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  چکیده

شناخت اسـباب و عوامـل و   تبیین چیستی انحطاط ایران در دوره قاجار و

هدف این پژوهش و به باور نگارنـده ایـن    ترین مهمیافتن چاره و سامان آن 

یوشـیدا  .تـوان یـاد کـرد   فایده تاریخی است که از آن مـی  ترین مهمسطور 

ماساهارو نخستین فرستاده سیاسی ژاپن به ایران در دوره جدید اسـت کـه   

ران و ژاپن در ثلث پایانی سـده  بیشتر با هدف برقراري روابط  سیاسی بین ای

موریتش ایجـاد روابـط بازرگـانی    أنوزدهم به ایران آمد و البته غایت اصلی م

این بازمانده از یک خاندان سـامورایی کـه حقـوق خوانـده و بـه کـار       .بود

اوضاع  ،دیپلماسی اشتغال داشت در طول سفرش با دقت و وسواسی شاعرانه

ژاپنی که مانند ایران از نیمـه  .ه استسه کردایران را نگریسته و با ژاپن مقای

اما مجموعـه عوامـل    ،خواهی را شروع کردسده نوزدهم تجددطلبی و ترقی

درونی و بیرونی سرنوشت نوسازي و توسعه در این دو کشـور را بـه انـدازه    

رچه ماساهارو به صورت سامان یافتـه  گ. شرق و غرب آسیا از هم دور ساخت

چنین رسالتی  کند و اساساًران و عوامل آن نگاه نمیو کالسیک به انحطاط ای

آسیایی وي تصاویري  ـاحساسات ملیاما روح حساس و ،نمایدرا دنبال نمی

کنـد کـه در دیـدگان محقـق     ه میئهاي پایانی سده نوزدهم ارااز ایران سال

چرایی و چگونگی انحطـاط ایـران را نمایـان     ،تواند چیستیجستجو گر می

هاي این پژوهش با نظرات دیگر سـفرنامه نویسـان و   البته یافتهو صد . سازد

  . مورخان و محققان باید به عرصه نقد و بررسی کشیده شود

  

انحطاط ایران، خودکامگی سیاسی، روابط بازرگانی، : واژگان کلیدي
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  دمهمق

بود، در دانـش  از خاندانی سامورایی و اداري ) .م1852ـ . م1921(1یوشیدا ماساهارو

» حـزب آزادي «مـدتی قضـاوت کـرد، بـه     و ادب چین پرورده شد، انگلیسی یاد گرفـت، 

نقـش فعـالی    ؛ها و اشعاري که به لطافت گلدوزي روي کیمونو بودپیوست و با سخنرانی

بــا .م1880/ .ق1297در  )16ـــ18: 1373، یوشــیدا(.در مشــروطه خــواهی ژاپــن ایفــا کــرد

شدند، بـه  میتادگان ژاپن به ایران در تاریخ جدید محسوب همراهانش که نخستین فرس

مـاه در ایـران بـه سـیر و سـفر       6کمـی بـیش از    .م1880. / ق1298کشور ما آمد و تا 

که پس از بازگشت  »حساس و نازك طبع ،مردي بود با روح نقاد«وي  )8: همان(.پرداخت

را مطالعه کرد و در بازگشت از  قوانین اساسی برخی از این کشورها ،از ایران به اروپا رفت

.ب دسـت زد ابـه مطالعـه و نگـارش کتـ     خود کار دولتی کناره گرفت و در خانه کوچک

در ژاپـن   .م1894. /ق1311محصول همـین دوره اسـت کـه در    »کتاب سفر به ایران«

پـیش از وي کتـابش را بـا نـام      2فوروکـاوا  ،که نفر دوم هیات ژاپنیدر حالی .منتشر شد

منتشر کرده بود و یوشیدا از این کتاب در تالیف  .م1890. /ق1307در » ایران سفرنامه«

پردازي و دقت در احوال مردم و سرشار از نکتهانوشته  )19ــ 20: همان(.بهره گرفت خود اثر

ر دیگري عاري از سهو اثو نظام حکومتی ایران اواخر عهد ناصري است که طبعا مانند هر 

. سخن نگفته اسـت  ،یاز را دارد که گزافه گویی نکرده و به ابهاماما این امت .نیستو خطا 

کـه بـرایش سرشـار از    اسـت  کـرده  مـی ساله از کشوري دیـدن   28این ژاپنی  )21: همان(

وي اندیشه ترقی خواهی میرزا حسین خان سپهساالر را سـتوده و   )22: همان(.شگفتی بود

ایرانـی از تمـدن جدیـد انتقـاد     اهري حکام و تجدد خواهـان  ظسطحی و  هاي از دریافت

هـاي مهـم کشورتوسـط سـلطانی مسـتبد انجـام       گیـري کند و از اینکه تمام تصـمیم می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Yoshida Masaharu
٢ Furukawa
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طلبـی شخصـی   کـه بـا منفعـت   میهاي شخصی وي هنگاگیرد و احساسات و دریافتمی

دهد و آن را به ورطـه سـقوط و هـالك    میسرنوشت یک کشور را تغییر  ،گرددمیآلوده 

کند و در جاي جاي کتابش از دخالـت روسـیه و   میحیر و اعالم خطر کشاند؛ اظهار تمی

در اینجا الزم است .هراسدمیکشور انگلستان در امور داخلی ایران و تهدید استقالل آن 

کـه یوشـیدا    محیطیاوضاع ژاپن و به ه طور اختصارکه بنا به ضرورت موضوع پژوهش، ب

خـواهی آن  دوران تجـددطلبی و ترقـی  عصـر میجـی و    :اشاره کرد ،دست پرورده آن بود

ممالک عقب مانده آسـیایی خـارج کـرد و در ابتـداي      ردیفکه این کشور را از امپراطور 

  .در شمار کشورهاي پیشرفته جهان در آورد 20سده 

که به  1سده نوزده پس از دوقرن و نیم حاکمیت خاندان توکو گاوا هاي ژاپن در نیمه

،رکـود : رو بودهبا وضع دشواري روب قرار داشت،ان سامورایی نام امپراتور و به کام رزمندگ

هاي داخلی این کشور را از نظام کهن خود ناامید کرده بـود و  و نابسامانیانزوا ،خمودگی

کم بـا  دست ژاپن از سوي دیگر الزام ناوهاي جنگی اروپایی و آمریکایی به گشایش بنادر

همـراه شـد و    ،فته غرب شـده بودنـد  خواست بخشی از حاکمان که شیفته صنعت پیشر

این  )8ـ9:همان(.این کشور را به تغییر و اصالح واداشت ،ناآرامی در داخل و فشار از خارج

با حمایت نیروهـاي   ،ژاپنی) سپهساالران(تحوالت به همراه منازعات قدرت میان خوانین 

 ،گشـت  2هاغربی منجر به تاسیس حکومت مرکزي در این کشور و کنار گذاشتن شوگان

کـه   3د و امپراتور متسـو هیتـو  دنطور کامل از قدرت کنار گذاشته شه خاندان توکوگاوا ب

نظامی تازه و نظمی نوین در این کشـور   .م1868. /ق1284از ،نام گرفت 4بعدها میجی

همین سال نمایندگان والیات براي تشکیل در)9ـ12: همان(.باستانی شرق آسیا ایجاد کرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Tokugawa
٢ Shoguns
٣ Mutsohito
٤ Meigi
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کـه نیـات و فلسـفه بنیـادي حکومـت       »میثاق نامه«فراخوانده شدند و مجلس مشورتی 

  :عبارت بودند از طی فرمانی از سوي امپراتور اعالن شد که اصول مهم آن، جدید بود

  . سیاست دولت برمبناي مشورت گسترده خواهد بود. 1

  .هاي خود آزادندهخواستمردم در. 2

  .ي خواهد بودامرنافع ملی باالتر از هر م. 3

4 .از غـرب  اخـذ شـده   هـاي مترقـی   شته باید منسوخ شود و شـیوه ذست گعادات پ

  )13: همان(.گزین آن شودجای

برخالف شاه ایران، روح و جـوهره  ،از مفاد این پیمان مشخص است که امپراتور ژاپن

توان آن را در کلمـات  می ونظام جدید را دریافته و آن را با همه الزاماتش پذیرفته است 

وجود و اصالح؛ اصل چهارم که منافع ملی و تغییر ،آزادي ،ساالريمردم: خالصه کرد زیر

را مـورد تاکیـد قـرار    » هاي مترقیشیوه«را قبول و ضرورت اخذ» عادات پست گذشته«

ـ  هاي توسعه وشرطپیش ترین مهمداده بود از  ه ترقی است که در آن پذیرش انحطـاط  ب

مدرنیسـم  و اسباب و علل آن و تالش براي نوسـازي   عنوان نخستین گام در راه شناخت

ناصرالدین شـاه محقـق نشـد و     ،پذیرشی که در حاکم معاصر قاجاري.شودمحسوب می

و سرنوشـتی متفـاوت بـراي جنـبش     سامان نرسیده خواهی هم بالجرم نوسازي و ترقی

اپـن از  تفـاوت دیگـر ایـن دو کشـور در آن بـود کـه ژ      .گرایانه ایـران فـراهم آورد  اصالح

 ؛منـد شـد  بهـره د رد مقاصد عالی توسعه و ترقی خوو پویا براي پیشب مناسبپارادوکسی 

. ها و فضایل ملییعنی گرایش به تجدد در عین وفاداري به آیین باستانی شینتو و میراث

فـرو  ی رفتنـد کـه بـا    ویتجددگرایان باشیفتگی و تحیر به سـ که در ایران بیشتردر حالی

بـه آمـال خـود    دچار یاس و نومیدي گشتند و ،یه ظاهري تمدن جدیدافتادن در بند رو

ها و الزامات تمدن جدیـد توجـه و اهتمـام    زمینه ،هادست نیافتند و کمتر به پیش شرط
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انگیز و سریع ژاپن را در سـده  پایه و مایه پیشرفت و ترقی شگفت ،همین اصول.داشتند

تنهـا مظـاهر    ،مظاهر تجدد و نوجـویی زخالف ناصرالدین شاه که ابربیستم فراهم کرد و 

 .م1872. /ق1288موتسـوهیتو در  ،مادي آن مانند ماشین دودي را به تهران آورده بود

آزادي تجارت و دیگر وجوه صنعتی شدن؛ بر اهمیـت آگـاهی    ،آهنزمان با توسعه راههم

فرمـان   ،کمی بعد )13ـ14: همان(.کید داشتأآزادي مطبوعات تآموزش همگانی و،عمومی

سـازي  هآمـاد به منظـور  صادر شد و با دور اندیشی و  .م1881. / ق1298مشروطیت در 

اعالم گردید که نخستین مجلس ملی این کشور پس از مطالعـه   ،مقدمات نظام پارلمانی

افتتاح سال بعد 9،آنهااساسی کشورهاي پیشرفته اروپایی و آشنایی با مجالس  قانوندر 

تی از این کشور به اروپا اعزام شد که یوشیدا هـم عضـو آن   ئهیبدین منظور.خواهد شد

آن روزي فرا رسید که در تـاریخ   ،با افتتاح مجلس .م1889/ .ق1306بود و سرانجام در 

 مـدل امـا در   )16: همـان (.شـود شـناخته مـی  » روز بنیاد امپراتوري ژاپن«عنوان ه ب کشور

و شـد  مـاه فرمـان مشـروطیت صـادر      تنها در عرض چند ،ایرانی و در یک تفاوت آشکار

  . مجلس شوراي ملی افتتاح گردید

هـاي  و آشنایی با فرهنـگ  ینهاي نوپدیدهاي براي آموزش یوشیدا که سفر را وسیله

ایرانـی کـه    .افسر ارتش و پنج بازرگان عازم ایران شـد  ،همراه فوروکاوا ،دانستجدید می

1وي از یـک هنـدي بـه نـام رام چنـدار     .انگیز بودتر از هر رویداد خیالبراي وي شگفت

هـاي  اطالعـی ایـن متـرجم هنـدي و دخالـت     چند کمهر .مترجم استفاده کرد عنوان به

  .کنــدمشــکالتی بــراي یوشــیدا فــراهم کــرد کــه بارهــا از آن شــکوه مــی  او جــايبــی

معرفـی شـیوه   «نماید کـه در ایـن سـفر بیشـتر بـه دنبـال       یوشیدا به صراحت اعالم می

هاي ایران و زبان و ادب ایـن کشـور   وردهآجمعیت و فر ،هامالیات ،م قانونینظا،حکومت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Ram- Chandra
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هاي و باغ ها راه،هاکاخ ،چند بیشتر حجم کتاب وي به توصیف شهرهاهر )32: همان(.»است

 ،اما همین امعان نظر ویژه به نظام حکومتی ایران ولو با عبارات کوتاه ،ایران اختصاص یافت

وري و نظر، براي این آزادیخـواه ژاپنـی   ئکم در حیطه تدست ،وضوعاتنشانگر اهمیت این م

زبـانی و  ، کند و آن تنوع نژاديوي به یک تفاوت اساسی میان ایران و ژاپن توجه می.است

کـه نکتـه مهمـی در     )35: همـان (استدست بودن ژاپن از این منظر آئینی مردم ایران و یک

یرا این تنوع و تکثر موجـب تقسـیم   ز. حات بوددشواري اجراي اصالایجاد گسست مدنی و 

گردیـد و  هـا و منـافع مغـایر و رقابـت و سـتیز مـی      هاي متفاوت با خواستجامعه به گروه

.داشـت نیروهاي گریز از مرکز را به مقاومت در برابر اقدامات اصالحی دولت مرکزي وا مـی 

نعمتـی و   ـفـات حیـدري    اختالبیـان  این زمان سرشـار از   یتاریخهاي  کتابها و سفرنامه

ـ  نژادي است که بیـ قومی   جـاي اشـتراك در   ه گمان فرساینده نیروهاي درگیر است کـه ب

  .اندطبیعی پرداختهو و از بین بردن منابع انسانی  یکدیگرتولید و نوسازي کشور به نزاع با 

  

  تالش براي ایجاد روابط بازرگانی 

چنانچـه   .انی میان ایران و ژاپن بودنخستین هدف سفارت یوشیدا ایجاد روابط بازرگ

پاسخ به این پرسش که آیا همه شما براي بررسی وضع در مالقات با ناصرالدین شاه و در

بله البتـه دولـت امپراتـوري ژاپـن مـا را      «:کنداید؟ تصریح میبازار ایران به این جا آمده

مـاموریتی کـه   )189: نهمـا (.»مامور ساخته است که در باره رابطه بازرگانی مذاکره کنیم

تـر بـه نظـر    تآب و علف ایران هم سخهاي خطرناك و بیدشواري آن از گذر از کوره راه

هـاي تنـدرو   شد با کشتیکه به نوشته ماساهارو از ژاپن تا بوشهر را میدر حالیآمد ومی

تفاده از از بوشهر تا تهران در بهترین وضعیت و با اس )188: همان(.روزه و با امنیت آمد 45

روز راه بود، راهی پر خطر  42توانست از آن بهره ببرد، می ،که کمتر بازرگانی،چاپار دولتی
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و سهمناك که دزدان و حرامیـان و عوامـل طبیعـی آن را چنـان نـاامن کـرده بودنـد کـه         

ها و با نیروهاي محافظ چنـین ریسـکی را   دادند بیشتر شبمسافران و بازرگانان ترجیح می

هنگام حرکت از بوشهر همراهان خـود را چنـین آمـاده    ه وي ب )142ـ152: همان(. ندپذیرا شو

ناگزیریم که بر اسـب بنشـینیم و چاپـار     ،ما سفري دراز در پیش داریم«: نمایداین سفر می

براي مقابله با هـر پیشـامدي    ،تفنگ و شمشیرمان را براي دفاع همراه داشته باشیم ،برانیم

جـا کـه بـه آب دسترسـی     بادا باید براي حفظ خودمان بجنگیم، هردر روز م ،آماده باشیم

آن اگر جاي خوابیدن و آسودن پیدا نکردیم باید بـی  ،آبی و تشنگی بسازیمنباشد باید با بی

بازرگانان ژاپنی با شنیدن   »ها در تاریکی راه بپیمائیمسر کنیم روزها باید بیاسائیم و شب

 خـود  دند که خواستار بازگشـت بـه کشـور   گردیس این مقدمات چنان دچار حیرت و تر

  )84ـ 85: همان(.میلی و اجبار به سفر ادامه دادنداما با اصرار و الزام یوشیدا با بی .شدند

کشوري است که هاي توسعه و نوسازي هرتجارت و بازرگانی از نخستین پیش شرط

طبیعی است که با اوضـاع   وقرار دارد تر دیگري مانند امنیت البته در گرو عوامل اساسی

هاي بازرگانی تا آن حد بود که ناامنی فعالیت. نمودآن روز ایران ناسازگار و غیرممکن می

