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  چکیده

  

تـوان شـناخت و    ،اي بـا غیـر پیـدا نکننـد    مواجهه عملی و اندیشـه ها تا هنگامی که انسان

 جماعت انسانی داراي سـابقه تـاریخی، فلسـفی،   ویژه آنکه ه ب،آورندبدست نمیخودآگاهی 

در آنهـا  با تصورات نارسیستی باشند که درجات ماندن در خود  سیاسی باستانی و امپراطوري

در اواخر ایرانیان  هايبرخورد نخستینیکی از این مقاله قصد دارد به بررسیشود. تشدید می

س هـرم  از رأدوره قاجار با فرهنگ و تمدن غرب بپردازد. نگهبـان زبـان و فرهنـگ ایرانـی     

و  هـا نوشـته  با تکیه بـر بر آن استو قصد  شده استحاکمیت یعنی ناصرالدین شاه انتخاب

پنج ماهه او به روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسـه، اتـریش،    مانده از سفر تاریخی اسناد به جاي

که چگونه  داده شودآن نشان  تا در پرتو گرددعثمانی تصویري زبانی ترسیم  و سوئیس، ایتالیا

پیدا کرده  اي زوالیک ایران در پایان عهد قاجار رویههاي قدرت سیاسی و دیپلماتیتکنولوژي

ترهاي ضد به دلیل همدلی سنت و فرهنگ سیاست عهد قاجار با بسحاضر روش نوشتار است.

با  .شده استانتخاب ، پدیدارشناسیکید نهایی بر تکنولوژيویژه تأه مدرنیته و روشنگري و ب

و اسـناد سیاسـی، دیپلماتیـک و     هـا  گزارشهایی که این روش براي تحلیل استفاده از شیوه

که چگونه زبـان رام   ه دنبال تبیین این نکته باید بودبدهد ی در اختیار محققان قرار میتاریخ

اي ناصـرالدین شـاه   ، استبدادي، پدرسـاالرانه و قبیلـه  گرار، متافیزیکی، تقدیادبانهیبنشده، 

ایـن  در متأسـفانه ترسیم کننده وجهی از سیاست در حال زوال و فروپاشی قاجارهاست کـه  

. ایـن نوشـتار بررسـی    آوردمـی زمینه تجزیـه و زوال ایـران را فـراهم     ،آمیز دوران انحطاط

کند و برخورد هرم حاکمیت ایران با کشورهاي قدرتمند را ترسیم می نخستینپدیدارشناسانه 

  دهد. قدرت در سیاست نظري و عملی قاجارها را نشان می يهايتکنولوژزوال 
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  بیان مسئله

اي و یکجانشـین را در خـود   درگیـري میـان نیروهـاي قبیلـه     وارههمتاریخ ایران 

نوا هم از طریق زندگی آزاد و ژهیبه وداشته است. قبایلی که با عصبیت و تبارهاي نژادي 

وردهاي اکردنـد و دسـت  گر حمله میوهاي کشاورز، تاجر، دهقان و صنعتبا طبیعت بر نیر

,Salama(.گرفتندآنان را به غنیمت می ایـن   از به قـدرت رسـیدن   پس)2011:77-103

 در ایـن فاصـله   و شـدند هایی متمدن مـی رفت و انسانشان از دست میعصبیت قبایل،

هزاران متفکر، نخست وزیر، دهقان و اندیشمند را خون جگـر خـورده زیـر خـاك کـرده      

شان زمـان  گردي بودند که دوره زوالانیرانی از قبایل بیابها و حکام اهبودند. اغلب سلسل

ی هاي ایرانـ خردترین سلسلهترین و بیان بود. قاجاریه نیز یکی از منحطشعقالنی شدن

صفویه وحدت امپراطوري ایران را بازگردانـد و ایـران   داشت. اي که خاستگاهی قبیلهبود 

شورهاي منطقه و جهان برابر بود. به علت زمان شاه عباس با سایر ک ویژهدر این دوره به 

تصلب ساختاري اندیشه سیاسـی، تـوهم توطئـه و     )52: 1383(کاتوزیان، استبداد ایرانی

از  بایـد نابودي نخبگان به همراه تعصب مذهبی این سلسله فروپاشید و دورانی که ایران 

هـاي طبیعـی و   رد، در جا زد و به لحـاظ تکنولـوژي  عهد میانی به دوره معاصر قدم بگذا

شود و تاریخ میمشروطه بی از صفویه تاایران انسانی در متافیزیک سنتی خود باقی ماند. 

حاکم  آنتنها تقدیرگرایی تکراري و ظلم و نابرابري به همراه جهل، مریضی و خرافات بر 

  شود.  می

فقیر، دولت یعنی دربار استبدادي مبتنی بر روابط خـون و   يها تیرعملت یعنی 

ند و بـه کلـی   بندجدید را می يها افقدي جاي هر گونه عقالنیت، خالقیت و گشودن نژا

,Smart(.گرددقطع می ارتباط دانش و قدرت کشورهاي اروپایی  ،اما در غرب )2002:68

 تأسـیس ایجاد دولـت ملـی، ارتـش،    به بعد با گسترش شهرنشینی، مهاجرت،  16از قرن 

تاریخ بودند. ایران در ابتداي قاجاریـه بـه    ایجادال پارلمان و اختراعات و اکتشافات در ح

و فرانسه با  اجباري با غرب برخورد کرد. کشورهاي روسیه، انگلستان کامالًشکل جدي و 

تـا   از ماشین، توپ، بخار، الکتریسـیته هاي پیشرفته هاي جدید قدرت و تکنولوژيسامانه

اي نامه ریزي شده ایران را طعمهی برماروکراسی به همراه نظوکشتی، ارتش، دانشگاه و ب

گردانی خیره با منطق سـنتی  بانمناسب دیدند و دربار به انحطاط رفته قاجار همچون بیا

اي پدیدارشناسانه منطـق  خود وارد دنیاي جدید شدند. این نوشتار قصد دارد که از زاویه



3    هاي قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجارزوال تکنیک

هاي تمـدنی  امانهلدین شاه را در ارتباط با سو نوع نگرش حاکمان ایران با تمرکز بر ناصرا

 خوي اما بود آماده وشاه انسانی مهربان، کنجکاو غرب مورد واکاوي قرار دهد. ناصرالدین 

از کشـتن امیرکبیـر    پـس  نزدیک به نیم قرن بر ایـران حکومـت کـرد.   و داشتاي قبیله

 .امور مملکتی وقـت لـذت او را بگیـرد    استخواما نمی ؛احساس کرد که شاه شده است

کـاردان بـود بـه صـدراعظمی انتخـاب کـرد.        االر را که غـالم خانـه زادي  هسبنابراین سپ

 يهـا  بخـش هاي متعدد و از دسـت دادن دانست که قاجاریه با شکستسپهساالر نیز می

ژهیبه وو قصد داشت با کمک کشورهاي خارجی  استایران در حال زوال  شمال و شرق

ز به رویتـر  ورد. از این رو با دادن امتیاآ به وجودولوژي آنها اصالحاتی در ایران پول و تکن

و  هـا  تیجـذاب ، هـا  شـرفت یپبه سراغ ناصرالدین شاه رفت و آنقدر از  و قرض گرفتن پول

بعد از استخاره تصـمیم  شاه و  را برانگیختاو يجکاوغرب گفت که حس کن يهاییبایز

  .گرفتبه سفر فرنگ 

ـ با دست خط خود می ناصرالدین شاه فر فرنـگ بـروم بـا    ه سـ نویسد: قصد دارم ب

یم، اتحاد را بیشتر کنیم و یاروپ آشنا شده و استحکام مراودات نما الشأن میعظسالطین 

مـدارس عامـه و    وانین محکم در مورد لـوازم عسـکریه  ق ۀاز صنایع و آداب و رسوم و سن

ها آنچـه فایـده دولـت و ملـت اسـت      کارخانه طور نیهمفواید و عوام و  خاصه و مجالس

را فایـده سـفر   هـا یسـوغات البته او در پایان سفر تنهـا هـدایا و   1)32(سفرنامه: .میبرگیر

ه با همراهـی سپهسـاالر،   . این سفر ک»سفر مجال نداد مذاکره کنیم«:گویدداند و میمی

د به گیربسیاري از درباریان در مدت پنج ماه و اندي صورت می ها وعضدالملک، شاهزاده

ها، خاطرات و سندهاي بـه جـاي مانـده ایـن مسـئله را      رشخوبی با تحلیل محتواي گزا

ـ اي، استبدادي، پدرسـاالرانه و  سازد که زبان قبیلهروشن می قاجارهـا توانـایی    ادبانـه یب

بـه   حاضـر  نوشتار وح تصمیم سازي کشور را ندارد. ارتباط دیپلماتیک و سیاسی در سط

ک در سطح عالی ایـران بـا   رسمی و دیپلماتی هايبرخورد نخستینیکی از نبال بررسید

تـوان خـالء   هـاي مـتن مـی   ی است که در پرتو واکاوي نانوشتهکشورهاي قدرتمند اروپای

تکنیک و بحران تکنولوژي زوالی قاجار را مشاهده کرد که چگونه تاریخ شکوهمند ایـران  

  .را به سمت تجزیه و فروپاشی جلو بردند

                                                            
نامه در فهرست ات کتابسیم (سفرنامه: صفحه) مشخصنویبه سفرنامه ناصرالدین شاه تنها می . به علت ارجاع مکرر1

آمده است.
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ها گزارشروش پدیدارشناسی در تحلیل اسناد و 
1

    

شود که روشی تفهمـی و  پدیدارشناسی، تکامل تحقیقات کانت و وبر محسوب می

حـاکم بـر    يهـا  تیذهنکیفی در مطالعات علوم انسانی است و در بررسی تاریخ و کشف 

اسناد و متون دیپلماتیک و تـاریخی کـاربرد فـراوان دارد. ایـن روش توسـط هوسـرل و       

کمی به زندگی طبیعـی   يها روشیته و هایدگر که از جنگ، سرمایه داري و تهاجم مدرن

در مقابـل  پدیدارشناسـی  )1385(جمـادي،  شـد. و انسانی نگران شده بودند پایه گذاري 

هـا و  اي را براي بررسی قصدیتپوزیتیویستی، ساختاري و انتقادي راه جداگانه يها روش

تـاریخ، زبـان و جبرهـاي     )411-423: 1385(رشیدیان، .هاي جمعی انسان گشودکنش

ــازه ــزي دارد    س ــت مرک ــی اهمی ــاریخی در روش پدیدارشناس ــون ت ــر مت ــاکم ب .اي ح

)Husserl,2008:76(  ن هستند و با توجه پرتاب شده در جها ها انسانبر اساس این روش

گیرند ناچـار از زنـدگی   زبانی، تاریخی و جهان زیستی که در آن قرار می يها تیموقعبه 

ایـن روش دغدغـه نقـد مدرنیتـه دارد و      )174-204: 1382(خـالقی،  .در متون هسـتند 

ریاضی کردن جهان به صورت کمی گرایی که بر همه عرصه هـاي زنـدگی حـاکم شـده     

د براي بررسی کنش و اندیشـه  داند و اعتقاد داراست را چالش و بحران زندگی جدید می

ک شيهاواژه )234: 1385(هوسرل، .ها باید از منظر پدیداري و تفهمی وارد شدانسان

در  )87: 1381(هوسـرل،  کردن، تعلیق آگاهی (اپوخه)، قصدیت، جهان زیسـت، تقـویم  

رود و به صورت کاربردي زمانی که متـون و اسـناد سیاسـی و    این روش بسیار به کار می

و جهان زیست مقـوم مـتن را    ها نانوشتهنماید، دغدغه دارد که دیپلماتیک را بررسی می

هـاي زبـانی بـه گونـه اي بسـیار ریـز       ط قدرت و سازهرواب )1382(هوي، .شناسایی کند

تـوان  دهند کـه از مطالعـه آنهـا مـی    واژگان و جمالت را در جو فرهنگی خاصی قرار می

دوره تاریخی، خالقان و متون را تحلیل عمیـق کـرد. اینکـه بـراي      يهایژگیوبسیاري از 

ز ایـن سـفر،   مانـده ا  يبـه جـا   يهـا  گـزارش سفر ناصرالدین شـاه و مجموعـه اسـناد و    

  .استبه دالیل زیر  میا کردهپدیدارشناسی را انتخاب 

و اسناد به جاي مانده از سـفر ناصـرالدین شـاه داراي جهـان      ها گزارشمجموعه 

فهـم عمیـق آن یکـی از بهتـرین     دت متـافیزیکی و سـنتی اسـت و بـراي     زیستی به شـ 

                                                            
هاي تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک، روح اله اسالمی، بخش پدیدارشناسـی، فصـلنامه   . بنگرید به مقاله: روش1
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شـد، پدیدارشناسـی   کگذارد و منطق آن را به نقد نمیکه به سنت احترام می ییها روش

است. از سوي دیگر بررسی روابط قدرت در ساختارهاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی در 

تـوان  کـه تنهـا در پدیدارشناسـی مـی     یگر نیاز به روشی کیفی و کلی داردارتباط با یکد

هـاي فرهنـگ اسـتبدادي و    اي و سـازوبرگ سراغ گرفـت. نشـان دادن ناخودآگـاه قبیلـه    

گذاشت جز اینکه روشی به کار گرفته شـود کـه رویکـرد    اي نمیچارهپدرساالر در ایران 

نقادانه به مدرنیته دارد و با تمرکزي که بـر تفسـیر متـون دارد نـوعی از زبـان شناسـی       

ــتار    ــیه نوش ــر فرض ــوي دیگ ــازد. از س ــکار س ــاعی را آش ــر، اجتم ــران و زوال  حاض بح

غدغـه تکنیـک دارد و بـه    هایی کـه د و یکی از روش استهاي قدرت در ایران تکنولوژي

چرا که بر این بـاور اسـت    ،پدیدارشناسی است ،کندصورت ابزاري به تکنولوژي نگاه نمی

و  )5: 1377هایدگر،/ 689: 1385(جمادي،جهان زیست خاص خود را دارد ،تکنولوژي

اي هاي جبر زبانی، سـازه خواهد خارج از صورتکه می آن طورتواند انسان به راحتی نمی

به طـور خالصـه    )Drummond,2000:55-66(.رهنگی کنشگري و اندیشه ورزي کندو ف

اي و ارهاي قبیلــهمتــافیزیکی و ســنتی و ســاخت يهــا تیــروادر ســفر ناصــرالدین شــاه 

ـ ویژه ه ها و باعتقاد دارد که شرقی شاهشده است. دیگر تنیده استبدادي در یک  هـا یایران

وژي غرب جهان را به سمت بحـران و آدم کشـی   اند و اکنون تکنولتمدنی با شکوه داشته

کلی بسیار سـاده،  زبان پدرساالرانه و رام نشده هرم حاکمیت ایران به ش1ست.ا دادهسوق 

مـدرن غـرب برخـورد کـرد و      يهايتکنولوژهاي دم دست حضوري با ابتدایی و تکنیک

ن زیسـت  درونی و اصالحی قاجار از جمله خود ناصرالدین شـاه در جهـا   يها تالشهمه 

اي شکست خورد که نتیجه آن تحقیر خارجی، تجزیه ایران، وابستگی، شکسـت در  قبیله

  تشدید استبداد بود.   ها وجنگ

  

  آغاز سفر به فرنگ

 دانسـتند هجري قمري بعد از یـک سـال کـه همـه مـی      1290شهر صفر  31در 

 پـس وان بزرگی با استخاره آغاز شد. کار ، سفر اوشاه قصد سفر به فرنگ دارد ناصرالدین

ــه    ــه قــزوین حرکــت کــرد و شــاه در راه از هــیچ گون ــداماز خــداحافظی از تهــران ب اق

رسـید او نگـران   خبـار سیسـتان مـی   کـرد. در راه کـه ا  و تفریح امتناع نمی یگذران خوش

                                                            
1

  )60: 1382،/هوسرل376: 1386هایدگر،(روش پدیدارشناسی به این نوع نگرش نزدیکی دارد. بنگرید به :  - 



1390، زمستان 49، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ    6

هـاي  پدر و پدربزرگ خود برخـی از قسـمت   چرا که همیشه ترس داشت همانند ،شدمی

نگ چون خوره به جـان ناصـرالدین   ستان در طول سفر فرت بدهد. غم سیایران را از دس

-او مـی  گرفت. اکنونسفر را از او می يهايشادشاه افتاده بود و همیشه عیش، تفریح و 

بایست نقش شاه ایران را داشته باشد اما رفتار و افکارش به گونه ایست که تداعی کننده

اها و شـهرهاي  سیه برسـد روسـت  او براي اینکه به رو .باشدمیرئیس یک ایل بزرگ سفر 

در اندیشه او بحثی، کلمه اعتراضی و هـیچ گونـه    متأسفانهاما  ؛گذاشتایران را زیر پا می

مطلبی راجع به وضع رعیت، آبادانی کشـور و یـا شـیوه هـاي اداره امـر عمـومی وجـود        

هـا و  امـا مجموعـه نوشـته    ،درایـران قـرار دا  س هرم حاکمیـت  داشت. او با اینکه در رأن

دانـد کـه   هـی مـی  ساند که سیاست را ذاتی قدسی و الراین مطلب را می کامالًها گزارش

 تـرین خـوراك، پوشـاك، ظـاهر مـردم و     همواره از جزئـی خداوند به او هدیه کرده است. 

