيـزات محـدود نمـي شـود، چنـان      ا صرفاً ب ة كـه پـس از تجرب

اصالحات به اين فكر افتاد كه از مشاوران آلمـاني كمـك   ة د داخلي براي پيش بردن نقشبحرانهاي متعد

زيرا در ميان كشورهاي غربي اتريش و آلمان ديدگاه مساعدي نسبت به ايران داشتند و بـه شـيوه   . بگيرد

ي و مساعدت در بر پا كـردن تأسيسـات جديـد،    هنمايي، فرستادن مشاوران فنّهاي گوناگون از جمله را

شـاه و ميـرزا حسـين    ) ق.هـ1290(لين سفر فرنگستان در او. ايران را در امر اصالحات ياري مي دادند

،سخنان و توصيه هاي بيسمارك ايـن بـود  ة خالص. خان سپهساالر با بيسمارك مالقات و گفتگو كردند

،ي كشورش باشد و ضمن پيشبرد اصالحات و حفـظ اسـتقالل  م به ترقّن خود بايد مصمكه دولت ايرا

صورت مي توانـد، چشـم يـاري از ديگـران نيـز داشـته باشـد        در اين. آبادي مملكتش باشدةدر انديش

)167: 1385ت، آدمي.(

1 - Voul-ige
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ـ  ي فرنگيان براي شاه مايه حيرت و تحسـين  هاي فنّكه تجهيزات و پيشرفتبا وجود اين ا اسـت، ام

مـي تـوان   هـاي او مـواردي را  اين امر بدان اندازه نيست كه شاه دچار خود باختگي شـود، در روايـت  

برتـري و پيشـگامي فرنـگ را در پيشـرفت    ة يافت كه با آوردن شواهدي از توانمندي شرقيان، اسـطور 

:هاي علمي و فني را در هم مي شكند و اعتبارشان را خدشه دار مي سازد

توپ چدني بلند قوي اينجا ديدم كه دويست و شصت سال قبل از ايـن در ژاپـن   «): وين(سفر دوم 

هاي اختراعي جديد فرنگسـتان، معلـوم مـي شـود كـه ايـن       ساخته و از ته پر مي شود بعينها مثل توپ

).222: 1379ين قاجار، ناصرالد(» اختراع در قديم در افكار و اذهان انسان بوده است و تازگي ندارد

دويسـت و  «بـا  » جديد«ة ، تقابل واژ»بعينها«ة، واژ»ژاپن«بر » دويست و شصت«م ها تقداين عبارتدر

ين شـاه  ، همگي در كنار هم جمع شده اند، تا احساس و نگاه ناصرالد»تازگي ندارد«و » قديم«، »شصت

.را در اين زمينه به مخاطب انتقال دهند

ت و كارخانـه هـاي فرنـگ، قانونمنـدي، نظـم، سـلوك       ي و تجهيزاافزون بر دستاوردهاي علمي، فنّ

هـاي فرنـگ   فرزندانشـان، راه خـود را بـه روايـت    رفتار اجتماعي و اهتمام فرنگيان در تعليم و نظافت 

ين شاه آرامش شهر پاريس، ورشـو و خيلـي از   براي ناصرالد. ستايانه و تحسين آميز شاه باز كرده است

آنها حيرت آور بـوده، در ايـن شـهرها مـردم بـا آرامـي بـا هـم         شهرهاي ديگر فرنگستان و رفتار مردم

اشي در كار نيست، فروشنده ها كاالهايشان را با صـداي بلنـد نمـي    صحبت مي كنند، دعوا و نزاع و فح

ايـن نظـم و   ة مشـاهد ). 190: 1378، 1؛ ج ين شـاه ناصـرالد ؛ 153: 1379ين قاجـار،  ناصـرالد (فروشند 

تجربـه  . هاي تهران و صداهاي بلنـد فروشـندگان، وادار مـي كنـد    از بي نظميمندي او را به انتقادقانون

هايي، از اين دست، زمينه ساز ايجاد خود آگاهي انتقادي  مي شد، در واقع فرنـگ بـراي شـاه آينـه اي     

د عامـل بـازنگري در خـود و بـاز     تجـد بـة  يعني تجر. بود، كه خود و فرهنگ خودي را در آن مي ديد

.بودپيرايي خويشتن 

ـ بچ در » ژيـراردم «ة ه هاي خوش رخت و لباس، تميز و با ادب پاريس و يا فرزندان كارگران كارخان

ورشو كه همگي از كودكي تحت تعليم بودند، براي شاه هم تحسين  بر انگيـز و هـم موجـب شـگفتي     

ـ ام و قصـوري كـه در تعلـيم و ت   هاي آن ايشايد خاطره هاي دوران كودكي و مرارت. بوده است ت ربي

ها باشدين شد، سبب اين شگفتيناصرالد.
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ـ     ي و سياسـي فرنـگ   نمونه اي كه ذكر كرديم، نشان مي دهد كه شاه فقـط راوي دسـتاورد هـاي فنّ

ت غرب نيـز گوشـه چشـمي    نيست، و در سفرنامه هايش به مدارس، كتابخانه ها و ساير نمودهاي مدني

. داشته است

يد طواليي داشـت، بـه هنگـام سـخن گفـتن از      ،و زناناو كه در وصف مجالس رقص، ضيافت ها 

بـراي  . ها به اشارتي كوتاه و گذرا بسـنده مـي كنـد   ت پادشاه در اين نظامساخت سياسي اروپا و موقعي

مملكت بلژيك بسيار آزاد و خودسـر اسـت، پادشـاه هـيچ     «: مثال در مورد حكومت بلژيك مي نويسد

مجلس پارلمانـت اسـت كـه وكـال آنجـا جمـع شـده حكـم         اختياري ندارد، رتق و فتق امورات براي

دهنشان بيايد مـي نويسـند و از هـيچ    ] به[روزنامه نويسان اين واليت بسيار آزاد هستند، آنچه » .كنندمي

).134:1377ين قاجار، ناصرالد(كس باكي ندارند 

ة او واژ. اسـت ن نـوع نگـاه شـاه بـه آزادي و نظـام حكـومتي بلژيـك        كاربرد كلمات و نوع آنها مبي

قرار مي دهد، هم نشيني اين دوكلمه، از ارزش آزادي مي كاهـد و بـه   » آزاد«ة را در كنار واژ» خودسر«

دوبـاره همـين امـر در مـورد بحـث آزادي روزنامـه نويسـان در        . آن معنايي معادل خودسري مي دهد

از اعتبـار مفهـوم آزادي   ، »مـي نويسـند  آنچه به دهنشـان بيايـد  «آوردن عبارت . دشوبلژيك تكرار مي 