ـ   هرگاه می: به نوشته یوشیدا دسـت  هخواستم از وضع تجارت و صنعت ایـران اطالعـاتی ب

شـد تجـار و صـنعتگران ایرانـی از تـرس      آورم حضور ماموران دولتی در کنارم باعث مـی 

هاي جدیـد اروپـایی کـه برآمـده از نظـام      و برخالف دولت )56:همان(.ایشان حرفی نزنند

بازرگانی و خدمتگزار بورژوازي بودنـد و منـافع ملـی خـود را در حمایـت از بازرگانـان و       

نی باالتر از تجار أماموران دولتی ش دوره،در ایران این  ،دیدندتوسعه تجارت و صنعت می

آوري هم با تجار و حتی اگر کار شرم ،سنجو به نوشته این ژاپنی نکته و بازرگانان داشتند

. شـان کننـد  خواستند سـر کیسـه  کردند باز آزمندانه از آنها توقع داشتند و میکسبه می

پایه و مقام ماموران دولت باالتر «: نویسدمی خود وي در جاي دیگري از کتاب )52: همان(
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هـاي  حتـی بازرگـان   ،بالندبه کار و شغل خودشان میاز اهل کسب است و دیوانساالران 

 ،اما در نظام جدید غرب )228: همان(.»ثروتمند هم در برابر ماموران دولت متواضع هستند

اي با مصالح ملی این سابقهدولت زاییده بورژوازي و حافظ منافع آن است که به شکل بی

هاي بزرگی چـون  هایی که قدرتندلیل نیست که در همه پیمابی.ها انطباق دارددولت

تجـارت و   ،کردنـد تحمیـل مـی  در ایران عصر قاجاري به ایـن کشـور   روسیه و انگلستان 

 از جملـه  هـا عهدنامـه آن مـواد   تـرین  مهـم از  ،بازرگانی و حمایت از بازرگانان خودشـان 

کتـه  ن.دومجمل و مفصل با بریتانیا بعهدنامه چاي با روسیه و گلستان و ترکمان عهدنامه

باید حکـام   ؛توانستند ثروتمند باشندنمی ،دیگر آن بود که بازرگانان ایرانی علیرغم تمول

و بـود  دولـت سـربار مـردم     ،دولتی را در سرمایه خود شریک سازند و در چنین وضـعی 

هـاي دولتـی   ناپذیر مقـام و چون حرص و ولع سیريکرد  از آنها حمایت نمی تجارت آزاد

سـن اداره  توانستند کارها را به حنمی ،ه تنها منافع خود را ببینندداشت کایشان را وا می

 ،در چنین بازار غیر رقابتی بـه نوشـته ماسـاهارو    )51: همان(. و صالح حکومت انجام دهند

فروختند و براي ارزان بودن آن قسـم دروغ  بازاریان اجناس خود را به ده برابر قیمت می

يهـا  راهفقدانایران اسباب عدم شکوفایی تجارت در  ینتر مهماز  )174: همان(.خوردندمی

ت ژاپنـی در سـر راه خـود از    ئـ کـه هی است در همین سفرنامه گفته شده  .مناسب و امن بود

ـان (.بوشهر به برازجان چیزي نمانده بود که در زیر طوفان شن زنده به گور گردند  )89ــ 90:هم

ي وحشتناك دالکی در حالی عبور کردیم هاافزاید براي رسیدن به شیراز از گردنهوي می

اسـتخوانهایمان ریـز ریـز    «که یقین داشتم اگر از قاطر به آن دره مخوف سـقوط کنـیم   

نکتـه دیگـر در    .)94:همـان (»خواهد شد از این خیال موي تنمان از ترس راسـت ایسـتاد  

نـواع  کـه در ایـران ا  اسـت  نوشـته   خـود  یوشیدا در جایی از کتـاب  .ستا هااینجا مالیات

رود و به خزانه شاه واریز ها وجود دارد که همگی در نهایت از جیب مردم بینوا میمالیات
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امـا بـا تعجـب     )213ــ 214:همـان (.میلیـون قـران اسـت    40گردد که میزان آن ساالنهمی

براي مخارج شاه و دربـار   گردد و صرفاًاین مالیات صرف آبادي کشور نمی :نویسد کهمی

پلـی سـاخته   ) بین بوشـهر و کـازرون  (گوید در پرتگاههاي دالکی وي می. شودهزینه می

همه بـا پـول   «کیلومترکه تنها راه عبور کاروانیان بود و عجیب آنکه  1.62طول ه بودند ب

ماموران دولت تنها همشان .مردم نیکوکار ساخته شده و هیچ ربطی به دولت ایران ندارد

کـه  )96: همـان (.»داننـد ات را غنیمت آسمانی میبیشتر گرفتن مالیات از رعایاست و مالی

عوامـل   تـرین  مهـم گسسـتی کـه از    ؛ملـت اسـت  این نشان آشکاري از گسست دولت و

با تمجیـد   ،گویدکه از استبداد شاه سخن میحتی هنگامی.استماندگی و انحطاط عقب

به حال مردم ندارد اي توانم بگویم که استبداد فایدهنمی«:افزایدقزوین می ـاز راه تهران  

ود و به نعمـت وجـود ایـن راه مسـافرانی     بزیرا که این راه را پادشاه مستبد ایران ساخته 

و  )222:همـان (.»هاي خوب بیاسـایند توانستند راحت سفر کنند و در منزلگاهچون من می

 40با آن درآمـد   ،رساند که تنها فایده استبداد براي مردم ایراناین ذم شبیه به مدح می

ـ کیلـومتري تهـران    140مسیرکیلومتري از 40میلیون قرانی کشیدن همین قطعه راه 

فرسا ي ایران نیز بیان سختی و طاقتها راهتوصیفات دیگر ماساهارو از .قزوین بوده است

ـ   ها راهگوید یافتن آب در میبودن سفر است، 1»انروکـ «دسـت آوردن  هي ایـران شـبیه ب

چون حکام پول الزم  :نویسداوضاع نابسامان چاپارخانه ایران میدر شرح  )96: همان(. است

دارها هم با استناد بـه  برند چاپارخانهکار نمیه نگاهداري و توسعه کاروانسراها برا براي احیاء،

المثـل  یـک ضـرب  «کننـد  اهی مـی تشیوه ایشان نسبت به رسیدگی به اسبان و چاپارخانه کو

هـاي  نوشته)128:همان(.»گیرندوه باال دستان را در پیش میگوید زیردستان زود شیژاپنی می

کند و از تجارت را بیان می مراردماساهارو در این بخش به خوبی اوضاع نابسامان ایران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ KANRO

  .کندنوشند و آدمی را زنده میمی داروي آسمانی یا انگبینی که از دست قدیس بودایی
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 .گیري بازرگانی گسترده در ایران آن عصـر رسـید  توان به چرایی عدم شکلخالل آن می

حسـاب و  هاي بیمالیات ،ي مناسبها راهن ادفق،ن امنیت مالی و جانیادفقدالیلی مانند 

 و نهایتـاً  ـرود  شـود و بـه جیـب شـاه و حکـام مـی      که صرف آبادانی کشور نمی ـکتاب  

  . جمله استآن گسست دولت و ملت از 

  

  قشون ایران

بـه توصـیف قشـون ایـران و نظـام آن       خـود  هـاي متعـددي از اثـر   در بخشیوشیدا 

کشـد و  رماندهان ارشد نیروي نظامی را به بوته نقد مـی افسران و ف ،پردازد و سربازانمی

ـ   :نویسدمی. شماردماندگی ایران برمیآن را از اسباب عقب جـاي  ه شاه و مقامات ایـران ب

 ،بالنـد به کمیـت آن مـی   ،که به کیفیت قشون و تجهیزات مدرن و کارآمد توجه کنندآن

اي و حسب وقبیلهـ امتیازات قومی   بلکه به دالیل ،فرماندهان نه در اثر لیاقت و کاردانی

سـربازانی کـه از    ،دزدندرسند و از حقوق سربازانشان مینسب اشرافی به این مناصب می

شـوند و افـراد علیـل و    ساله را شامل مـی  70ـ80ساله تا پیر مردان  12ـ13کودکان 

ئه هسـتند  ناتوان آن فرقی با سربازان به ظاهر سالم که همواره در حال خمـودگی و نشـ  

شـان بـا   کنند تنها مبارزهاي حمل میهاي کهنه و فرسودهاین سربازان که اسلحه ،ندارند

چهره یـک فـاتح نظـامی و قهرمـان      ،صورت غلبه بر آنهاي لباسشان است که درشپش

گیرند؛ اما هنري که در آن بسیار ماهرند سرکیسـه کـردن مـردم و    خود میه جنگی را ب

شاه هم در مالقـات   :افزاید کهوي می )47ـ   48: همان(. دیگران است گرفتن انعام زورکی از

 :با من از تعداد قشون و شیوه آموزش ایشان در ژاپن و چین پرسید که مـن پاسـخ دادم  

ماسـاهارو در   )188: همان(.اندتن هستند که به شیوه اروپایی آموزش دیده 50000حدود 

هـایی بـراي   چنـد تـالش  هـر  :تاکید دارد،استگزارش مفصلی که از قشون ایران آورده 
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هنـوز نیـروي نظـامی بـه      است، امـا نوسازي قشون ایران به سبک اروپائی صورت گرفته 

 » از هر سن و سال از بچه تا پیر مرد سـرباز بودنـد   «شد که در آن شکلی سنتی اداره می

می گـردد،  توانست نظـا کس با هر وضعی میشد و هراز ایشان آزمایش بدنی گرفته نمی

افسـران   ،گردیدشان میگرفتند که این هم موجب ناکارآمديسربازان را بیش از نیاز می

ـ   ،وضعشان خرابتر از سربازان است زادگـی و  خـاطر اشـراف  ه هیچ لیاقتی ندارند و تنهـا ب

شوند و کارشان تفاخر بـه یکـدیگر اسـت ایشـان از     بزرگ طایفه بودن است که افسر می

دولـت گمـان دارد کـه    .زننـد زدند و اضافه مالیات را هم به جیب میدجیره سربازان می

زیادي تعداد سربازان مهم است و به کارایی ایشان توجه ندارد و در نتیجه قشـون ایـران   

ساله با سربازانی  70ـ   80ساله تا پیرمردان  12ـ13سیاهی لشکري است شامل کودکان 

ردم گوژ پشت ناتوانی بودنـد کـه افتـان و    م«رفتند علیل و کور و چالق که وقتی رژه می

: همـان (.»باریـد آمدند و بینوایی و بیچارگی از سرو رویشان میخیزان و تلو تلو خوران می

هنوز بـه   ،ها آن است که اخذ مالیات به سبک چنگیزنکته جالب در این گفته )203ـ   204

بخشـی   .گرفت میصورت نه بر اساس قاعده و قانونزور قوه قهریه و اسلحه و شمشیر و

جاي خزانـه  ه شد و بخش دیگر هم بتوسط محصالن مالیاتی دزدیده می ها از این مالیات

در چنـین   .گردیـد هاي شاه و اطرافیـانش مـی  رفت و خرج دست و دل بازيبه دربار می

وضعیتی طبیعی است که مردم مالیات را باج قلمداد کرده تا حد امکـان از پرداخـت آن   

  .پولی و نابسامانی کشور بیافزایندو بر بی فرار کنند

  

  ماموران و دولتمردان ایران

ها و صفات ماموران دولتی ایـران از حکـام و   یوشیدا توضیحات جامعی درباره ویژگی

این توضیحات همگی بیانگر آشفتگی اوضـاع   .کنده میئگرفته تا کارگزاران جزء ارا ءوزرا
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ساالري و فسادو تباهی گسترده نظـام دیـوانی   ایستهش فقداناداري ایران است که در اثر 

در .دبوه رماندگی ایران در این دوگمان یکی از عوامل مهم عقبوجود آمده است و بیه ب

کمترین عالقه و توجهی به مصالح ملـی و  «ماموران دولت ایران  :نویسداه کلی میگیک ن

فقـط مراقبنـد کـه بـه منافعشـان      انـد و  آسایی پیشه کردهآنها تن،اعتبار مملکت ندارند

وزیران هیچ صالحیتی بـراي   )52: همان(.»اي نخورد و حق و  حسابشان مرتب برسدلطمه

هاي مشترك ایشـان در اداره  ندارند و از معدود پایبندي ،اموري که به ایشان محول شده

کجـا  هراست که همواره همراه دارند و »قلیان«ـایشان  ه پس از پر کردن جیب ـکشور  

قلیاندار و زغالـدارو   ،بردنوکري هم زغال و آتش میقلیانداري همراه آنهاست و«روند می

امـور  چنین است کـه شخصـی کـه بـه وزارت     و این» اسبی سوارندکدام برآتشبیار هر

داند و حتی گمـان دارد کـه ژاپـن در    هیچ زبان خارجی نمی ،خارجه منصوب شده است

:نویسـد تحیر درباره وزیر خارجه ایران و مالقـاتش بـا او مـی   وي با  .اروپا واقع شده است

این میـرزا سـعید   . به وزارت خارجه گمارده شد) الملکانصاري، مؤتمن(میرزا سعیدخان 

یک روز خبـر آوردنـد   . خان مردي سالخورده بود و به هیچ زبان خارجی آشنایی نداشت

صـحبت را گشـود و بـا لحـن      به دیدن او که رفتم، سر. که وزیر خارجه معین شده است

در سفر اخیر قبله عالم بـه  «: شده بود، تشکر کرد) از شاه ایران(آمیز از دعوتی که تعارف

اروپا، البته اعلیحضرت همایون به کشور شما آمدند و از پذیرایی گرم و مهمـان نوازیتـان   

جـه کـه   در مالقات امروز، میرزا علی خان مترجم جوان وزارت امـور خار » .خرسند شدند

دیدم کـه او بـا ایـن حـرف     ، کرد زد، بیانات وزیر را ترجمه می انگلیسی را روان حرف می

اما زود بر خود مسـلط شـد و کوشـید تـا     . دانست که چه بکند وزیر دستپاچه شد و نمی

وزیر را از اشتباه بیرون بیاورد و آهسته در گوش میرزا سعید خان گفت کـه ناصـرالدین   

اما میرزا سعید خان به حـرف ایـن   . ده است و ژاپن در اروپا نیستشاه از ژاپن دیدن نکر
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میرزا علی خان که مکدر و ناراحت هم شده بود ناچار و بـا صـداي    .جوان وقعی نگذاشت

ژاپـن در  «:مـن پاسـخ دادم  . آهسته عین بیانات میرزا سعیدخان را بـرایم ترجمـه کـرد   

نـوز بـه کشـور مـا تشـریف فرمـا       اعلیحضرت پادشـاه ایـران ه  .منتهاالیه خاور دور است

دیـدار  با آنهاتوصیفی هم که یوشیدا از برخی حکام ایران که )169ـ168: همان(.»اند نشده

وي  .دهددست نمیآنها بهچیزي بیش از ستمگري و نالیاقتی ؛کندمیداشته است، بیان 

و که خاطیـان  مانند اکشی و قساوت بیسخت :نویسددرباره فرهاد میرزا حاکم شیراز می

اي بـراي  نتیجـه  ،دریـد بریـد و مـی  می ،کردرا زنده زنده در میان آهک جوشان چال می

نش بـه انـواع لطـایف    اکه کارگزارتامین امنیت مردم این دیار نداشت و این در حالی بود

الحیل اسب اهدایی حاکم به من را با اسبی مردنی تعویض کردند و قیمت سـه اسـب را   

در توصـیفی  )110ــ 113: همـان (.اي نگاهداري و انعام از مـن گرفتنـد  ه  نههزی عنوان بههم 

هـا  حکام والیات معموال فرماندهان نظامی بودند و در اداره امـور ایالـت   :افزایدتر میکلی

العنان و خودکامه بودند و در چنـین وضـعی سـعادت و آسـایش مـردم      مانند شاه مطلق

توانسـت در گـرفتن مالیـات    م داشت که مـی بستگی به خصائل فردي و سالمت نفس حاک

هاي سنگین بگیرد و به مردم فشار آورد و گرچه شاه اعتدال جوید یا با آز و نابکاري مالیات

اما بسا حـاکم و مفـتش    ،کردندبازرسانی داشت که بر گرفتن مالیات در والیات نظارت می

)215: همـان (. کردنـد هـاي خـود را پـر مـی    که با هم ساخته با بیچاره کـردن رعیـت جیـب   

ـ   به تقلید از ناپلئون سـوم  ـ  دولتمردان ایرانی از تجدد فقط به گذاشتن سبیل فرانسوي

تـرین و  کـه از صـدر تـا ذیـل بـراي انجـام جزئـی       و در حـالی  )164: همـان (.انداکتفا کرده

کننـد از گازکشـی یـک    ترین وظایف خود به انحاء مختلف پول و انعام طلب مـی ابتدائی