اما دریغ از ذره اي منطق و استدالل ملی براي آبـادانی کشـوري کـه     ،گویدها میزیبایی

که عصبیت  خوش گذران، اما جنگجویی فاتحیس یک ایل و . او به عنوان رئاستشاه آن 

بـه قـول   دهـد و  تنها امور خصوصی را شرح مـی  اش تبدیل به تجمل شده استايقبیله

تالشگر است تا انسانی که به حوزه عمـومی و سیاسـت    کش وآرنت شبیه حیوانی زحمت

شـود تـا بـه    ا مـی هاي ناامن و خاکی جـد از ایران با راه)158: 1390(آرنت، .توجه دارد

انـد. ذهنیـت   بخـار بـه دنبـال او آمـده     يهـا یکشـت مرزهاي روسیه اي برسد که اکنون 

و چشمان خیره او به دنبال زیبارویـانی اسـت کـه     استناصرالدین شاه به شدت جنسی 

باید در گزارشات جاي آبادي ایران را بگیرند. او حرم و برخی زنان خود از جملـه انـیس   

  برد. ایشه و معصومه را با خود میالدوله، خورشید، ع

همه چیز کثیـف اسـت.    :گویدهمانند بادکوبه می شودمی به شهر تفلیس که وارد

شـاه تـازه از دربـار تمیـز و      )1377:28ه،(سفرنام .مردم اینجا نیز بدگل و کثیف هستند

غالمان کمر به خدمت بسته جدا شده است، طبیعی است که در هجـوم مـردم و دیـدن    

دوباره از باران، ز اندازه روزمره رعیت بدون شکوه دربار به آنها صفت کثافت بدهد. بیش ا

روند. حـرم هـم   گوید تا اینکه به سمت راه آهن میوضع طبیعی و حاالت روانی خود می

کم عادت کردیم و از اما کم ، رودگوید خیلی تند میمی شوند و شاهبه دنبال او سوار می

شـمالی در   يهـا  الـت یا)39. (همـان: م اسـت کـه چگونـه اسـت    معلـو  کامالًلغزش خط 

 شـوند ایران جدا مـی  چاي ازبر اساس عهدنامه گلستان و ترکمانروس  و ایران يها جنگ

امـا   ،و ناصرالدین شاه هرچند غم سیستان را بـا خـود دارد   )222-236: 1377(مهدوي،
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اي، اسـتبدادي و  ر قبیلـه آورد. ذهنیت شاه بسـیا اي راجع به آنها نمیهیچ گزاره و جمله

و بیشـتر در نقـش یـک    و توانایی مقایسه و منطق خودآگاهی انتقادي ندارد. ا استساده 

کند تا حاکم کشوري که در حال قدم گذاردن به دوران جدید اي عمل میجهانگرد قبیله

. در این سفر صدراعظم، معتمدالملک، عضدالملک، صـنیع الدولـه، امـین السـلطنه،     است

حسـن علـی    لسلطان، حکیم طولوزون، اعتضاد السـلطنه، عالءالدولـه، عمادالدولـه،   امین ا

بسـیاري بـر    )23-24(سـفرنامه:  .عزالدوله همراه شاه بودند خان گروسی، نصرت الدوله و

خرد این باور بودند که طی این سفر شاه متحدان زیادي به دست خواهد آورد، سالح می

روکراسـی و مجلـس و   ود با دیگران مشورت کنـد و ب گیردهد، یاد میو ارتش را نظم می

بینـد و بیشـتر بـا شـهروندان و اندیشـه      اندازد. کارخانه و مدرسه میعدالت خانه راه می

شود. به این ترتیب از شهرها و ایاالت شمالی بـا کشـتی و راه آهـن وارد    آزادي آشنا می

  شوند.  روسیه می

  

  روسیهناصرالدین شاه در 

شـوند. ایـن   شاه و همراهـان وارد روسـیه مـی    ،دریاي پرآشوباز طی کردن  پس

گـران قـدرت منطقـه در    شمالی ایران است و یکی از موازنـه کشور که همسایه قدرتمند 

سهامی که به  ؛داندداران ایران می، خود را از سهامشودبرابر کشورهاي اروپا محسوب می

ام شد. ناصـرالدین شـاه وارد   هاي خاك ایران تمبخشترین دبهاي از دست رفتن ارزشمن

، اعیـان و  هـا  شـاهزاده ، صـدراعظم،  اند آمدهگوید همه به استقبال ما شود و میمسکو می

اي ثل همیشه ناصرالدین شاه که گزارهشوند و مخود امپراطور. آنها وارد کاخ کرملین می

و هـوا   داند از معماري، مهمانی، رقص، غـذاها و آب راجع به سیاست و اوضاع جهان نمی

قدرت بی اطـالع و نـادان اسـت کـه      يها کیتکننویسد. او آنقدر به اوضاع سیاسی و می

آورد از توصیف صفحه می شنود بربیند و میداند و میهمانند دوربین عکاسی هر چه می

اي بحث راجع به اوضـاع  و دریغ از کلمه ها رقاصحاکم با  هاي قطار تا رابطهدست شویی

و  هـا  کارخانـه یعـی. بـه   طب يهـا يتکنولوژداري و مدرن مملکت يهاکیتکناخذکشور، 

، امـا  زنـد جلد کتاب دارد سر مـی  هزار 200ها و حتی کتابخانه حکومتی که اسلحه خانه

سوار راه آهن گذران هیچ خرد انتقادي و خودآگاهی در او نیست. خوشگردي چون بیابان

کنـد کـه همـه نهادهـایی     وزه بازدید مـی بیند و از مها و مدارس را میشود، تماشاخهمی

اما او فقـط در فکـر ایـن     ،هستند دال بر اینکه روسیه به دوران جدید قدم گذاشته است
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زنان و اهل حرم به  ،ساالرهاست که چرا حرم و زنان او باید به ایران بازگردند. به زور سپ

جو سـنگینی حـاکم   گردند. و بی فایده بودن آنها بازمی سفر خاطر مخارج، پرخطر بودن

که  شودافتند و شاه دچار غربت و تنهایی میشود و شاه و اهل حرم همه به گریه میمی

س الدولـه بعـدها دشـمن سپهسـاالر     شـخص انـی   ویـژه ه در همه سفر با اوست. حرم و ب

-شود که سپهساالر را عزل میگردد توطئه چیده میبرمی شود همین که شاه از سفرمی

  . استفردي، کیفی و اندرزي  کامالًت در جهان زیست سنتی ایران چرا که قدر ،دننک

 هـا  شـاهزاده گیرد از کنند و مهمانی بزرگی شکل میشاه را وارد کاخ امپراطور می

ار مثل اینکه وزیر درب ؛پردازدتا نظامیان. ناصرالدین شاه تنها به توصیف ظاهري افراد می

از خـوردن، تماشـا کـردن و لـذت بـردن بـر        غیره د و بتراشمرد چاقی است، چانه را می

مسند پادشاهی خود هیچ کنش سیاسی متصور نیست. انگار امور خودجوش به جریاننـد  

سایه خداونـد بـر   ، کند مثل داخلاو تصور می .و نیازي به دفاع از منافع ملی ایران ندارد

خسـته  ویسـد  نزمین است. بعد از مالقات با الکساندر اول و مهمانی بسـیار باشـکوه مـی   

روسـیه   يها ژنرالدر روزهاي بعد او با  )51. (سفرنامه:شدیم و شب مثل سگ خوابیدیم

افتخار خود را که در جنـگ ایـران و    يها مدالکند و جالب این جاست که آنها دیدار می

) و شـاه بـی هـیچ کالمـی و در     58:همـان دهند (روس کسب کرده بودند نشان شاه می

نگرد. شاه بـا امپراطـور   ها را میو قدرت نمایی روس ها سالحرتش، کمال مدارا و آرامش ا

ب رود و از سیستم بانکی، ضـر به مراسم جشن و شادي و سوارکاري می ، شودهمراه می

گوید کـه ضـرابخانه را   می کند و تنها این جمله راهاي روسیه دیدن میسکه و ضرابخانه

مختلـف   شـود. بـا امپراطـور بـه مراسـم     تر مـی هاز اینجا بگر از ما هم راه بیفتددیدیم، ا

امـا   .بیندپردازند و سرانجام در مراسمی نمایش دون کیشوت را میبه رقص می .روندمی

امپراطـور   گیرد که باعث خنـده اوسـت.  تنها به خر سانچو و اسب دون کیشوت ایراد می

اسب بـه او و زن  دهد و ناصرالدین شاه نیز دو و انگشتر به شاه هدیه مییک درجه  نشان

  روند.شوند و به سمت آلمان میسوار کشتی بخار می ت ایرانهیأدهد.ولیعهد می

هاست و چشم خیره و هرز او همیشه زنان زیبـا را وصـف   در روسیه او به فکر زن

اي و استبدادي است و به همـه  قبیله کامالً. زبان او حیف، حیف :گویدو مدام می کندمی

ایین دارد. هیچ گونه ادب و تکنیک دیپلماتیک و سیاسی را آموزش ندیده نگاه از باال به پ

و  ها گزارشدهد. تنها مطلبی که از است و رفتار بدوي و رام نشده اي از خود نمایش می

هـیچ عنـوان خـود را شـاه ایـران       توان دریافت این است کـه در روسـیه او بـه   اسناد می
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ن را ندارد. موزه، کتابخانـه، تماشـاخانه، ارتـش،    داند و دغدغه آبادي و شکوفایی ایرانمی

هاي جنـگ  طور که مدال ژنرال همان ؛کندرا فقط تماشا میسیستم بانکی  وروکراسی وب

اما از کجا بدانـد   ،بیندنگریست. دون کیشوت را میایران و روس را بی هیچ قصدیتی می

ران فئودالیتـه را نشـان   که این اولین رمان است که سروانتس در آن افول اشرافیت و دو

 ی است کـه تصـوراتش  داند که خود در نقش دون کیشوتاو نمی )1388(لوکاچ، .دهدمی

هـاي  چـرا کـه تکنولـوژي    ،که در واقعیت وجود ندارنـد هاي بادي هستندهمانند آسیاب

چیزي کـه در جهـان زیسـت سـنتی     هر آن)Nadesan,2008:211-217(1جدید قدرت

    فرستند.ه هوا میکنند و بدود می ،است

  

  آلماناه در ناصرالدین ش

جنگیـد و  مـی ن یالملل نیبيها نزاعایران آنقدر ضعیف شده بود که در بسیاري از 

بست ناشی از روابط با انگلیس و روسیه اعتماد به نفس خـود   به علت تحقیرشدگی و بن

قابل بررسی بـود تـا    ايگزینهرا از دست داده بود. آلمان براي ایران دوره ناصرالدین شاه 

اسلحه، راه آهن و کشتی سازي را از آنها یاد بگیرند. ایران به ژهیبه وصنعت و تکنولوژي 

پیدا کرده بود. شکل گیـري   موقعیت شبه استعماري انگلیس و روسیه يموازنه قوا دلیل

لث به دنبال کشوري ثابنابراین ایران  .اما مستقل نتیجه این وضعیت بود، ایرانی ضعیف 

 ،رسـد کاروان به پروس میبود تا این بن بست تحقیرآمیز و کشنده را چاره اندیشی کند. 

اما اخبار سیستان و احتمال تقسیم شدن آن کـه بعـدها در سـفر شـاه بـه انگلـیس بـا        

نگرانی دائمی را براي شـاه بـه   دل ، پذیردسمیت انجام میامیانجیگري ملکه و جان گلد

آبادي آلمان براي همه عجیـب  و رسد و نظم ه آهن به پروس میهمراه دارد. کاروان با را

 ها شاهزادهو وضعیت امپراطور و  ها کاخشکوه و ابهت  فقداناست. البته ناصرالدین شاه از 

کوچـک را   يها کاخظاهر و مراسم و مناسک ابهت ندارد. او  هایمهمان: گویدنالد و میمی

راکنده، شهري و شرطی شـده اسـت. مـوزه را    فهمد که قدرت در آلمان پنگرد و نمیمی

                                                            
دادگرایی، قانون اساسی، دولت ملی، مجلس، تفکیـک قـوا، جامعـه    رقدرت شهروندان، دموکراسی، انتخابات، قرا -1

هـاي جدیـد   تکینیـک  نون نوشته، رسانه ها، طبقه متوسط و افکـار عمـومی  روکراسی، تخصص ساالري، قاومدنی، ب

منـدي عصـر جدیـد    در حالی که حکومت، ي است مندي سنتی اندرزي، کیفی و کامال فردقدرت هستند. حکومت

منـدي در  کومـت تر بنگرید به پایان نامه دکتري: روح اله اسالمی، حبوروکراتیک و مکانیکی است. براي بحث دقیق

.1391فلسفه تاریخ سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، 



1390، زمستان 49، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ    10

 اسـت داند و فلسفه وجودي موزه که گذار از دوران قـدیم  اما تاریخ نمی ،کندمشاهده می

رود و از ارتش، به تماشاخانه می ،شوددیپلماتیک می يها جشنکند. او وارد را درك نمی

کند و آنچه بـه  دیدن میهاي تمدنی آلمان و سازه ها کارخانهمجلس، دانشگاه، کتابخانه، 

  کند.  توصیف می د راآیچشمش می

قشون ایران تفنگ سوزنی خریده  : باید برايگویدرود و میخانه میبه دیدن تفنگ

هـزار تفنـگ    110ملکـم خـان قـرارداد خریـد      رود،پس از اینکه شاه از آلمان مـی شود. 

کنـد  تلف کردن وقت مـی او اغلب گریز به شادي و  )104. (سفرنامه:نویسدسوزنی را می

از مرگ  یی راهاافتد که چه انسانببري خان می اش گربهتا مغزش زیاد فکر نکند. به یاد 

چرخش قـدرت در ایـران    يها کیتکنآورد. یکی از براي او می ها ضهیعرنجات داد و چه 

اشـت و شـاه همیشـه در    شـاه د  نزدببري خان بود که جایگاه بسیار باالیی ، عهد ناصري

دهد زن گلافتد و دستور میگاهی نیز با دیدن زنان زیبا یاد حرم میبود.  به یادش سفر

گویـد کـه   رود. مـی تومان برایش اجیر کنند. او به دارالشوراي آلمان می 500سازي را با 

امـا  ،دهـد مجلس را شرح می سطر 9اند و در حد ها در راست مجلس نشستهبیسمارکی

بـه خانـه    )102. (همان:مزه نداشت اصالًست و ا ايار خفهجاي بسی :گویددر نهایت می

رود و با زبانی بسیار می ها کارخانهنویسد. به سمت رود و از کوچکی آن میبیسمارك می

تولید انرژي بـا بخـار و    مشاهدهدهد. هاي مختلف را شرح میعقب مانده و ساده کارخانه

بـراي   دارد و دانشگاه در او اثـر انـدکی   و، کارخانه، مجلس، راه آهن، مدرسه الکتریسیته

خیره و سرگردان از پی زنان  کند. چشمان بسیاردیدن زنان و حیوانات لحظه شماري می

 او به پزشـک  کنند. بسیار زیبایند، آدم را دیوانه می :گویدخورد و میمدام حسرت می ،او

دهـد کـه از   ر مـی دستواست،که مخالف امتیاز رویتر  همراهش یعنی طولوزونخردمند

هاي شود و شرح زیباییوار راه آهن میسکروپ توپ جنگی بخرد و با آنها قرارداد ببندد. 

اگر ایران بـودم همـه اینهـا را تبـدیل بـه       :گویددهد و میبهشت گونه آلمان را انجام می

ک کنند تا به بلژیکردم. به قول شاه از سوراخ هاي زیادي با قطار عبور میییالق خود می

د کنبه طور خالصه هرم حاکمیت ایران در آلمان تنها ظواهر تمدن را توصیف میبرسند. 

بیننـد کـه اشـراف،    برنـد. مـی  لذت مـی  ها منظرهها و و از خوردن، رقص، تماشاي انسان

 يهـا يتکنولـوژ اما رابطه میان قدرت مردم،  .و شخص امپراطور قدرت ندارند ها شاهزاده

.کننـد نمـادین شـدن جایگـاه قـدرت مطلقـه را درك نمـی      جدید طبیعـی و انسـانی و   

)Foucault,2008-2011(    شاه ایران تنها در فکر چشم چرانی، لذت بـردن و رهـا کـردن
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ماند تا پادشـاه  ست و بیشتر به جهانگردان میا ايچشم خیره خود بر اساس رسوم قبیله

  گرفته است.  کشوري تحقیرشده و به بن بست رسیده که همیشه مورد تجاوز قرار

  کیبلژناصرالدین شاه در 

نویسد کـه زبـان اینجـا    شوند. شاه مینش وارد بلژك میهاناصرالدین شاه و همرا

تواند به فرانسوي صحبت کند. دیـن مـردم   کند که میفرانسوي است و بسیار افتخار می

ت اطالعـا  ارائه انـدکی از  پس. استنیز مسیحیت کاتولیک است و پایتخت آنها بروکسل 

آورنـد.  ی کـه از شـاه بـه عمـل مـی     استقبال باشـکوه  نویسد واز مردم آنجا میومی، عم

ه ان. او بـه تماشـاخ  انـد  آمـده پنج هزار نفر به تماشاي ما  ؛اند آوردهانگار عروس  :نویسدمی

کند. تعجب می ،ها برق کشی دارندزند و از اینکه همه خیابانسا میرود، سري به کلیمی

هاي کوتاه کند و رژه ژنرالراه آهن دیدن میتفنگ سازي، کالسکه بخار و هاي از کارخانه

بـه سـراغ    کنـد و کند. ناصرالدین شاه با پادشاه دیدار مـی قد، الغر و ضعیف را وصف می

آورد که روزنامه نویسد و در ادامه میمجلس را می يهایژگیومعماري و  رود.پارلمان می

نویسـند و از کسـی   مـی  ،آیـد شان مـی ند، هر چه به ذهننگاران در این کشور بسیار آزاد

کند کـه  دیدار می بلژیک در ایران پیشیندر ادامه با سفیر  )134. (سفرنامه:باکی ندارند

چ زن زیبایی آنجا یاما به علت اینکه ه، رودیر شده است. به تماشاخانه میاکنون بسیار پ

 و خوردهم میه ب است تصنیف ایرانی شود و حالش از اجراي اپرا که شبیهنیست ذله می

  )135همان:(.خسته شدیم هیچ خوشگلی نبود، کثیف بودند و :گویدمی

 اعتضادالسلطنه، عمادالدوله، نصرت الدوله و شاهزاده هاي ایران از جمله به همراه

رونـد و از مـوزه هـاي    کنند. به کلیسا زیاد مـی حسام السلطنه وزراي بلژیک را دیدار می

را درك  هـا  مکـان بدون اینکه فلسفه وجودي بسیاري از نهادها و  ،کننددیدن می بلژیک

ه ابزارهـاي قـدیمی را جمـع آوري    کـ  انـد  کـرده جاهایی ایجاد گوید: کنند. شاه فقط می

بال و بـه دور از   ه ییالق باشد تا بتواند با فراغتکنند. او دوست دارد که همه جا شبیمی

آیـد کـه چـرا    زد. به هیچ عنوان برایش پرسش پـیش نمـی  فشار به تفریح و شادي بپردا

کنـد و ابزارهـا و   زندگی مـی  قدیمبراي ایرانی که هنوز در دوره  .اند کردهرا ایجاد  ها موزه

روزمـره سیاسـی و اجتمـاعی محسـوب      و امورهاي به نمایش درآمده در موزه جزتکنیک

ناصـرالدین شـاه نشـان     فلسفه وجود موزه به معناي گـذار قابـل درك نیسـت.    ،شودمی

در حال ساختن دیـوان  که نویسد دهد. در حد نیم خط میاختراعی آفتاب را به ملکه می

  کنند.  خانه عدلیه بودند و با خداحافظی از پادشاه از بلژیک عبور می
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البتـه  کند. در بلژیک هم ناصرالدین شاه شبیه یک جهانگرد و نه پادشاه رفتار می

سـاده مثـل دوربـین عکاسـی      کامالًذهنیت او تر شده است. باادببا این تفاوت که کمی 

توانـد وارد تحلیـل   کنـد و نمـی  را توصـیف مـی   ها افهیق، صورت و ها جشنتنها معماري، 

 يها امکانبا برداشت وضع موجود ایران و و مناسبات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شود 

خصـوص دیـوان   د. او پارلمان و به فرصت و تهدید بلژیک راهی براي ترقی ایران پیدا کن

، يوکند که کشته شـدن  دهد و درك نمیشرح معماري می عدالت را در حد چند سطر،

از کنارشـان عبـور    ءقاجار و آینده ایران به همین دو نهادي که بی اعتنا سلسلهفروپاشی 

والت نیـازي از تحـ  قدرت مضاعف و بی اما ،بیندوابسته است. ناصرالدین شاه می ،کندمی

فقـدان پـیش   . نادانی، سـنت اسـتبدادي، خـوي قبیلـه اي،     او را کور کرده استتاریخی

هاي تحلیلی و خودانتقادي ناشی از خودشیفتگی باعـث  تاریخی و کمبود روش يها فرض

فایده ذهـنش بنگـرد و   بی کامالًشود که همه چیز را از فیلتر ساده، بدوي، توصیفی و می

  ا درك نکند. تحوالت بدیهی اطراف خود ر

  

  انگلستانناصرالدین شاه در 

 نـد روسـیه و انگلسـتان،   کدر میان کشورهایی که ناصرالدین شاه به آنها سفر می

هنگـام  دانند. ناصرالدین شاه نیـز  می شناسند و خود را صاحب سهم در ایرانایران را می

سـفرها و نمـایش    ها، قرارها،چرا که تمام گفته ؛سفر به این دو کشور بسیار مراقب است

براي منظـوري طراحـی شـده اسـت، چنانکـه در سـفر بـه         انگلیس و روسیهها در دادن

شـاه در ایـن دو کشـور    دارد. موافقت ضمنی خود را با تقسیم سیستان اعالم می انگلیس

و همراهانش با کشـتی وارد انگلـیس    اوبسیار مراقب است و کمتر به دنبال تفریح است. 