.روزنامه نويسان در بلژيك كم مي كند

هاي فرنگ، نظام حكومتي و سيستم مالياتي، شاه از برخي ويژگي هاي ديگـر نظـام   افزون بر آزادي

ه و دود شهرهاي صنعتي دل تنگ اروپا بـا در و ديـوار سـيا   . سرمايه داري هم چندان خوشش نمي آمد

د ناشي از كارخانه ها مجبور بودند، اغلـب لبـاس تيـره بپوشـند، صـداي      دوة گرفته، مردمي كه به واسط

گوش خراش چرخ بخار، براي او خوشايند نبودند، از ايـن رو تصـوير پـردازي او از شـهر شـفيلد بـا       

كارخانجـات  ة منچستر هم به واسـط ). 19، 2.ج:1374ار،ين قاجناصرالد(م شكل مي گيرد تشبيه به جهنّ

سـياه و  ة رخسـار ة شي از دود آنها دست كمي از شفيلد ندارد، از اين رو مشـاهد هاي نازياد و آلودگي

).178:ين شاه ناصرالد(كارگران كارخانه هاي منچستر، از منظر او بسيار خنده آور بود ة دود گرفت

ين شاه در سفرهاي فرنگ فرصت مالقات با مردم گوناگون فرنگناصرالد،از نخبگـان و مـردم   اعم

هاي مـردم شناسـانه اي بـود، كـه جلـوه هـاي       حاصل اين برخورد ها، خلق روايت. پيدا كردي را عاد

هاي فرهنـگ خـودي   متفاوت آن به شكل ستايش، تحقير و نقد فرنگيان و در مواردي كشف همساني
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بـدون شـك در   ،و بيگانه در خاطرات وي نمايان شده است و اين روايت ها و نگـرش حاصـل از آن  

آن دوره بي تأثير نبوده استة يت پذيري راوي و جامعت سازي و هوهوي.

   ات اخالقـي، توانـايي   در گزارش هاي او از مردم فرنگ هم ويژگي هاي ظـاهري و هـم خصوصـي

).143:1377ين قاجار، ناصرالد(ذهني آنها مطرح شده است

ات ظـاهري آنهـا اختصـاص يافتـه    هاي شاه از مردم فرنگ به توصـيف خصوصـي  بيشترين روايت

بيشـتر بـه پيكـر و    ،پرداخته هاي ذهني و تصويرگري او از صحنه هاي مالقات بـا زنـان فرنگـي   . است

بدن، لباس، آرايش  و جواهرات آنها معطوف بوده است و در ايـن مشـاهدات بـي حجـابي و حضـور      

زنان در ميان مردان كه از عمده ترين وجوه تمايز زنان بيگانه با زنـان خـودي محسـوب مـي شـد، بـه       

:وصيف كشيده شده استت

هاي فرنگي در طبقات باال لخت نشسته بودند كه دست و سر و پشت همه بـاز بـود و خيلـي    زن«

).137، 1.ج: 1378ين قاجار،ناصرالد(» ها خوشگل بودندزن

هـا و تماشـاخانه هـا بـه انـدازه اي راوي را فريفتـه و       نمايي زنان در مجالس رقـص، مهمـاني  هنر 

چون عـالم خيـال و بهشـت را بـه     ييهاه يخته كه در تصوير اين صحنه ها، گاه تشبياعجاب او را برانگ

).194:1377ين قاجار، ناصرالد(كار برده و زنان فرنگي را به سان پريان توصيف كرده است

نسـبت بـه زنـان فرنگـي كـه از ال بـه الي خـاطراتش        ،هاي آميخته با حسرت و افسوس شاهنگاه

:اوستة ز نگرش آزمندانه و بولهوسانمي شود، حاكي ااستنباط

يكي از دخترهاي والي منتنگرو هم مقابل ما پهلوي وليعهد روس نشسـته بـود ايـن دو تـا هـر دو      «

اما آنكه پهلـوي وليعهـد   . خيلي خوشگل بودند، آنكه پهلوي من بود خيلي خوشگل و مقبول خوب بود

... ت كه تمام را دختر والي حـرف بـزنم   هايش بهتر بود من خيلي دلم مي خواسبود خوشگل تر دندان

دو كلمه با امپراطريس حرف مي زديم، هشت كلمه با دختر والي، دختر خوش راه خوبي بـود امـا سـر    

).143:1378ين قاجار، ناصرالد(» ميز كه نمي شد با او انگلك كرد

برخـي از تحليـل   ين شاه به زنان فرنگ بـود كـه  ناصرالدة به دليل همين نگرش بولهوسانه و آزمندان

;140:1382ميالنـي، (دانسته انـد  شخصيذاذالتگران فكر و ذكر شاه را در اين سفرها عشرت طلبي و 

ـ    با وجود اين. ه تعميمي نا رواستكه البتّ.)40:1383قبادي،  دن فرنـگ و  كه تـأثير ابعـاد فرهنگـي تم
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ذ را صـرفاً در عشـرت طلبـي و تلـذّ    ا نمي توان ثمرات اين سـفر هـا   روندهاي آن بر شاه اندك بود، ام

.خالصه كرد

خـود بـا الگـوي نويافتـه در     ة ين شاه در رويارويي با زنان فرنگ به هم سنجي رسوم جامعناصرالد

مطـابق  . و اين هم سنجي ها به بازنگري نقش ها و فضاهاي زنانـه و مردانـه منجـر شـد    ،اروپا پرداخت

ـ  رسم رايج در فرهنگ خودي زن و مرد اغلب به  ق داشـتند، در  دو فضاي جداگانه اندرون و بيـرون تعلّ

اين جدا سازي و زنانه و مردانه كردن مكان، زنان اغلب خانه نشين و پرده نشـين بودنـد و حضورشـان    

ـ  .در مكان مردانه ناپسنديده بود لـين شـالوده   دولـت، او ة به نظر مي رسد، حضور زنان و مـردان در تكي

. ين شـاه صـورت پـذيرفت   نانه و مردانه باشد، كه به دستور ناصـرالد تفكيك فضاهاي زة شكني در زمين

بـه  . ين شـاه بـود  فكر خود ناصرالدة ترين بناهاي عهد ناصري و زاييددولت يكي از بزرگة در واقع تكي

آن، تـاالر هـاي كنسـرت    ة ر و گنبد نيمـه پوشـيد  احتمال زياد الهام بخش شاه در ساختن اين بناي مدو

كه نشان مي دهـد كـه حضـور زن   ،برخي از سفرنامه هاي خارجي اشاراتي وجود دارددر. اروپايي بود