وي تصریح دارد کـه نگهبانـانی   . ان مرکزي پایتخت و روشن نگاه داشتن آن عاجزندخیاب

بـار ورود و  هـر که از سوي دولت به محافظت خانه ما در تهـران مـامور شـده بودنـد در    
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اي خواستند و مترجم وزارت خارجه هـم هـر روز بـه بهانـه    خروج به منزل از ما انعام می

در چنین وضعیتی شاه که تازه از اروپا آمده  )162: همان(.طلبیدقلیان میآمد و چاي ومی

هاي اطراف ارك را به تقلید از ایشان مجهز به چراغ گـاز نمایـد   و هوس کرده بود خیابان

نتوانست به این رویاي خود جامه عمل بپوشاند زیرا نه پول داشت و نه دانش فنـی ایـن   

این بود که از ایـن   .از خارج بیاورد بایست کارگر و مهندسکار در کشور بود و الجرم می

شد و کم نور بود نظر کرده روي به چراغ نفتی و شمع آورد که زود خاموش میکار صرف

. دزدیدنـد هاي خیابان چراغ گـاز را پنهـانی مـی   و از سوي دیگر ماموران دولت هم شمع

آن سـاهارو بـا   الپوشانی و تملق هم از دیگر صفات ماموران ایرانی است که ما )174: همان(

پسـر وزیـر    ،ناصـرالدین شـاه  پیش از باریافتن به حضـور  :نویسداو می .ده استمواجه ش

خارجه به دیدنمان آمد و خواست که در مالقـات بـا شـاه ازمتانـت و مهربـانی و نهایـت       

کوشش ماموران دولت ایران براي جلب رضایتمان بگـویم و ایشـان را شایسـته تحسـین     

خواستم خوي ایرانیان است اما من با خودم صادق بودم و نمیو ق این خل«.عنوان نمایم

چیـزي کـه ایرانیـان     »زبـانم یکـی باشـد   خواسـتم دل و میجا بکنم وتعارف و دروغ بی

براي اصالح این نظام کهنـه و فاسـد اداري کسـانی     )181ـ   182: همان(.پذیرشش را ندارند

هـا و اعمـال فشـار    د که در اثر دسیسـه مانند میرزا حسین خان سپهساالر اقداماتی کردن

بـا   توفیق نیافتند و نهایتـاً  ،دیدندقدرتمندان سنتی جامعه که منافع خود را در خطر می

رغم تمام ادعاهـاي تجـددطلبی و   نشد علیکه حاضر ـخواهی شاه  تحریک حس تمامیت

اش حتی بخشی از اقتدار و اختیار خود در اداره امور کشـور را بـه نهادهـاي    خواهیترقی

ا آنهقربانی خودکامگی سیاسی قاجارها و اقتدار مطلق و غیرقانونی   ـ قانونی واگذار نماید

به بررسـی  ... وپایی بود رشیفته فرهنگ ا«سپهساالر: نویسدماساهارو با تعجب می.شدند

او الگوي قانون اساسـی و  ... نظام سیاسی در اروپا پرداخت و تحقیق در شیوه حکومت و 
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کـه   دپـی آن بـو  شیوه اداره کشور در اروپا را براي ایران به ارمغان آورد و با اشـتیاق در 

ها در میان اصـحاب حکومـت   اما این حرف ،نظام کهنه حکومت در ایران را متحول سازد

د و خود وي هم مقام دولتـیش را از  پیشنهاد اصالحات او رد ش... زمینه پذیرش نداشت 

هـایش  خواسـت از قابلیـت  شناخت و مـی که شاه او را به کاردانی میدر حالی »دست داد

چـه کسـانی    »اصحاب حکومت«گوید که این اما ماساهارو نمی )163: همـان (. استفاده کند

دهنده تکان«هستند که حتی قادرند شاه را تابع خود سازند و تنها ازاین رویداد با عنوان 

  )164: همان(. کندیاد می »آورو حیرت

  

  نظام قضایی ایران

کند و در کشوري که خودکـامگی  ماساهارو به اختصار از نظام قضایی ایران عبور می

وي صـراحت  . نمایـد این موضوع عجیب نمـی است، سیاسی جایگزین اقتدار قانونی شده 

بدین صورت که محاکم داوري با  .اء استعلمشاه و دارد که نظام قانونی ایران در دستان 

کننـد و احکـام خـود را در محـدوده     کار می ،شوندمیا منصوب آنهقاضیانی که از سوي 

هاي رایج در ایران آن عصـر  وي تعدادي از مجازات. نمایندجرایم دینی و عرفی صادر می

 ،)207: همـان (طریق بریدن ده تن از دزدان و قطاع الخواندن سر» نگدالنهس«را آورده و با 

دهد که با وجود چنـین مجـازات سـنگینی چـرا     خواننده را در برابر این پرسش قرار می

ومـردم اساسیحقوقازماساهارواما)208:همان(ي ایران پر از دزد و حرامی است؟ ها راه

ويازکهکسیتنها.گویدنمیسخنمالیوجانیامنیتواساسیقانونچونمفاهیمی

هم پس از آنکه مطمئن شـده اسـت   شاه است البته آن ،پرسدمی اساسیقانونوردمدر

آیـا امپراتـور مملکـت را بـه     «:پرسـید شـاه ،داردرااصـلی نقشرامپراتور در اداره کشو

اعلیحضـرت امپراتـور خـود بـه     «: و من پاسـخ دادم » کند؟خواست و اراده خود اداره می
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آنگاه شاه از قانون . »دهندلت معظم له را یاري میرسند و وزیران دوکارهاي مملکتی می

آیا قانون اساسی تازه در ژاپن پـس از بـه سـلطنت رسـیدن امپراتـور      «: پرسداساسی می

و یوشیدا  »ها پیش تدوین شده بود؟تصویب و اعالم شد یا که قانون اساسی از مدتمیجی 

گاه عوض نشـده و  چیون هسال پیش تاکن 2500قانون اساسی ما از «: دهدچنین پاسخ می

)187: همـان (.»ایمدر آن شده  آن را با احوال و سیاست روز سازگار ساخته یهایفقط اصالح

اساسیقانونمعنايهمويخودکهرساندمیباوراینبهراماماساهارواخیراظهارنظر

قـانون لمعـاد راکشوراینکهنسننوآدابودانستهنمیراجدیدنظامدرآننقشو

ایران آن عصر حتـی   دراما.استپنداشته،استجدیددورانبهمتعلقمفهومیکهاساسی

شـمارند و  مانند قانون رسیدگی به اسـبان را امـري زائـد مـی     ،مندي از قوانین طبیعیبهره

  )128: همان(.»در ایران به چنین مقرارت دست و پا گیر نیاز نیست«: گویندمی

  

  باورهاي عمومی

یافتـه بـه برخـی از باورهـاي     صورتی سامانه ب خود اهارو در بخش پایانی کتابماس

ا آنهـ مانـدگی  عامل عقـب اعتقاداتی که بیشتر بازدارنده و ،کندعمومی ایرانیان اشاره می

شده است و این در حالی است که خود وي اسالم را دینی پویا و خـالق توصـیف کـرده    

مـنش  هاي دنیوي بود و این آئـین بـر  ا و آالیشهدف بنیادي اسالم زدودن هواه«: است

وي بـا دفـاع از حکـم     .»اثباتی ارزش نهاده آدمی را به کار و فعالیت تشویق کرده اسـت 

درستی کند که چرا در این زمان مردم براي حق واسالم در مبارزه با نابکاران تعجب می

ذکـر   ،جاي جنگ با دشمنه دهند ببه سان سربازان ایرانی ترجیح میکنند ومبارزه نمی

سـخنان وي   )201:همـان (.»به بهشت رفته با حوریان هم بالین شوند«و تسبیح بگویند و 

زیرا در حضـور شـاه و    ،خواهی ایرانیان در ظاهر متناقض استطلبی و ترقیدرباره اصالح
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پیشرفت و تعالی سطح تمدن خواست واقعی و آرزوي قلبی «:گویدطی نطقی رسمی می

و در  )185: همـان (.»بقه نداشته استااي که در تاریخ ایران سباشد به درجهیران میمردم ا

روحیه و اعتماد بـه نفـس و شـوق و    «وضع مردم دگرگون شده  :نویسدجاي دیگري می

دهنـد آنهـا در پـی پوسـته و پیرایـه      نیرویشان کاستی گرفته و جاللتشان را از دست می

بودند و فرهنگ اصیل و غنی خود را در ایـن رهگـذر   ) وارداتی(یاب فرهنگ تفننی آسان

هـا و  براي هرملتی نیکو وارزنده است کـه فضـیلتی تـازه پیـدا کنـد و عیـب       .باختندمی

بهانـه بـه و نهنـد کنـار راخودمعنویتواما نباید فضیلت  .»کمبودهایش را ازمیان بردارد

)201:همـان (.ر شکست اسـت نتیجه این کا کهگذارندکنارهمراخودخوبمیراثنوجویی

یوشـیدا از میـل مـردم بـه      .شودمی رفعهاي دیگر کتاب این تناقض با مراجعه به بخش

رد مجموعه اوهام و خرافـاتی  اما همچنان که خود تصریح دا ،گویدخواهی سخن میترقی

فـی  این اوهام هم در باورهاي خرا .داندا را در بند کرده است را مانع این تعالی میآنهکه 

زاییدهکهزشتیبا اعمال  د و نهایتاًشو میمتجلی تمدن غربی  و هم در شیفتگی به ظاهرِ

هـا پـیش رمـال و غیبگـو     ایرانـی «:نویسـد مـی وي.یابدمیتحکیم،استدواینمانأتو

بایست درباره چیزي اگر هم می ،رفتند تا بپرسند که سعادت یارشان خواهد بود یا نهمی

همـه غیبگوهـا و    ،شـدند بینی متوسل میساب سعد و نحس و طالعتصمیم بگیرند به ح

بسته ... خواندند و مانند کاهنان بودایی بودند آنها را دعا بده می) نما(ها آخوند دعانویس

دعانویسی  :ها پرسیدماز یکی از این دعانویس.دادندگشا به مردم میطلسم و تعویذ و بخت

خداونـد بـر حـق مـا      :و او صادقانه پاسـخ داد  ؟ده استو جادوگري را کی و چگونه شروع کر

ـان (.»خوش شـروع کـرد و بـه مـن یـاد داد      گیـري از  اوهـامی کـه حتـی در بهـره     )211: هم

گـاه بـا تفـریط     ،کردمیا را دچار تحیر و سرگردانی آنههاي نظام جدید ترین یافتهمیعل

ها به طب جدید باور ایرانی :یسدداشت بنومیگر ژاپنی ما را وا نمودند که نظارهمیچنان 
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آوردنـد و  مـی هاي غیرمنطقـی گذشـتگان ماننـد حجامـت روي     ندارند و بیشتر به روش

آنها بـه   ،براي درمان درد و بیماریشان به خداوند توکل و توسل جویند«دادند میترحیح 

 )210ـ   211:همان(.»دانستنداي نداشتند زیرا که آن را نمیدرمان پزشکی و دارویی عقیده

زده از وي طلـب دارو و درمـان   صـدا » حکـیم صـاحب  «و گاه با افـراط هـر خـارجی را    

تـري  این باورها با ظهور در کردارهـاي زشـت   بیان شد؛آنچنان که  )102:همان(.کردندمی

که گرداند و در حالیتر میماندگی کشور را سریعشد و چرخه انحطاط و عقبتحکیم می

برنـامگی و محاسـبات   گونه ناکامی و شکسـت را بـه حسـاب بـی    هرژاپنی هم عصر وي 

ـ پـذیرفت؛ مـی راکارهایشعواقبمسئوالنهگذاشت و نادرست خود می ويعصـر یایران

بـه نوشـته یوشـیدا     .ترین اشـتباهاتش را پـذیرا گـردد   روشنمسئولیتحتینبودحاضر

تقصـیر خـودم   «:تگفـ کرد در توجیه کـار خـود مـی   خدمتکاري که از اربابش دزدي می

)170:ص(.»امنیست شیطان در جلدم رفته و این کار را کرده است من که گناهی نکـرده 

فرسا بودن هواي بوشـهر را بـه عوامـل غیرقابـل کنتـرل منسـوب       اما ماساهارو حتی طاقت

کیفـر کـردار خـودم     ،اگر من در این نقطه به رنج و سختی افتاده ام«:نویسدکند و مینمی

رغم تحمل سـفري  هکه بو هنگامی )54:همان(. »نداشتمهمیشه رفتار و منش نیکواست که 

هاي بابل را ببیند و چیزي نمانده جانش را بر سـر آن بگـذارد   شود ویرانهسخت موفق نمی

اقدام بـه ایـن کـار کـردم     » نیندیشیده و نسنجیده«خاطر آنکه ه نویسد خداوند حتما بمی

وي با احترام به معتقدات مذهبی مـردم   )76:همـان (. حرومم کردکیفرم داد و از دیدن بابل م

خاطر درك نکـردن رمـز و   ه ها بکه از غربیمانند قربانی کردن شتر در عید قربان در حالی

تواند از زن بارگی اشراف و اعیان انتقاد نکند و با نمی )180ـ 181:همان(،کندراز آن انتقاد می

  ) 173:همان(.»بود ها خوشتر از هر چیزن کار براي ایرانیای«:نویسدتعجب و سرزنش می

  



  ...شناسی ایران  واکاوي سفرنامه یوشیدا ماساهارو از منظر انحطاط

  

  خواهی ایرانیانترقی

خـواهی  توان تصاویري منقطـع و گسسـته از ترقـی   هاي ماساهارو میاز خالل نوشته

مانـدگی  ها از عوامل عقبدر این نوشته .دست آوردهبـ البته بیشتر موانع آن  و ـایرانیان  

سـتعماري روسـیه و انگلسـتان تـا ضـعف نهادهـاي آموزشـی و        ا هاي ایران مانند دخالت

از  ،هاي کشندهاز اوضاع نابسامان کشاورزي تا قحطی ،هاي مذهبیانحصار آن به داستان

گرایـان در  پرسـتان و ملـی  انگارانه و ظاهري متجددین تا مقاومت سنتتجددطلبی ساده

ت و دولت سـخن گفتـه شـده    برابر آن و سرانجام از ناکارآمدي دولتمردان تا گسست مل

وي اشاره دارد که یکی از تولیـدات عمـده کشـاورزي ایـران در شـهرهایی ماننـد       . است

دردمندانـه از   .که ارمغان آن سستی و خمـودگی اسـت   )138:همان(.اصفهان تریاك است

تـن از مـردم   روي داده و منجر به مرگ دویسـت هـزار   م1866اي که در قحطی کشنده

از کمبود آب آشامیدنی حتـی در   )201:همان(. کندشده است یاد می »یگرسنگ«ایران از 

آب صـاف و  «که مردم تهران آب براي خوردن ندارند چرا در حالی :نویسد کهپایتخت می

امـا نالـه درخواسـت و     ،ماندندمردم تشنه می.رسیدمی) نشینانو کاخ(پاك فقط به شاه 

یوشـیدا از   )173:همـان (.»شـد و ارك شـاهی گـم مـی   هاي کاخ ر فوارهر شُالتجاي آنها در شُ

 )208:همـان (.پسنددرا نمی »هاي مذهبیداستان«سویی انحصار نظام آموزشی ایران به نقل 

یکی از عوامـل مهـم    عنوان بهسوي دیگر دخالت روسیه و انگلستان در امور ایران را  ازو

 .هراسدمیاك این دو کشورکند و از سلطه وحشتنماندگی ایران سخت نکوهش میعقب

در زمینه سیاسی مـردم ایـران از انگلـیس    «:نوشتدر ابتداي ورودش به ایران در بوشهر

دولت انگلستان امور ایران را به اشاره انگشـت کـوچکش و بـه دلخـواه     . سخت هراسانند

 ،لیهـاي مـا  این باور است که بریتانیا با طعمه قرار دادن کمکبر )51:همـان (. »گرداندمی

از ترس مردم از روسـیه   )196:همان(. خود انداخته است »دام سهمگین«ماهی ایران را به 
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اگر رابطه سیاسـی ایـران    ،ها از روسیه بیمناکند و مالحظه دارندایرانی«:است هم نوشته

نبود دو ایالـت شـمالی ایـران زیـر      ) اها در این جها با روسو رقابت انگلیسی(با انگلیس 

وي عـدم   )231:همـان (.»رفـت سـر دارد مـی  اتوري روسیه که نقـش عقـاب دو  پرچم امپر

اگـر  «:نویسـد مـی اسـت و  ها دانسته سازي ساحل انزلی را هم از ترس حمله روسآماده

توانستند تنی هم می 600تا 500هاي شکافتند کشتیها بستر مرجانی انزلی را میایرانی

د ایـن مـانع طبیعـی بـراي جلـوگیري از حملـه       کـر اما ایران فکر می ،در آن پهلو بگیرند