به  ها شاهزادهها، لردها و گیرد و دوكقبال با شلیک توپ صورت میشوند، مراسم استمی

 :نویسدروند. ناصرالدین شاه میآیند. اغلب مسیرهاي داخلی را با راه آهن میاستقبال می

مردم زیبایی دارد و بسیار نجیب هستند. ملتـی بـزرگ هسـتند کـه هـوش آنهـا باعـث        

دنیا را در اختیار دارنـد. از همـان ابتـدا    شان شده است که اکنون هند و ینگه قدرتمندي

هـاي  کنـد. آنهـا بـه مهمـانی    شاه را در خود جذب می ، قدرت انگلستان يها فرضپیش 

نـد. بـا گالدسـتون    نکاعیان و اشراف دیدار مـی  شوند و با سفرا، وزرا ،ف دعوت میمختل

ه از چـه  کـ  نویسـد امـا در سـفرنامه نمـی    ،شـود وزیر امور خارجه انگلیس وارد بحث می

روند و ملکه تا پایین پلـه بـه اسـتقبال شـاه     به دیدار ملکه ویکتوریا می کند.صحبت می
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د. او شـرح ظـاهري ملکـه را چنـین     رونـ گیرد و به مراسم مـی آید. دست ملکه را میمی

اش گردن کلفت است که براي شوهر مـرده  ، فربه، سرخ و سفید وقد کوتاهسد که نویمی

 .دهـد مـی  ،که به او نشان زانوبند را کـه بسـیار بـا اهمیـت اسـت     . ملسیاه پوشیده است

گدایی کـردنش، آبروریـزي    ) همان نشانی که بعدها مظفرالدین شاه براي149(سفرنامه:

یـن  ا :نویسـد ناصرالدین شاه می )117-120: 1367(شیخ االسالم، .آورد به وجودبزرگی 

 و براي اینکه او را بزرگ کنـد  و ودهاي پادشاه انگلیس بنشان بند شلوار یکی از معشوقه

د. شاه نیز حمایـل آفتـاب را بـه او هدیـه     لت درآورد تبدیل به نشان حکومتی کراز خجا

و بـه قـول شـاه فریـاد      انـد  گرفتـه گشت اطراف کاروان ایرانی را ازدهد. مردم در راه بمی

  ارد و هشـت نور د ها ابانیخهمه  دهند.زنند و صداي سگ، گربه، شغال، گاو و خر میمی

ترین توهین به پلیس به نحوي که کوچک اند کردهامنیت را برقرار  لباس، هزار پلیس هم

  )152:همان(.حکم مرگ را به دنبال دارد

، سـازي ، کاغـذ بـافی ه صورت مفصل شاه از کارخانه هاي پارچـه در روزهاي بعد ب

تان را بـه  انگلسـ محـیط کند. تا حدي دیدار می سازياسلحه پزي، توپ سازي وشیرینی

یـک روز کـه کـار    :ویدگهاي کاري روزانه دوست ندارد و میخاطر تنظیم وقت و گردش

با دقـت   رود ومان خوب بود . به دیدن باغ وحش میحال ،تحکمی نداشتیم و آزاد بودیم

ها چشمان خیره او زنان کند و در همه زمانت را توصیف میو از روي شادي همه حیوانا

او را بـه مـانور نظـامی نیـروي     پـردازد.  آنها مـی  يهایژگیوکند و به توصیف را رها نمی

نده خیال در آی که دهند نشان شاهبه  کنند تا ابهت و قدرت انگلیس رادریایی دعوت می

 يهـا یکشـت هاي انگلستان را از ذهن خود خارج کند. او بندر و مقاومت در برابر خواسته

دهد. از وزارت را شرح می ها لیجرثقي باربري و کار اهشیوه کند و جنگی را توصیف می

کنـد و  از پارلمان انگلستان نیز دیدار میرود. کند و به مدرسه بحري میجنگ دیدن می

 12دهد. اینکه بناي آن چگونه ساخته شده است و راست و چپ را توضیح می يها جناح

نویسـد کـه   ن استریت مـی کرور هزینه برداشته است. از بورس لندن و کوچه معروف رژا

ایـن کوچـه از سراسـر دنیـا آدم     گیرد، به نحوي کـه در  همه معامالت در آن صورت می

ه در لندن است چندین روزي ک درهیجدهبه خصوص از ینگه دنیا بسیار زیادند.  ،اندآمده

هاي لوکوموتیوسازي، کالسکه بخـار، راه آهـن،   کند. کارخانهده میها را مشاهبار کارخانه

روي مردم را سیاه کـرده و آب و   ها کارخانهاغلب این  :گویدغال و فوالد و در ادامه میذ

  هواي شهر را از بین برده است. 
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اي دارد سیستم فرقه :گویددهد و میتوضیح می سطر 6در مورد مجلس انگلیس 

فرا و کند. با برخی از سـ نخست وزیر تغییر می ،به نحوي که اگر فرقه توري یا ویگ بروند

ها مثل کلیف وزیرمختار انگلیس در عثمانی که در اسالمبول همـه کـاره بـود و    دیپلمات

دیـدار   ،ت گاردان را براي فتحعلی شـاه آورد هیأ اشیروسضد  يها استیسبر اثر  بعدها

کند. ملکه الماس کـوه نـور را بـه    کند. در مجلس از کتابخانه و مرکز اسناد دیدن میمی

گیرند و سـر قبـر   آید و شاه و ملکه دست هم را میپایین می ها پلهاز  داخته بود،گردن ان

هاي ضرب سـکه و  کند. شیوهروند. از بورس و تجارتخانه انگلیس دیدار میمادر ملکه می

ي د و سیسـتم رأ کنـ بیند. مجلس سناي انگلسـتان را بررسـی مـی   اسکناس سازي را می

کنـد.  بیمارستان و رصدخانه دیـدن مـی  دهد. سرانجام از یک دهی حداکثري را شرح می

. او اسـت است و رئیس الصحه مـدیر آن   ستان از موقوفات است که نوعی مرضخانهبیمار

همـه چیـزش از تجـارت، صـنعت و      ؛انگلستان اولین کشور دنیاسـت  :گویددر نهایت می

  )204. (همان:آبادانی قاعده و نظم دارد

رسـمی چنـدان بـه ناصـرالدین شـاه      و  کسنگین دیپلماتی فضايدر انگلستان با 

اري آشـنا  انون، نظم و قاعده دار بـودن مملکتـد  گذرد. اما او در این کشور با قخوش نمی

نویسد: همه چیزش با نظم و قاعده خوب است. از آبـادي، وضـع مـردم،    شود. شاه میمی

). ابهـت و  همـان و در پـی کـار رفـتن اول مملکـت اسـت (      کـار کـردن  تجارت، صنعت، 

اي طبیعـی  هـ آورد و او با دیدن تکنولوژيد میشاه ایران را به خو، دي انگلستان قدرتمن

خانه و مجلس، وزارت جنـگ، بـورس، مرضـ    انندهاي انسانی مها و تکنیککارخانه مانند

  کند.  درك می کامالًکتابخانه سبک قانونی حکمرانی را 

  

  فرانسهناصرالدین شاه در 

ـ  ا بودنـد و سف از رفتن ماز قلب متأ ،هاسانگلی :نویسدناصرالدین شاه می الخره اب

بـه محـض   و . شاهزاده ایدن مسئول تشریفات بود با قطار به سمت فرانسه حرکت کردیم

مردم زیادي بـه اسـتقبال آمـده بودنـد و      :نویسدمه میاورود ما توپ شلیک کردند. در اد

بودند بـه خـاطر جنـگ بـا     . البته کمی غمگین "نزنده باد پادشاه ایرا":دادندشعار می

تـا   اوضـاع سیاسـی و اجتمـاعی دقـت دارد    . در فرانسه ناصرالدین شاه بیشتر به ها آلمان

او رعیت هسـتند   گاهکند در این شهر مردم عادي که از دیدجایی که به خوبی درك می

.مـال رعیـت اسـت و دولـت نقشـی نـدارد       نویسد: شهر پاریسقدرت اصلی را دارند. می
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شهر آنقدر زیباست که شاه شهر داراي دارالشورا است و مردم وکیل دارند. )211همان:(

آینـد. نماینـدگان عثمـانی،    شود و سفرا و وزرا مـی . مراسمی برپا میفرصت نوشتن ندارد

-و ویژگی بناها کنند. شاه معماريدنیا، روسیه و پاپ با شاه دیدار می یا، ینگهژاپن، ایتال

-عد با مارشال، زنش و صدراعظم به شـکار مـی  کنند و بمیهاي ظاهري افراد را توصیف 

رونـد کـه در   دهند و بعد به سراغ مجلس مـی سرداران براي شاه شرح فتوحات می روند.

هـا بسـیار بـا ادب و خـوش لبـاس      هشـاهزاد نماینده مردم هستند.  ها شاهزادهآنجا اغلب 

است که شـاه فهمیـده    ها مشخص. در این گزارهاند شدهم در مجلس هستند و وکیل مرد

بـا رئـیس جمهـور فرانسـه مارشـال      دوران گذاري در حال وقوع است. سرانجام  که است

 داند به چـه دلیـل   اما نمی ،روندکند. به موزه میالشورا دیدار میماك ماهون و رئیس دار

  . اند کردهاسلحه، کاله، شمشیر ناپلئون و اشیاء قدیمی را جمع 

خواهـد کـه   کند و از شاه تضمین میالدین شاه دیدار مینماینده یهودیان با ناصر

ایران از  يها ملتنگران نباشید من پادشاه همه  :گویدرفتار با یهودیان بهتر شود. شاه می

کند که شما با این همه سرمایه چـرا  . بعد پیشنهاد میهستمجمله یهودیان و حامی آنها 

بـا حفـار کانـال    )224. (همان:ع شویددهید تا زمین بخرید و همه در آنجا جمپول نمی

 گیرنـد. شـاه از لشـکر مـنظم، پیـاده نظـام و      عکس می گریبا همدکند و سوئز دیدار می

 600گوید: مهم نظم، هم شکلی و وحدتی اسـت کـه دارنـد.    کند و میدیدن می توپخانه

ه جـایی کـ   ؛رونـد دیدند. بعـد بـه مجلـس سـنا مـی     هزار مردم ایستاده بودند و ما را می

اعیان، بزرگان، سرداران و پیران سیاست در آن مصلحت دولت  :نویسدناصرالدین شاه می

دهند و مواجب آنها سه هزار تومان است. بـه سـراغ دانشـگاه، ضـرابخانه،     را تشخیص می

شاه قدرت مردم را جـدي  شورا، الدر دارروند. ر میوکارخانه، چاپخانه، انبار غله و موزه لو

نماینده دارد. جایی نیز براي مردم در  700کند که وام را توصیف میگیرد و مجلس عمی

هـاي ضـد   یندگان خود باشند. آنـان کـه سیاسـت   نظر گرفته شده است که نظاره گر نما

. در مجلس معرکه عجیبی بـود و  اند نشستهدولتی و انتقادي دارند در سمت چپ مجلس 

دوباره دنبال تفـریح   ه قرارهاي رسمیونبعد از این گ شاه رعیت به جان هم افتاده بودند.

بـا   .کنـد صفحه بـاغ وحـش را توصـیف مـی     3رود وحدودو سراغ باغ وحش می رودمی

کند. از یک یتیم خانه و چند قهوه خانه و برخی سفرا دیدار می امور خارجهبروگلی وزیر 

نویسد یاي م هان زیست استبدادي و قبیلهکند و در نهایت جمله اي ناشی از جدیدار می

. شـوند مردم پاریس بی دین، آزاد و پوچ هستند و در همه جا دیده مـی به این عنوان که 
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دهـد و زبـانش بـا    بیشـتر نهادهـاي سیاسـی را شـرح مـی      شاه در فرانسه )258(همان:

ه اما هنوز قدرت شهروندان را قبول ندارد و ب ،جدید قدرت آشتی کرده است هايتکنیک

بین اسـت و آن را پـوچی و هرزگـی    مـردم عـادي بـد   و حضـور   نسبت به دارالشوراویژه 

دهـد و بـه   مجلس و نهادهاي جدید برتـري مـی   او مثل همیشه باغ وحش را برداند. می

    . استدنبال چشم چرخاندن در شهر و تفریح 

  

  ایتالیا و سوئیسناصرالدین شاه در 

کنـد. یـک   یدار مـی ها و وزرا دشود و با ایلچیناصرالدین شاه به سوئیس وارد می

که به  نمایندگان و نخبگان سیاسی این استناصرالدین شاه در برخورد با  ناشایسترسم 

سیاسی و برآورد سود و زیـان بـراي منـافع ملـی      ، اندیشه، قدرترجاي پرداختن به افکا

به رعیت ایرانی یـا یـک حیـوان     طرف مقابلظاهري، قیافه و تشبیه يهایژگیوایران به 

اهـالی قـدرت از زاویـه بـاال و داراي      ژهیـ و بـه و ها به انسان شود. نگرش شاهمشغول می

ست. به عنوان مثال ایلچی سوئیس مقیم پاریس را به سگ ا ايوجهی استبدادي و قبیله

بـه   :گویـد نویسـد و مـی  کمی از اوضاع سیاسی شهر می )261. (سفرنامه:کندتشبیه می

منظر جهان زیست ناصرالدین شاه ایـن کشـور    راستی این شهر مرکز دیپلماسی است. از

 استایالت  22کرور جمعیت دارد داراي 5گوید: با اینکه قاعده و چارچوب ندارد، شاه می

نفر حاکم مستقل دارد. در اصل یک رئیس در هیچ جا وجود ندارد و هـرج و مـرج    22و 

حـد آزاد   گنجد کـه رعیـت تـا بـه ایـن     خاصی بر شهرها حاکم است. در مخیله شاه نمی

چرا که او فهمی از دموکراسـی مسـتقیم و صـلح و آرامـش ناشـی از دیپلماسـی        ؛باشند

و امکانات زیاد گردشـگري سـوئیس    ها هتل، ها کوهکمی از طبیعت زیبا، قدرتمند ندارد. 

ـ بـه هـاي   یگوید که باعث شده است این کشور میزبان غرمی ی باشـد و بـه طـرف    فراوان

  .دکنسرحدات ایتالیا حرکت می

بـر  تونل در ایتالیـا حیـرت شـاه را     80اخلاز دژهیبه وقطار با سرعت عبور خود 

به اسـتقبال شـاه    امور خارجهها، صدراعظم و وزیر . ویکتور ایمانوئل، شاهزادهزاندیانگیم

برند. به نظر ناصرالدین شاه، پادشاه ایتالیا کوتاه و چاق است و آیند و او را به کاخ میمی

کنـد و  خانه دیدن مـی شود. از اسلحهو بچه او مشغول میوصف ظاهري زن  مثل قبل به

هـاي زیـادي را   رود. مهمانی بزرگی براي او تدارك دیده شده است، زنبه تماشاخانه می

گرد اسـت تـا   او که بیشتر شبیه یک جهاندهد و به خصوص چشم خیره و هرزه شرح می
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ر ایتالیـا بـا   را دیوانه کرده اسـت. از لشـگ   ه اوکند کدختر یهودي را توصیف می ، پادشاه

 :گویدکند و میچندان تعریف نمیمان، روسیه و انگلیس را دیده است ، توجه به اینکه آل

امـا در   ،به کتابخانه شاه رفتـیم  نویسدکهمی قد و بد لباس بودند. در حد یک سطر کوتاه

با پسر پادشاه )273کند. (همان:جزئی توصیف میچندین سطر باغ وحش را به صورت 

روند. مـزارع ذرت و  که به نظر شاه بسیار بدگل، الغر، بدسبیل و کثیف است به شکار می

آینـد و شـاه همچنـان    روند مردم به استقبال مـی بیند. هر کجا میرورش ابریشم را میپ

 اما رابطه مذهب و ،کندکند. از کلیساهاي بزرگ ایتالیا دیدن میزنان زیبا را توصیف می

نویسـد.  داند و فقط از معمـاري آنجـا مـی   سیاست و به خصوص فرهنگ ایتالیایی را نمی

کید دارد که سرش داند و تأبا سر سیاه بزرگ می کم شهر میالن را مردي بسیار گندهحا

  )280همان:(.قد سر یک خر است واقعاً

ادشـاه  در برخـورد بـا پ   و کنـد ادب دیپلماتیک را رعایت نمی اصالًناصرالدین شاه 

دهـد. او در  بوي بد مـی  هایفرنگدهد و اغلب دهان همه دهن او بو می :نویسدایتالیا می

چنـدان راضـی    ،از ایـن کشـور   پـیش کشور ایتالیا به علت خستگی و دیدن جاهاي بهتر 

شکار، بـاغ وحـش، تفـریح،     اهمیت دارد؛نویسد و برایش نیست. در ایتالیا نیز آنچه او می

دغدغـه منـافع ملـی و     . به هیچ وجههاست انسانظاهري بناها و  چشم چرانی و توصیف

مصلحت عمومی ایران و استفاده از این سفرها به قصد برقراري ارتبـاط بیشـتر و کسـب    

     انسانی و طبیعی در مخیله شاه جایی ندارد.  يها کیتکن

  

  اتریشناصرالدین شاه در 

د و دیگر شوها مفرد میشاه خسته و عصبانی شده است. فعل انتهاي سفر است و

فراد و توصیفات ظاهري را بنویسد. با راه آهـن بـه سـمت    اسامی ا که حتی حوصله ندارد

هاي زیـادي عبـور   از قلعه آنها .استکند، آب و هواي اروپا مثل بهشت ش حرکت مییاتر

بـود و برخـی از محبوسـین پلتیـک در قلعـه       ها شیکشدست  سابقاًسالزبورگ  کنند،می

گوید حسن و قشنگی آنهـا انسـان را   بیند و میکنند. زنان بسیار زیبایی را مییزندگی م

سـاله   14. پسـر  انـد  کـرده کند، خدا بر پدرشان لعنت کند که همـه را دیوانـه   دیوانه می

بـا ادب اسـت.    :نویسدآید و شاه در مورد او میولیعهد به اسم رودولف براي استقبال می

بـا برخـی از سـفرا، وزرا،     .آورنـد برایش می و کندبول میشاه درخواست کنیزي از اسالم

    کند.دارالفنون دیدار می طبگان و استاد شاهزاد
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بـه جـاي شـرح اوضـاع سیاسـی، اقتصـادي و       گزارش و ذهنیت ناصرالدین شاه 

بـه شـدت    ها فرصتبه قصد بهره برداري از  فرهنگی و ترسیم اهداف ایران در این کشور

ـ انگار هیچ فهم سیاسـت و روابـط    .استبدوي، ظاهري و خالی  در ذهـن او   یالمللـ  نیب

رین آشـنایی  تـ کوچک الملل نیبآداب و فنون مذاکره، حقوق، اقتصاد و روابط  بانیست و 

کثیف شبیه به علی خان پسر بیگم خـان   : امپراطور کچل، الغر و دهدیمادامه و 1ندارد

امـا   ،داشته باشد ییها نوشتهه دیگران است. او دوست دارد بنویسد و براي آگاهی دادن ب

معمـاري،   است. همانند یک گردشـگر د است و دایره واژگان علمی او پایین سوابی کامالً

کند. براي وارد شدن به وین از رودخانه دانـوب  هاي ظاهري را توصیف میمردم و ویژگی

هزار نفـر  600شود و جمعیت آنجا را کنند. وارد وین میبا کشتی بخار کوچک عبور می

کـه اغلـب   نـد سـه زنجان مشبیه به اهالی خمردم وین :گویدداند و با یک مقایسه میمی

و بـه لحـاظ شخصـیتی     ادبانـه یبمریض احوال، فقیر و ناخوش هستند. لحن او به شدت 

یـک زن زیبـا را توصـیف     يهایژگیوشود. در هر دو صفحه تر میتر و چشم چرانخسته

  2کند.می

تـاجر از ایـران    20شـاه دسـتور داده اسـت    و ار شـده  برگـز  یالملل نیبنمایشگاه 