هـاي  پوالك با اشاره به درگيري و نزاعكه سرگرمي داشته، چنانة دولت بيشتر براي شاه جنبة ها در تكي

كه شاه خود چند مفـتن را بـه خـدمت    ،دولت، اظهار مي داردة ت در تكيزنان در تنگناي ازدحام جمعي

).235: 1361، پوالك(تا زنان را به كتك كاري و نزاع تحريك كنند ،فتهگر

شايد تغيير سبك آرايش و لباس زنان اندرون هم كـه شـاه در رواج آن نقـش داشـته، تحـت تـأثير       

.ها باشدمشاهده ي لباس زنان فرنگي در مجالس رقص، باله و ساير ضيافت

فرنگ به عنوان دنيايي از دگر بودگي ها بـر مبنـاي   هاي سفرنامه ها، تصوير گراگرچه بيشتر روايت

ـ  تمايز خود و ديگري در اين روايتغرابت و شگفتي و اعجاب است و وجوه ي ها، برجسـتگي خاص

هـا  ن مشـابهت گاه در اين تجربه هاي بين فرهنگي به رواياتي بر مي خوريم كه مبـي ،دارد، با وجود اين

ل خاك بلژيك در منطقـه اي  ين شاه در اوكه ناصرالدچنان. و وجوه اشتراك ميان خود و ديگري است

به نام اسپا، در روي سنگي، جاي پاي بزرگي را مشاهده كرد كـه بـر اسـاس توضـيحات حـاكم آنجـا،       

ده سات فرنگي هاست، زناني كه آبستن نمـي شـوند بـه اينجـا آمـ     جاي پاي سنت مرك و يكي از مقد

كه بـا ايـن كـار بـه مقصـود      ،و عقيده بر اين است،دنپايشان را در اين جاي پا سنت مرك قرار مي ده
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ي عجيـب بـود، او را بـه درك    ين شـاه خيلـ  كـه بـراي ناصـرالد   اين صحنه ضمن ايـن . خود مي رسند

).129: 1377ناصرالدين قاجار، (ها در عقايد مردم فرنگ و ايران رهنمون مي ساخت مشابهت

ها را نيـز در بـر مـي    و باورها نيست، بلكه ساير ويژگيها تنها مربوط به عقايدشف اين مشابهتك

افـه، رنـگ   ها و ايرانيان از جنبه هاي گونـاگون از جملـه آب و هـوا، قي   او به ويژه ميان فرانسوي.گيرد

فرانسـه مشـرق   هايي را پيدا مي كنند و به اين مطلب كه برخـي، ايـران را   چهره، جثه، اخالق شباهت

).187: 1374، 2ين قاجار، جناصرالد(زمين خوانده اند، پس از اين سفر يقين پيدا مي كند 

ت فكـري فرانسـوي   ها بود كه سبب شد، سنّها و احساس اشتراك با فرانسويكشف اين مشابهت

سـتا  در همـين را . د گرايي و اصالحات ايران عهد ناصـري داشـته باشـد   سهمي چشمگير در روند تجد

كه در مورد وزارتخانه هاي دولـت فرانسـه و وظـايف آنهاسـت،     » قوانين دولت فرانسه«رساله اي با نام 

ط رضا ريشار توس)ب الملكمؤد (ين شاه ترجمه شد براي ناصرالد) ،1: ق.هـ1289ورژه وللن.(

نتايج و ثمرات سفرهاي فرنگ

در مـي تـوان   ها رارفته است، اين تحليلاگوني صورت گهاي گوننتايج اين سفر ها تحليلةباردر

هايي كه هر گونه دستاورد مثبت و مفيـدي را در مـورد ايـن سـفر هـا      دو دسته طبقه بندي كرد، تحليل

. انكار مي كند و تحليل هايي كه اين سفر ها را واجد برخي ثمرات و پيامد هاي مفيد ارزيابي كرده اند

اين سفر ها را خريـد تعـدادي تفنـگ مـي دانـد كـه آن هـم        وله در خاطراتش تنها ره آوردامين الد

).50:1355وله، امين الد(معيوب از كار در آمد 

حكـومتي  هـاي پيشـين نظـام   كه به آفت،مراغه اي سفر هاي اروپايي شاه را آفت جديدي مي داند

ها را بـه  سـفر وي ارمغان ايـن  . ج افزايش دادهاي خارهاي كشور را به بانكايران افزوده شد، و بدهي

مراغه اي مسافرت هيئت ژاپني به آلمـان را بـه عنـوان    . چيزي جز معايب و مفاسد نمي داند،وطنانهم

ت تمام و بدون اين كه قلم و كاغـذي در  توپ ريزي با دقّةكه هنگام بازديد كارخان،كندمينمونه ذكر

خـاطر نقـش كردنـد و در    حة فانديشـه در صـ  ة دست داشته باشند، نكات ظريف آن صنعت را به خام

و كاست ساختند به گونه اي كه با نـوع آلمـاني آن   بازگشت به وطن خود همانند آن توپ ها را بي كم

).102: 1353مراغه اي، (فرقي نداشت 
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ها نگاشته انـد، اشـاره   پاريس در مورد مخارج اين مسافرتوي در ادامه به مطالبي كه روزنامه هاي

ـ روزنامه هاي پ«: مي كند ت فرانسـه مخـارج مسـافرت پـي در پـي ايـن       اريس آشكارا نوشته اند كه ملّ

زيرا كه مي دانيم وزراي دولت ايران ميل آن دارند كه در هـر چنـد گـاهي بـه     . مهمان عزيز را نتواند داد

تماشاي فرنگستان آمده به اجراي سياحت پردازند و عيشي بكنند ما هـم نـذر نكـرده ايـم كـه مخـارج       

خـود  ةمانـده از كيسـ  ه آنان را بدهيم آن بود كه مسيو كارنو رئيس جمهور آن زمان البـد اسرافات بيهود

نود هزار فرانك داد و براي يادگاري آن تاريخي به نام ايران نوشته در جهان يادگار گذاشـت و گذشـت   

ج ايـن  كه ننگ آن براي اخالف ما تا قيامت بس است و براي ايران نيز در مقابل چند كرور تومان مخار

).109:1353مراغه اي، (» ها حاصل نشدجز امثال اين بد ناميه سفر هاي پي در پي ب

حاج سيكـه راه كـاال هـاي غيـر     –اشي و صرف مخارج بيهوده اح نيز براي سفر فرنگ چيزي جز عي

).479:1346اح،حاج سي(حاصلي نمي بيند- .الزم و تجملي و مردم فريب را به ايران باز كرد

او بر آن است كـه ايـن   است؛ارزيابي كردهبه گونه اي ديگر داهللا مستوفي نتايج اين سفر ها را ا عبام