وي گرچـه دو کشـور   از نظـر  )231:همـان (. »احتمالی نیروي دریایی روسیه خواهـد شـد  

امـا   ،دست آوردن منافع بیشتر در ایران  با هـم رقابـت دارنـد   هروسیه و انگلستان براي ب

سـلب  ایـی را  ا فشاري بود که آزادي عمل سیاسی و تدابیر اجرآنهوجه مشترك اقدامات 

آمدند ایـران را از دو  هرگاه که روس و انگلیس در پی حصول منافع خود بر می«:کرد می

توانست تکان بخورد و آزادنه سیاسـتی را تـدبیر و   گذاشتند و ایران نمیسو در منگنه می

کشـور روسـیه و انگلسـتان در    با اشاره به اقـدامات دو در خاتمه، ) 200:همـان (.»اجرا کند

موقع اگر ایران به«:دهد کهاش هشدار میو دخالت در امور داخلیکشور خاك آن  تجزیه

) روسـیه (و ببر ) انگلیس(زودي در رقابت اژدها هاندیشی برنیایید بطور قاطع به چارههو ب

خـواهی ایرانـی بـه انجـام     گویـد ایـن کـه ترقـی    یوشیدا می)235:همـان (. جان خواهد داد

مخالفـان تجـدد از مفهـوم مدرنیسـم و      و موافقانخت صحیح معلول عدم شنا ،رسدنمی

پیشرفت و ترقی است، درك نادرست و سطحی دولتمردان متجدد از نـوگرایی کـه آن را   

ـ  مورد سنتاند و ترس بیمحدود به ظواهر کرده دسـت  معنـاي از ه گرایان که تجـدد را ب

هـاي  توان از نوشتهمیاز مفاهیمی است که  ،دانندرفتن باورهاي مذهبی و سنن ملی می

وي از شیفتگی دولتمردان ایرانی بـه ظـواهر   .این ناظر اوضاع آن روز ایران استنباط کرد

اروپـا دیـده و   «از بزرگان دولت ایـران آنهـا کـه     :نویسدمیاست و تمدن غربی یاد کرده 



  ...شناسی ایران  واکاوي سفرنامه یوشیدا ماساهارو از منظر انحطاط

  

ه کردند و کاله فرنگی بـ شیفته تمدن و معرفت جدید بودند لباس طرز اروپایی در بر می

درصد بـه   60درصدشان به طرز اروپایی و  40اشتند از صاحب منصبان دولت ذگسر می

یوشیدا با یادآوي سیر تجـدد در ژاپـن    )175ـ176:همان(.»پوشیدندرسم ایرانی لباس می

سـنتی کشـور از فراموشـی آداب و سـنن و فضـایل     به نگرانی مشترك خود و ملیون هر

درباره «شدهجمعهمدورتهرانهايخارجیباریکايهفته:نویسدمیوکندمیاشاره

هاي سیاسی ایران و مناسبات این دولت بـا دیگـر کشـورها گفتگـو     ها یا ناکامیپیشرفت

ها در ژاپـن  دادم فکر و رفتار خارجیها گوش میبار که به اینگونه صحبتهر ،کردندمی

کـردم کـه هـر ملتـی بایـد      ر مـی فکـ  ،اندیشـیدم درباره آینده ژاپن مـی  ،آمدبه یادم می

هاي قومی و میراث معنـوي و  هاي خود را نگاه دارد و پاسداري خصلت و فضیلتفضیلت

و  )170ـ171:همان(.»عهده مردم استدنبال کردن اهداف و نیات ملی رسالتی است که بر

ر علیخان کارگزار خارجـه دولـت د  «ییدآمیز از زبان أمفصل و ت سرانجام در شرحی نسبتاً

ایـران از یـاري روس و   «:علل انحطاط ایران و چاره کار آن را چنین آورده است ،»رشت

ها عادتمـان اسـت   ما ایرانی. توانیم با استقالل زندگی کنیمما نمی ،نیاز نیستانگلیس بی

).نه عمـق آن را (کنیم مان را نو میفقط رویه و پیرایه جامعهما ،که از خارج تقلید کنیم

مـا  . کنـد پایه قدرت علما و حکام را سست می ،شی در تحول و اصالح بنیاديهرگونه تال

در کـار قشـون    ،دانش و آگاهی مـردم را بـاال ببـریم    ،باید نظام آموزش را متحول سازیم

حفـظ و  نقل دریایی را رونـق بـدهیم تـا بتـوانیم کشـورمان را     حمل و ،سرمایه بگذاریم

هـاي اشـراف و   ها و جوانتالش برنخیزیم آقازادهاگر ما به .تقویت کنیم و به پیش ببریم

بزرگان در لباس فاخرشان و با حرص و ولعی که به درجه سـرتیپی و امیـري و سـاالري    

شوند و اینها فقط به تقلید ظـواهر تمـدن و معرفـت اروپـا بسـنده      لشکر دارند مسلط می

ن احـوال سـربازان   در ایـ  .گیرنـد هایشان را پی میهوسها وکنند و در نهان خواستهمی
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رود و نظم کار قشون از میـان مـی   ،بازندشان را میمردم روحیه ،شونددلزده میخسته و

ـ    . نندارذگافسران به ولخرجی و تجمل و تن آسایی می دشـواري  ه در ایـن وضـع ایـران ب

ایـن نسـخه    )233:همـان (.»ماندگی رهایی یابـد خواهد توانست از مرض خمودگی و عقب

ملت بر اساس یش شرط مهم دیگري هم دارد و آن اعتماد متقابل دولت ومفصل البته پ

گسسـتی کـه   . است» گسست دولت و ملت«اعتمادي که از بین برنده  ؛مصالح ملی است

ایـن نکتـه را علیخـان    . مانـدگی و انحطـاط هـر کشـوري اسـت     عوامل عقب ترین مهماز 

در «:علیخان گفت :نویسدمیو  استدرستی یافته و یوشیدا هم با تحسین تایید کرده به

  )228:همان(.»این سخن او عالی و ستودنی بود... ایران دولت و ملت از هم فاصله دارند 

  

  و معماي گل داوديقدرت مطلق شاه ایران

شـاه و قـدرت مطلـق وي    ناصـرالدین  تدریج از ماساهارو در طول سفرش به ایران به

 ـو در کنار سه شـاه نـامور ایـران     اا دیدن عکس ابتدا در اصفهان ب .کندشناخت پیدا می

پرسد که شاه ایران شبیه از خود می ـ  نادرشاه افشار و کریم خان زند ،شاه عباس صفوي

شـاید  «ناصـرالدین شـاه    .نویسـد مـی  ،یابـد پاسـخی بـراي آن نمـی   یک اسـت؟ و کدام

ان را عزم و دالوري نـادر و نیـک نفسـی کـریم خـ      ،خواست فضیلت شاه عباس کبیرمی

جیک و جیـک  ی که بایهاداند و جز گنجشککند که نمیولی اعتراف می.»داشته باشد

در )142:همـان (. کسی پاسـخگوي سـوالم نبـود   » گفتنداي را به رمز و راز میگویی نکته«

 ـگـل داودي    ـمالقات با شاه مدهوش ظواهر قصر و نماد مشترك سلطنت ایران و ژاپن  

ژاپن و  ،)آسیا(ین هم معمائی است که دو کشور در شرق و غرب ا«:نویسدد و میشومی

وي  )183:همان(. »براي نشان سلطنتی خود دارند) گل داودي(ایران نقش و طرح همانند 

ـ   کار میه الفاظی را ب ،در یک تملق دیپلماتیک در حضور شاه یـاد  ه گیرد کـه آدمـی را ب



  ...شناسی ایران  واکاوي سفرنامه یوشیدا ماساهارو از منظر انحطاط

  

آور ایشـان  مـالل هـاي مـنحط و  زيپـردا متون رسمی مورخان درباري این دوره و عبارت

... خردندحضرت شاهنشاه سرشار از بینش و بصیرت و یاعتقاد دارد که اعل... «:اندازدمی

 ودیعـه اعلیحضـرت نفـیس نفـس درخداونـد کـه سجایاییمایهووجودبرکتسایهدر

هایی فیقاعتقاد دارد که شاهنشاه کارهاي درخشان به انجام رسانده و به تو... اند گذاشته

شاهنشـاه بـه ایـن     .اند که مایه حیرت و تحسین ممالک عالم تواند بـود شایان نایل آمده

اند دولت ایران را هدایت و ملت را رهبري فرمایند و اصالحات و ابداعات موهبت توانسته

قدرت و نفوذ اعتبار ایـران در جهـان رو بـه تزایـد و عظمـت ایـران        .بسیاري بنیان نهند

مهربـان و و مباهی شاکر است که شاهنشاه این همـه دلسـوز  ... خشان است نمایان و در

گفتگوي شاه با سفیر ژاپن نکات  ،در ادامه گزارش) 184ــ  5: همان(.»...رئوف و مردم نوازند

 :گرایانه دیکتـاتور ایـران اسـت   هاي اصالحاندیشهکم بیانگر جالبی در خود دارد که دست

درآینـده درکـه نمایـد میامیدوارياظهارونیستخوبر ي کشوها راهداند که شاه می

پرسد و مشـتاق  آهن در ژاپن میاز چگونگی ساخت راه ،باشیمداشتهآهنراهمسیرچند

ها؟ آیا ابزار این کار یا خود ژاپنیاست دست خارجی انجام شده هاست که بداند این کار ب

:همـان (به افراد فنی خـارجی نیـاز داریـد ؟     آیا سازید؟را دارید؟ آیا خودتان لکوموتیو می

آیا امپراتور امـور مملکـت را بـه خواسـت و     «:پرسدسپس از نظام سیاسی ژاپن می )186

ــان(»کنــد؟اراده خــود اداره مــی ت ژاپنــی اطالعــات ئــشــاه در پرســش از مســیر هی )187:هم

آننظـامی ضـعیت ووچـین ،کنـگ هنگکشد و از تنگه ماالگا و اش را به رخ میجغرافیایی

شاه گفت گرچـه میـان مـا و شـما کـه در       :گویدمیناباورانهژاپنسفیر)188:همان(.پرسدمی

و باید طرح خـوبی بـراي   «ی هستیم یدو آسیااما هر ،غرب و شرق آسیائیم فاصله بسیار است

ي بـرا  .انـد تـدبیر کنـیم   ییملت آسـیا دوکه هر ،ایران و ژاپن ،پیشرفت و ترقی کشورهایمان

ـان (.»سـتد داشـته باشـیم   و داشتن روابط نیکو باید با ژاپن تجـارت و داد   ماسـاهارو  )189:هم
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امـا بزرگـان    ،»کـرد رفت اندیشه اصالحات پیدا میبار که شاه به اروپا میهر«:نویسدمی

بـا  «ایـن بزرگـان    ،بار دومی که شاه به فرنـگ رفـت   ،نمودندکشور با فکر او مخالفت می

هاي مخالفت آنـان بـا   یکی از زمینه. شاه همداستان شدند) اندیشه تجدد(درباریان علیه

اما ناصـرالدین   .)واول باید آنها را سیر کرد(اند شاه این بود که مردم گرسنه و بینوا مانده

او نمونـه اصـالحات شـاه را     »هدف خود را پـیش ببـرد  شاه سخت مصمم بود که فکر و

هـا و  قـزوین و تجهیـز آن بـه مهمانخانـه    ـ   رانکیلـومتري از راه تهـ   40احـداث مسـیر   

یابد که یمتدریج ماساهارو دراما به )202:همان(. داندهایی به سبک اروپایی میاستراحتگاه

امـور برجانبههمهحاکمیتدرناپذیرشسیرياشتهاياقتدار مطلق و غیر قانونی شاه و 

ه خیلی مشتاق بـود خـود را نمـاد    که شا ـخواهان ایرانترقیناکامیاساسوپایهکشور

دست آوردن مناصـب  ههمه چیز از ب :نویسددر جمالتی کوتاه می.استـآن معرفی کند

ها وزیران مرهون هوسساده اداري تا فروش حکومت والیات و عزل و قتل وزراء و نخست

وج ا را از اآنهـ توانـد  پرستی شاه ایران است که در یک لحظـه مـی  و امیال شخصی و پول

کـه  همچنـان  .افالك به حضیض خاك دراندازد و بـه گـدایی در کوچـه و خیابـان وادارد    

مقام و «. تواند هر شخص فاقد صالحیتی را بدانجا رساند که سر فخر به آسمان بسایدمی

شد اگر کسی مورد توجه شاه واقع می. منصب دیوانیان و عامالن دولت را اعتباري نیست

زودي پایه و دستگاه پیـدا کنـد و   هتوانست بناشناخته بود میچند که فردي گمنام و هر

اما اگر صاحب جاهی خشم پادشاه را  .سر فخر به آسمان بسایدو...در زمره اشراف درآید 

نشسـت و کـارش بـه    رفت و به خاك سیاه مـی مال و مقامش از دست می،انگیختبرمی

هـا  ه حکمران والیتی را که سـال گاهی شا) 214:همان(.»کشیدگدایی در کوچه و گذر می

هـا روي هـم   این بخت برگشته مال و ثروتی را که سال«چاپید و مردم را چاپیده بود می

موجـب تشـدید    کـار این)215:همان(.»دادانباشته و اندوخته بود به یک روز از دست می
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آنهـا  اکثر گردید و واکنش طبیعی احساس ناامنی گسترده حتی در میان طبقه حاکم می

دست هترین زمان ممکن بیشترین بهره را از موقعیت و منصب خود ببود که در کوتاهاین 

یکـی   .افـزود بـر انحطـاط کشـور مـی    جنبه آورده با مهارت آن را پنهان سازند که از دو 

رحمانه از منابع انسانی و طبیعی کشور و دیگر بـه کـار نگـرفتن نقـدینگی     کشی بیبهره

اقتصادي تولید، این احساس ناامنی تا بدان پایه بود کـه یوشـیدا    دست آمده در چرخههب

اعتبارمقام و منصب دیوانی بی«:نوشت )219:همان(.روز اقامت در تهران 120پس از تنها 

میـرزا  (شـود تکیـه کـرد سپهسـاالر اعظـم      و ناپایدار است و به قدرت و شوکت آن نمـی 

کسـی  هـر  ،دیـوانی را از دسـت داد   تنها کسـی نبـود کـه مقـام و پایگـاه     ) حسین خان

اما جاه و مقام در این نظام حکومتی تـالی   ،توانست به پایه اشرافی برسد و والی شودمی

و این بخشی از پاسخ معمـاي تفـاوت سرنوشـت     )215:همان(.»فاسدي در ذات خود دارد

سـر  را بـر که در ژاپن اشراف این کشور امپراتـور  در حالی. نوجویی در ایران و ژاپن است

در ایران حتـی اشـراف توسـط     ؛کردندقدرت آورده و خودکامگی سیاسی وي را مهار می

شـاه   .خـواهی شـاه بایسـتند   توانستند در برابر تمامیـت نمی شدند و طبعاًشاه تعیین می

ایـن رونـد   .بلکه این اشـراف بودنـد کـه وابسـته بـه شـاه بودنـد        ،وابسته به اشراف نبود

مـرگ   1،گردیـد همـراه حکـام دیگـر وشـاه اخالقـی هـاي انبنیـ ضـعف که بـا  هنگامی

حــس حســادت شــاه بــه اســتعداد و ذکــاوت و کــاردانی «:تجــددطلبان را فــراهم کــرد

مشیرالدوله و نیز بدگویی بدخواهان که او را به خیانت متهم ساختند پایـان زنـدگیش را   

سیاست تجدد و «ار آن در کن )165:همان(. دستور شاه با زهر کشته شده و وي ب »فرا آورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي اخالقـی   یانبه دلیل ضعف بندر دوره قاجاریه بخش مهمی از انحطاط و عقب ماندگی ایران نگارنده، به باور 1

و از نقـاط  اسـت  که متاسفانه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتـه   استتجددطلبان حاکمان و حتی برخی از

بنـدي  در قالب عوامل باطنی انحطـاط تقسـیم  توان موضوع را که میاین .شناسی ایران استدر انحطاطت غفلمورد 

  .، نیاز به پژوهشی گسترده داردکرد
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پرستان سخت گران آمد و نارضایی از اوضاع را متوجـه  اروپایی کردن سپهساالر بر سنت

همان اقتدار مطلق و غیرقانونی شاه  ،ترین سبباما اساسی)166:همان(.»سپهساالر کردند

هـاي نفسـانی خـود نـه تنهـا خانـه       هـا و خواسـته  سوار شدن بر امواج هوساست که با

بـا   :نـد کالر بلکه کل ملک و ملت را دسـتخوش تـاراج و لگـدکوب انحطـاط مـی     سپهسا