نمایشگاه براي مردم ضرر دارد  :نویسداما دیر رسیدند. شاه می ،کاالهاي ایران را بیاورند

واژگـان سـفرنامه نشـان از     )302. (همـان: و هنوز نتوانسته است خرج خود را دربیـاورد 

میاچی چی، هـو هـو، باشـی    مانندباري  تلای را به صورت کسخستگی شاه دارد و اسام

شـکار   عمـومی روند و در یک باغ وحش به شکار می نویسد.میاشی و برو بیاماشی، دهب

ایـن   :گویدافتد و میبه گریه می ،کندناصرالدین شاه اعتراض می،گیردزیادي صورت می

تماشـاخانه   و ، مراسـم بالـه  ها جشنلم هستید؟ به قتل عام براي چیست و چرا اینقدر ظا

امپراطـور از مـن    مثالً زننویسد که را می اشیشخصرود و در همه دیدارها توهمات می

شـاه در شـهر   کرد و در نهایت عکس مـرا خواسـت.   خوشش آمده بود، مدام مرا نگاه می

                                                            
1

سی و گزارش نویسی بنگرید به اثر ارزشمند دکتر جواد الریجانی ویژگی هاي یک سفیر، شیوه هاي تحلیل سیا - 

، راهنماي سیاست خارجی ایران
شدند. استبداد شاه، شاهزادگان و زنان کمتر در حوزه عمومی ظاهر می بود که در دوران میانه ایران ،. بی جهت ن2

طره کامل داشتند. اگر زنان کامال خود را اهالی قدرت در ایران چنان مطلقه بود که بر جان، مال و ناموس مردم سی

هـاي تلـخ زیـادي در ایـن مـورد       شدند که داستانکردند ساکنان هرم قدرت در هر شرایطی مالکش میمخفی نمی

وجود دارد. منتسکیو در روح القوانین این وجه قدرت استبداد را به خوبی نشان داده است. 
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شـدند. بـه   حاکم پراکنـده مـی   نهیبنویسد: مردم گدا در شهر زیاد بودند و با می بولدن

ر ایـن  امـا د  ،رودو برخی از نهادهاي مـدنی جدیـد مـی    بخانه، صرافخانهدیدن بانک، کتا

کنند حیوانات، زنـان زیبـا و معمـاري بناهاسـت. در راه     می ها آنچه نظر او را جلبمکان

کنند. در عبور مجدد از ایتالیا وزیـر تجـارت   رسیدن به عثمانی از ایتالیا و یونان عبور می

کننـد. بـا ایلچـی    جلـدي دیـدن مـی    هـزار  150تابخانه از ک و آیدآنجا به دیدن شاه می

یونان دیار افالطـون، ارسـطو، بقـراط،     :نویسدرسند و شاه میعثمانی به خاك یونان می

شـود و شـاه   نمایـان مـی   . قلعه هاي عثمـانی از دور استرسقراط، حکما، شعرا و اسکند

  شود. حال میخوش ،از اینکه در حال نزدیک شدن به ایران است خسته و عصبانی

  

  عثمانیشاه در  نیناصرالد

گیرند و در مـورد اتحـاد اسـالم    صدراعظم عثمانی و ایران رو به روي هم قرار می

حرکـت کـرده بـود و     نوگراییکنند. عثمانی نیز در اواخر قرن نوزدهم به سمت بحث می

یند. در عثمانی آکشتی از ایرانیان به استقبال شاه می 5شود ودیده میها از دور کارخانه

ن تر از ایران وارد شده است. ناصرالدیزودروکراسی و نهادسازي وقدرت مثل ب يها کیتکن

 کـامالً غیرشخصـی و   هـا  تیمسـئول شـود.  عـالی مـی   دولتی باب يها ساختمانشاه وارد 

شوند. عثمانی تحول بزرگی را به بر اساس تخصص انتخاب می ءوزرا نه شده است ونهادی

سلطان عثمانی به دیدار ناصرالدین  ، به اروپا تجربه کرده است. عبدالعزیزواسطه نزدیکی 

شود. صدراعظم، آید و تشریفات استقبال از شلیک گلوله تا رژه نظامیان انجام میشاه می

آینـد.  به دیدن شاه مـی  خارجه و اوقاف، لوم، مالیه، فواید، تجارت، عوزراي عدلیه، بحریه

بینند. ملکه انگلـیس بـه   ها هم شاه را میشده است. ایلچیتخصصی تقسیم کامالًقدرت 

رونـد و  به مسجد ایاصوفیا مـی  )344پرسد. (همان:وال او را میزند و احشاه تلگراف می

شـاه  دهد. ساله می 16یوسف عبدالعزیز افندي ولیعهد ناصرالدین شاه نشان اقدس را به 

توانسـت.  ، اما شاه عثمـانی نمـی  کردمبا سفرا صحبت و من فرانسه یاد داشتم  :نویسدمی

دهد که در ایـران از حقـوق آنهـا    اطمینان میا دهد و به آنهیهودیان را گوش می عرایض

  شود.دفاع می

اي چـاق و  رود و شـاه عثمـانی را بـه صـورت دیوانـه     مـی  دوباره به سراغ تمسخر

ت أدسـه و هیـ  گوید: او علم جغرافیا، هنکند. جالب آنجاست که میسربرهنه توصیف می

بچه بـاز اسـت و در    ترسند،. شکار یاد ندارد و بسیار ترسوست و مردم از او نمیداندنمی
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زنش نیز بسیار خر و نانجیب است. پسرشان  کنند،ور مملکتی با زنش مداخله میهمه ام

ـ ابله، بی معنی، بی قابل، بدگل، بدصفت، احمق و خر است. زبان  شـاه مـدام از    ادبانـه یب

دانـد. بـه   اسالمبول را کثیف و پر از سگ می شهرنویسد. ت از عثمانی بد میروي حساد

 با رئیس مجلس کند،د. از دارالشورا دیدن میرویدیدن سیرك، تماشاخانه و باغ وحش م

دوستی و رویه هاي دوباره با صدراعظم عثمانی در مورد  و و وزیر امور خارجه دیدار دارد

،برخی از کارهاي مشکله کـه تـازه ظهـور کـرده اسـت      الدولتین اسالمی ومسالمت بین 

سـفر همـین    طـول تنها جمله سیاسی ناصرالدین شاه در  )357کند. (همان:صحبت می

چون پادشاه  که گیردشعاري و کیفی دارد. نتیجه میگزاره است که این مورد نیز شکلی 

سیسـتان خبرهـاي   شباهت زیادي به ایـران دارد. از   ،ر هستندیحرم دارد و رعیت نیز فق

کنـد. چـون   آورند و شاه بسیار خوشحال با قطار به سمت تفلـیس حرکـت مـی   خوب می

هاي رام کردن محیط انسانی شاه اروپا را دیده است و وضع تکنولوژي و شیوهناصرالدین 

از وضعیت راه آهن و آداب شهرها و مردمی کـه از اینجـا    ، و طبیعی را لمس کرده است

  کند.  شود انتقاد میروبه رو میتا ایران با آنها 

  

  به ایران شاه بازگشت

ایـران بودنـد و سلسـله     وکـه زمـانی جـز    والیاتیاز در راه بازگشت به ایرانشاه 

 ،ه بـود هاي پی در پی به روسیه بخشـید ا در اوج نادانی، استبداد و شکستقاجاریه آنها ر

روزگاري براي  والیاتاینکه این ستگی و ابراز عالقه و یا احساس و هیچ دلب کندعبور می

)Abrahamian,2008:8-18(.ندارد -دانندرا ایرانی میبا اینکه مردم آنجا خود -ایران بود

گویـد. ناصـرالدین شـاه    دم مـی شوند و سلطان گرجی به فارسی خیرمقـ وارد تفلیس می

، مدرسـه تماشـاخانه،   انـد. ، االن سنگ فرش شـده  سال پیش کثیف بودند 50:گویدمی

کـه شـاه از    فراوانـی شان نیز روسی شده است. بارهاي چراغ برق و کارخانه دارند و زبان

آورده شوند. شـاه کـه همـه دسـتاورد      بعداًاروپا جمع کرده است باید در تفلیس بماند تا 

نویسـد: حاصـل سـفر فرنـگ همـه ایـن       مـی  ،همین سـوغات اسـت   ها بچهسفرش چون 

  )369چیزي در بار ندارد. (سفرنامه:برسد دیگر بارهاست که اگر عیب کند و یا دیر 

بـه  مانی والی آذربایجان بود و در زمـان که ز ،برادر اعیانی محمدشاهبهمن میرزا 

. او بسـیار  آیـد به دیدار شاه مـی به روسیه فرار کرده بود  سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه

-د ناصرالدین شاه مـی عقاب روس و خورشید ایران نزن هنرخواه و کتابخوان بود و با نشا
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مـرد خـر    مثل هیچ کس نیست این یابو، بسیار خر و ابله است. ایـن  :نویسدآید. شاه می

و  بادکوبـه، گنجـه  مردم شهرهاي تواند روسی حرف بزند. نمی و سال در روسیه است 27

. بـه فارسـی   آورنـد به عمل میاز شاه استقبال خوبی  اند بودهایران  وجز سابقاًکه  روانش

 انـد  ستادهیا. علماي شیعه و سنی اند رفتهدیوار باال  خوانند و با خوشحالی از در ومیشعر 

که روسـیه بـه   است  مبتنی بر این اينشانه ها گزارهفرستند. همه این و مردم صلوات می

و اسـت   جـدا کـرده  را از خاك ایران بوده است  که جزئی آنها این مردم و جغرافیاي، زور

شدند. اکنون نیز استقبال بسـیار  موفق ن، گردندکردند به وطن خود برآنها هر چه تالش 

تـرین و  راسـتی ایـران در عصـر قاجارهـا ننـگ      اما به ،دهندمعنی داري از شاه انجام می

چـرا کـه    ؛رسیدکرد و شعور شاه به این مسائل نمیدوران خود را سپري می نیخردتریب

  .را بازگرداند هاي از دست رفتهنکه سرزمیننه ایاو در فکر از دست ندادن سیستان بود 

شوند. شاه و همراهان لبـاس  شکی و شروان به انزلی نزدیک می با عبور از والیات

امان را بـه دسـت   سـ امور مملکـت بـی  شوند و ریغد دیعجشن  پوشند تا واردرسمی می

مه چیـز  روند. هشود و تا مرز غرق شدن پیش مید. قبل از رسیدن دریا طوفانی مینگیر

رسـند. شـاه سـجده شـکر بـه جـاي       الخره به سالمت به گیالن مـی اخورد و ببه هم می

شود کـه چـرا   انیس الدوله آغاز میژهیبه وهاي زنان حرم آورد و به محض ورود فتنهمی

شود و بـه سـمت   . سپهساالر بر اثر فشار برکنار میستا سپهساالر آنها را به فرنگ نبرده

، جنـازه او را نگـه   ازدنیـا رفتـه اسـت     نیـز  مادر شـاه شود. وب میوزیر امور خارجه منص

برخـورد   نخسـتین تا شاه بیاید. به این ترتیب سفر ناصرالدین شاه که نمایـانگر   اند داشته

  .  رسدبه پایان میجدي دیپلماتیک ایران با کشورهاي اروپایی بود 

اسـنادي و   هـاي گـزاره ،براساس روش شناسی کیفی و تفهمی در پدیدارشناسـی  

است که هـر چنـد در ظـاهر     هاي نانوشته فراوانیشاه داراي شاخصخاطرات ناصرالدین 

اما استخوان بنـدي مـتن او را انجـام داده و زبـان ناصـرالدین شـاه در        ، شونددیده نمی

و  هـا  نانوشـته کند. پدیدارشناسی به کشف هاي این جهان زیست تولید گزاره میشاخص

این بـر  بنـابر  .اه بدیهی و ناخودآگاه خو گرفتـه بـه آن کـار دارد   کشاندن متن از خاستگ

که بسـیار   ییها شاخص، سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ اساس تحلیل پدیدارشناسانه 

 اند شدهدهند و از سوي دیگر بسیار تکرار اهمیت دارند و شاکله اصلی متن را تشکیل می

  به شرح زیر است:

  



1390، زمستان 49، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ    22

  متافیزیکی و تقدیرگرا-1

هاي متافیزیکی بود کـه اغلـب   و سازه ها برداشتذهنیت ناصرالدین شاه براساس 

1.شدبراي مشروعیت بخشی به حکومت و برداشتن مسئولیت از خود به آن متمسک می

دهد به غالم خانه زادش نواب میکند، دستور در ابتداي سفر که قصد رفتن به فرنگ می

زبـان و  2)406: 4(سـند   .دانـد اهر آیه را خوب میاستخاره کند و او نیز ظ که یدالدولهمؤ

متافیزیکی است و همیشه خداوند را در همه کارهـا البتـه بـه صـورت      کامالًٌادبیات شاه 

-از همین منظر در اروپا که قـدم مـی   )95: 1379(دینانی، .بیندمیحاضر 3اراده گزاف

-د. در مورد پاریس مـی کنتوصیف میگذارد آنها را به بی اخالقی، هرج و مرج و هرزگی 

جز هرزگی، شـرارت و بـی   ه شهر سگ ساران است و ب ها شبنویسد: این شهر عصرها و 

هـا صـورت   ) در پاریس اقسام هرزگی253(سفرنامه: .دینی باري هیچ کار دیگري ندارند

همه در حـال خوشـگذرانی    ها ناپایدار است،ارد و همه رفاقت، هر کس رفیقی دگیردمی

  ن زن بسیار آسان است. هستند و گرفت

نیز در افکار شاه وجود دارد. در بسیاري از مواقع آغاز تمـدن و   گراییروحیه شرق

دهد. همه عناصر طبیعـی شـرقی و ایرانـی را از غـرب بیشـتر      صنعت را به شرق ربط می

رود. او حتـی کـوه دماونـد ایـران را از     دوست دارد و با اعتماد به نفس باالیی به سفر می

 وارهداند و همـ داند. صنعت و تکنیک غرب را باعث جنگ و آدم کشی میلندتر میآلپ ب

کـه همـه چیـز را آلـوده      دنگرو شهرهاي صنعتی با دیده تحقیر می ها کارخانهنسبت به 

از شریعت داشت به نحوي که نماز و قرآنش در سفر تـرك   دلبخواهانهبرداشتی . اند کرده

حـالل و   برخی مواقعآورد اما ا سجده شکر به جاي میشد و بعد از عبور از بحران هنمی

پایان تعبیر خواب و استخاره باور داشت.  خصوصاًو  ها اسطورهبه . کردحرام را رعایت نمی

بینـد در تـاالر   از سفر در خواب مـی  الخره تعبیر خوابم درست شد. پیشاب گوید:سفر می

                                                            
1

)60: 1383(طهماسب صفوي، بنگرید به:  یتی در تاریخ سیاسی ایرانگونه روایت مشروع براي تحلیل بهتر این - 
. همه اسناد سفر اول ناصرالدین شاه در کتابی که سفرنامه او چاپ شده است، آمده است. عدد اول شماره سند و 2

عدد دوم صفحه کتاب است. 
اد دارد اغلب در مقابـل حکیمـان   . غالمحسین دینانی در کتاب ماجراي فکر فلسفی در جهان اسالم جلد اول اعتق3

شد  هاي نقلی و اشاعره اي قرار داشتند که براي خداوند اراده گزاف متصور بودند و همین امر باعث میاسالمی گروه

که به تقدیرگرایی برسند. 
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اداري است. به محض ورود به راسم عزتمد الدوله در حال تدارك مو مع اند ستادهیابزرگی 

  )396: همان(. اي والده شاه است بیند که مشغول تشریفات عزه را میایران معتمدالدول

اسنادي که نخست وزیر، رجال سیاسی و نظامی و حتی رعیت و اهل حـرم   غالب

آکنده از واژگـان و ادبیـات    فرستادند،میبه صورت نامه رسمی، گزارش یا شرح احواالت 

.شاه پدیدار یک قدرت قدسی در روي زمـین و سـایه خداونـد اسـت     و متافیزیکی است

 بیشـتر بـراي   )56: 1383،طهماسب صـفوي براي بنیادهاي این نوع نگرش بنگرید به: (

احترام بـه   ،کشورهاي اروپایی جز روسیه، عثمانی و انگلیس که از ایران شناخت داشتند

ان  و صـفویه بـود. شـاه در کشـورهاي اروپـایی در      ایران به خاطر سابقه امپراطوري باست

بـراي   باالترین حد خود مورد استقبال قرار گرفت و مذاکرات و فنون دیپلماتیـک کـاملی  

مردم  ،هی و قدسیایران نیز به علت مشروعیت ال د. درت ایرانی در نظر گرفته شده بوهیأ

بـر زمـین   بـه نماینـدگی   رعیتی بودند که خداوند به آنها لطف کرده بود و سایه خـود را 

رعیتند حتی نخست وزیر و مادر شاه  آبادانی را برقرار کند. همه،فرستاده بود تا امنیت و 

دولتـی از واژگـان متـافیزیکی کـه شـاه را       ممهـور هاي رسمی نامهاز جمله ها نامهو در 

از واژگان دانند و شاه را اقدس همایونی می ها نامهاغلب . گیرندبهره می ،اندیس کردهتقد

هـاي  در نامه سپهساالر راجع به هزینـه  کنند.حضور، تشرف، زیارت و بندگی استفاده می

براي عزیمت مسعود، دست خط مبارك جهـان مطـاع را زیـارت     که سفر شاه آمده است

 "م مطاع، مطاع، مطـاع امرک": خاتمه همه اسناد آمده است کهدر ) 412: 7سند . (نمودم

ا چـاکر و  شهروندان ایران خـود ر  ،. در اسناد"فع االعلی مطلع مطاعاالمر اقدس االر"و یا 

. همه خواهند جان خود و همه عالم را فداي او سازنددانند که میبنده امیر قبله عالم می

شـوند تـا اعلـی    چاکران و جان نثارانی هستند که تصدق خاك پاي مبارك همایونی مـی 

ناهگاه عالمیـان آن غالمـان خانـه زاد و    حضرت ظل اله، قدر قدرت، اقدس شهریاري و پ

واژگـان نـوکر، چـاکر، غـالم،      اسـتفاده از  )530: 65سـند  . (نوکران و چاکران را ببخشد

38و 501: 42سند (.خوردفراوان به چشم میدر اسناد ار و ظل ظلیلشرفیاب، جان نث

 راي وجهـی اسـازد کـه شـاه د   مشـخص مـی   تحلیل اسناد با روش پدیدارشناسی )484:

بـه نحـوي کـه     )19-32: 1387(بـدلیس،  .متافیزیکی و آستانه مبارکی اسـت  ـقدسی  

سند از باال و پایین هیچ ربطی به موضوع ندارد و تنها به ستایش و  درصد 70نزدیک به 

. اما این ستایش کم کم عرف نامه نگاري رسـمی شـده اسـت و در    اند پرداختهتلمق شاه 

  دیده است. زبان دولتی و سیاسی نیز رعایت گر
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  استبداد مطلقه-2

سفر ناصرالدین شاه موضـوع اسـتبداد    يها گزارشبررسی پدیدارشناسانه اسناد و 

مطلقه را به صورت ذوب شـدن فردانیـت همـه شـهروندان در قـدرت بـی انتهـاي هـرم         

قـانون، مالکیـت و    افزون بـر آن، فقـدان  )216: 1383(موللی، 1.دهدحاکمیت نشان می

شـده اسـت. شـاه     نمایـان  ها نوشتهاه بر همه جوانب زندگی رعیت در سلطه مقتدرانه ش

اغلب با مردم مشکل دارد و اجتماعات انسـانی کـه اعتنـایی بـه جایگـاه او ندارنـد و یـا        

شـاه   همگـی نـزد  کنـد.  توصیف مـی ها صفتبا بدترین  را اند برجستهاشخاصی که کمی 

در راه او را دارند. در آغـاز سـفر    هایی پست و بی مقدارند که تنها ارزش فدا شدنانسان

خر برگشـت.   چه خوب شد حاجی :گویدکند میکه میرزا علی مقدس او را همراهی نمی

کـردیم، خـوردیم، رفتـیم و    رت که میل رود به این صوها به صورت جمع به کار میفعل

هـا مفـرد   لدر انتهاي سفر به خصوص در مواجهه با افـراد سرشـناس فعـ   اما  خوابیدیم .