حـاجي  و الف ليلـه هاي ايرانيان نبايد از روي كتابة كه در بار،سفر ها به خوبي به اروپاييان ثابت كرد

ـ  ها مبلكه ايراني. شاه صفوي قضاوت كردد رضا بيك سفير و افسانه هاي محمبابا ت و ردماني بـا حيثي

ين شـاه در طـول ايـن    او خاطر نشان مي كند كه ناصـرالد . داراي فضايل اخالقي و بزرگ منش هستند

مسـتوفي،   ( ت را به خوبي ادا كرده اسـت ت كهن و با حيثينمايندگي يك ملّسفر ها در تمام موارد حقّ

).127، 1.ج]:1321[

ـ ها ادوارد براون نيز نتايج اين سفركرزن و ي در بهبـود اخـالق و رفتـار    را از آن جهت كه تأثير مهم

).107:براون، بي تا(خوب ارزيابي كرده اند،شاه داشته

ين شاه و پادشاهان قبلي، در مورد تأييد سفر هاي شـاه بـه   ناصرالدةدر اين زمينه كرزن ضمن مقايس

ين شـاه از جملـه   ناصـرالد با وجود چند مورد قساوت و بيداد گري دوران سـلطنت «: اروپا مي نويسد

هم به سـوء قصـد بـه شـاه     قتل امير كبير، كشتار بابيان پس از سوء قصد به جان شاه و كشتار سربازان متّ

كه اكثر مردم هم اذعان دارند، مرد نيك سيرتي اسـت،  كه به هيچ وجه امكان كتمان آن نيست، شاه چنان

غير مجاز بسيار كم شده است و شـايد از بـين رفتـه    بعد از مسافرتش به اروپا از اين قبيل قدرت نمايي 
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در اين خصوص مقايسه اي بين او و شاهان قبل خوب نشـان خواهـد داد كـه در تـايخ معاصـر      . باشد

).1:530كرزن، ج(» ايران طي چهل سال اخير كمتر از هميشه خون ريزي واقع شده است

كـه ايـن سـفر هـا و     ،نيز عقيده دارد–شاه ين بنجامين اولين سفير آمريكا در دوران سلطنت ناصرالد

در اين زمنيـه بنجـامين   . ين شاه داشته استرويارويي با سالطين فرنگ تأثيرات مثبتي بر اخالق ناصرالد

ين شاه كه اندكي قبـل از سـفر دوم فرنـگ صـورت     به ماجراي كشتار سربازان ايراني به دستور ناصرالد

عريضه ي خود را در باب به تعويـق افتـادن مواجـب   ،داشتنداين سربازان قصد. گرفت، اشاره مي كند

از اين رو سران و مقامـات  . به شاه بدهند، ماجراي اعدام اين سربازان زودتر از شاه به فرنگ رسيدخود

اروپايي كه ميزبان شاه بودند، به شيوه هاي مختلف به او فهماندند كـه ملـل عيسـوي از وقـوع     ة برجست

در هـر  . نـد تا چه انـدازه متغير ،كشتار ها كه در دوران هاي گذشته معمول بودهوحشي گري و اين نوع 

ة رانحال اين تغير مزو  ين سالطين فرنگ كه به طور كنايه ظاهر مي شد، تأثير خوبي بر اخـالق ناصـرالد

).233:1363بنجامين، (شاه داشت 

ت بين المللـي بـراي شـاه و    يافزون بر تعديل اخالق و رفتار شاه، اين سفر ها نوعي وجاهت و حيث

ق و فرادستي نسبت به ايـران قـرار   پذيرش شاه در اين كشور ها كه در موضع تفو. مملكت فراهم آورد

اروپـايي بـه   ة هاي گوناگون، مالقات شاه با مقامات برجستو مراسم استقبال و برگزاري ضيافت،داشتند

در مطبوعات اروپـا همـه   مهمة به عنوان يك واقعويژه ديدارش با ملكه ويكتوريا و بازتاب اين سفر ها 

نشان از كسب هويجهاني داشتةت براي ايران در صحنت و حيثي .    ري كـه  بـه ويـژه نگـرش و تصـو

اصفهاني در ذهنشـان نقـش بسـته بـود، تغييـر      هزار و يك شب و حاجي بابايهاي تحت تأثير داستان

.كرد

ين شـاه در اذهـان   ايند و مانـدگاري از ناصـرالد  كـه تصـوير خوشـ   ،سـت اسيريل الگود نيز بـر آن 

). 566: 1371الگود، (ها شكل گرفت بريتانيايي

هاي شاه با سران كشورهاي اروپايي درج مي شد و ايـن امـر   ه در جرايد داخلي اخبار و مالقاتالبتّ

ين شـاه و ملكـه   ددر مـورد مالقـات ناصـرال   ايرانةروزنام. خود بر اعتبار و اقتدار او در ايران مي افزود

:ويكتوريا نوشت
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اعليحضرت شاهنشاه ايران خلـد اهللا دولتـه در عمـارت وينـذر بـه مالقـات اعليحضـرت پادشـاه         «

ـ    . انگلستان دعوت و تشريف فرما شدند عمـارت پـذيرايي   ةاعليحضرت پادشاه انگلسـتان تـا پـايين پلّ

ـ       اظرين گرديـد و برادرانـه و   فرموده به نوعي احترام و دوستي به عمـل آوردنـد كـه موجـب حيـرت ن

.)1: ق.هـ1290، سال 170، ش ايرانةروزنام(»...خواهرانه با يكديگر معانقه كردند

بعيـد بـه   . نمايي بيش از آنچه بوده، درج مي شـد ه اين اخبار در جرايد داخلي، با اغراق و بزرگالبتّ

رده و يـا معانقـه اي صـورت گرفتـه     كه ملكه ويكتوريا تا پايين پله ها شاه را مشايعت كـ ،مي رسدنظر

...باشد

يا بـه زعـم غربيـان دنيـاي هـزار و      - ين به عنوان پادشاهي كه از شرق در هر حال حضور ناصرالد

كنجكاوي نسبت بـه او و شـوق ديـدار او را بـراي     به اروپا سفر مي كرد، مي توانسته حس- يك شب 

احان غربـي از  هاي غير واقعي كه برخي سـي وايت پردازيبه ويژه با ر. ه باشدبسياري از فرنگيان برانگيخت

ين شـاه خـود نيـز بـه ايـن      ناصرالد. شاهان ايراني كرده بودند، اين شوق و كنجكاوي مضاعف مي شد