در چشـم  «اش را اشرار و اوباش به خانـه وي ریختـه و قصـر شـاهانه     ،برگشتن نظر شاه

قدرت مطلق شاه ایران را از ایـن نمونـه   «.اش را تاراج کردندلگدکوب و اثاثه »زدنیبرهم

مقـام او برگشتن نظر شاه از کسی جاه و مال وقیاس کردم و حیران ماندم که چگونه با

مغضـوب و برکنـار   این قضیه مرا سـخت انـدوهگین سـاخت،    .اي از دست رفتبه لحظه

شدن سپهساالر پیشامد و نمونه خوبی بود که حقیقت کار روزگار ایـران و احـوال مـردم    

    )166:همان(.»آن را به ما بفهماند

  

  نتیجه

الجرم متعدد و پیچیده است ودر دوره قاجاریه ط ایران ماندگی و انحطاعوامل عقب

پـذیرش انحطـاط و    ، امـا رتـ  از آن سـخت . اسـت دشـوار  و درمـان آن کـاري   علل یافتن 

سـفرا و  . اسـت هاي ایـن سـامان   سامانینخستین گام در درمان بی عنوان بهماندگی عقب

ـ   طبیعی بیش از هر طوره ب ،اندماموران خارجی که به ایران آمده دنبـال منـافع   ه چیـز ب

ناظران  عنوان بهتوان با احتیاط و نقد می آنهاهاي از نوشته با این حال،.اندملی خود بوده

هاي جامعه خود و کشور میهمان که همه چیز را در نظرشان کنجکاو و حساس به تفاوت

. در دامورد شناسـایی قـرا  ماندگی کشور را عوامل عقبونمود استفاده ، دنمایانجالب می

شـرایط جغرافیـایی و    ،پیچیدگی عوامل انحطاط ایران وابسته به اسباب داخلی و خارجی

ــداخالت اســتعماري و از همــه مهــم  ،فرهنگــی ــامگی حاکمــان قاجــاري و  م ــر خودک ت
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هـاي عمیـق   و پـژوهش  وسـیع ا؛ نیاز به مطالعـات  آنهقانونی خواهی و اقتدار غیرتمامیت

 تحقق این امر خطیرو تنوع منابع تاریخی دوره قاجارتوجه به گستردگی علمی دارد و با

ماساهارو از این منظر سفرنامه یوشیدا.طلبدهمگانی و اهتمام ملی را می است و جنبش

از کشوري آسیایی و برخوردار از احساسات ملی و ضد استعماري است  ،که نویسنده خود

. اهمیـت دارد  ،کنـد نبـال مـی  اي وافر دخواهی را با عالقهو ترقی طلبیو سرنوشت تجدد

از  ،به علل اصلی این مساله اشـاره دارد ـ صورت نامنظم و پراکنده  ه هر چند بـ نویسنده  

گسست جغرافیایی به دلیل وجـود   ،وي تنگناهاي جغرافیایی ایران مانند کمبود آبنظر

قـومی و  ـهاي آکنده از دزد و حرامی و تنوع نژاديراهههاي پرخطر و بیها و بیابانکوه

در دوره مـورد بحـث   اي ناخواسـته بـر انحطـاط ایـران     آئینی مقدمـه ـ هاي زبانیتفاوت

ـ   ناپـذیري مـردم و بـی   کند که در کنـار مسـئولیت  تحمیل می صـورت  ه لیـاقتی حکـام ب

چند خودکامگی هر.کرده بودقحطی و انحطاط  ،درماندگی، کشور را دچار فقر ،افزاییدم

اي از اختیـارات خـود را واگـذار    که حاضـر نیسـت ذره   قاجارمطلق و غیرقابل وصف شاه 

ا آنهاما ضعف نهادهاي آموزشی و سیر  ،ترین مانع پیشرفت و ترقی ایران استاصلی ،کند

تـرین  از عمـده  ،سـوءمدیریت کشـور   همراه باهاي هزار و یک شب هواي قصهدر حال و

  .استنظام حکومتی قاجاریه دالیل انحطاط 
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  بعامن

،مشـهد  ،زادههاشـم رجـب   :ترجمـه ،سفرنامه یوشیدا ماسـاهارو ، )1373(یوشیدارو،ماساها

  .سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضويمؤ
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فصلنامه تاریخ روابط خارجی 

سال یازدهم، شمارة 43 ـ تابستان 1389، صص 134 ـ 107

واکاوی سفرنامه یوشیدا ماساهارو 

از منظر انحطاطشناسی ایران دورة قاجار* 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد سلماسیزاده**

چکیده

تبيين چيستي انحطاط ايران در دوره قاجار وشناخت اسباب و عوامل و يافتن چاره و سامان آن مهمترين هدف اين پژوهش و به باور نگارنده اين سطور مهمترين فايده تاريخي است كه از آن ميتوان ياد كرد.يوشيدا ماساهارو نخستين فرستاده سياسي ژاپن به ايران در دوره جديد است كه بيشتر با هدف برقراري روابط  سياسي بين ايران و ژاپن در ثلث پاياني سده نوزدهم به ايران آمد و البته غايت اصلي مأموريتش ايجاد روابط بازرگاني بود. اين بازمانده از يك خاندان سامورايي كه حقوق خوانده و به كار ديپلماسي اشتغال داشت در طول سفرش با دقت و وسواسي شاعرانه، اوضاع ايران را نگريسته و با ژاپن مقايسه كرده است. ژاپني كه مانند ايران از نيمه سده نوزدهم تجددطلبي و ترقيخواهي را شروع كرد، اما مجموعه عوامل دروني و بيروني سرنوشت نوسازي و توسعه در اين دو كشور را به اندازه شرق و غرب آسيا از هم دور ساخت. گرچه ماساهارو به صورت سامان يافته و كلاسيك به انحطاط ايران و عوامل آن نگاه نميكند و اساساً چنين رسالتي را دنبال نمينمايد، اما روح حساس و احساسات ملي ـ آسيايي وي تصاويري از ايران سالهاي پاياني سده نوزدهم ارائه ميكند كه در ديدگان محقق جستجو گر ميتواند چيستي، چرايي و چگونگي انحطاط ايران را نمايان سازد. و صد البته يافتههاي اين پژوهش با نظرات ديگر سفرنامه نويسان و مورخان و محققان بايد به عرصه نقد و بررسي كشيده شود. 

واژگان كليدي: انحطاط ايران، خودكامگي سياسي، روابط بازرگاني، باورهاي عمومي

مقدمه

يوشيدا ماساهارو
 (1921م. ـ 1852م.) از خانداني سامورايي و اداري بود، در دانش و ادب چين پرورده شد، انگليسي ياد گرفت، مدتي قضاوت كرد، به «حزب آزادي» پيوست و با سخنرانيها و اشعاري كه به لطافت گلدوزي روي كيمونو بود؛ نقش فعالي در مشروطه خواهي ژاپن ايفا كرد. (یوشیدا، 1373: 18ـ16) در 1297ق. / 1880م. با همراهانش كه نخستين فرستادگان ژاپن به ايران در تاريخ جديد محسوب میشدند، به كشور ما آمد و تا 1298ق. / 1880م. كمي بيش از 6 ماه در ايران به سير و سفر پرداخت. (همان: 8) وي «مردي بود با روح نقاد، حساس و نازك طبع» كه پس از بازگشت از ايران به اروپا رفت، قوانين اساسي برخي از اين كشورها را مطالعه كرد و در بازگشت از كار دولتي كناره گرفت و در خانه كوچك خود به مطالعه و نگارش كتاب دست زد. «كتاب سفر به ايران» محصول همين دوره است كه در 1311ق. / 1894م. در ژاپن منتشر شد. در حاليكه نفر دوم هيات ژاپني، فوروكاوا
 پيش از وي كتابش را با نام «سفرنامه ايران» در 1307ق. /1890م. منتشر كرده بود و يوشيدا از اين كتاب در تاليف اثر خود بهره گرفت. (همان: 20ـ19) نوشته او سرشار از نكتهپردازي و دقت در احوال مردم و نظام حكومتي ايران اواخر عهد ناصري است كه طبعا مانند هر اثر ديگري عاري از سهو و خطا نیست. اما اين امتياز را دارد كه گزافه گويي نكرده و به ابهام، سخن نگفته است. (همان: 21) اين ژاپني 28 ساله از كشوري ديدن میكرده است كه برايش سرشار از شگفتي بود. (همان: 22) وي انديشه ترقي خواهي ميرزا حسين خان سپهسالار را ستوده و از دريافتهای سطحي و ظاهري حكام و تجدد خواهان ايراني از تمدن جديد انتقاد میكند و از اينكه تمام تصميمگيريهاي مهم كشورتوسط سلطاني مستبد انجام میگيرد و احساسات و دريافتهاي شخصي وي هنگامیكه با منفعتطلبي شخصي آلوده میگردد، سرنوشت يك كشور را تغيير میدهد و آن را به ورطه سقوط و هلاك میكشاند؛ اظهار تحير و اعلام خطر میكند و در جاي جاي كتابش از دخالت روسيه و انگلستان در امور داخلي ايران و تهديد استقلال آن کشور ميهراسد. در اينجا لازم است كه بنا به ضرورت موضوع پژوهش، به طور اختصار به اوضاع ژاپن و محیطی كه يوشيدا دست پرورده آن بود، اشاره كرد: عصر ميجي و دوران تجددطلبي و ترقيخواهي آن امپراطور كه اين كشور را از ردیف ممالك عقب مانده آسيايي خارج كرد و در ابتداي سده 20 در شمار كشورهاي پيشرفته جهان در آورد.

ژاپن در نيمههای سده نوزده پس از دوقرن و نيم حاكميت خاندان توكو گاوا
 كه به نام امپراتور و به كام رزمندگان سامورايي قرار داشت، با وضع دشواري روبهرو بود: ركود، خمودگي، انزوا و نابسامانيهاي داخلي اين كشور را از نظام كهن خود نااميد كرده بود و از سوي ديگر الزام ناوهاي جنگي اروپايي و آمريكايي به گشايش بنادر ژاپن دستكم با خواست بخشي از حاكمان كه شيفته صنعت پيشرفته غرب شده بودند، همراه شد و ناآرامي در داخل و فشار از خارج، اين كشور را به تغيير و اصلاح واداشت. (همان: 9ـ8) اين تحولات به همراه منازعات قدرت ميان خوانين (سپهسالاران) ژاپني، با حمايت نيروهاي غربي منجر به تاسيس حكومت مركزي در اين كشور و كنار گذاشتن شوگانها
 گشت، خاندان توكوگاوا به طور كامل از قدرت كنار گذاشته شدند و امپراتور متسو هيتو
 كه بعدها ميجي
 نام گرفت، از 1284ق. / 1868م. نظامي تازه و نظمي نوين در اين كشور باستاني شرق آسيا ايجاد كرد. (همان: 12ـ9) در همين سال نمايندگان ولايات براي تشكيل مجلس مشورتي فراخوانده شدند و «ميثاق نامه» كه نيات و فلسفه بنيادي حكومت جديد بود، طي فرماني از سوي امپراتور اعلان شد كه اصول مهم آن عبارت بودند از:

1. سياست دولت برمبناي مشورت گسترده خواهد بود. 

2. مردم در خواستههاي خود آزادند.

3. منافع ملي بالاتر از هر امري خواهد بود.

4. عادات پَست گذشته بايد منسوخ شود و شيوههاي مترقي اخذ شده از غرب جايگزین آن شود. (همان: 13)

از مفاد اين پيمان مشخص است كه امپراتور ژاپن، برخلاف شاه ايران، روح و جوهره نظام جديد را دريافته و آن را با همه الزاماتش پذيرفته است و ميتوان آن را در كلمات زير خلاصه كرد: مردمسالاري، آزادي، منافع ملي و تغيير و اصلاح؛ اصل چهارم كه وجود «عادات پست گذشته» را قبول و ضرورت اخذ «شيوههاي مترقي» را مورد تاكيد قرار داده بود از مهمترين پيششرطهاي توسعه و ترقي است كه در آن پذيرش انحطاط  به عنوان نخستين گام در راه شناخت اسباب و علل آن و تلاش براي نوسازي و مدرنيسم محسوب ميشود. پذيرشي كه در حاكم معاصر قاجاري، ناصرالدين شاه محقق نشد و لاجرم نوسازي و ترقيخواهي هم به سامان نرسيد و سرنوشتي متفاوت براي جنبش اصلاحگرايانه ايران فراهم آورد. تفاوت ديگر اين دو كشور در آن بود كه ژاپن از پارادوكسي مناسب و پويا براي پيشبرد مقاصد عالي توسعه و ترقي خود بهرهمند شد؛ يعني گرايش به تجدد در عين وفاداري به آيين باستاني شينتو و ميراثها و فضايل ملي. در حاليكه در ايران بيشتر تجددگرايان باشيفتگي و تحير به سویي رفتند كه با فرو افتادن در بند رويه ظاهري تمدن جديد، دچار ياس و نوميدي گشتند و به آمال خود دست نيافتند و كمتر به پيش شرطها، زمينهها و الزامات تمدن جديد توجه و اهتمام داشتند. همين اصول، پايه و مايه پيشرفت و ترقي شگفتانگيز و سريع ژاپن را در سده بيستم فراهم كرد و برخلاف ناصرالدين شاه كه از مظاهر تجدد و نوجويي، تنها مظاهر مادي آن مانند ماشين دودي را به تهران آورده بود، موتسوهيتو در 1288ق. / 1872م. همزمان با توسعه راهآهن، آزادي تجارت و ديگر وجوه صنعتي شدن؛ بر اهميت آگاهي عمومي، آموزش همگاني و آزادي مطبوعات تأكيد داشت. (همان: 14ـ13) كمي بعد، فرمان مشروطيت در 1298ق. / 1881م. صادر شد و با دور انديشي و به منظور آمادهسازي مقدمات نظام پارلماني، اعلام گرديد كه نخستين مجلس ملي اين كشور پس از مطالعه در قانون اساسي كشورهاي پيشرفته اروپايي و آشنايي با مجالس آنها، 9 سال بعد افتتاح خواهد شد. بدين منظور هيئتي از اين كشور به اروپا اعزام شد كه يوشيدا هم عضو آن بود و سرانجام در 1306ق. / 1889م. با افتتاح مجلس، روزي فرا رسيد كه در تاريخ آن کشور به عنوان «روز بنياد امپراتوري ژاپن» شناخته ميشود. (همان: 16) اما در مدل ايراني و در يك تفاوت آشكار، تنها در عرض چند ماه فرمان مشروطيت صادر شد و مجلس شوراي ملي افتتاح گرديد. 

يوشيدا كه سفر را وسيلهاي براي آموزش پدیدههاي نوین و آشنايي با فرهنگهاي جديد ميدانست، همراه فوروكاوا، افسر ارتش و پنج بازرگان عازم ايران شد. ايراني كه براي وي شگفتتر از هر رويداد خيالانگيز بود. وي از يك هندي به نام رام چندار
 بهعنوان مترجم استفاده كرد. هر چند كماطلاعي اين مترجم هندي و دخالتهاي بيجاي او مشكلاتي براي يوشيدا فراهم كرد كه بارها از آن شكوه ميكند.
يوشيدا به صراحت اعلام مينمايد كه در اين سفر بيشتر به دنبال «معرفي شيوه حكومت، نظام قانوني، مالياتها، جمعيت و فرآوردههاي ايران و زبان و ادب اين كشور است». (همان: 32) هر چند بيشتر حجم كتاب وي به توصيف شهرها، كاخها، راهها و باغهاي ايران اختصاص يافت، اما همين امعان نظر ويژه به نظام حكومتي ايران ولو با عبارات كوتاه، نشانگر اهميت اين موضوعات، دستكم در حيطه تئوري و نظر، براي اين آزاديخواه ژاپني است. وي به يك تفاوت اساسي ميان ايران و ژاپن توجه ميكند و آن تنوع نژادي، زباني و آئيني مردم ايران و يكدست بودن ژاپن از اين منظر است (همان: 35) كه نكته مهمي در ايجاد گسست مدني و دشواری اجرای اصلاحات بود. زيرا اين تنوع و تكثر موجب تقسيم جامعه به گروههاي متفاوت با خواستها و منافع مغاير و رقابت و ستيز ميگرديد و نيروهاي گريز از مركز را به مقاومت در برابر اقدامات اصلاحي دولت مركزي وا ميداشت. سفرنامهها و کتابهای تاريخی اين زمان سرشار از بیان اختلافات حيدري ـ نعمتي و قومي ـ نژادي است كه بيگمان فرساينده نيروهاي درگير است كه به جاي اشتراك در توليد و نوسازي كشور به نزاع با یکدیگر و از بين بردن منابع انساني و طبيعي پرداختهاند. 