و به خاطر آزاد بـودن، پـر   نالد شود. اغلب شاه از دست مردم در شهرهاي اروپایی میمی

ترسـد و در ذهـنش   . از مـردم مـی  کشـد شاد بودن آنها را به بـاد فحـش مـی    رو بودن و

نویسـد:  ند. در آلمـان مـی  توانـد بپـذیرد کـه رعیـت حـق اظهـار نظـر داشـته باشـ         نمی

ها آمدنـد،  کنند، تماشاي ما ایرانیببیند، اذیت میگذارند آدم جایی را ها نمیپدرسوخته

داد. شاه از هر گونه جماعت عـادي و مـردم رهـا شـده     عید آنها بود و شهر بوي بدي می

چرا که جایگاه شکوه و ابهت قدسی او را قبول ندارند و به او بـی اعتناینـد. در    ؛ترسدمی

افـواج مـردم در فرنـگ را بـد     نـد.  حشرات غریبی بودمهمانان ریختند و : گویدجایی می

در پاریس تـازه بـه مـردم     کند.داند که همیشه از حضور آنها احساس اذیت شدن میمی

فهمد شهر پاریس مربوط به همه مردم است، آنها دارالشـورا  کند و به خوبی میعادت می

 :دگویـ ترسد و میاما از آنها می )211(سفرنامه:، دارند و داراي وکیل در مجلس هستند 

زمـانی کـه سـوئیس را توصـیف     ذارند کارهایمان را انجام دهـیم.  گآنقدر زیادند که نمی

ه ایالـت دارد و هـر حکمـی کـ     22گوید: اینجا هیچ رئیس کلی وجود ندارد، می ،کندمی

او بارهـا بـه    )215یار هرج و مرج است. (همـان: بس شود وکنند اجرا می ءچند نفر امضا

                                                            
اي شـدن جامعـه،    هـا، تـوده   . براي تحلیل بسیار عمیق پدیدارشناسی روانکاوي اجتماعی از ذوب شـدن فردانیـت  1

کاوي سیاسی و اجتماعی که در آن رزشمند کرامت موللی پیرامون روانفرهنگ دورویی و ریاکاري بنگرید به کتاب ا

نماید.هاي زبانی استبداد ایرانی را بررسی می با رویکردي بومی ریشه
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دهد و هیچ شخص مهمی را آدم بـه حسـاب   نسبت می انهادبیبيها صفتاشخاص مهم 

خواهد او را ببیند، ناصرالدین شاه مشغول غذا خـوردن  آورد. در ایتالیا حاکم ونیز مینمی

دست چرب رفتم، حاکم را دیدم  :نویسدگوید بیا منتظر است. شاه میبود، سپهساالر می

  گورش را گم کرد و رفت. 

 نوشـته به شاه  خطاب اي مانده رسمی و غیر رسمی کهو اسناد به ج هانامههمه 

نویسنده باید غالمی و نـوکري رعیـت گونـه خـود را بـه       ي آنشده است در ابتدا و انتها

شوند: قربـان خـاك پـاي جـواهر آسـاي      اثبات برساند. همه اسناد با این گزاره شروع می

نویسند: جهـان مطـاع،   انه زاد و در مورد شاه میاقدس همایونی شوم. این چاکر، غالم خ

در سـندي آمـده    )504: 15سـند  . (نامه اینکه زیاده جسارت شـد  پایانو در  روحنا فدا

زمان و جان همه ایران قربان خاك پاي وجود مبارك باشـد کـه سـایه     و است که زمین

  )541: 71سند . (هی را از سر این خانه زادان کم نکندلمبارك ظل ال

دي هستند که خود را در قدرت مطلقـه شـاه محـو    استبدا محتوايسندها داراي 

کنند و بـا محـو کـردن فردانیـت بـه صـورت غیرمسـتقیم، از روي تـرس و پوشـیده          می

مادر و همسران شاه و وزیران نیز بر همین ولیعهد ، گویند. حتی لحنمیرا  شان خواسته

نیز قربـان خـاك    غالم خانه زاد و در ابتدا :منوال است. انتهاي نامه سپهساالر آمده است

: 60سـند  (.پاي همایون و اینکه جان ناقابل جمیع چاکران قربان خاك پاي شـما باشـد  

توزیع لذت، قـدرت و ثـروت در جامعـه همـه ایـن       عدم اغلب به علت)538: 64و 519

و تناقض اسناد در این است کـه ابتـدا   است موارد به صورت مطلقه به شاه بخشیده شده 

اما تقاضایی دارنـد کـه ایـن     ،خواهندنند و بعد بگویند که چیزي نمیباید خود را نابود ک

است که الزامات زندگی در متن استبدادي به ایرانیـان آموختـه    خود هنري ،کار پیچیده

  1.بود

  

  انسانی يها کیتکنفقدان و بی ادبی -3

                                                            
ن از منظـر  آثار فروید و بـه خصـوص لکـا   ، براي تحلیل روانکاوي اجتماعی راجع به استبداد و نابودي فردانیت  -1

دهند کاربرد فراوان دارد. اینکـه افعـال   هاي تاریخی خود را نشان میایی که بیشتر به صورت ترسیم سازهساختارگر

آید و تعادلی میـان لـذت،   شوند، خودشیفگی و فرهنگ تعارف به وجود میها ذوب می رود، فردانیتجمع به کار می

کـاوي اجتمـاعی جـاي    آید همه در پدیدارشناسـی روان نمیه وجود ثروت و قدرت به صورت تولید و توزیع عادالنه ب

کشانند. کنند و به نقد میگیرد که صورت هاي بدیهی یک دوره را آشکار میمی
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زبان ایرانی در دوره ناصرالدین شـاه فهمـی از روابـط، حقـوق، اقتصـاد و امنیـت       

کـرد تـا   مـی روکراسـی قـانونی ایجـاد    وب ،ندارد. اگر ناصرالدین شاه عاقل بـود  یالمللنیب

یابی به ملی و سیاست گذاري عملی براي دستحی از اهداف نخبگان سیاست خارجی طر

ـ اهداف را طراحی کنند. او نه تنها از علوم جدید سیاست و روابـط   بسـیار دور   الملـل  نیب

داند و زبان استبدادي، قبیلـه اي و  سیاسی را نیز نمی بلکه حتی آداب دیپلماتیک و ،بود

تربیت اشرافی نداشت. به جاي برآورد پتانسیل قدرت کشـورهاي اروپـایی و   رام نشده او 

که همزیستی مسالمت آمیز را دنبـال کنـد و تهدیـدات را از     ییها برنامهترسیم اهداف و 

پردازد. خلق و خوي بیند مییشبیه یک جهانگرد به توصیف هر چه که م ،ایران دور کند

فــور اي زبــانش را نیــز بــی ادب ســاخته اســت. در ســفرنامه او بــه واســتبدادي و قبیلــه

کنـد و آنهـا را بـه حیـوان تشـبیه      را مسخره می و دیگران که وزیران، شاهان ییها گزاره

طرخـان میـان سـال، چـاق و      گوید: زن حاکمشود. به عنوان مثال مییافت می، کندمی

اسـت کـه   ملکه آلمـان زنـی    )80سفرنامه: ت. (تاالر پادشاه پروس طویله اسه است،هرز

در آلمان خانه فردریک شارل ایسـتادیم، الحمدالـه نبـود.     داراي سه دندان گرازي است،

زن بیسـمارك بسـیار زشـت و بـدگل بـود بیچـاره        طور آلمان پیرمرد خرفتی بـود، امپرا

واژگانی است کـه   داد، بدگل است ؛نش بو میستند، دهاکثیف ه )97. (همان:بیسمارك

بله است، مات مات آدم عهد برادر پادشاه خر اگوید: ولیدر جایی می. شودمیتکرار  فراوان

ملکه رئیس قشون انگلیس مثـل گـاو اسـت.     يپسر عموکند. دوك وکامبریج را نگاه می

زن دوك  )159:همـان (.آلفرد سفیر سـابق انگلـیس مـرد کثیـف و پدرسـوخته ایسـت      

انگلیس زنی گنده مثل خرس است. اما چه بنویسم از پادشاه هلند، بر خدا پناه یک گاو، 

، دستم را فشار داد، انگشتم اند کردهرهایش ، پادشاه  اند گذاشتهیک خر است، اسمش را 

. در مـورد سـلطان عثمـانی بیشـتر     درآمد. وزیرمختار روسیه ریشش مثل شاخ گـاو بـود  

رسـو اسـت. دیوانـه اسـت و     نویسد: گنده، مداخله گر، بـی علـم و ت  میکند و ادبی میبی

  )349گذارند. (همان:احترام نمیترسند و داند، مردم هم از او نمیپلتیک نمی

اندرزنامـه نویسـی   ب ایرانیـانی باشـد کـه    این پادشاه قرار بود نماینده رفتـار و اد 

. شاه هیچ فهمـی از  1بوده است باستان تا کنوندوره از  شانیاسیساندیشه  اصلی جریان

                                                            
تـرین   هاي اندیشه سیاسی در ایران را به فقه، حکمت، عرفان و اندرزنامه تقسیم کرده انـد. یکـی از اصـلی    . جریان1

ائم مقـام  و قـ  نظام الملـک  ست که از عهد اردشیر، نامه تنسر تا ابن مقفع، سعدي و خواجههایی ا ها اندرزنامه جریان
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روابط سیاسی و دیپلماتیک ندارد. رفته بود مجلس، بانـک، دانشـگاه، مـوزه، تماشـاخانه،     

ـ بناها، سیاسـت  يا به توصیف ظاهراما تنه .ارتش را ببیند وروکراسی وب ویـژه  ه مداران و ب

بـرد.  زنان مشغول شد و فراموش کرد که کشورش در حـال زوال و تجزیـه بـه سـر مـی     

ي گیـري و مـاجراي   تم رأدر انگلیس کمی از سیسـ  ،داندمجلس آلمان را جایی خفه می

دارالشـوراي فرانسـه را بـه     کنـد. اما او تنها ظواهر را توصیف مـی  ،گوینداحزاب به او می

بـاغ وحـش را    هموارهکند که هرج و مرج است. صورت معرکه گیري عجیبی توصیف می

نویسـد و  می نهادهاي مدرن را در چند سطر وهد ددر چند صفحه شرح می کاملبسیار 

هیچ درکی از دولت، مصالح و منافع ملی در ذهنش وجود ندارد تـا جـایی   کند. عبور می

دهـد کـه آنهـا وارد انزلـی     که در آغاز سفر براي دیدن چند کشتی روس دست تکان می

هـا بتـرس و   وسنویسد که از راي به او می شوند. در همین لحظه مستوفی الممالک نامه

وارد  شـان یهایکشتایران هنوز خشک نشده که اگر اکنون  يها تیوالقرارداد جدا کردن 

حتـی طولـوزون    )400: 1سـند  (.سـازند تر مـی آیند و ایران را کوچکد همیشه مینشو

اي از شـاه   دانـد و در نامـه  مـی  طبیب فرانسوي نیز مصالح دولت و ملت را بهتـر از شـاه  

ت ایـران را کـه هنـوز    با این کار بکـار گوید:داد رویتر را لغو کند و میخواهد که قرارمی

  )555: 78سند . (سازیدباقی است نابود می

  

پدرساالري-4

هاي پدیدار شـدن  هاي جدید قدرت در اجتماعات انسانی به شیوهیکی از تکنیک

اي قبیله مندي شکلی استبدادي ومتعادالنه جنسیت اشاره دارد. در جوامعی که حکومت

، جنسیت نیز بـه صـورت مردسـاالر،    )17: 1384آبراهامیان:/ 42: 1385(ازغندي،دارد

مندي شـده اسـت. بـر اسـاس اندیشـه سیاسـی       ک طرفه و بسیار تبعیض آمیـز سـامان  ی

 موضـوعات علـم سیاسـت بـه شـمار      نیتریاصلجنسیت یکی از ، فمنیستی و پسامدرن 

  1.آیدمی

                                                                                                                                              
اي نداشـتند. (بنگریـد بـه     هـا نیـز بهـره    از ایـن دانـش   قاجار اند. شاهان دوره داري نوشتهدر باب حکمرانی و مملکت

)  1384طباطبایی،
زنـان  وره معاصر و بررسی انتقادي کمبود حضـور  براي بررسی یک تحلیل فمنیستی از تاریخ سیاسی ایران در د .1

  در عرصه عمومی بنگرید به :

Honarbin, Mehri (2010), Becoming Visible In Iran Women In Contemporary 
Iranian Society, London And New York: Tauris Academic Studies
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ص اول مملکـت در دوران زوال ایـران در تمـام    ناصرالدین شـاه بـه عنـوان شـخ    

جنسـیتی در   شده داریپدهاي سفرنامه و اسناد به جاي مانده از سفر اول به فرنگ، سازه

همـه   حذف شدگاندهد. زنان در زبان ایرانی میایران را به صورت ناخودآگاهانه انعکاس 

دي گرفتـه  ه تصـمیمات عقالنـی و جـ   در عرصـه عمـومی و آنجـا کـ     جا حاضر هستند و

شوند و در عرصه خصوصی و ذهنیت قدرت، بسـیار پابرجـا هسـتند و    شود، حذف میمی

نـان در  گرد و خیره مردان در عین حاشیه رانـی ز اي دارند. چشمان هرزهحضور گسترده

ویژه ه این امر ب )182: 1387،تانگ(.همیشه دنبال آنانند واقعیت به صورت ناخودآگاهی

وضـوح   ،شیوه تنظـیم روابـط یـک طرفـه و مردسـاالرانه اسـت      در جوامع استبدادي که 

,Scot Aghaie(.بیشتري دارد 2005:45-56(  

و تنظیم نادرست غریزه جنسیت هماننـد قـدرت و ثـروت باعـث      توزیع نامتعادل

ترین موضوعات گزارشات، اسناد و سفرنامه ناصرالدین شاه به یکی از اصلی که شده است

داشـت و از سـوي دیگـر هـر زن      زنان فراوانیط پیدا کند. شاه زنان و توصیف آنان ارتبا

سـراي او راه پیـدا   دیـد بـه حرم  در عرصـه عمـومی مـی    را کـه  زیبا در هر سن و شرایط

زنان از نظر او موجوداتی هستند که براي مردها خلق  )810: 1384(روزگاران:1.کردمی

د، باید عکس آن عمل شود. در اند، در امر عمومی نباید دخالت کنند و هر چه گفتنشده

از روسـیه   برد، با اقـدامات سپهسـاالر آنـان   ابتداي سفر برخی از زنان حرم را با خود می

شود. انیس الدوله را دوست دارد و برخی مواقع اسم او را به می گردند و شاه گریانبازمی

ـ توصیف می آورد. اغلب زنان را بدصورت واژگان انگلیسی می  دگل، جاهـل و کند، الغر، ب

نگـاه   اش عالقـه چشمانش همیشه به دنبال زنان است و یکـی از تفریحـات مـورد    چاق . 

به نحوي که اگر زن زیبا در جایی نباشـد آنجـا    ،کردن، آرزو کردن و وصف زنان زیباست

د زیـاد وصـف   انکه سیاسی نبودهچه زن در سفر دیده حتی آنان هر باًیتقرداند. را بد می

اش دختر ایلچی انگلیس را خوشـگل، شـیرین و خـوب وصـف     ان خیرهکرده است. چشم

کنـد، آه  ا کـه وصـف مـی   هـاي زیبـا ر  ) زن64(سـفرنامه:  ؟گوید چه فایـده کند و میمی

دهـد بـه   نویسد: باغ تفرج است و بس میوه نمیگوید حیف و در جایی میکشد و میمی

انگلیس هر جا که نگاه  در )120ش. (همان:سد سیب درخت قامترکس / جز به نظر نمی

                                                            
زن رسمی داشت و در  85آمده است که ناصرالدین شاه در اثر ارزشمند دکتر زرین کوب به نام روزگاران چنین  .1

یافـت او را بـه حرمسـرا وارد    مـی کرد، به این معنا که هر زن زیبـایی در هـر کجـا    زن نگهداري می 1500حرمسرا 

810کرد. روزگاران: می
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کردند. همه جا بـه دنبـال زنـان    زن خوشگل بود، در آلمان و بلژیک زنان کار می کردمی

توانـد، اي کـاش   امـا نمـی   .آنها را صاحب شود و خواهد مثل ایران باشداست و دلش می

خورد. زنان ایلچی، ملکـه، وزیـر و حتـی    نویسد و افسوس میمی، آورد، اما چه فایده می

کند تا جایی که در اتریش براي دیدن زنـان دوربـین بـه دسـت     ردم عادي را وصف میم

ادبانـه و بسـیار   توانم بنویسم. این سـبک بـی  آنقدر زیبایند که دیگر نمی: نویسدگیرد و میمی

نگـرد نتیجـه اسـتبداد و بـی     در حیطه خصوصی می مهمپدرساالرانه که زنان را سوژه بسیار 

ان عهد قاجاري است. حتی مادر شاه و مهدعلیا نیز در جو پدرساالرانه حق بودن رعیت در ایر

گوینـد: حضـور مبـارك اعلـی     مـی  چنین، نویسندکه به شاه می ییها نامهکنند و در سیر می

شما کند، مژده سـالمتی  قدر قدرت، شاهنشاه ارواحنا فداه که خداوند جان مرا قربان  حضرت

  ). 434: 20و487: 39سند (.زاريزبان عاجز است از شکرگ وجود مبارك

  

  ايزبان قبیله-5

ایــران،  در قاجاریــه حکومــت اي هماننــدمندي قــدرت در اســتبداد قبیلــهســامان

داري را نسـل بـه   و تربیـت مملکتـ   توانست در خود سیستمی را ایجاد کند که تعلیمنمی

اژگـان بسـیار   اي، سـاده و داراي و نسل به شاهان منتقل کند. ذهنیت شاهان اغلب قبیله

دیدنـد. بـه محـض    نیروي شمشیر می ومحدودي بود که قدرت را در نیروهاي خدادادي 

روي کار آمدن یک قبیله و غلبه بر دشمنان داخلی و خارجی سلسله داراي عصبیتی بود 

امـا بـه محـض اینکـه      )47-65: 1384(آبراهامیـان،  .زدکه شمشیر حرف نهـایی را مـی  

گـردد بـه سـمت اقتـدار     ز عصبیت آقامحمد خان قاجار دور میاي، به عنوان مثال اقبیله

رسد که نه قدرت شمشیر را دارد و نه تدبیر قلم را. ناصرالدین شـاه  ناصرالدین شاهی می

به عنوان حاکم ایران داراي ذهنیت بسیار ساده و بدوي است و انگار هـیچ علمـی را یـاد    

دین شاه یک پدیدار اصلی ذهنیت ناصرالندارد که از دریچه آن دنیا را تفسیر کند. متافیز