:كه هنگام بازديد باغ وحشي در آلمان مي نويسداشتياق پي برده بود، چنان

ب نداشت و پدر سوخته ها تماشـاي مـا را   ها بود، آن قدر آدم اينجا بود كه حساامروز عيد فرنگي«

).92: 1377ين، ناصرالد(» ...ها را مايل تر از باغ وحش بودندو ايراني

ط شاه بـراي شـخص خـود، بـه نـوعي      يعني به كار بردن ضمير جمع توس» ما«ة در اين عبارت واژ

قال دهـد، بـا جداسـازي    كه اين معنا را به ذهن خواننده انتيادآوري منزلت هژمونيك اوست و براي اين

.سازدتي خود نسبت به ساير آحاد مملكتش را برجسته تر ميتمايز موقعي» هاايراني«و » ما«ة دو واژ

بنابراين اگر به شيوه اي دقيق و با موشكافي بيشتر به روايت هـاي شـاه از سـفر فرنـگ بنگـريم، در      

ـ   خواهيم يافت كه اين سفر ها چندان هم بي حاصل نبوده، شاه ي از اكثر همراهانش بيشـتر در فكـر ترقّ

مردان را احضار كرده و بـه عتـاب بـه آنـان گفـت،      كه در برلن عده اي از دولتو پيشرفت بوده، چنان

ـ (حيف است كور بگرديد و از اين همه افتخارات فرنگ چيزي بـه وطـن خـود نبريـد      1356ت، آدمي :

هـاي فكـري اروپـا را نيافـت،     رهنگي و پيشرفتعميق مظاهر فة او در اين سفر ها مجال مشاهد). 278

تملّة براي رساندن كشورش به قافل،ا به ضرورت اصالحاتامو بـه دنبـال درك   . ن پي بـرد هاي متمد

ـ  ة آن بـا جامعـ  ة هاي فرنگ و مقايسـ پيشرفتة اين ضرورت و مشاهد ي از خـود آگـاهي   خـود، حس
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سـاس را در سـخنان خـود و گفتگـو هـايش بـا       كـه بارهـا ايـن اح   چنان. انتقادي در او برانگيخته شد

.مردان بروز داددولت

»ف درورشو روزي كه به كارخانه هاي نزديك آن شهر رفتـيم تـو   ام توقّدر اي]  ولـه  منظـور امـين الد

... با من بودي و به خاطر داري به ژنرال حاكم آنجا گفتيم چند سال پيش از اين طـرف گذشـتم   ] است

انه ها وجود نداشت، جوابي گفت كه به من خيلي سـنگين و نـاگوار آمـد و مثـل     ه و آثار كارخاين ابني

ـ  ... فحش و دشنام در من اثر كرد ـ ة هـا الزمـ  ات و آبـادي ژنرال حاكم به من جواب داد كـه ترقي ت امني

چـه داعـي شـده اسـت     . اين چيزها امر الزم و طبيعي است،وجود وظهور قانونةملك است و در ساي

ت و بي قانوني مشهور آفاق شود و از اين نقص و ننگ در پيش بيگانـه و خـويش   م امنيكه ايران به عد

ت شما است كه در قواعد و قوانين هر دولت و مملكت غـور و  فريضه ذم. سرافكنده و شرمگين باشيم

ص كنيـــد و آنچـــه را كـــه ماليـــم طبـــع و موافـــق مـــزاج ايـــن مملكـــت مـــي بينيـــد   تفحـــ

يش شـاه را بـه ضـرورت اصـالحات     پرويارويي با اين صحنه ها بيش از ). 133:ولهالدامين(»...بنويسيد

برخي اقدامات اصالحي او پس از بازگشت از سفرهاي فرنـگ شـكل   زمينهواقف ساخت و در همين 

راتـي را بـراي اجـراي بهتـر امـور      مقرّ،فرمانيپس از بازگشت از دومين سفر اروپايي اش طي. گرفت

ـ . و بهداشت عمومي وضع مي نمايداداري، نظامي و حفظ سالمت ه دولـت منـافع عمـومي و    اين توج

       ن تحـولي در بهداشت همگاني يعني عرصه هايي كه پيش از اين دولـت بـه آنهـا كـاري نداشـت، مبـي

ر شد، در هر شهري قانون آبله كـوبي را در مـورد كودكـان    بر اساس اين فرمان مقرّ. د استجهت تجد

).22:1355صفايي، (آباديها و طوايف صحرا نشين نيز غفلت نكنندي در مورد اجرا كنند و حتّ

:ديگر اقدامات انجام شده بعد از سفر مذكور را مي توان به شرح زير خالصه كرد

؛تهران به آذربايجان و سر مدارسة هايي از دارالخالفساختن راه شوسه و ايجاد اقامتگاه- 

مان نظـامي از  ، استخدام صاحب منصبان و معلّاق روسانتظام امور قشون ايران به سبك فوج قزّ- 

؛اتريش

؛پليسة ايجاد ادار- 

).1993- 1991:1367، 3ج،لطنهاعتماد الس(دولتي ه ابخانداير كردن ضرّ- 
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آن عهـد تـأثيراتي   ة افزون بر اين اقدامات، اين سفر ها در برخي از ابعاد اجتماعي و فرهنگـي جامعـ  

نقشي كه اين سفرها در پيشبرد هنر نمايشـي در ايـران داشـت،    از آن جمله مي توان به ؛به جاي گذارد

هاي ايراني آشكار اسـت، بـراي   ر داستان، دأثيرگذاري هايي از اين دستظريف ترگه هاي.اشاره كرد

اميرارسـالن در عصـري نگاشـته شـد كـه اخبـار       . نمونه مي توان از داستان معروف اميرارسالن نـامبرد 

اها و تماشاخانه هاي آن سامان جسته و گريخته به ايران رسـيده بـود، از ايـن    ممالك اروپا و تئاترها، اپر

خ لقـا درتماشـاخانه، نمـودي از ايـن     ديدار اميرارسـالن و فـرّ  ةتماشاخانه و وجود صحنة رو ورود واژ

. ثيرپذيري به شمار مي آيدأت

انـد و حضـور شـاه در    و عشرت طلبي دانسته داگر چه افراد زيادي حاصل اين سفرها را صرفاً تلذّ

مجالس رقص، بالطها و تماشاخانه هاي فرنگ شاهدي بر اين مدا همـين حضـور   عاي خود مي دانند، ام

ـ    هـا و سـرگرمي  شاه در اين محافل، و تماشاي انواع بازي ه دربـار قاجـار و   هـا انگيـزه اي بـراي توج

).88:1363ل، اوملك پور، ج(ل قرن چهاردهم شداوةحمايت آنان از هنر تئاتر در نيم

هـا و  ژاپن و عقب ماندگي ايـران آگـاهي دارد، عقـب مانـدگي    هاي پيشرفتين شاه كه ازناصرالد

قامـت خـودش و   وخود را در قياس با ژاپن با پـرداختن بـه مقايسـه اي ميـان قـد     ةهاي جامعكاستي

بـراي فـايق آمـدن    شاهزاده مي خواهد جبران كند، اين گونـه قياسـها، نـوعي مكانيسـم دفـاعي ذهنـي      

هاي زيـادي در مـورد علـل    الؤس،ين شاهبدون ترديد در ذهن ناصرالد. براحساس كمبود دروني است

در هرحال اين صحنه هـا مـي توانسـته،    . ي و پيشرفت ژاپن و عقب ماندگي ايران مطرح بوده استترقّ

انـدگي و كسـب   ذهني شـاه را درمـورد راه رفـع عقـب م    ة خودآگاهي، دغدغضمن ايجاد نوعي حس

جهاني بيشتر كندةجامعت واعتبار درحيثي.