تلاش براي ايجاد روابط بازرگاني 


نخستين هدف سفارت يوشيدا ايجاد روابط بازرگاني ميان ايران و ژاپن بود. چنانچه در ملاقات با ناصرالدين شاه و در پاسخ به اين پرسش كه آيا همه شما براي بررسي وضع بازار ايران به اين جا آمدهايد؟ تصريح ميكند: «بله البته دولت امپراتوري ژاپن ما را مامور ساخته است كه در باره رابطه بازرگاني مذاكره كنيم». (همان: 189) ماموريتي كه دشواري آن از گذر از كوره راههاي خطرناك و بيآب و علف ايران هم سختتر به نظر ميآمد و در حاليكه به نوشته ماساهارو از ژاپن تا بوشهر را ميشد با كشتيهاي تندرو 45 روزه و با امنيت آمد. (همان: 188) از بوشهر تا تهران در بهترين وضعيت و با استفاده از چاپار دولتي، كه كمتر بازرگاني، ميتوانست از آن بهره ببرد، 42 روز راه بود، راهي پر خطر و سهمناك كه دزدان و حراميان و عوامل طبيعي آن را چنان ناامن كرده بودند كه مسافران و بازرگانان ترجيح ميدادند بيشتر شبها و با نيروهاي محافظ چنين ريسكي را پذيرا شوند. (همان: 152ـ142) وي به هنگام حركت از بوشهر همراهان خود را چنين آماده اين سفر مينمايد: «ما سفري دراز در پيش داريم، ناگزيريم كه بر اسب بنشينيم و چاپار برانيم، تفنگ و شمشيرمان را براي دفاع همراه داشته باشيم، براي مقابله با هر پيشامدي آماده باشيم، در روز مبادا بايد براي حفظ خودمان بجنگيم، هر جا كه به آب دسترسي نباشد بايد با بيآبي و تشنگي بسازيم، اگر جاي خوابيدن و آسودن پيدا نكرديم بايد بيآن سر كنيم روزها بايد بياسائيم و شبها در تاريكي راه بپيمائيم»  بازرگانان ژاپني با شنيدن اين مقدمات چنان دچار حيرت و ترس گردیدند كه خواستار بازگشت به كشور خود شدند. اما با اصرار و الزام يوشيدا با بيميلي و اجبار به سفر ادامه دادند. (همان: 85 ـ84) 

تجارت و بازرگاني از نخستين پيش شرطهاي توسعه و نوسازي هر كشوري است كه البته در گرو عوامل اساسيتر ديگري مانند امنيت قرار دارد و طبيعي است كه با اوضاع آن روز ايران ناسازگار و غيرممكن مينمود. ناامني فعاليتهاي بازرگاني تا آن حد بود كه به نوشته يوشيدا: هرگاه ميخواستم از وضع تجارت و صنعت ايران اطلاعاتي بهدست آورم حضور ماموران دولتي در كنارم باعث ميشد تجار و صنعتگران ايراني از ترس ايشان حرفي نزنند. (همان: 56) و برخلاف دولتهاي جديد اروپايي كه برآمده از نظام بازرگاني و خدمتگزار بورژوازي بودند و منافع ملي خود را در حمايت از بازرگانان و توسعه تجارت و صنعت ميديدند، در ايران اين دوره، ماموران دولتي شأني بالاتر از تجار و بازرگانان داشتند و به نوشته اين ژاپني نكتهسنج، حتي اگر كار شرمآوري هم با تجار و كسبه ميكردند باز آزمندانه از آنها توقع داشتند و ميخواستند سر كيسهشان كنند. (همان: 52) وي در جاي ديگري از كتاب خود مينويسد: «پايه و مقام ماموران دولت بالاتر از اهل كسب است و ديوانسالاران به كار و شغل خودشان ميبالند، حتي بازرگانهاي ثروتمند هم در برابر ماموران دولت متواضع هستند». (همان: 228) اما در نظام جديد غرب، دولت زاييده بورژوازي و حافظ منافع آن است كه به شكل بيسابقهاي با مصالح ملي اين دولتها انطباق دارد. بيدليل نيست كه در همه پيمانهايي كه قدرتهاي بزرگي چون روسيه و انگلستان در ایران عصر قاجاری به این کشور تحميل ميكردند، تجارت و بازرگاني و حمايت از بازرگانان خودشان، از مهمترين مواد آن عهدنامهها از جمله عهدنامه گلستان و تركمانچاي با روسيه و عهدنامه مجمل و مفصل با بريتانيا بود. نكته ديگر آن بود كه بازرگانان ايراني عليرغم تمول، نميتوانستند ثروتمند باشند؛ بايد حكام دولتي را در سرمايه خود شريك سازند و در چنين وضعي، دولت سربار مردم بود و تجارت آزاد از آنها حمایت نمیکرد و چون حرص و ولع سيريناپذير مقامهاي دولتي ايشان را وا ميداشت كه تنها منافع خود را ببينند، نميتوانستند كارها را به حُسن اداره و صلاح حكومت انجام دهند. (همان: 51) در چنين بازار غير رقابتي به نوشته ماساهارو، بازاريان اجناس خود را به ده برابر قيمت ميفروختند و براي ارزان بودن آن قسم دروغ ميخوردند. (همان: 174) از مهمترين اسباب عدم شكوفايي تجارت در ايران فقدان راههای مناسب و امن بود. در همين سفرنامه گفته شده است كه هيئت ژاپني در سر راه خود از بوشهر به برازجان چيزي نمانده بود كه در زير طوفان شن زنده به گور گردند. (همان: 90ـ89) وي ميافزايد براي رسيدن به شيراز از گردنههاي وحشتناك دالكي در حالي عبور كرديم كه يقين داشتم اگر از قاطر به آن دره مخوف سقوط كنيم «استخوانهايمان ريز ريز خواهد شد از اين خيال موي تنمان از ترس راست ايستاد» (همان: 94). نكته ديگر در اينجا مالياتها است. يوشيدا در جايي از كتاب خود نوشته است كه در ايران انواع مالياتها وجود دارد كه همگي در نهايت از جيب مردم بينوا ميرود و به خزانه شاه واريز ميگردد كه ميزان آن سالانه 40 ميليون قران است. (همان: 214ـ213) اما با تعجب مينويسد كه: اين ماليات صرف آبادي كشور نميگردد و صرفاً براي مخارج شاه و دربار هزينه ميشود. وي ميگويد در پرتگاههاي دالكي (بين بوشهر و كازرون) پلي ساخته بودند به طول 1.62 كيلومتركه تنها راه عبور كاروانيان بود و عجيب آنكه «همه با پول مردم نيكوكار ساخته شده و هيچ ربطي به دولت ايران ندارد. ماموران دولت تنها همشان بيشتر گرفتن ماليات از رعاياست و ماليات را غنيمت آسماني ميدانند». (همان: 96) كه اين نشان آشكاري از گسست دولت و ملت است؛ گسستي كه از مهمترين عوامل عقبماندگي و انحطاط است. حتي هنگاميكه از استبداد شاه سخن ميگويد، با تمجيد از راه تهران ـ قزوين ميافزايد: «نميتوانم بگويم كه استبداد فايدهاي به حال مردم ندارد زيرا كه اين راه را پادشاه مستبد ايران ساخته بود و به نعمت وجود اين راه مسافراني چون من ميتوانستند راحت سفر كنند و در منزلگاههاي خوب بياسايند». (همان: 222) و اين ذم شبيه به مدح ميرساند كه تنها فايده استبداد براي مردم ايران، با آن درآمد 40 ميليون قراني كشيدن همين قطعه راه 40 كيلومتري از مسير 140 كيلومتري تهران ـ قزوين بوده است. توصيفات ديگر ماساهارو از راههاي ايران نيز بيان سختي و طاقتفرسا بودن سفر است، ميگويد يافتن آب در راههاي ايران شبيه بهدست آوردن «کانرو»
 است. (همان: 96) در شرح اوضاع نابسامان چاپارخانه ايران مينويسد: چون حكام پول لازم را براي احياء، نگاهداري و توسعه كاروانسراها به كار نميبرند چاپارخانهدارها هم با استناد به شيوه ايشان نسبت به رسيدگي به اسبان و چاپارخانه كوتاهي ميكنند «يك ضربالمثل ژاپني ميگويد زيردستان زود شيوه بالا دستان را در پيش ميگيرند». (همان: 128) نوشتههاي ماساهارو در اين بخش به خوبي اوضاع نابسامان ايران در امر تجارت را بيان ميكند و از خلال آن ميتوان به چرايي عدم شكلگيري بازرگاني گسترده در ايران آن عصر رسيد. دلايلي مانند فقدان امنيت مالي و جاني، فقدان راههاي مناسب، مالياتهاي بيحساب و كتاب ـ كه صرف آباداني كشور نميشود و به جيب شاه و حكام ميرود ـ و نهايتاً گسست دولت و ملت از آن جمله است. 

قشون ايران 


یوشیدا در بخشهاي متعددي از اثر خود به توصيف قشون ايران و نظام آن ميپردازد و سربازان، افسران و فرماندهان ارشد نيروي نظامي را به بوته نقد ميكشد و آن را از اسباب عقبماندگي ايران برميشمارد. مينويسد: شاه و مقامات ايران به جاي آنكه به كيفيت قشون و تجهيزات مدرن و كارآمد توجه كنند، به كميت آن ميبالند، فرماندهان نه در اثر لياقت و كارداني، بلكه به دلايل امتيازات قومي ـ قبيلهاي و حسب و نسب اشرافي به اين مناصب ميرسند و از حقوق سربازانشان ميدزدند، سربازاني كه از كودكان 13 ـ 12 ساله تا پير مردان 80 ـ 70 ساله را شامل ميشوند و افراد عليل و ناتوان آن فرقي با سربازان به ظاهر سالم كه همواره در حال خمودگي و نشئه هستند ندارند، اين سربازان كه اسلحههاي كهنه و فرسودهاي حمل ميكنند تنها مبارزهشان با شپشهاي لباسشان است كه در صورت غلبه بر آن، چهره يك فاتح نظامي و قهرمان جنگي را به خود ميگيرند؛ اما هنري كه در آن بسيار ماهرند سركيسه كردن مردم و گرفتن انعام زوركي از ديگران است. (همان: 48 ـ 47) وي ميافزايد كه: شاه هم در ملاقات با من از تعداد قشون و شيوه آموزش ايشان در ژاپن و چين پرسيد كه من پاسخ دادم: حدود 50000 تن هستند كه به شيوه اروپايي آموزش ديدهاند. (همان: 188) ماساهارو در گزارش مفصلي كه از قشون ايران آورده است، تاكيد دارد: هر چند تلاشهايي براي نوسازي قشون ايران به سبك اروپائي صورت گرفته است، امّا هنوز نيروي نظامي به شكلي سنتي اداره ميشد كه در آن «از هر سن و سال از بچه تا پير مرد سرباز بودند»  از ايشان آزمايش بدني گرفته نميشد و هر كس با هر وضعي ميتوانست نظامي گردد، سربازان را بيش از نياز ميگرفتند كه اين هم موجب ناكارآمديشان ميگرديد، افسران وضعشان خرابتر از سربازان است، هيچ لياقتي ندارند و تنها به خاطر اشرافزادگي و بزرگ طايفه بودن است كه افسر ميشوند و كارشان تفاخر به يكديگر است ايشان از جيره سربازان ميدزدند و اضافه ماليات را هم به جيب ميزنند. دولت گمان دارد كه زيادي تعداد سربازان مهم است و به كارايي ايشان توجه ندارد و در نتيجه قشون ايران سياهي لشكري است شامل كودكان 13ـ12 ساله تا پيرمردان 80 ـ 70 ساله با سربازاني عليل و كور و چلاق كه وقتي رژه ميرفتند «مردم گوژ پشت ناتواني بودند كه افتان و خيزان و تلو تلو خوران ميآمدند و بينوايي و بيچارگي از سرو رويشان ميباريد». (همان: 204 ـ 203) نكته جالب در اين گفتهها آن است كه اخذ ماليات به سبك چنگيز، هنوز به زور قوه قهريه و اسلحه و شمشير و نه بر اساس قاعده و قانون صورت میگرفت. بخشي از اين مالياتها توسط محصلان مالياتي دزديده ميشد و بخش ديگر هم به جاي خزانه به دربار ميرفت و خرج دست و دل بازيهاي شاه و اطرافيانش ميگرديد. در چنين وضعيتي طبيعي است كه مردم ماليات را باج قلمداد كرده تا حد امكان از پرداخت آن فرار كنند و بر بيپولي و نابساماني كشور بيافزايند.


ماموران و دولتمردان ايران


يوشيدا توضيحات جامعي درباره ويژگيها و صفات ماموران دولتي ايران از حكام و وزراء گرفته تا كارگزاران جزء ارائه ميكند. اين توضيحات همگي بيانگر آشفتگي اوضاع اداري ايران است كه در اثر فقدان شايستهسالاري و فسادو تباهي گسترده نظام ديواني به وجود آمده است و بيگمان يكي از عوامل مهم عقبماندگي ايران در اين دوره بود. در يك نگاه كلي مينويسد: ماموران دولت ايران «كمترين علاقه و توجهي به مصالح ملي و اعتبار مملكت ندارند، آنها تنآسايي پيشه كردهاند و فقط مراقبند كه به منافعشان لطمهاي نخورد و حق و  حسابشان مرتب برسد». (همان: 52) وزيران هيچ صلاحيتي براي اموري كه به ايشان محول شده، ندارند و از معدود پايبنديهاي مشترك ايشان در اداره كشور ـ پس از پر كردن جيبهايشان ـ «قليان» است كه همواره همراه دارند و هر كجا ميروند «قليانداري همراه آنهاست و نوكري هم زغال و آتش ميبرد، قلياندار و زغالدارو آتشبيار هر كدام بر اسبي سوارند» و اين چنين است كه شخصي كه به وزارت امور خارجه منصوب شده است، هيچ زبان خارجي نميداند و حتي گمان دارد كه ژاپن در اروپا واقع شده است. وي با تحير درباره وزير خارجه ايران و ملاقاتش با او مينويسد: ميرزا سعيدخان (انصاري، مؤتمنالملك) به وزارت خارجه گمارده شد. اين ميرزا سعيد خان مردي سالخورده بود و به هيچ زبان خارجي آشنايي نداشت. يك روز خبر آوردند كه وزير خارجه معين شده است. به ديدن او كه رفتم، سر صحبت را گشود و با لحن تعارفآميز از دعوتي كه (از شاه ايران) شده بود، تشكر كرد: «در سفر اخير قبله عالم به اروپا، البته اعليحضرت همايون به كشور شما آمدند و از پذيرايي گرم و مهمان نوازيتان خرسند شدند.» در ملاقات امروز، ميرزا علي خان مترجم جوان وزارت امور خارجه كه انگليسي را روان حرف ميزد، بيانات وزير را ترجمه ميكرد، ديدم كه او با اين حرف وزير دستپاچه شد و نميدانست كه چه بكند. اما زود بر خود مسلط شد و كوشيد تا وزير را از اشتباه بيرون بياورد و آهسته در گوش ميرزا سعيد خان گفت كه ناصرالدين شاه از ژاپن ديدن نكرده است و ژاپن در اروپا نيست. اما ميرزا سعيد خان به حرف اين جوان وقعي نگذاشت. ميرزا علي خان كه مكدر و ناراحت هم شده بود ناچار و با صداي آهسته عين بيانات ميرزا سعيدخان را برايم ترجمه كرد. من پاسخ دادم: «ژاپن در منتهااليه خاور دور است. اعليحضرت پادشاه ايران هنوز به كشور ما تشريف فرما نشدهاند». (همان: 168 ـ 169) توصيفي هم كه يوشيدا از برخي حكام ايران كه با آنها دیدار داشته است، بیان ميكند؛ چيزي بيش از ستمگري و نالياقتي آنها بهدست نميدهد. وي درباره فرهاد ميرزا حاكم شيراز مينويسد: سختكشي و قساوت بيمانند او كه خاطيان را زنده زنده در ميان آهك جوشان چال ميكرد، ميبريد و ميدريد، نتيجهاي براي تامين امنيت مردم اين ديار نداشت و اين در حالي بود كه كارگزارانش به انواع لطايف الحيل اسب اهدايي حاكم به من را با اسبي مردني تعويض كردند و قيمت سه اسب را هم بهعنوان هزينههاي نگاهداري و انعام از من گرفتند. (همان: 113ـ110) در توصيفي كليتر ميافزايد: حكام ولايات معمولا فرماندهان نظامي بودند و در اداره امور ايالتها مانند شاه مطلقالعنان و خودكامه بودند و در چنين وضعي سعادت و آسايش مردم بستگي به خصائل فردي و سلامت نفس حاكم داشت كه ميتوانست در گرفتن ماليات اعتدال جويد يا با آز و نابكاري مالياتهاي سنگين بگيرد و به مردم فشار آورد و گرچه شاه بازرساني داشت كه بر گرفتن ماليات در ولايات نظارت ميكردند، اما بسا حاكم و مفتش كه با هم ساخته با بيچاره كردن رعيت جيبهاي خود را پر ميكردند. (همان: 215) دولتمردان ايراني از تجدد فقط به گذاشتن سبيل فرانسوي ـ به تقليد از ناپلئون سوم ـ اكتفا كردهاند. (همان: 164) و در حاليكه از صدر تا ذيل براي انجام جزئيترين و ابتدائيترين وظايف خود به انحاء مختلف پول و انعام طلب ميكنند از گازكشي يك خيابان مركزي پايتخت و روشن نگاه داشتن آن عاجزند. وي تصريح دارد كه نگهباناني كه از سوي دولت به محافظت خانه ما در تهران مامور شده بودند در هر بار ورود و خروج به منزل از ما انعام ميخواستند و مترجم وزارت خارجه هم هر روز به بهانهاي ميآمد و چاي و قليان ميطلبيد. (همان: 162) در چنين وضعيتي شاه كه تازه از اروپا آمده و هوس كرده بود خيابانهاي اطراف ارك را به تقليد از ايشان مجهز به چراغ گاز نمايد نتوانست به اين روياي خود جامه عمل بپوشاند زيرا نه پول داشت و نه دانش فني اين كار در كشور بود و لاجرم ميبايست كارگر و مهندس از خارج بياورد. اين بود كه از اين كار صرفنظر كرده روي به چراغ نفتي و شمع آورد كه زود خاموش ميشد و كم نور بود و از سوي ديگر ماموران دولت هم شمعهاي خيابان چراغ گاز را پنهاني ميدزديدند. (همان: 174) لاپوشاني و تملق هم از ديگر صفات ماموران ايراني است كه ماساهارو با آن مواجه شده است. او مينويسد: پيش از باريافتن به حضور ناصرالدين شاه، پسر وزير خارجه به ديدنمان آمد و خواست كه در ملاقات با شاه ازمتانت و مهرباني و نهايت كوشش ماموران دولت ايران براي جلب رضايتمان بگويم و ايشان را شايسته تحسين عنوان نمايم. «اين خلق و خوي ايرانيان است اما من با خودم صادق بودم و نميخواستم تعارف و دروغ بيجا بكنم و ميخواستم دل و زبانم يكي باشد» چيزي كه ايرانيان پذيرشش را ندارند. (همان: 182 ـ 181) براي اصلاح اين نظام كهنه و فاسد اداري كساني مانند ميرزا حسين خان سپهسالار اقداماتي كردند كه در اثر دسيسهها و اعمال فشار قدرتمندان سنتي جامعه كه منافع خود را در خطر ميديدند، توفيق نيافتند و نهايتاً با تحريك حس تماميتخواهي شاه ـ كه حاضر نشد عليرغم تمام ادعاهاي تجددطلبي و ترقيخواهياش حتي بخشي از اقتدار و اختيار خود در اداره امور كشور را به نهادهاي قانوني واگذار نمايد ـ  قرباني خودكامگي سياسي قاجارها و اقتدار مطلق و غيرقانوني آنها شدند. ماساهارو با تعجب مينويسد: سپهسالار «شيفته فرهنگ اروپايي بود ... به بررسي و تحقيق در شيوه حكومت و نظام سياسي در اروپا پرداخت ... او الگوي قانون اساسي و شيوه اداره كشور در اروپا را براي ايران به ارمغان آورد و با اشتياق در پي آن بود كه نظام كهنه حكومت در ايران را متحول سازد، اما اين حرفها در ميان اصحاب حكومت زمينه پذيرش نداشت ... پيشنهاد اصلاحات او رد شد و خود وي هم مقام دولتيش را از دست داد» در حاليكه شاه او را به كارداني ميشناخت و ميخواست از قابليتهايش استفاده كند. (همان: 163) اما ماساهارو نميگويد كه اين «اصحاب حكومت» چه كساني هستند كه حتي قادرند شاه را تابع خود سازند و تنها ازاين رويداد با عنوان «تكاندهنده و حيرتآور» ياد ميكند. (همان: 164)