اما زمانی که بـه فرنـگ    )823: 1384(زرین کوب، .گرا دارداست که اغلب وجهی تقدیر

کند هیچ گونه دانشی که با عینک آن، کند و شروع به توصیف و گزارش سفر میسفر می

ود را دنیا را بنگرد ندارد و شبیه به دوربین عکاسی خالی و بدون پیش فـرض اطـراف خـ   

،هــاي انســانی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادي کــه بمانــدکنــد. تکنولــوژيوصــف مــی
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)Foucault,2008-2011( وصـف   1.داندهاي مکانیکی و طبیعی را نیز نمیحتی تکنولوژي

غذا خوردن، زنان زیبـا، حیوانـات، حـاالت درونـی، معمـاري، آب و هـوا، رقـص، شـکار،         

است.  در برگرفتهشاه را  هايشاي از گزارتفریحات و شادي بخش عمده

ناصرالدین شاه نه تکنیک انسانی را یاد گرفت و شـرح داد   ،در طول پنج ماه سفر

نویسد: از خواب برخواستیم، نهـار  شد. او فقط می مند عالقهمدرن  يهايتکنولوژو نه به 

 کـامالً رفتیم. به شکار ، میل کردیم، دیدیم، تفریح کردیم ویا شام خوردیم، خسته بودیم

هـاي دم دسـتی و   که به زبان قبیله اي و تکنولـوژي  را ايمشخص است که او هر پدیده

کند. ذهنیت ساده و بی سواد ناصرالدین شاه در همه ساده نزدیک باشد بهتر توصیف می

جا دغدغه شادي، امور غیرمنتظـره، مهمـانی، شـکار و دیـدن زن و حیـوان را دارد و در      

پیشتاز است. جالب آنجاست که به شکار و کم ارزش ظاهري  يهایژگیووصف حاالت و 

در حالی که نسـبت  ، کند را وصف می یوانات عالقه دارد و مشتاقانه و جزئی آنهادیدن ح

اي نـدارد و  رس، دانشگاه و کارخانـه هـیچ عالقـه   روکراسی، قانون، بودجه نویسی، بووبه ب

کنـد. در  و تمدن غربی را نقـد مـی   ندارد. در برخی مواقع عقالنیت سعی در آموختن نیز

گوید: در جاي دیگر می و اکتشافات از شرق آغاز شده است و اختراعات :گویدیک جا می

و بسیار بـه کـارگران    اند کردههاي انگلیس به خاطر دود زیاد روي مردم را سیاه کارخانه

نویسـد: اغلـب   یهاي آلمان ماز کارخانه بازدیددر  )178خندید. (سفرنامه:میسیاه شده 

 کنند، کارخانه انگلیس، کروپ آلمـان، تـوپ، تفنـگ و گلولـه    اختراعات انسان را تلف می

دنبـال داشـته    اند و اختراعات بشر نابودي بشر را بهبراي کشتن جنس انسان ایجاد کرده

 يهـا  اسـب رود، از کوه خوب بـاال مـی   ،نویسدطور که میشاه همان )184است. (همان: 

                                                            
ی بـر  هاي معروف خود در کلژدوفرانس مرکز فلسفه سیاسی روزگار خـویش بـه درسـت   میشل فوکو در سخنرانی .1

هـاي   هاي قدرت و مبانی حکمرانی بر خود در طول تاریخ اشاره کرده است. در تمـام ایـن مقالـه تکنولـوژي     تکنیک

 تورهاي قدرت، قدرت شبانی، حکومت مندي و قدرت از میشل فوکو به عاریت گرفته شده است. حکمرانی بر خود،

بـه عرصـه سیاسـت کشـیده شـده اسـت و       کنترل جمعیت موضوعاتی است که با خوانش هایدگري از تکنولـوژي  

  محوریت اصلی را در نگاه جدید به قدرت پیدا کرده است. بنگرید به:

Foucault, Michel (2008),The Birth Of Biopolitics Lectures At The Collge De 
France, 1978–79, Edited By Michel Senellart, London:  Palgrave Macmillan
Foucault, Michel (2011),The Courage Of The Truth (The Government Of Self 
And Others Ii) Lectures At The Collège De France 1983–1984, Edited By 
Frédéric Gros General Editors: François Ewald And Alessandro Fontana English 
Series Editor: Arnold I. Davidson Translated By Graham Burchell, London:  
Palgrave Macmillan.
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دانـد و هـر امـري بـه جـز      کند، فرق بین آهو و شوکا را مـی را توصیف می لشکر فرانسه

سـفرنامه را   کـه  کند. بـه راسـتی کسـی   داند و وصف میجدید قدرت را می يها کیتکن

  آن را نوشته باشد.  پادشاهیکند بخواند گمان نمی

  

  

  نتیجه گیري

 گاهدیـد  نویسـد و قصـد دارد از زاویـه احـواالت و    همین که ناصرالدین شـاه مـی  

داراي اهمیـت دارد و   آن روزگـار شخصی خود دنیا را بنگرد براي تحلیل عرصه سیاسـی  

. از بررسی پدیدارشناسانه استگر ورود ایران به عصر جدید وجهی عقالنی است که نمایان

تـوان  مـی  یسیاسی و دیپلماتیک سفر اول ناصرالدین شـاه بـه خـوب    يها گزارشاسناد و 

با مشکالت داخلی  هاي سیاسی و دیپلماتیک ایران در مواجههکدریافت که زبان و تکنی

بـا متـون    ارجی بسیار نـاتوان، ابتـدایی و بـی ارتبـاط    ها و تهدیدهاي خفرصتویژه ه و ب

هاي به کار گرفته شده ایرانی در سفر اول ناصرالدین . ماهیت تکنیکاستدر آنها  مندرج

متافیزیـک   حـاوي استبدادي دارد که  ر واي، مردساالري با ساختار قبیلهشاه پیوند آشکا

  گیرد.الملل از داخل این فضا براي ایران شکل میتقدیرگرایی است و عرصه سیاسی بین

  

  ررسی پدیدارشناسانه اسناد و گزارشات سفر ناصرالدین شاه به فرنگ/ درصد موضوعاتب

درصد تکرار و اهمیتتقسیمات درونیموضوعات

تفریح، سرگرمی، حاالت 

صیشخ

توصیف مردم، نخبگان، زنان، باغ 

وحش، تماشاخانه و افعال روزمره

70%

هاي صنعت و تکنولوژي

طبیعی

کارخانه، دانشگاه، اختراعات و 

اکتشافات

20%

قدرت و  يها کیتکن

انسانی يها کیتکن

مجلس، ارتش، دولت ملی، قانون، 

بوروکراسی و تجارتخانه

10%

  

ء تکنیک در مواجهه با فرنگیـان داشـت کـه در    هرم حاکمیت ایران سه نوع خال 

نهایت باعث فروپاشی آنان گردید.
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ادب دیپلماتیک است. ساختار سیاسـی ایـران در دوره    فقدانخالء اول مربوط به 

یفسـت  مان گرفـت و بر اساس خون و تبار صورت میاي بود و چرخش قدرت قاجار قبیله

. در چنـین محیطـی آداب   بـود ابی ها بـه صـورت انتسـ   تقسیم قدرت براساس نسب نامه

. شاه ایـران ادب و نزاکـت را   جاي داشتدیپلمات در سیطره اخالق استبدادي و اشرافی 

هـاي  کند و نه تنها علم سیاست و فنون قدرت جدید، بلکه در حـد اندرزنامـه  رعایت نمی

 ایرانی نیز رفتار با سران کشورها را نیاموختـه اسـت. شـاه در حکـم یـک مسـافر و دوره      

گردي است که بسیار بی ادب و چشم چران است و بدون توجه به هدف سفر و یا توجـه  

آورد و از بـاال بـه   به مصلحت و منافع ملی ایران تنها زبان رام نشده خود را بر صفحه می

  کند. پایین به همه بی احترامی می

هـاي  گیـان در تکنولـوژي  دانست کـه فرن خالء تکنیک طبیعی است. شاه می مدو

طریقــه ســاختن  کــهرفتــه بــود . او انــد داشــتهشــکی پیشــرفت بســیاري هندســی و پزم

هاي مختلف را از نزدیک ببیند تا بتواند آنهـا را وارد ایـران سـازد و از پارچـه تـا      کارخانه

انـه،  صنایع دفاعی و امنیتی را به لحاظ سخت افزاري در داخـل تولیـد کنـد. شـاه کارخ    

خـود  بـرد و هـیچ حـس    اما تنهـا لـذت مـی    ، بیندا میها رقطار، ماشین، تلگراف و جاده

و  انـد  بـوده قدرتمنـد چـرا کـه بـه نظـر او روزگـاري ایـران و چـین نیـز          .ندارد يانتقاد

. بـراي برخـی از اسـامی    انـد  شدهمدرن طبیعی باعث جنگ و روسیاهی بشر  يها کیتکن

سوراخ  سکه بخار ومثل ماهی خانه، کال .کندزیبا و ماندگاري انتخاب می يها نامخارجی 

  یابد.اما دلیلی براي انتقال آنها به ایران نمی ،(تونل)

هـاي امـور   ترین خالء در ایـران عهـد ناصـري بـه کمبـود تکنیـک      سومین و مهم

روکراسی، ارتش، دولت وگردد. ناصرالدین شاه فهمی از بمیعمومی، انسانی و سیاسی باز

حـذف شـده اسـناد و    گزینـه  تـرین  گبـزر  بورس ندارد و سیاست نون وملی، مجلس، قا

همیشـه از ظـواهر، معمـاري و     رود.هاي سیاسی و دیپلماتیـک او بـه شـمار مـی    گزارش

نویسـد و چنـدان رابطـه مناسـبی بـا نهادهـاي       می ها انسانهاي توصیفی بناها و ویژگی

کراتیک قدرت مدرن ندارد. در ذهنیت شاه موضوعی به معناي مصلحت و منافع ملی وروب

دانـد  بیشتر به دنبال دیدن، خوردن، آشامیدن و تفریح اسـت و نمـی  و بسته است نقش ن

که راز اصلی موفقیت کشورهاي پیشرفته به دست نخبگان علوم انسـانی اسـت. تنهـا در    

دهی هـاي جدیـدي بـراي سـامان    کند که قانون و تکنیکسفر درك میانگلستان و اواخر 

  .   گرددمی ترکاملشود فهم سیاسی او ک میت الزم است و هر چه به پایان سفر نزدیقدر
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زوال تکنیکهای قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار

(پدیدارشناسی سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ)


                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 روح اله اسلامی
 


فاطمه ذوالفقاریان


چکیده

انسانها تا هنگامی که مواجهه عملی و اندیشهای با غیر پیدا نکنند، توان شناخت و خودآگاهی بدست نميآورند، به ویژه آنکه جماعت انسانی دارای سابقه تاریخی، فلسفی، سیاسی باستانی و امپراطوری باشند که درجات ماندن در خود با تصورات نارسیستی در آنها تشدید میشود. این مقاله قصد دارد به بررسی یکی از نخستین برخوردهای ایرانیان در اواخر دوره قاجار با فرهنگ و تمدن غرب بپردازد. نگهبان زبان و فرهنگ ایرانی از رأس هرم حاکمیت یعنی ناصرالدین شاه انتخاب شده است و قصد بر آن است با تکیه بر نوشتهها و اسناد به جای مانده از سفر تاریخی پنج ماهه او به روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش، سوئیس، ایتالیا و عثمانی تصویری زبانی ترسیم گردد تا در پرتو آن نشان داده شود که چگونه تکنولوژیهای قدرت سیاسی و دیپلماتیک ایران در پایان عهد قاجار رویهای زوالی پیدا کرده است. روش نوشتار حاضر به دلیل همدلی سنت و فرهنگ سیاست عهد قاجار با بسترهای ضد مدرنیته و روشنگری و به ویژه تأکید نهایی بر تکنولوژی، پدیدارشناسی انتخاب شده است. با استفاده از شیوههایی که این روش برای تحلیل گزارشها و اسناد سیاسی، دیپلماتیک و تاریخی در اختیار محققان قرار میدهد به دنبال تبیین این نکته باید بود که چگونه زبان رام نشده، بیادبانه، متافیزیکی، تقدیرگرا، استبدادی، پدرسالارانه و قبیلهای ناصرالدین شاه ترسیم کننده وجهی از سیاست در حال زوال و فروپاشی قاجارهاست که متأسفانه در این دوران انحطاط آمیز، زمینه تجزیه و زوال ایران را فراهم میآورد. این نوشتار بررسی پدیدارشناسانه نخستین برخورد هرم حاکمیت ایران با کشورهای قدرتمند را ترسیم میکند و زوال تکنولوژیهای قدرت در سیاست نظری و عملی قاجارها را نشان میدهد. 

واژگان کلیدی: تکنیک های  قدرت دیپلماتیک، قاجار، ناصرالدین شاه

بیان مسئله

تاریخ ایران همواره درگیری میان نیروهای قبیلهای و یکجانشین را در خود داشته است. قبایلی که با عصبیت و تبارهای نژادی به ویژه از طریق زندگی آزاد و هم نوا با طبیعت بر نیروهای کشاورز، تاجر، دهقان و صنعتگر حمله میکردند و دستاوردهای آنان را به غنیمت میگرفتند. (Salama, 2011:77-103) پس از به قدرت رسیدن این قبایل، عصبیت شان از دست میرفت و انسانهایی متمدن میشدند و در این فاصله هزاران متفکر، نخست وزیر، دهقان و اندیشمند را خون جگر خورده زیر خاک کرده بودند. اغلب سلسلهها و حکام ایرانی از قبایل بیابانگردی بودند که دوره زوال شان زمان عقلانی شدن شان بود. قاجاریه نیز یکی از منحطترین و بیخردترین سلسلههای ایرانی بود که خاستگاهی قبیلهای داشت. صفویه وحدت امپراطوری ایران را بازگرداند و ایران در این دوره به ویژه زمان شاه عباس با سایر کشورهای منطقه و جهان برابر بود. به علت استبداد ایرانی (کاتوزیان،1383: 52) تصلب ساختاری اندیشه سیاسی، توهم توطئه و نابودی نخبگان به همراه تعصب مذهبی این سلسله فروپاشید و دورانی که ایران باید از عهد میانی به دوره معاصر قدم بگذارد، در جا زد و به لحاظ تکنولوژیهای طبیعی و انسانی در متافیزیک سنتی خود باقی ماند. ایران از صفویه تا مشروطه بیتاریخ میشود و تنها تقدیرگرایی تکراری و ظلم و نابرابری به همراه جهل، مریضی و خرافات بر آن حاکم میشود. 

ملت یعنی رعیتهای فقیر، دولت یعنی دربار استبدادی مبتنی بر روابط خون و نژادی جای هر گونه عقلانیت، خلاقیت و گشودن افقهای جدید را میبندند و به کلی ارتباط دانش و قدرت قطع میگردد. (Smart, 2002:68) اما در غرب، کشورهای اروپایی از قرن 16 به بعد با گسترش شهرنشینی، مهاجرت، ایجاد دولت ملی، ارتش، تأسیس پارلمان و اختراعات و اکتشافات در حال ایجاد تاریخ بودند. ایران در ابتدای قاجاریه به شکل جدی و کاملاً اجباری با غرب برخورد کرد. کشورهای روسیه، انگلستان و فرانسه با سامانههای جدید قدرت و تکنولوژیهای پیشرفته از ماشین، توپ، بخار، الکتریسیته تا کشتی، ارتش، دانشگاه و بوروکراسی به همراه نظامی برنامه ریزی شده ایران را طعمهای مناسب دیدند و دربار به انحطاط رفته قاجار همچون بیابانگردانی خیره با منطق سنتی خود وارد دنیای جدید شدند. این نوشتار قصد دارد که از زاویهای پدیدارشناسانه منطق و نوع نگرش حاکمان ایران با تمرکز بر ناصرالدین شاه را در ارتباط با سامانههای تمدنی غرب مورد واکاوی قرار دهد. ناصرالدین شاه انسانی مهربان، کنجکاو و آماده بود اما خوی قبیلهای داشت و نزدیک به نیم قرن بر ایران حکومت کرد. پس از کشتن امیرکبیر احساس کرد که شاه شده است ؛ اما نمیخواست امور مملکتی وقت لذت او را بگیرد. بنابراین سپهسالار را که غلام خانه زادی کاردان بود به صدراعظمی انتخاب کرد. سپهسالار نیز میدانست که قاجاریه با شکستهای متعدد و از دست دادن بخشهای شمال و شرق ایران در حال زوال است و قصد داشت با کمک کشورهای خارجی به ویژه پول و تکنولوژی آنها اصلاحاتی در ایران به وجود آورد. از این رو با دادن امتیاز به رویتر و قرض گرفتن پول به سراغ ناصرالدین شاه رفت و آنقدر از پیشرفتها، جذابیتها و زیباییهای غرب گفت که حس کنجکاوی او را برانگیخت و شاه بعد از استخاره تصمیم به سفر فرنگ گرفت.

ناصرالدین شاه با دست خط خود مینویسد: قصد دارم به سفر فرنگ بروم با سلاطین عظیمالشأن اروپ آشنا شده و استحکام مراودات نماییم، اتحاد را بیشتر کنیم و از صنایع و آداب و رسوم و سنة قوانین محکم در مورد لوازم عسکریه مدارس عامه و خاصه و مجالس فواید و عوام و همینطور کارخانهها آنچه فایده دولت و ملت است برگیریم. (سفرنامه:32)
 البته او در پایان سفر تنها هدایا و سوغاتیها را فایده سفر میداند و میگوید: «سفر مجال نداد مذاکره کنیم». این سفر که با همراهی سپهسالار، عضدالملک، شاهزادهها و بسیاری از درباریان در مدت پنج ماه و اندی صورت میگیرد به خوبی با تحلیل محتوای گزارشها، خاطرات و سندهای به جای مانده این مسئله را روشن میسازد که زبان قبیلهای، استبدادی، پدرسالارانه و بیادبانه قاجارها توانایی ارتباط دیپلماتیک و سیاسی در سطوح تصمیم سازی کشور را ندارد.  نوشتار حاضر به دنبال بررسی یکی از نخستین برخوردهای رسمی و دیپلماتیک در سطح عالی ایران با کشورهای قدرتمند اروپایی است که در پرتو واکاوی نانوشتههای متن میتوان خلاء تکنیک و بحران تکنولوژی زوالی قاجار را مشاهده کرد که چگونه تاریخ شکوهمند ایران را به سمت تجزیه و فروپاشی جلو بردند.

روش پدیدارشناسی در تحلیل اسناد و گزارشها
 

پدیدارشناسی، تکامل تحقیقات کانت و وبر محسوب میشود که روشی تفهمی و کیفی در مطالعات علوم انسانی است و در بررسی تاریخ و کشف ذهنیتهای حاکم بر اسناد و متون دیپلماتیک و تاریخی کاربرد فراوان دارد. این روش توسط هوسرل و هایدگر که از جنگ، سرمایه داری و تهاجم مدرنیته و روشهای کمی به زندگی طبیعی و انسانی نگران شده بودند پایه گذاری شد. (جمادی،1385) پدیدارشناسی در مقابل روشهای پوزیتیویستی، ساختاری و انتقادی راه جداگانهای را برای بررسی قصدیتها و کنشهای جمعی انسان گشود. (رشیدیان،1385: 423-411) تاریخ، زبان و جبرهای سازهای حاکم بر متون تاریخی در روش پدیدارشناسی اهمیت مرکزی دارد. (Husserl,2008:76) بر اساس این روش انسانها پرتاب شده در جهان هستند و با توجه به موقعیتهای زبانی، تاریخی و جهان زیستی که در آن قرار میگیرند ناچار از زندگی در متون هستند. (خالقی،1382: 204-174) این روش دغدغه نقد مدرنیته دارد و ریاضی کردن جهان به صورت کمی گرایی که بر همه عرصه های زندگی حاکم شده است را چالش و بحران زندگی جدید میداند و اعتقاد دارد برای بررسی کنش و اندیشه انسانها باید از منظر پدیداری و تفهمی وارد شد. (هوسرل، 1385: 234) واژههای شک کردن، تعلیق آگاهی (اپوخه)، قصدیت، جهان زیست، تقویم (هوسرل، 1381: 87) در این روش بسیار به کار میرود و به صورت کاربردی زمانی که متون و اسناد سیاسی و دیپلماتیک را بررسی مینماید، دغدغه دارد که نانوشتهها و جهان زیست مقوم متن را شناسایی کند. (هوی،1382) روابط قدرت و سازههای زبانی به گونه ای بسیار ریز واژگان و جملات را در جو فرهنگی خاصی قرار میدهند که از مطالعه آنها میتوان بسیاری از ویژگیهای دوره تاریخی، خالقان و متون را تحلیل عمیق کرد. اینکه برای سفر ناصرالدین شاه و مجموعه اسناد و گزارشهای به جای مانده از این سفر، پدیدارشناسی را انتخاب کردهایم به دلایل زیر است.