  ـ در ميان دستاوردهاي سفر فرنگ، سفرنامه هاي اين سفر ها از جنبه هاي گونـاگون حـائز اهم ت و ي

ات شخصي و نگارش آن خود از ويژگيضبط خاطر. ندهسته شايان توجد است، زيرا يكـي  هاي تجد

كاي به اين انديشـه بـود كـه انسـان خـاكي      انسان گرايي است، با اتّةد، انديشاز شالوده هاي اصلي تجد

ميالنـي،  (تـي عمـومي پيـدا كـرد     يتاريخي شد، و زندگي خصوصي انسان اهمة سزاوار بازبيني و مطالع

148 .(



129…ين شاه به فرنگهاي ناصرالدو بررسي سفرنامهنقدسومچهل و سال 

آن هم در قالب نثـري سـاده و   ،ين شاه در سفر نامه با شرح خصوصي ترين لحظات زندگيناصرالد

ميان خود و مردم را از ميان مـي بـرد   ة ف، فاصلهاي پر تكلّهر گونه عبارت پردازيروان و با پرهيز از

خداسـت  ة عـالم و سـاي  ة و ارتباطي را با مخاطب بر قرار مي سازد كه خواننده از ياد مي برد كه اين قبل

و كه در ميان شاهان ايراني امري بـي سـابقه  اين عمل ضمن اين. كه براي او خاطراتش را شرح مي دهد

كم نظير به شمار مي آيد، نوعي حركت متجددانه از اين نظـر كـه شـاه    دانه نيز محسوب مي شود، متجد

به مردم و رعاياي خويش اجـازه داده كـه وارد قلمـرو خصوصـي زنـدگيش شـوند، و از احساسـات        

ةدگوناگونش كه از ديدن يك زن بزك كرده ي زيباي فرنگي به او دست داده يا احساسي كـه از مشـاه  

سـبك . شده، همگـان را آگـاه مـي سـازد    مجالس رقص و باله و يا ديدن مناظر طبيعي و غيره دچارش 

جـان  مروة روان و ساده اي كه وي در بيان خاطرات سفرش به كار گرفته، سبب شده كـه وي در جرگـ  

ذكـر  ين شاه را در رأس سـاده نويسـان  ناصرالد،سبك شناسيكه بهار در چنان. ساده نويسي جاي گيرد

).3،362.ج: 1381ر،بها(كرده است 

ايـن  . ين شاه سبكي نو، فرد گرايانه با نثري بسيار سـاده و روان را رواج مـي دهـد   بنابراين ناصرالد

1هـاي سـاخت زدا   و در مواردي روايت او بـه تحليـل  ،سبك فقط در ساده نويسي خالصه نمي شود

،اي از سفر، پرده از منطق روايي خويش بر مـي دارد و در بيان خاطره). 133:النيمي(نزديك مي گردد 

:ق نيافته، اعالم مي كندو آنچه كه به عنوان مشهودات و رخدادهاي واقعي سفر نگاشته را ذهني و تحقّ

ـ   «  ا حـاال كـه   نمازي خوانده در كرملين بعد عكس انداخته از آنجا رفتيم به موزه گـردش كـرديم، ام

از بـس فرصـت   . مي نويسد هنوز نه عكس انداخته ايم نه موزه رفته ايـم اين روزنامه را ابوالحسن خان

قبـل از  . روزنامه را مي نويسيم، شايد هيچ عكس هم نينـدازيم يـا مـوزه را هـم نبينـيم     ةمساعد. نداريم

). 138، 1.ج: 1371ين قاجار،ناصرالد(» وقت است كه اين روزنامه نوشته مي شود

هـايش سـاخته، از واژه   كه فطانت بومي را چاشني روايـت ش ضمن اينين دربيان خاطراتناصرالد

رر استفاده مي كند، بسامد كاربرد اين واژگان در سفر هـاي دوم  ها و اصطالحات فرنگي نيز به طور مكّ

1 - Deconstruction
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بـراي نقـل مشـاهدات خـود در     د، عالوه بر كاربرد واژه هاي فرنگي متعد. تر مي گرددو سومش فزون

: اين واژه گزيني به چند روش صورت گرفته است. به واژه گزيني مي پردازدها به ناچاراين سفر

هايي فارسي يا عربي و تركي براي لغات و اصـطالحات فرنگـي متفـاوت بـا آنچـه      آوردن معادل.1

: امروزه براي همان لغات و اصطالحات متداول است مانند

؛)259:1374، 1ين قاجار، ج ناصرالد) (يسرود ملّ(ي آواز ملّ- 

؛)140:1377ين قاجار، ناصرالد) (گلخانه(گرمخانه - 

؛)46: ين قاجارناصرالد) (آتش نشان(تلمبه چي - 

؛)116: ين قاجارناصرالد) (شعبده باز( ه بازحقّ- 

). 132: ين قاجارناصرالد) (فرهنگستان(مجلس علوم - 

همـان صـورت   لغات فارسي يا عربي يا تركي در برابر لغات و اصـطالحات فرنگـي كـه امـروزه     .2

: فرنگي آنها به كار مي رود

؛)93:1378، 1ين قاجار، ج ناصرالد)( اكروبات(اكروباسي، آدم باز (آدم بازي - 

؛)242: ين قاجارناصرالد) (آكواريوم(ماهي خانه - 

؛)311: ين قاجارناصرالد) (اشارپ(رودوشي - 

؛)111:1377ين قاجار، ناصرالد)( خيابان سه بانده(خيابان سه قلو - 

؛)142: ين قاجارناصرالد) (منو(غذا ةسياه- 

). 102: ين قاجارناصرالد) (پارلمان(ورا دارالشّ- 

عينـاً در زبـان فارسـي رايـج شـده      ،لغات فرنگي كه در سفر نامه ها آمده و امروزه نيز همان لغات.3