نظام قضايي ايران


ماساهارو به اختصار از نظام قضايي ايران عبور ميكند و در كشوري كه خودكامگي سياسي جايگزين اقتدار قانوني شده است، اين موضوع عجيب نمينمايد. وي صراحت دارد كه نظام قانوني ايران در دستان شاه و علماء است. بدين صورت كه محاكم داوري با قاضياني كه از سوي آنها منصوب میشوند، كار ميكنند و احكام خود را در محدوده جرايم ديني و عرفي صادر مينمايند. وي تعدادي از مجازاتهاي رايج در ايران آن عصر را آورده و با «سنگدلانه» خواندن سر بريدن ده تن از دزدان و قطاع الطريق (همان: 207)، خواننده را در برابر اين پرسش قرار ميدهد كه با وجود چنين مجازات سنگيني چرا راههاي ايران پر از دزد و حرامي است؟ (همان: 208) اما ماساهارو از حقوق اساسی مردم و مفاهیمی چون قانون اساسی و امنیت جانی و مالی سخن نمیگوید. تنها كسي كه از وي در مورد قانون اساسي ميپرسد، شاه است البته آن هم پس از آنكه مطمئن شده است امپراتور در اداره كشور نقش اصلی را دارد، شاه پرسيد: «آيا امپراتور مملكت را به خواست و اراده خود اداره ميكند؟» و من پاسخ دادم: «اعليحضرت امپراتور خود به كارهاي مملكتي ميرسند و وزيران دولت معظم له را ياري ميدهند». آنگاه شاه از قانون اساسي ميپرسد: «آيا قانون اساسي تازه در ژاپن پس از به سلطنت رسيدن امپراتور ميجي تصويب و اعلام شد يا كه قانون اساسي از مدتها پيش تدوين شده بود؟» و يوشيدا چنين پاسخ ميدهد: «قانون اساسي ما از 2500 سال پيش تاكنون هیچگاه عوض نشده و فقط اصلاحهايی در آن شده  آن را با احوال و سياست روز سازگار ساختهايم». (همان: 187) اظهارنظر اخیر ماساهارو ما را به این باور میرساند که خود وی هم معنای قانون اساسی و نقش آن در نظام جدید را نمیدانسته و آداب و سنن کهن این کشور را معادل قانون اساسی که مفهومی متعلق به دوران جدید است، پنداشته است. اما در ايران آن عصر حتي بهرهمندي از قوانين طبيعي، مانند قانون رسيدگي به اسبان را امري زائد ميشمارند و ميگويند: «در ايران به چنين مقرارت دست و پا گير نياز نيست». (همان: 128)

باورهاي عمومي


ماساهارو در بخش پاياني كتاب خود به صورتي سامانيافته به برخي از باورهاي عمومي ايرانيان اشاره ميكند، اعتقاداتي كه بيشتر بازدارنده و عامل عقبماندگي آنها شده است و اين در حالي است كه خود وي اسلام را ديني پويا و خلاق توصيف كرده است: «هدف بنيادي اسلام زدودن هواها و آلايشهاي دنيوي بود و اين آئين بر منش اثباتي ارزش نهاده آدمي را به كار و فعاليت تشويق كرده است». وي با دفاع از حكم اسلام در مبارزه با نابكاران تعجب ميكند كه چرا در اين زمان مردم براي حق و درستي مبارزه نميكنند و به سان سربازان ايراني ترجيح ميدهند به جاي جنگ با دشمن، ذكر و تسبيح بگويند و «به بهشت رفته با حوريان هم بالين شوند». (همان: 201) سخنان وي درباره اصلاحطلبي و ترقيخواهي ايرانيان در ظاهر متناقض است، زيرا در حضور شاه و طي نطقي رسمي ميگويد: «پيشرفت و تعالي سطح تمدن خواست واقعي و آرزوي قلبي مردم ايران ميباشد به درجهاي كه در تاريخ ايران سابقه نداشته است». (همان: 185) و در جاي ديگري مينويسد: وضع مردم دگرگون شده «روحيه و اعتماد به نفس و شوق و نيرويشان كاستي گرفته و جلالتشان را از دست ميدهند آنها در پي پوسته و پيرايه آسانياب فرهنگ تفنني (وارداتي) بودند و فرهنگ اصيل و غني خود را در اين رهگذر ميباختند. براي هرملتي نيكو وارزنده است كه فضيلتي تازه پيدا كند و عيبها و كمبودهايش را ازميان بردارد». اما نبايد فضيلت و معنويت خود را كنار نهند و به بهانه نوجویي ميراث خوب خود را هم كنار گذارند كه نتيجه اين كار شكست است. (همان: 201) اين تناقض با مراجعه به بخشهاي ديگر كتاب رفع ميشود. يوشيدا از ميل مردم به ترقيخواهي سخن ميگويد، اما همچنان كه خود تصريح دارد مجموعه اوهام و خرافاتي كه آنها را در بند كرده است را مانع اين تعالي ميداند. اين اوهام هم در باورهاي خرافي و هم در شيفتگي به ظاهرِ تمدن غربي متجلی ميشود و نهايتاً با اعمال زشتي كه زاييده توأمان اين دو است، تحكيم ميیابد. وي مينويسد: «ايرانيها پيش رمال و غيبگو ميرفتند تا بپرسند كه سعادت يارشان خواهد بود يا نه، اگر هم ميبايست درباره چيزي تصميم بگيرند به حساب سعد و نحس و طالعبيني متوسل ميشدند، همه غيبگوها و دعانويسها آخوند (نما) بودند آنها را دعا بده ميخواندند و مانند كاهنان بودايي ... بسته طلسم و تعويذ و بختگشا به مردم ميدادند. از يكي از اين دعانويسها پرسيدم: دعانويسي و جادوگري را كي و چگونه شروع كرده است؟ و او صادقانه پاسخ داد: خداوند بر حق ما خوش شروع كرد و به من ياد داد». (همان: 211) اوهامي كه حتي در بهرهگيري از علمیترين يافتههاي نظام جديد آنها را دچار تحير و سرگرداني میكرد، گاه با تفريط چنان مینمودند كه نظارهگر ژاپني ما را وا میداشت بنويسد: ايرانيها به طب جديد باور ندارند و بيشتر به روشهاي غيرمنطقي گذشتگان مانند حجامت روي ميآوردند و ترحيح ميدادند «براي درمان درد و بيماريشان به خداوند توكل و توسل جويند، آنها به درمان پزشكي و دارويي عقيدهاي نداشتند زيرا كه آن را نميدانستند». (همان: 211 ـ 210) و گاه با افراط هر خارجي را «حكيم صاحب» صدا زده از وي طلب دارو و درمان ميكردند. (همان: 102) آنچنان كه بیان شد؛ اين باورها با ظهور در كردارهاي زشتتري تحكيم ميشد و چرخه انحطاط و عقبماندگي كشور را سريعتر ميگرداند و در حاليكه ژاپني هم عصر وي هر گونه ناكامي و شكست را به حساب بيبرنامگي و محاسبات نادرست خود ميگذاشت و مسئولانه عواقب كارهايش را ميپذيرفت؛ ایرانی عصر وي حاضر نبود حتي مسئوليت روشنترين اشتباهاتش را پذيرا گردد. به نوشته يوشيدا خدمتكاري كه از اربابش دزدي ميكرد در توجيه كار خود ميگفت: «تقصير خودم نيست شيطان در جلدم رفته و اين كار را كرده است من كه گناهي نكردهام». (ص: 170) اما ماساهارو حتي طاقتفرسا بودن هواي بوشهر را به عوامل غيرقابل كنترل منسوب نميكند و مينويسد: «اگر من در اين نقطه به رنج و سختي افتاده ام، كيفر كردار خودم است كه هميشه رفتار و منش نيكو نداشتم». (همان: 54) و هنگاميكه بهرغم تحمل سفري سخت موفق نميشود ويرانههاي بابل را ببيند و چيزي نمانده جانش را بر سر آن بگذارد مينويسد خداوند حتما به خاطر آنكه «نينديشيده و نسنجيده» اقدام به اين كار كردم كيفرم داد و از ديدن بابل محرومم كرد. (همان: 76) وي با احترام به معتقدات مذهبي مردم مانند قرباني كردن شتر در عيد قربان در حاليكه از غربيها به خاطر درك نكردن رمز و راز آن انتقاد ميكند، (همان: 181ـ 180) نميتواند از زن بارگي اشراف و اعيان انتقاد نكند و با تعجب و سرزنش مينويسد: «اين كار براي ايرانيها خوشتر از هر چيز بود». (همان: 173) 

ترقيخواهي ايرانيان


از خلال نوشتههاي ماساهارو ميتوان تصاويري منقطع و گسسته از ترقيخواهي ايرانيان ـ و البته بيشتر موانع آن ـ بهدست آورد. در اين نوشتهها از عوامل عقبماندگي ايران مانند دخالتهای استعماري روسيه و انگلستان تا ضعف نهادهاي آموزشي و انحصار آن به داستانهاي مذهبي، از اوضاع نابسامان كشاورزي تا قحطيهاي كشنده، از تجددطلبي سادهانگارانه و ظاهري متجددين تا مقاومت سنتپرستان و مليگرايان در برابر آن و سرانجام از ناكارآمدي دولتمردان تا گسست ملت و دولت سخن گفته شده است. وي اشاره دارد كه يكي از توليدات عمده كشاورزي ايران در شهرهايي مانند اصفهان ترياك است. (همان: 138) كه ارمغان آن سستي و خمودگي است. دردمندانه از قحطي كشندهاي كه در 1866م روي داده و منجر به مرگ دويست هزار تن از مردم ايران از «گرسنگي» شده است ياد ميكند. (همان: 201) از كمبود آب آشاميدني حتي در پايتخت مينويسد كه: چرا در حاليكه مردم تهران آب براي خوردن ندارند «آب صاف و پاك فقط به شاه (و كاخنشينان) ميرسيد. مردم تشنه ميماندند، اما ناله درخواست و التجاي آنها در شُر شُر فوارههاي كاخ و ارك شاهي گم ميشد». (همان: 173) يوشيدا از سويي انحصار نظام آموزشي ايران به نقل «داستانهاي مذهبي» را نميپسندد. (همان: 208) و از سوي ديگر دخالت روسيه و انگلستان در امور ايران را  بهعنوان يكي از عوامل مهم عقبماندگي ايران سخت نكوهش ميكند و از سلطه وحشتناك اين دو كشور ميهراسد. در ابتداي ورودش به ايران در بوشهر نوشت: «در زمينه سياسي مردم ايران از انگليس سخت هراسانند. دولت انگلستان امور ايران را به اشاره انگشت كوچكش و به دلخواه ميگرداند». (همان: 51) بر اين باور است كه بريتانيا با طعمه قرار دادن كمكهاي مالي، ماهي ايران را به «دام سهمگين» خود انداخته است. (همان: 196) از ترس مردم از روسيه هم نوشته است: «ايرانيها از روسيه بيمناكند و ملاحظه دارند، اگر رابطه سياسي ايران با انگليس (و رقابت انگليسيها با روسها در اين جا) نبود دو ايالت شمالي ايران زير پرچم امپراتوري روسيه كه نقش عقاب دو سر دارد ميرفت». (همان: 231) وي عدم آمادهسازي ساحل انزلي را هم از ترس حمله روسها دانسته است و مينويسد: «اگر ايرانيها بستر مرجاني انزلي را ميشكافتند كشتيهاي 500 تا600 تني هم ميتوانستند در آن پهلو بگيرند، اما ايران فكر ميكرد اين مانع طبيعي براي جلوگيري از حمله احتمالي نيروي دريايي روسيه خواهد شد». (همان: 231 ) از نظر وي گرچه دو كشور روسيه و انگلستان براي بهدست آوردن منافع بيشتر در ايران  با هم رقابت دارند، اما وجه مشترك اقدامات آنها فشاري بود كه آزادي عمل سياسي و تدابير اجرايي را سلب میکرد: «هرگاه كه روس و انگليس در پي حصول منافع خود بر ميآمدند ايران را از دو سو در منگنه ميگذاشتند و ايران نميتوانست تكان بخورد و آزادنه سياستي را تدبير و اجرا كند». (همان: 200) در خاتمه، با اشاره به اقدامات دو كشور روسيه و انگلستان در تجزيه خاك آن کشور و دخالت در امور داخلياش هشدار ميدهد كه: «اگر ايران بهموقع و بهطور قاطع به چارهانديشي برنياييد بهزودي در رقابت اژدها (انگليس) و ببر (روسيه) جان خواهد داد. (همان: 235) يوشيدا ميگويد اين كه ترقيخواهي ايراني به انجام نميرسد، معلول عدم شناخت صحيح موافقان و مخالفان تجدد از مفهوم مدرنيسم و پيشرفت و ترقي است، درك نادرست و سطحي دولتمردان متجدد از نوگرايي كه آن را محدود به ظواهر كردهاند و ترس بيمورد سنتگرايان كه تجدد را به معناي از دست رفتن باورهاي مذهبي و سنن ملي ميدانند، از مفاهيمي است كه ميتوان از نوشتههاي اين ناظر اوضاع آن روز ايران استنباط كرد. وي از شيفتگي دولتمردان ايراني به ظواهر تمدن غربي ياد كرده است و مينويسد: از بزرگان دولت ايران آنها كه «اروپا ديده و شيفته تمدن و معرفت جديد بودند لباس طرز اروپايي در بر ميكردند و كلاه فرنگي به سر ميگذاشتند از صاحب منصبان دولت 40 درصدشان به طرز اروپايي و 60 درصد به رسم ايراني لباس ميپوشيدند». (همان: 176 ـ 175) يوشيدا با يادآوي سير تجدد در ژاپن به نگراني مشترك خود و مليون هر كشور از فراموشي آداب و سنن و فضايل سنتي اشاره ميكند و مینویسد: هفتهاي يك بار خارجيهاي تهران دور هم جمع شده «درباره پيشرفتها يا ناكاميهاي سياسي ايران و مناسبات اين دولت با ديگر كشورها گفتگو ميكردند، هر بار كه به اينگونه صحبتها گوش ميدادم فكر و رفتار خارجيها در ژاپن به يادم ميآمد، درباره آينده ژاپن ميانديشيدم، فكر ميكردم كه هر ملتي بايد فضيلتهاي خود را نگاه دارد و پاسداري خصلت و فضيلتهاي قومي و ميراث معنوي و دنبال كردن اهداف و نيات ملي رسالتي است كه بر عهده مردم است». (همان: 171ـ170) و سرانجام در شرحي نسبتاً مفصل و تأييدآميز از زبان «عليخان كارگزار خارجه دولت در رشت»، علل انحطاط ايران و چاره كار آن را چنين آورده است: «ايران از ياري روس و انگليس بينياز نيست، ما نميتوانيم با استقلال زندگي كنيم. ما ايرانيها عادتمان است كه از خارج تقليد كنيم، ما فقط رويه و پيرايه جامعهمان را نو ميكنيم (نه عمق آن را). هرگونه تلاشي در تحول و اصلاح بنيادي، پايه قدرت علما و حكام را سست ميكند. ما بايد نظام آموزش را متحول سازيم، دانش و آگاهي مردم را بالا ببريم، در كار قشون سرمايه بگذاريم، حمل و نقل دريايي را رونق بدهيم تا بتوانيم كشورمان را حفظ و تقويت كنيم و به پيش ببريم. اگر ما به تلاش برنخيزيم آقازادهها و جوانهاي اشراف و بزرگان در لباس فاخرشان و با حرص و ولعي كه به درجه سرتيپي و اميري و سالاري لشكر دارند مسلط ميشوند و اينها فقط به تقليد ظواهر تمدن و معرفت اروپا بسنده ميكنند و در نهان خواستهها و هوسهايشان را پي ميگيرند. در اين احوال سربازان خسته و دلزده ميشوند، مردم روحيهشان را ميبازند، نظم كار قشون از ميان ميرود و افسران به ولخرجي و تجمل و تن آسايي ميگذرانند. در اين وضع ايران به دشواري خواهد توانست از مرض خمودگي و عقبماندگي رهايي يابد». (همان: 233) اين نسخه مفصل البته پيش شرط مهم ديگري هم دارد و آن اعتماد متقابل دولت و ملت بر اساس مصالح ملي است؛ اعتمادي كه از بين برنده «گسست دولت و ملت» است. گسستي كه از مهمترين عوامل عقبماندگي و انحطاط هر كشوري است. اين نكته را عليخان بهدرستي يافته و يوشيدا هم با تحسين تاييد كرده است و مينويسد: عليخان گفت: «در ايران دولت و ملت از هم فاصله دارند ... اين سخن او عالي و ستودني بود». (همان: 228)