مجموعه گزارشها و اسناد به جای مانده از سفر ناصرالدین شاه دارای جهان زیستی به شدت متافیزیکی و سنتی است و برای فهم عمیق آن یکی از بهترین روشهایی که به سنت احترام میگذارد و منطق آن را به نقد نمیکشد، پدیدارشناسی است. از سوی دیگر بررسی روابط قدرت در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط با یکدیگر نیاز به روشی کیفی و کلی دارد که تنها در پدیدارشناسی میتوان سراغ گرفت. نشان دادن ناخودآگاه قبیلهای و سازوبرگهای فرهنگ استبدادی و پدرسالار در ایران چارهای نمیگذاشت جز اینکه روشی به کار گرفته شود که رویکرد نقادانه به مدرنیته دارد و با تمرکزی که بر تفسیر متون دارد نوعی از زبان شناسی اجتماعی را آشکار سازد. از سوی دیگر فرضیه نوشتار حاضر، بحران و زوال تکنولوژیهای قدرت در ایران است و یکی از روشهایی که دغدغه تکنیک دارد و به صورت ابزاری به تکنولوژی نگاه نمیکند، پدیدارشناسی است، چرا که بر این باور است تکنولوژی، جهان زیست خاص خود را دارد (جمادی، 1385: 689 / هایدگر،1377: 5) و انسان به راحتی نمیتواند آن طور که میخواهد خارج از صورتهای جبر زبانی، سازهای و فرهنگی کنشگری و اندیشه ورزی کند. (Drummond,2000:55-66) به طور خلاصه در سفر ناصرالدین شاه روایتهای متافیزیکی و سنتی و ساختارهای قبیلهای و استبدادی در یکدیگر تنیده شده است. شاه اعتقاد دارد که شرقیها و به ویژه ایرانیها تمدنی با شکوه داشتهاند و اکنون تکنولوژی غرب جهان را به سمت بحران و آدم کشی سوق دادهاست.
 زبان پدرسالارانه و رام نشده هرم حاکمیت ایران به شکلی بسیار ساده، ابتدایی و تکنیکهای دم دست حضوری با تکنولوژیهای مدرن غرب برخورد کرد و همه تلاشهای درونی و اصلاحی قاجار از جمله خود ناصرالدین شاه در جهان زیست قبیلهای شکست خورد که نتیجه آن تحقیر خارجی، تجزیه ایران، وابستگی، شکست در جنگها و تشدید استبداد بود.  

آغاز سفر به فرنگ

در 31 شهر صفر 1290 هجری قمری بعد از یک سال که همه میدانستند ناصرالدين شاه قصد سفر به فرنگ دارد، سفر او با استخاره آغاز شد. کاروان بزرگی پس از خداحافظی از تهران به قزوین حرکت کرد و شاه در راه از هیچ گونه اقدام خوشگذرانی و تفریح امتناع نمیکرد. در راه که اخبار سیستان میرسید او نگران میشد، چرا که همیشه ترس داشت همانند پدر و پدربزرگ خود برخی از قسمتهای ایران را از دست بدهد. غم سیستان در طول سفر فرنگ چون خوره به جان ناصرالدین شاه افتاده بود و همیشه عیش، تفریح و شادیهای سفر را از او میگرفت. اکنون او میبایست نقش شاه ایران را داشته باشد اما رفتار و افکارش به گونه ایست که تداعی کننده سفر رئیس یک ایل بزرگ میباشد. او برای اینکه به روسیه برسد روستاها و شهرهای ایران را زیر پا میگذاشت؛ اما متأسفانه در اندیشه او بحثی، کلمه اعتراضی و هیچ گونه مطلبی راجع به وضع رعیت، آبادانی کشور و یا شیوه های اداره امر عمومی وجود نداشت. او با اینکه در رأس هرم حاکمیت ایران قرار دارد، اما مجموعه نوشتهها و گزارشها کاملاً این مطلب را میرساند که سیاست را ذاتی قدسی و الهی میداند که خداوند به او هدیه کرده است. همواره از جزئیترین خوراک، پوشاک، ظاهر مردم و زیباییها میگوید، اما دریغ از ذره ای منطق و استدلال ملی برای آبادانی کشوری که شاه آن است. او به عنوان رئیس یک ایل و جنگجویی فاتح، اما خوش گذران که عصبیت قبیلهایاش تبدیل به تجمل شده است تنها امور خصوصی را شرح میدهد و به قول آرنت شبیه حیوانی زحمتکش و تلاشگر است تا انسانی که به حوزه عمومی و سیاست توجه دارد. (آرنت،1390: 158) از ایران با راههای ناامن و خاکی جدا میشود تا به مرزهای روسیه ای برسد که اکنون کشتیهای بخار به دنبال او آمدهاند. ذهنیت ناصرالدین شاه به شدت جنسی است و چشمان خیره او به دنبال زیبارویانی است که باید در گزارشات جای آبادی ایران را بگیرند. او حرم و برخی زنان خود از جمله انیس الدوله، خورشید، عایشه و معصومه را با خود میبرد. 

به شهر تفلیس که وارد میشود همانند بادکوبه میگوید: همه چیز کثیف است. مردم اینجا نیز بدگل و کثیف هستند. (سفرنامه،1377 :28) شاه تازه از دربار تمیز و غلامان کمر به خدمت بسته جدا شده است، طبیعی است که در هجوم مردم و دیدن بیش از اندازه روزمره رعیت بدون شکوه دربار به آنها صفت کثافت بدهد. دوباره از باران، وضع طبیعی و حالات روانی خود میگوید تا اینکه به سمت راه آهن میروند. حرم هم به دنبال او سوار میشوند و شاه میگوید خیلی تند میرود ، اما کمکم عادت کردیم و از لغزش خط کاملاً معلوم است که چگونه است. (همان:39) ایالتهای شمالی در جنگهای ایران و روس بر اساس عهدنامه گلستان و ترکمانچای از ایران جدا میشوند (مهدوی،1377: 236-222) و ناصرالدین شاه هرچند غم سیستان را با خود دارد، اما هیچ گزاره و جملهای راجع به آنها نمیآورد. ذهنیت شاه بسیار قبیلهای، استبدادی و ساده است و توانایی مقایسه و منطق خودآگاهی انتقادی ندارد. او بیشتر در نقش یک جهانگرد قبیلهای عمل میکند تا حاکم کشوری که در حال قدم گذاردن به دوران جدید است. در این سفر صدراعظم، معتمدالملک، عضدالملک، صنیع الدوله، امین السلطنه، امین السلطان، حکیم طولوزون، اعتضاد السلطنه، علاءالدوله، عمادالدوله، حسن علی خان گروسی، نصرت الدوله و عزالدوله همراه شاه بودند. (سفرنامه:24-23) بسیاری بر این باور بودند که طی این سفر شاه متحدان زیادی به دست خواهد آورد، سلاح میخرد و ارتش را نظم میدهد، یاد میگیرد با دیگران مشورت کند و بوروکراسی و مجلس و عدالت خانه راه میاندازد. کارخانه و مدرسه میبیند و بیشتر با شهروندان و اندیشه آزادی آشنا میشود. به این ترتیب از شهرها و ایالات شمالی با کشتی و راه آهن وارد روسیه میشوند.  

ناصرالدین شاه در روسیه

پس از طی کردن دریای پرآشوب، شاه و همراهان وارد روسیه میشوند. این کشور که همسایه قدرتمند شمالی ایران است و یکی از موازنهگران قدرت منطقه در برابر کشورهای اروپا محسوب میشود، خود را از سهامداران ایران میداند؛ سهامی که به بهای از دست رفتن ارزشمندترین بخشهای خاک ایران تمام شد. ناصرالدین شاه وارد مسکو میشود و میگوید همه به استقبال ما آمدهاند، صدراعظم، شاهزادهها، اعیان و خود امپراطور. آنها وارد کاخ کرملین میشوند و مثل همیشه ناصرالدین شاه که گزارهای راجع به سیاست و اوضاع جهان نمیداند از معماری، مهمانی، رقص، غذاها و آب و هوا مینویسد. او آنقدر به اوضاع سیاسی و تکنیکهای قدرت بی اطلاع و نادان است که همانند دوربین عکاسی هر چه میداند و میبیند و میشنود بر صفحه میآورد از توصیف دست شوییهای قطار تا رابطه حاکم با رقاصها و دریغ از کلمهای بحث راجع به اوضاع کشور، اخذ تکنیکهای مدرن مملکتداری و تکنولوژیهای طبیعی. به کارخانهها و اسلحه خانهها و حتی کتابخانه حکومتی که 200 هزار جلد کتاب دارد سر میزند، اما چون بیابانگردی خوشگذران هیچ خرد انتقادی و خودآگاهی در او نیست. سوار راه آهن میشود، تماشاخهها و مدارس را میبیند و از موزه بازدید میکند که همه نهادهایی هستند دال بر اینکه روسیه به دوران جدید قدم گذاشته است، اما او فقط در فکر این است که چرا حرم و زنان او باید به ایران بازگردند. به زور سپهسالار، زنان و اهل حرم به خاطر مخارج، پرخطر بودن سفر و بی فایده بودن آنها بازمیگردند. جو سنگینی حاکم میشود و شاه و اهل حرم همه به گریه میافتند و شاه دچار غربت و تنهایی میشود که در همه سفر با اوست. حرم و به ویژه شخص انیس الدوله بعدها دشمن سپهسالار میشود همین که شاه از سفر برمیگردد توطئه چیده میشود که سپهسالار را عزل میکنند، چرا که قدرت در جهان زیست سنتی ایران کاملاً فردی، کیفی و اندرزی است. 

شاه را وارد کاخ امپراطور میکنند و مهمانی بزرگی شکل میگیرد از شاهزادهها تا نظامیان. ناصرالدین شاه تنها به توصیف ظاهری افراد میپردازد؛ مثل اینکه وزیر دربار مرد چاقی است، چانه را میتراشد و به غیر از خوردن، تماشا کردن و لذت بردن بر مسند پادشاهی خود هیچ کنش سیاسی متصور نیست. انگار امور خودجوش به جریانند و نیازی به دفاع از منافع ملی ایران ندارد. او تصور میکند مثل داخل، سایه خداوند بر زمین است. بعد از ملاقات با الکساندر اول و مهمانی بسیار باشکوه مینویسد خسته شدیم و شب مثل سگ خوابیدیم. (سفرنامه: 51) در روزهای بعد او با ژنرالهای روسیه دیدار میکند و جالب این جاست که آنها مدالهای افتخار خود را که در جنگ ایران و روس کسب کرده بودند نشان شاه میدهند (همان: 58) و شاه بی هیچ کلامی و در کمال مدارا و آرامش ارتش، سلاحها و قدرت نمایی روسها را مینگرد. شاه با امپراطور همراه میشود ، به مراسم جشن و شادی و سوارکاری میرود و از سیستم بانکی، ضرب سکه و ضرابخانههای روسیه دیدن میکند و تنها این جمله را میگوید که ضرابخانه را دیدیم، اگر از ما هم راه بیفتد از اینجا بهتر میشود. با امپراطور به مراسم مختلف میروند. به رقص میپردازند و سرانجام در مراسمی نمایش دون کیشوت را میبیند. اما تنها به خر سانچو و اسب دون کیشوت ایراد میگیرد که باعث خنده اوست. امپراطور نشان درجه یک و انگشتر به شاه هدیه میدهد و ناصرالدین شاه نیز دو اسب به او و زن ولیعهد میدهد. هیأت ایران سوار کشتی بخار میشوند و به سمت آلمان میروند.

در روسیه او به فکر زنهاست و چشم خیره و هرز او همیشه زنان زیبا را وصف میکند و مدام میگوید: حیف، حیف. زبان او کاملاً قبیلهای و استبدادی است و به همه نگاه از بالا به پایین دارد. هیچ گونه ادب و تکنیک دیپلماتیک و سیاسی را آموزش ندیده است و رفتار بدوی و رام نشده ای از خود نمایش میدهد. تنها مطلبی که از گزارشها و اسناد میتوان دریافت این است که در روسیه او به هیچ عنوان خود را شاه ایران نمیداند و دغدغه آبادی و شکوفایی ایران را ندارد. موزه، کتابخانه، تماشاخانه، ارتش، بوروکراسی و سیستم بانکی را فقط تماشا میکند؛ همان طور که مدال ژنرالهای جنگ ایران و روس را بی هیچ قصدیتی مینگریست. دون کیشوت را میبیند، اما از کجا بداند که این اولین رمان است که سروانتس در آن افول اشرافیت و دوران فئودالیته را نشان میدهد. (لوکاچ،1388) او نمیداند که خود در نقش دون کیشوتی است که تصوراتش همانند آسیابهای بادی هستند که در واقعیت وجود ندارند، چرا که تکنولوژیهای جدید قدرت
  (Nadesan,2008:211-217)هر آن چیزی که در جهان زیست سنتی است، دود میکنند و به هوا میفرستند.  

ناصرالدین شاه در آلمان

ایران آنقدر ضعیف شده بود که در بسیاری از نزاعهای بینالمللی نمیجنگید و به علت تحقیرشدگی و بن بست ناشی از روابط با انگلیس و روسیه اعتماد به نفس خود را از دست داده بود. آلمان برای ایران دوره ناصرالدین شاه گزینهای قابل بررسی بود تا صنعت و تکنولوژی به ویژه اسلحه، راه آهن و کشتی سازی را از آنها یاد بگیرند. ایران به دلیل موازنه قواي انگلیس و روسیه موقعیت شبه استعماری پیدا کرده بود. شکل گیری ایرانی ضعیف ، اما مستقل نتیجه این وضعیت بود . بنابراین ایران به دنبال کشوری ثالث بود تا این بن بست تحقیرآمیز و کشنده را چاره اندیشی کند. کاروان به پروس میرسد، اما اخبار سیستان و احتمال تقسیم شدن آن که بعدها در سفر شاه به انگلیس با میانجیگری ملکه و جان گلداسمیت انجام میپذیرد ، دل نگرانی دائمی را برای شاه به همراه دارد. کاروان با راه آهن به پروس میرسد و نظم و آبادی آلمان برای همه عجیب است. البته ناصرالدین شاه از فقدان شکوه و ابهت کاخها و وضعیت امپراطور و شاهزادهها مینالد و میگوید: مهمانیها ظاهر و مراسم و مناسک ابهت ندارد. او کاخهای کوچک را مینگرد و نمیفهمد که قدرت در آلمان پراکنده، شهری و شرطی شده است. موزه را مشاهده میکند، اما تاریخ نمیداند و فلسفه وجودی موزه که گذار از دوران قدیم است را درک نمیکند. او وارد جشنهای دیپلماتیک میشود، به تماشاخانه میرود و از ارتش، مجلس، دانشگاه، کتابخانه، کارخانهها و سازههای تمدنی آلمان دیدن میکند و آنچه به چشمش میآید را توصیف میکند. 

به دیدن تفنگخانه میرود و میگوید: باید برای قشون ایران تفنگ سوزنی خریده شود. پس از اینکه شاه از آلمان میرود، ملکم خان قرارداد خرید 110 هزار تفنگ سوزنی را مینویسد. (سفرنامه: 104) او اغلب گریز به شادی و تلف کردن وقت میکند تا مغزش زیاد فکر نکند. به یاد گربهاش ببری خان میافتد که چه انسانهایی را از مرگ نجات داد و چه عریضهها برای او میآورد. یکی از تکنیکهای چرخش قدرت در ایران عهد ناصری، ببری خان بود که جایگاه بسیار بالایی نزد شاه داشت و شاه همیشه در سفر به یادش بود. گاهی نیز با دیدن زنان زیبا یاد حرم میافتد و دستور میدهد زن گل سازی را با 500 تومان برایش اجیر کنند. او به دارالشورای آلمان میرود. میگوید که بیسمارکیها در راست مجلس نشستهاند و در حد 9 سطر مجلس را شرح میدهد، اما در نهایت میگوید: جای بسیار خفهای است و اصلاً مزه نداشت. (همان: 102) به خانه بیسمارک میرود و از کوچکی آن مینویسد. به سمت کارخانهها میرود و با زبانی بسیار عقب مانده و ساده کارخانههای مختلف را شرح میدهد. مشاهده تولید انرژی با بخار و الکتریسیته، کارخانه، مجلس، راه آهن، مدرسه و دانشگاه در او اثر اندكي دارد و برای دیدن زنان و حیوانات لحظه شماری میکند. چشمان بسيار خیره و سرگردان از پی زنان او، مدام حسرت میخورد و میگوید: بسیار زیبایند، آدم را دیوانه میکنند. او به پزشک  خردمند همراهش یعنی طولوزون که مخالف امتیاز رویتر است، دستور میدهد که از کروپ توپ جنگی بخرد و با آنها قرارداد ببندد. سوار راه آهن میشود و شرح زیباییهای بهشت گونه آلمان را انجام میدهد و میگوید: اگر ایران بودم همه اینها را تبدیل به ییلاق خود میکردم. به قول شاه از سوراخ های زیادی با قطار عبور میکنند تا به بلژیک برسند. به طور خلاصه هرم حاکمیت ایران در آلمان تنها ظواهر تمدن را توصیف میکند و از خوردن، رقص، تماشای انسانها و منظرهها لذت میبرند. میبینند که اشراف، شاهزادهها و شخص امپراطور قدرت ندارند. اما رابطه میان قدرت مردم، تکنولوژیهای جدید طبیعی و انسانی و نمادین شدن جایگاه قدرت مطلقه را درک نمیکنند. (Foucault,2008-2011) شاه ایران تنها در فکر چشم چرانی، لذت بردن و رها کردن چشم خیره خود بر اساس رسوم قبیلهای است و بیشتر به جهانگردان میماند تا پادشاه کشوری تحقیرشده و به بن بست رسیده که همیشه مورد تجاوز قرار گرفته است. 