.ويال، سن، گوبلن، سيرك، كنسرت، آلبوم، آپارتمان، تياتر، نت موزيك: مانند

لين بار آنها را مي ديـده و بـه جـاي    ين شاه براي اونجام نوبت به اشيايي مي رسد، كه ناصرالدو سرا

كه نامي به آنها بدهد و يا صرفاً به ذكر نام فرنگي آنها اكتفا كند، به توصيف و تعريـف آنهـا پرداختـه    آن

ري از آنها در ذهن خواننده ايجـاد كنـد   و سعي كرده، تصو) بـا تخلـيص  161- 8:1377اد عـادل،  حـد (
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ديواني كه بسـيار بسـيار عمـارت    ةاز جمله يك انبار بزرگ غلّ«: براي نمونه در تعريف سيلو مي گويد

).238:1377ين قاجار، ناصرالد(»عالي بزرگي بود

تي اسـت و  گفتمـان غـرب در گفتمـان سـنّ    ة ن رخنـ ورود اين واژه ها به زبان فارسي، به نوعي مبي

ة بنـابراين بـه دليـل هجـوم مفـاهيم تـازه و مشـاهد       . توفيق گفتمان مـدرن اسـت  ي از اهمين امر نشانه

دستاوردهاي تمدين شاه ناگزير به واژه سازي شد و از طريـق مـتن ايـن سـفر نامـه هـا،       ني نو، ناصرالد

ين را شـاه شـايد بـه همـين دليـل ناصـرالد     . زباني ما وارد شدة تازه و واژه هاي فرنگي به جامعمفاهيم

.خوانده اند» واژه گزين«

ـ    ،افزون بر اين جنبه هاي سبكي و تأثيرات زباني، از بعـد محتـوايي نيـز    ه ايـن خـاطرات قابـل توج

هـاي سـاير   ين شـاه، هماننـد روايـت   هـاي مشـاهداتي ناصـرالد   ند، از اين بعد بازخواني روايـت هست

در . دوستي و اروپا ترسي را ايجاد كـرد احاني كه از فرنگ ديدن كرده بودند، دو گفتمان رقابتي اروپاسي

م، با مردماني تحصيل كرده به تصـوير  شهري قانونمند و منظّگفتمان اروپا دوستي، فرنگ به عنوان آرمان

ـ فركشيده مي شد و در گفتمان رقيب آن، فرنگ، كا اش ستاني با زنان هرزه و بي بند و بار و مردهاي عي

هايگونه برداشتاين. م مي گشتتجسمتعارض از اروپا توستي مطـرح و بـه   د و سنّط ايرانيان متجد

– Tavakoli(كار گرفته شد  Taraghi, 2001:73 .(   آنهايي كه فرنگ را نديده بودند، از طريـق همـين

هايي كه بدون ترديد بر خاسـته از  رنگ را شناخته اند، گفتمانف،هاي حاصل از آنها و گفتمانروايت

.بودآنهاي صاحباننگرش و تلقّ

آشنايي و ارتباط بين فرهنگي ايران و اروپـا در عهـد ناصـري    ة بدين سان سفرنامه هاي فرنگ واسط

شد، و روايت تجربه هاي فرهنگي حاصل از اين سفرها هم براي راوي و هم مخاطـب، خـود آگـاهي    

محاسـن و  ة همـ فرهنگي انتقادي به دنبال داشت، مشاهدات سفر فرنگ به همان اندازه كه فرنـگ را بـا  

تعرف االشـياء  : چرا كه گفته اند. ن خودي نيز بودمعايبش به نمايش مي گذارد،تصويرگر فرهنگ و تمد

خـود و ديگـري و خـود شناسـي و خودآگـاهي فرهنگـي       ة در اين فرآيند مشاهد. باضدادها يا باغيارها

چـرا كـه   . ت پيدا مي كندل و تغيير قرار گرفته و تجديد حياحاصل از آن، فرهنگ خودي در مسير تحو

هـا  ن، بلكه در ارتبـاط بـا ديگـر فرهنـگ    ا بودن از ديگرافرهنگ نه در خلوص ناشي از تفكيك و مجزّ

).12:1383رحماني، (و هستي آنها منوط به اين ارتباط است ،حيات دارد
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نتيجه

 ـ     نقد وبررسي سفرنامه هاي فرنگستان ناصـرالد عـامالت  ثير وتأين شـاه بـا روش تحليـل گفتمـان، ت

هـا  و توانايي درك  معاني  پنهـان در وراي واژه كرده،عناصر زباني و فرازباني را در اين متن برما آشكار

.را براي  خواننده فراهم مي سازد

هـاي  س هـرم قـدرت سياسـي قرارگرفتـه، ويژگـي     أت نهـادي راوي كـه در ر  افزون براين، موقعي

براي متن به وجود مي آورد، كه نمودهـاي آن را دركـاربرد   زباني و هم محتوايي ةهم از جنب،ي راخاص

اتي كه منافع سلطنت را به خطر مي اندازد و نمونـه هـايي   طفره رفتن از بيان جزئيضماير و افعال جمع،

ـ به دليل همين موقعي. از اين دست مي توان مشاهده كرد ثيرات ناشـي از آن  أت نهادي، مشاهدات او و ت

ق عملي هم پيدا مي كنـد، كـه ايـن ويژگـي از طريـق بررسـي اقـدامات        ت تحقّقابلي–ه درمواردي البتّ–

. اصالحي او پس از سفرهاي فرنگ، قابل درك است

از دو بعـد محتـوايي و صـوري    ،سفرنامه هاي فرنگستان به عنوان يك گفتمـان ،يدريك نگرش كلّ

به زبان فارسـي و رواج سـاده نگـاري    ورود واژه هاي بيگانه ،ثيرات صوري آنأاز ت.استدرجامعه اثر 

آنهـا  كـه هـردو  ،در نثر و از بعد محتوايي پيدايش دو گفتمان رقابتي اروپا دوستي و اروپا هراسـي بـود  

.آن روز به كار گرفته شدة دطلبان در جامعت گرايان و تجدهاي فكري ميان سنّدرچالش

كتابنامه

.خوارزمي:تهران . )عصر سپهساالر(قانون ي و حكومتانديشه ترقّ).1356(. آدميت، فريدون

ـ ةروزنام).1385. (لطنه، محمدحسن خاناعتماد الس لطنهخاطرات اعتماد الس. تهـران .ايـرج افشـار  ةمـ بـا مقد :