قدرت مطلق شاه ايران و معماي گل داودي


ماساهارو در طول سفرش به ايران بهتدريج از ناصرالدین شاه و قدرت مطلق وي شناخت پيدا ميكند. ابتدا در اصفهان با ديدن عكس او در كنار سه شاه نامور ايران ـ شاه عباس صفوي، نادرشاه افشار و كريم خان زند ـ از خود ميپرسد كه شاه ايران شبيه كدام يك است؟ و پاسخي براي آن نمييابد، مينويسد. ناصرالدين شاه «شايد ميخواست فضيلت شاه عباس كبير، عزم و دلاوري نادر و نيك نفسي كريم خان را داشته باشد». ولي اعتراف ميكند كه نميداند و جز گنجشكهایي كه با جيك و جيك «گويي نكتهاي را به رمز و راز ميگفتند» كسي پاسخگوي سوالم نبود. (همان: 142) در ملاقات با شاه مدهوش ظواهر قصر و نماد مشترك سلطنت ايران و ژاپن ـ گل داودي ـ ميشود و مينويسد: «اين هم معمائي است كه دو كشور در شرق و غرب (آسيا)، ژاپن و ايران نقش و طرح همانند (گل داودي) براي نشان سلطنتي خود دارند». (همان: 183) وي در يك تملق ديپلماتيك در حضور شاه، الفاظي را به كار ميگيرد كه آدمي را به ياد متون رسمي مورخان درباري اين دوره و عبارتپردازيهاي منحط و ملالآور ايشان مياندازد: «... اعتقاد دارد كه اعلیحضرت شاهنشاه سرشار از بينش و بصيرت و خردند ... در سايه بركت وجود و مايه سجايایي كه خداوند در نفس نفيس اعليحضرت وديعه گذاشتهاند ... اعتقاد دارد كه شاهنشاه كارهاي درخشان به انجام رسانده و به توفيقهايي شايان نايل آمدهاند كه مايه حيرت و تحسين ممالك عالم تواند بود. شاهنشاه به اين موهبت توانستهاند دولت ايران را هدايت و ملت را رهبري فرمايند و اصلاحات و ابداعات بسياري بنيان نهند. قدرت و نفوذ اعتبار ايران در جهان رو به تزايد و عظمت ايران نمايان و درخشان است ... مباهي شاكر است كه شاهنشاه اين همه دلسوز و مهربان و رئوف و مردم نوازند...». (همان: 5 ـ 184) در ادامه گزارش، گفتگوي شاه با سفير ژاپن نكات جالبي در خود دارد كه دستكم بيانگر اندیشههاي اصلاحگرايانه ديكتاتور ايران است: شاه ميداند كه راههاي كشور خوب نيست و اظهار اميدواري مينمايد كه در آینده در چند مسير راهآهن داشته باشيم، از چگونگي ساخت راهآهن در ژاپن ميپرسد و مشتاق است كه بداند اين كار بهدست خارجي انجام شده است يا خود ژاپنيها؟ آيا ابزار اين كار را داريد؟ آيا خودتان لكوموتيو ميسازيد؟ آيا به افراد فني خارجي نياز داريد ؟ (همان: 186) سپس از نظام سياسي ژاپن ميپرسد: «آيا امپراتور امور مملكت را به خواست و اراده خود اداره ميكند؟» (همان: 187) شاه در پرسش از مسير هيئت ژاپني اطلاعات جغرافيايياش را به رخ ميكشد و از تنگه مالاگا و هنگ كنگ، چين و وضعيت نظامي آن ميپرسد. (همان: 188) سفیر ژاپن ناباورانه ميگويد: شاه گفت گرچه ميان ما و شما كه در غرب و شرق آسيائيم فاصله بسيار است، اما هر دو آسيایي هستيم «و بايد طرح خوبي براي پيشرفت و ترقي كشورهايمان، ايران و ژاپن، كه هر دو ملت آسياییاند تدبير كنيم. براي داشتن روابط نيكو بايد با ژاپن تجارت و داد و ستد داشته باشيم». (همان: 189) ماساهارو مينويسد: «هر بار كه شاه به اروپا ميرفت انديشه اصلاحات پيدا ميكرد»، اما بزرگان کشور با فكر او مخالفت مينمودند، بار دومي كه شاه به فرنگ رفت، اين بزرگان «با درباريان عليه (انديشه تجدد) شاه همداستان شدند. يكي از زمينههاي مخالفت آنان با شاه اين بود كه مردم گرسنه و بينوا ماندهاند (واول بايد آنها را سير كرد). اما ناصرالدين شاه سخت مصمم بود كه فكر و هدف خود را پيش ببرد» او نمونه اصلاحات شاه را احداث مسير 40 كيلومتري از راه تهران ـ قزوين و تجهيز آن به مهمانخانهها و استراحتگاههايي به سبك اروپايي ميداند. (همان: 202) اما بهتدريج ماساهارو درمييابد كه اقتدار مطلق و غير قانوني شاه و اشتهاي سيريناپذيرش در حاكميت همهجانبه بر امور كشور پایه و اساس ناكامي ترقيخواهان ايران ـ كه شاه خيلي مشتاق بود خود را نماد آن معرفي كند ـ است. در جملاتي كوتاه مينويسد: همه چيز از بهدست آوردن مناصب ساده اداري تا فروش حكومت ولايات و عزل و قتل وزراء و نخستوزيران مرهون هوسها و اميال شخصي و پولپرستي شاه ايران است كه در يك لحظه ميتواند آنها را از اوج افلاك به حضيض خاك دراندازد و به گدايي در كوچه و خيابان وادارد. همچنانكه ميتواند هر شخص فاقد صلاحيتي را بدانجا رساند كه سر فخر به آسمان بسايد. «مقام و منصب ديوانيان و عاملان دولت را اعتباري نيست. اگر كسي مورد توجه شاه واقع ميشد هر چند كه فردي گمنام و ناشناخته بود ميتوانست بهزودي پايه و دستگاه پيدا كند و در زمره اشراف درآيد ...و سر فخر به آسمان بسايد. اما اگر صاحب جاهي خشم پادشاه را برميانگيخت، مال و مقامش از دست ميرفت و به خاك سياه مينشست و كارش به گدايي در كوچه و گذر ميكشيد». (همان: 214) گاهي شاه حكمران ولايتي را كه سالها مردم را چاپيده بود ميچاپيد و «اين بخت برگشته مال و ثروتي را كه سالها روي هم انباشته و اندوخته بود به يك روز از دست ميداد». (همان: 215) این کار موجب تشديد احساس ناامني گسترده حتي در ميان طبقه حاكم ميگرديد و واكنش طبيعي اکثر آنها این بود كه در كوتاهترين زمان ممكن بيشترين بهره را از موقعيت و منصب خود بهدست آورده با مهارت آن را پنهان سازند كه از دو جنبه بر انحطاط كشور ميافزود. يكي بهرهكشي بيرحمانه از منابع انساني و طبيعي كشور و ديگر به كار نگرفتن نقدينگي بهدست آمده در چرخه اقتصادي توليد، اين احساس ناامني تا بدان پايه بود كه يوشيدا پس از تنها 120 روز اقامت در تهران. (همان: 219) نوشت: «مقام و منصب ديواني بياعتبار و ناپايدار است و به قدرت و شوكت آن نميشود تكيه كرد سپهسالار اعظم (ميرزا حسين خان) تنها كسي نبود كه مقام و پايگاه ديواني را از دست داد، هر كسي ميتوانست به پايه اشرافي برسد و والي شود، اما جاه و مقام در اين نظام حكومتي تالي فاسدي در ذات خود دارد». (همان: 215) و اين بخشي از پاسخ معماي تفاوت سرنوشت نوجويي در ايران و ژاپن است. در حاليكه در ژاپن اشراف اين كشور امپراتور را بر سر قدرت آورده و خودكامگي سياسي وي را مهار ميكردند؛ در ايران حتي اشراف توسط شاه تعيين ميشدند و طبعاً نميتوانستند در برابر تماميتخواهي شاه بايستند. شاه وابسته به اشراف نبود، بلكه اين اشراف بودند كه وابسته به شاه بودند. اين روند هنگاميكه با ضعف بنيانهاي اخلاقي شاه و دیگر حکام همراه گرديد،
 مرگ تجددطلبان را فراهم كرد: «حس حسادت شاه به استعداد و ذكاوت و كارداني مشيرالدوله و نيز بدگويي بدخواهان كه او را به خيانت متهم ساختند پايان زندگيش را فرا آورد» و وي به دستور شاه با زهر كشته شد. (همان: 165) در كنار آن «سياست تجدد و اروپايي كردن سپهسالار بر سنتپرستان سخت گران آمد و نارضايي از اوضاع را متوجه سپهسالار كردند». (همان: 166) اما اساسيترين سبب، همان اقتدار مطلق و غيرقانوني شاه است كه با سوار شدن بر امواج هوسها و خواستههاي نفساني خود نه تنها خانه سپهسالار بلكه كل ملك و ملت را دستخوش تاراج و لگدكوب انحطاط ميکند: با برگشتن نظر شاه، اشرار و اوباش به خانه وي ريخته و قصر شاهانهاش را «در چشم برهمزدني» لگدكوب و اثاثهاش را تاراج كردند. «قدرت مطلق شاه ايران را از اين نمونه قياس كردم و حيران ماندم كه چگونه با برگشتن نظر شاه از كسي جاه و مال و مقام او به لحظهاي از دست رفت. اين قضيه مرا سخت اندوهگين ساخت، مغضوب و بركنار شدن سپهسالار پيشامد و نمونه خوبي بود كه حقيقت كار روزگار ايران و احوال مردم آن را به ما بفهماند». (همان: 166)  


نتيجه

عوامل عقبماندگي و انحطاط ايران در دوره قاجاریه متعدد و پيچيده است و لاجرم يافتن علل و درمان آن كاري دشوار است. از آن سختتر، امّا پذيرش انحطاط و عقبماندگي بهعنوان نخستين گام در درمان بيسامانيهاي اين سامان است. سفرا و ماموران خارجي كه به ايران آمدهاند، به طور طبيعي بيش از هر چيز به دنبال منافع ملي خود بودهاند. با این حال، از نوشتههاي آنها با احتياط و نقد ميتوان بهعنوان ناظران كنجكاو و حساس به تفاوتهاي جامعه خود و كشور ميهمان كه همه چيز را در نظرشان جالب مينمایاند، استفاده نمود و عوامل عقبماندگي كشور را مورد شناسایی قرار داد. پيچيدگي عوامل انحطاط ايران وابسته به اسباب داخلي و خارجي، شرايط جغرافيايي و فرهنگي، مداخلات استعماري و از همه مهمتر خودكامگي حاكمان قاجاري و تماميتخواهي و اقتدار غيرقانوني آنها؛ نياز به مطالعات وسیع و پژوهشهاي عميق علمي دارد و با توجه به گستردگي و تنوع منابع تاريخي دوره قاجار تحقق اين امر خطير است و جنبش همگاني و اهتمام ملي را ميطلبد. سفرنامه يوشيدا ماساهارو از اين منظر كه نويسنده خود، از كشوري آسيايي و برخوردار از احساسات ملي و ضد استعماري است و سرنوشت تجددطلبی و ترقيخواهي را با علاقهاي وافر دنبال ميكند، اهميت دارد. نويسنده ـ هر چند به صورت نامنظم و پراكنده ـ به علل اصلي اين مساله اشاره دارد، از نظر وي تنگناهاي جغرافيايي ايران مانند كمبود آب، گسست جغرافيايي به دليل وجود كوهها و بيابانهاي پرخطر و بيراهههاي آكنده از دزد و حرامي و تنوع نژادي ـ قومي و تفاوتهاي زباني ـ آئيني مقدمهاي ناخواسته بر انحطاط ايران در دوره مورد بحث تحميل ميكند كه در كنار مسئوليتناپذيري مردم و بيلياقتي حكام به صورت دمافزايي، كشور را دچار فقر، درماندگي، قحطي و انحطاط کرده بود. هر چند خودكامگي مطلق و غيرقابل وصف شاه قاجار كه حاضر نيست ذرهاي از اختيارات خود را واگذار كند، اصليترين مانع پيشرفت و ترقي ايران است، اما ضعف نهادهاي آموزشي و سير آنها در حال و هواي قصههاي هزار و يك شب همراه با سوءمديريت كشور، از عمدهترين دلايل انحطاط نظام حکومتی قاجاریه است. 
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1 به باور نگارنده، بخش مهمي از انحطاط و عقب ماندگي ايران در دوره قاجاریه به دليل ضعف بنيانهاي اخلاقي حاكمان و حتي برخي از تجددطلبان است كه متاسفانه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و از نقاط مورد غفلت در انحطاطشناسي ايران است.اين موضوع را که میتوان در قالب عوامل باطني انحطاط تقسيمبندي کرد، نياز به پژوهشي گسترده دارد.