.اميركبير

. با تصحيح عبدالحسين نـوايي و ميرهاشـم محـدث   .البلدانةمرآ).1367. (____________________

.دانشگاه تهران: تهران

.اميركبير: تهران. باقر فرقانيةترجم.هاي خالفت شرقيتاريخ پزشكي ايران و سرزمين).1371. (سيريلالگود، 

ةقبل).1384. (اسامانت، عبتهـران .حسـن كامشـاد  ةترجمـ .ين شاه قاجـار و پادشـاهي ايـران   عالم ناصر الد :

.كارنامه
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خاطرات سيا).1355. (ميرزا علي خانوله،امين الد    بـه كوشـش حـافظ    .ولـه سي ميـرزا علـي خـان امـين  الد

.امير كبير: تهران .فرمانفرماييان

.بي تا .كانون معرفت: تهران.ذبيح اهللا منصوريةترجم.يك سال در ميان ايرانيان. براون، ادوارد

.گلبانگ: تهران.به اهتمام رضا زاده ملك.ايران و ايرانيان).1363. (بنجامين، ساموئل گرين ويلر

زوار: تهران.سبك شناسي).1381. (دتقيبهار، محم.

بـه  .)مجموعـه مقـاالت  (گفتمان و تحليل گفتماني : در درآمدي بر تحليل گفتمان).1379(بهرامپور، شعبانعلي

64- 21. ص.فرهنگ گفتمان: تهران. درضا تاجيكاهتمام محم.

.1370دانشگاه تهران، : فضل قاضي، تهران ابوالةترجم.شهروند و دولت). 1370. (پللو، روبر

:تهـران .كيكـاوس جهانـداري  ةترجمـ .»ايـران و ايرانيـان  «پـوالك  ةسـفرنام ).1361. (پوالك، يـاكوب ادوارد 

.خوارزمي

تصـحيح سـيف   .به كوشش حميد سـياح .خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت). 1346. (اححاج سي

.ابن سينا: تهران .اهللا گلكار

1377پاييز. (اد عادل، غالمعليحد.(»15. ش.فرهنگستانةنام» ين، شاه واژه گزينناصر الد.

ميان نظام اجتماعي و ساختار زباني و مطبوعات تحليـل گفتمـان   ةدرآمدي بر رابط).1377پاييز . (خانيكي، هادي

2.گفتمان ش.شاخص دوران پراكندگي و تمركز قدرت سياسي در ايرانةدو نشري.

ش8سـال  .كتـاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا    .»رخداد فهم در سفرنامه ها).1383بهمن و اسفند . (اررحماني، جب .

.22- 12. ص5و4

.ق . ه1290سال .170ايران ش ةروزنام

.بابك: تهران.هاي تاريخبرگ).1355. (ابراهيمصفايي،

وزارت : تهـران .تحليـل انتقـادي گفتمـان   .ار مقـدم ذوقدةترجم.زبان و ايدئولوژي).1379. (فركالف، نورمن

.فرهنگ و ارشاد اسالمي

هـاي پـس از انقـالب    ه تا سالالت اجتماعي ايران از صفوي، تاريخ تحومقاومت شكننده).1383. (فوران، جان

.خدمات فرهنگي رسا:تهران.ناحمد تديةترجم.اسالمي

.جهاد دانشگاهي پژوهشكده علوم انساني: تهران.ر فارسيبنيادهاي نثر معاص).1383. (قبادي، حسينعلي

شـركت  : غالمعلـي وحيـد مازنـدراني، تهـران     ةترجمـ .ايـران ةايـران و قضـي  ).1380. (كرزن، جورج ناتانيل

.انتشارات علمي و فرهنگي
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ـ  ة، ترجمـ ه در علوم سياسيروش و نظري).1384. (مارش، ديويد، استوكر جري يد حـاجي يوسـف  اميـر محم.

.مطالعات راهبرديةپژوهشكد: تهران

1382(. دجعفرمحجوب، محم .(مجموعه مقاالت در باب افسانه ها و آداب و رسوم ايـران : ايرانةات عاميانادبي.

. چشمه: تهران. به كوشش حسن ذوالفقاري

.نشر انديشه:نتهرا.به كوشش باقر مومني.سياحت نامه ابراهيم بيك). 1353. (مراغه اي، زين العابدين

.ارزو: تهران.قاجارةشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دور).1384. (مستوفي، عبداهللا

: حسـنعلي نـوذري در  ةترجمـ .وسريموضع التّ: ه هاي تحليل گفتمان  ايدئولوژي، گفتماننظري. مك دانل، دايان

.89- 65.ص.فرهنگ گفتمان: تهران .درضا تاجيكمجموعه مقاالت به اهتمام محم: گفتمان و تحليل گفتماني

.توس: تهران.ات نمايشي در ايرانادبي).1363. (ملك پور، جمشيد

.ين شـاه قاجـار  ين شاه و مظفرالـد هاي ناصر الدشاهان قاجار در فرنگ، مسافرت). 1374زمستان (.ميري، رزيتا

.259- 241. ص.4.ش.سال اول.تاريخ معاصر ايران

.مجموعـه مقـاالت  ؛د سـتيزي در ايـران  د و تجـد تجـد : در.دين شاه و تجـد الدناصر).  1382. (اسعبميالني،

.اختران: تهران

بـه كوشـش فاطمـه    .ل فرنگسـتان ين شاه در سـفر او الدت ناصرخاطراةروزنام).1377. (ين شاه قاجـار الدناصر

.دپژوهشكده اسنا. ي ايرانسازمان اسناد ملّ: تهران.هاقاضي

بـه كوشـش فاطمـه    .ين شاه در سفر دوم فرنگسـتان الدخاطرات ناصرةروزنام).1379. (--------------- 

.اسنادةپژوهشكد. ي ايرانسازمان اسناد ملّ: تهران.قاضيها

ـ  .ين شاه در سفر سوم فرنگستانالدخاطرات ناصرةروزنام).1371(.----------------  د به كوشـش محم

خـدمات  ةسـ سمؤ.دفتـر پـژوهش و تحقيقـات   .ي ايرانسازمان اسناد ملّ: تهران.فاطمه قاضيهااسماعيل رضواني،

.فرهنگي رسا

 -----------------) .1372.(ةسفرنام: ه هاشهريار جادين شاه به عتباتناصرالد. درضـا  به كوشـش محم

ي ايرانسازمان اسناد ملّ: تهران.اسي و پرويز بديعيعب.

ـ ةنسـخ ) ب الملـك دؤمـ ( يوسـف ريشـار خـان    ةترجمـ .انين دولت فرانسهقو.وللن، ورژه 7384. ي شخطّ

.مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانة كتابخان