ناصرالدین شاه در بلژیک

ناصرالدین شاه و همراهانش وارد بلژک میشوند. شاه مینویسد که زبان اینجا فرانسوی است و بسیار افتخار میکند که میتواند به فرانسوی صحبت کند. دین مردم نیز مسیحیت کاتولیک است و پایتخت آنها بروکسل است. پس از ارائه اندکی اطلاعات عمومی، از مردم آنجا مینویسد و استقبال باشکوهی که از شاه به عمل میآورند. مینویسد: انگار عروس آوردهاند؛ پنج هزار نفر به تماشای ما آمدهاند. او به تماشاخانه میرود، سری به کلیسا میزند و از اینکه همه خیابانها برق کشی دارند، تعجب میکند. از کارخانههای تفنگ سازی، کالسکه بخار و راه آهن دیدن میکند و رژه ژنرالهای کوتاه قد، لاغر و ضعیف را وصف میکند. ناصرالدین شاه با پادشاه دیدار میکند و به سراغ پارلمان میرود. معماری و ویژگیهای مجلس را مینویسد و در ادامه میآورد که روزنامه نگاران در این کشور بسیار آزادند، هر چه به ذهنشان میآید، مینویسند و از کسی باکی ندارند. (سفرنامه: 134) در ادامه با سفیر پیشین بلژیک در ایران دیدار میکند که اکنون بسیار پیر شده است. به تماشاخانه میرود، اما به علت اینکه هیچ زن زیبایی آنجا نیست ذله میشود و حالش از اجرای اپرا که شبیه تصنیف ایرانی است به هم میخورد و میگوید: هیچ خوشگلی نبود، کثیف بودند و خسته شدیم. (همان: 135)

به همراه شاهزاده های ایران از جمله اعتضادالسلطنه، عمادالدوله، نصرت الدوله و حسام السلطنه وزرای بلژیک را دیدار میکنند. به کلیسا زیاد میروند و از موزه های بلژیک دیدن میکنند، بدون اینکه فلسفه وجودی بسیاری از نهادها و مکانها را درک کنند. شاه فقط میگوید: جاهایی ایجاد کردهاند که ابزارهای قدیمی را جمع آوری میکنند. او دوست دارد که همه جا شبیه ییلاق باشد تا بتواند با فراغت بال و به دور از فشار به تفریح و شادی بپردازد. به هیچ عنوان برایش پرسش پیش نمیآید که چرا موزهها را ایجاد کردهاند. برای ایرانی که هنوز در دوره قدیم زندگی میکند و ابزارها و تکنیکهای به نمایش درآمده در موزه جزو امور روزمره سیاسی و اجتماعی محسوب میشود، فلسفه وجود موزه به معنای گذار قابل درک نیست. ناصرالدین شاه نشان اختراعی آفتاب را به ملکه میدهد. در حد نیم خط مینویسد كه در حال ساختن دیوان خانه عدلیه بودند و با خداحافظی از پادشاه از بلژیک عبور میکنند. 

در بلژیک هم ناصرالدین شاه شبیه یک جهانگرد و نه پادشاه رفتار میکند. البته با این تفاوت که کمی باادبتر شده است. ذهنیت او کاملاً ساده مثل دوربین عکاسی تنها معماری، جشنها، صورت و قیافهها را توصیف میکند و نمیتواند وارد تحلیل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شود و با برداشت وضع موجود ایران و امکانهای فرصت و تهدید بلژیک راهی برای ترقی ایران پیدا کند. او پارلمان و به خصوص دیوان عدالت را در حد چند سطر، شرح معماری میدهد و درک نمیکند که کشته شدن وي، فروپاشی سلسله قاجار و آینده ایران به همین دو نهادی که بی اعتناء از کنارشان عبور میکند، وابسته است. ناصرالدین شاه میبیند، اما قدرت مضاعف و بینیازی از تحولات تاریخی او را کور کرده است. نادانی، سنت استبدادی، خوی قبیله ای، فقدان پیش فرضهای تاریخی و کمبود روشهای تحلیلی و خودانتقادی ناشی از خودشیفتگی باعث میشود که همه چیز را از فیلتر ساده، بدوی، توصیفی و کاملاً بیفایده ذهنش بنگرد و تحولات بدیهی اطراف خود را درک نکند.  

ناصرالدین شاه در انگلستان

در میان کشورهایی که ناصرالدین شاه به آنها سفر میکند روسیه و انگلستان، ایران را میشناسند و خود را صاحب سهم در ایران میدانند. ناصرالدین شاه نیز هنگام سفر به این دو کشور بسیار مراقب است؛ چرا که تمام گفتهها، قرارها، سفرها و نمایش دادنها در انگلیس و روسیه برای منظوری طراحی شده است، چنانكه در سفر به انگلیس موافقت ضمنی خود را با تقسیم سیستان اعلام میدارد. شاه در این دو کشور بسیار مراقب است و کمتر به دنبال تفریح است. او و همراهانش با کشتی وارد انگلیس میشوند، مراسم استقبال با شلیک توپ صورت میگیرد و دوکها، لردها و شاهزادهها به استقبال میآیند. اغلب مسیرهای داخلی را با راه آهن میروند. ناصرالدین شاه مینویسد: مردم زیبایی دارد و بسیار نجیب هستند. ملتی بزرگ هستند که هوش آنها باعث قدرتمندیشان شده است که اکنون هند و ینگه دنیا را در اختیار دارند. از همان ابتدا پیش فرضهای قدرت انگلستان ، شاه را در خود جذب میکند. آنها به مهمانیهای مختلف دعوت میشوند و با سفرا، وزرا ، اعیان و اشراف دیدار میکنند. با گلادستون وزیر امور خارجه انگلیس وارد بحث میشود، اما در سفرنامه نمینویسد كه از چه صحبت میکند. به دیدار ملکه ویکتوریا میروند و ملکه تا پایین پله به استقبال شاه میآید. دست ملکه را میگیرد و به مراسم میروند. او شرح ظاهری ملکه را چنین مینویسد که قد کوتاه، فربه، سرخ و سفید و گردن کلفت است که برای شوهر مردهاش سیاه پوشیده است. ملکه به او نشان زانوبند را که بسیار با اهمیت است، میدهد. (سفرنامه:149) همان نشانی که بعدها مظفرالدین شاه برای گدایی کردنش، آبروریزی بزرگی به وجود آورد. (شیخ الاسلام، 1367: 120-117) ناصرالدین شاه مینویسد: این نشان بند شلوار یکی از معشوقههای پادشاه انگلیس بود و برای اینکه او را بزرگ کند و از خجالت درآورد تبدیل به نشان حکومتی کرد. شاه نیز حمایل آفتاب را به او هدیه میدهد. مردم در راه بازگشت اطراف کاروان ایرانی را گرفتهاند و به قول شاه فریاد میزنند و صدای سگ، گربه، شغال، گاو و خر میدهند. همه خیابانها نور دارد و هشت  هزار پلیس هم لباس، امنیت را برقرار کردهاند به نحوی که کوچکترین توهین به پلیس حکم مرگ را به دنبال دارد. (همان:152)

در روزهای بعد به صورت مفصل شاه از کارخانه های پارچهبافی، کاغذسازی، شیرینیپزی، توپ سازی و اسلحهسازی دیدار میکند. تا حدی محیط انگلستان را به خاطر تنظیم وقت و گردشهای کاری روزانه دوست ندارد و میگوید: یک روز که کار تحکمی نداشتیم و آزاد بودیم، حالمان خوب بود . به دیدن باغ وحش میرود و با دقت و از روی شادی همه حیوانات را توصیف میکند و در همه زمانها چشمان خیره او زنان را رها نمیکند و به توصیف ویژگیهای آنها میپردازد. او را به مانور نظامی نیروی دریایی دعوت میکنند تا ابهت و قدرت انگلیس را به شاه نشان دهند که در آینده خیال مقاومت در برابر خواستههای انگلستان را از ذهن خود خارج کند. او بندر و کشتیهای جنگی را توصیف میکند و شیوه های باربری و کار جرثقیلها را شرح میدهد. از وزارت جنگ دیدن میکند و به مدرسه بحری میرود. از پارلمان انگلستان نیز دیدار میکند و جناحهای راست و چپ را توضیح میدهد. اینکه بنای آن چگونه ساخته شده است و 12 کرور هزینه برداشته است. از بورس لندن و کوچه معروف رژان استریت مینویسد که همه معاملات در آن صورت میگیرد، به نحوی که در این کوچه از سراسر دنیا آدم آمدهاند، به خصوص از ینگه دنیا بسیار زیادند. درهيجده روزی که در لندن است چندین بار کارخانهها را مشاهده میکند. کارخانههای لوکوموتیوسازی، کالسکه بخار، راه آهن، ذغال و فولاد و در ادامه میگوید : اغلب این کارخانهها روی مردم را سیاه کرده و آب و هوای شهر را از بین برده است. 

در مورد مجلس انگلیس 6 سطر توضیح میدهد و میگوید: سیستم فرقهای دارد به نحوی که اگر فرقه توری یا ویگ بروند، نخست وزیر تغییر میکند. با برخی از سفرا و دیپلماتها مثل کلیف وزیرمختار انگلیس در عثمانی که در اسلامبول همه کاره بود و بعدها بر اثر سیاستهای ضد روسیاش هیأت گاردان را برای فتحعلی شاه آورد، دیدار میکند. در مجلس از کتابخانه و مرکز اسناد دیدن میکند. ملکه الماس کوه نور را به گردن انداخته بود، از پلهها پایین میآید و شاه و ملکه دست هم را میگیرند و سر قبر مادر ملکه میروند. از بورس و تجارتخانه انگلیس دیدار میکند. شیوههای ضرب سکه و اسکناس سازی را میبیند. مجلس سنای انگلستان را بررسی میکند و سیستم رأی دهی حداکثری را شرح میدهد. سرانجام از یک بیمارستان و رصدخانه دیدن میکند. بیمارستان از موقوفات است که نوعی مرضخانه است و رئیس الصحه مدیر آن است. او در نهایت میگوید: انگلستان اولین کشور دنیاست؛ همه چیزش از تجارت، صنعت و آبادانی قاعده و نظم دارد. (همان: 204)

در انگلستان با فضای سنگین دیپلماتیک و رسمی چندان به ناصرالدین شاه خوش نمیگذرد. اما او در این کشور با قانون، نظم و قاعده دار بودن مملكتداری آشنا میشود. شاه مینویسد: همه چیزش با نظم و قاعده خوب است. از آبادی، وضع مردم، تجارت، صنعت، کار کردن و در پی کار رفتن اول مملکت است (همان). ابهت و قدرتمندی انگلستان ، شاه ایران را به خود میآورد و او با دیدن تکنولوژیهای طبیعی مانند کارخانهها و تکنیکهای انسانی مانند مجلس، وزارت جنگ، بورس، مرضخانه و کتابخانه سبک قانونی حکمرانی را کاملاً درک میکند.   

ناصرالدین شاه در فرانسه

ناصرالدین شاه مینویسد: انگلیسها، از قلب متأسف از رفتن ما بودند و بالاخره با قطار به سمت فرانسه حرکت کردیم. شاهزاده ایدن مسئول تشریفات بود و به محض ورود ما توپ شلیک کردند. در ادامه مینویسد: مردم زیادی به استقبال آمده بودند و شعار میدادند : "زنده باد پادشاه ایران ". البته کمی غمگین بودند به خاطر جنگ با آلمانها. در فرانسه ناصرالدین شاه بیشتر به اوضاع سیاسی و اجتماعی دقت دارد تا جایی که به خوبی درک میکند در این شهر مردم عادی که از دیدگاه او رعیت هستند قدرت اصلی را دارند. مینویسد: شهر پاریس مال رعیت است و دولت نقشی ندارد. (همان: 211) شهر دارای دارالشورا است و مردم وکیل دارند. شهر آنقدر زیباست که شاه فرصت نوشتن ندارد. مراسمی برپا میشود و سفرا و وزرا میآیند. نمایندگان عثمانی، ژاپن، ایتالیا، ینگه دنیا، روسیه و پاپ با شاه دیدار میکنند. شاه معماری بناها و ویژگیهای ظاهری افراد را توصیف میکنند و بعد با مارشال، زنش و صدراعظم به شکار میروند. سرداران برای شاه شرح فتوحات میدهند و بعد به سراغ مجلس میروند که در آنجا اغلب شاهزادهها نماینده مردم هستند. شاهزادهها بسیار با ادب و خوش لباس هستند و وکیل مردم در مجلس شدهاند. در این گزارهها مشخص است که شاه فهمیده است که دوران گذاری در حال وقوع است. سرانجام با رئیس جمهور فرانسه مارشال ماک ماهون و رئیس دارالشورا دیدار میکند. به موزه میروند، اما نمیداند به چه دليل  اسلحه، کلاه، شمشیر ناپلئون و اشیاء قدیمی را جمع کردهاند. 

نماینده یهودیان با ناصرالدین شاه دیدار میکند و از شاه تضمین میخواهد که رفتار با یهودیان بهتر شود. شاه میگوید: نگران نباشید من پادشاه همه ملتهای ایران از جمله یهودیان و حامی آنها هستم. بعد پیشنهاد میکند که شما با این همه سرمایه چرا پول نمیدهید تا زمین بخرید و همه در آنجا جمع شوید. (همان: 224) با حفار کانال سوئز دیدار میکند و با همدیگر عکس میگیرند. شاه از لشکر منظم، پیاده نظام و توپخانه دیدن میکند و میگوید: مهم نظم، هم شکلی و وحدتی است که دارند. 600 هزار مردم ایستاده بودند و ما را میدیدند. بعد به مجلس سنا میروند؛ جایی که ناصرالدین شاه مینویسد: اعیان، بزرگان، سرداران و پیران سیاست در آن مصلحت دولت را تشخیص میدهند و مواجب آنها سه هزار تومان است. به سراغ دانشگاه، ضرابخانه، کارخانه، چاپخانه، انبار غله و موزه لوور میروند. در دارالشورا، شاه قدرت مردم را جدی میگیرد و مجلس عوام را توصیف میکند که 700 نماینده دارد. جایی نیز برای مردم در نظر گرفته شده است که نظاره گر نمایندگان خود باشند. آنان که سیاستهای ضد دولتی و انتقادی دارند در سمت چپ مجلس نشستهاند. در مجلس معرکه عجیبی بود و رعیت به جان هم افتاده بودند. شاه بعد از این گونه قرارهای رسمی دوباره دنبال تفریح میرود و سراغ باغ وحش میرود وحدود 3 صفحه باغ وحش را توصیف میکند. با بروگلی وزیر امور خارجه و برخی سفرا دیدار میکند. از یک یتیم خانه و چند قهوه خانه دیدار میکند و در نهایت جمله ای ناشی از جهان زیست استبدادی و قبیلهای مینویسد به این عنوان که مردم پاریس بی دین، آزاد و پوچ هستند و در همه جا دیده میشوند. (همان:258) شاه در فرانسه  بیشتر نهادهای سیاسی را شرح میدهد و زبانش با تکنیکهای جدید قدرت آشتی کرده است، اما هنوز قدرت شهروندان را قبول ندارد و به ویژه نسبت به دارالشورا و حضور مردم عادی بدبین است و آن را پوچی و هرزگی میداند. او مثل همیشه باغ وحش را بر مجلس و نهادهای جدید برتری میدهد و به دنبال چشم چرخاندن در شهر و تفریح است.    

ناصرالدین شاه در سوئیس و ایتالیا

ناصرالدین شاه به سوئیس وارد میشود و با ایلچیها و وزرا دیدار میکند. یک رسم ناشایست ناصرالدین شاه در برخورد با نمایندگان و نخبگان سیاسی این است که به جای پرداختن به افکار، اندیشه، قدرت سیاسی و برآورد سود و زیان برای منافع ملی ایران به ویژگیهای ظاهری، قیافه و تشبیه طرف مقابل به رعیت ایرانی یا یک حیوان مشغول میشود. نگرش شاه به انسانها و به ویژه اهالی قدرت از زاویه بالا و دارای وجهی استبدادی و قبیلهای است. به عنوان مثال ایلچی سوئیس مقیم پاریس را به سگ تشبیه میکند. (سفرنامه: 261) کمی از اوضاع سیاسی شهر مینویسد و میگوید: به راستی این شهر مرکز دیپلماسی است. از منظر جهان زیست ناصرالدین شاه این کشور قاعده و چارچوب ندارد، شاه میگوید: با اینکه 5کرور جمعیت دارد دارای 22 ایالت است و 22 نفر حاکم مستقل دارد. در اصل یک رئیس در هیچ جا وجود ندارد و هرج و مرج خاصی بر شهرها حاکم است. در مخیله شاه نمیگنجد که رعیت تا به این حد آزاد باشند؛ چرا که او فهمی از دموکراسی مستقیم و صلح و آرامش ناشی از دیپلماسی قدرتمند ندارد. کمی از طبیعت زیبا، کوهها، هتلها و امکانات زیاد گردشگری سوئیس میگوید که باعث شده است این کشور میزبان غریبه های فراوانی باشد و به طرف سرحدات ایتالیا حرکت میکند .

قطار با سرعت عبور خود به ویژه از داخل 80 تونل در ایتالیا حیرت شاه را بر میانگیزاند. ویکتور ایمانوئل، شاهزادهها، صدراعظم و وزیر امور خارجه به استقبال شاه میآیند و او را به کاخ میبرند. به نظر ناصرالدین شاه، پادشاه ایتالیا کوتاه و چاق است و مثل قبل به وصف ظاهری زن و بچه او مشغول میشود. از اسلحهخانه دیدن میکند و به تماشاخانه میرود. مهمانی بزرگی برای او تدارک دیده شده است، زنهای زیادی را شرح میدهد و به خصوص چشم خیره و هرزه او که بیشتر شبیه یک جهانگرد است تا پادشاه ، دختر یهودی را توصیف میکند که او را دیوانه کرده است. از لشگر ایتالیا با توجه به اینکه آلمان، روسیه و انگلیس را دیده است ، چندان تعریف نمیکند و میگوید: کوتاه قد و بد لباس بودند. در حد یک سطر مینويسدكه به کتابخانه شاه رفتیم، اما در چندین سطر باغ وحش را به صورت جزئی توصیف میکند. (همان: 273) با پسر پادشاه که به نظر شاه بسیار بدگل، لاغر، بدسبیل و کثیف است به شکار میروند. مزارع ذرت و پرورش ابریشم را میبیند. هر کجا میروند مردم به استقبال میآیند و شاه همچنان زنان زیبا را توصیف میکند. از کلیساهای بزرگ ایتالیا دیدن میکند، اما رابطه مذهب و سیاست و به خصوص فرهنگ ایتالیایی را نمیداند و فقط از معماری آنجا مینویسد. حاکم شهر میلان را مردی بسیار گنده با سر سیاه بزرگ میداند و تأکید دارد که سرش واقعاً قد سر یک خر است. (همان:280)

ناصرالدین شاه اصلاً ادب دیپلماتیک را رعایت نمیکند و در برخورد با پادشاه ایتالیا مینویسد: دهن او بو میدهد و اغلب دهان همه فرنگیها بوی بد میدهد. او در کشور ایتالیا به علت خستگی و دیدن جاهای بهتر پیش از این کشور، چندان راضی نیست. در ایتالیا نیز آنچه او مینویسد و برایش اهمیت دارد؛ شکار، باغ وحش، تفریح، چشم چرانی و توصیف ظاهری بناها و انسانهاست. به هیچ وجه دغدغه منافع ملی و مصلحت عمومی ایران و استفاده از این سفرها به قصد برقراری ارتباط بیشتر و کسب تکنیکهای انسانی و طبیعی در مخیله شاه جایی ندارد.    

ناصرالدین شاه در اتریش

انتهای سفر است و شاه خسته و عصبانی شده است. فعلها مفرد میشود و دیگر حتی حوصله ندارد که اسامی افراد و توصیفات ظاهری را بنویسد. با راه آهن به سمت اتریش حرکت میکند، آب و هوای اروپا مثل بهشت است. آنها از قلعههای زیادی عبور میکنند، سالزبورگ سابقاً دست کشیشها بود و برخی از محبوسین پلتیک در قلعه زندگی میکنند. زنان بسیار زیبایی را میبیند و میگوید حسن و قشنگی آنها انسان را دیوانه میکند، خدا بر پدرشان لعنت کند که همه را دیوانه کردهاند. پسر 14 ساله ولیعهد به اسم رودولف برای استقبال میآید و شاه در مورد او مینویسد: با ادب است. شاه درخواست کنیزی از اسلامبول میکند و برایش میآورند. با برخی از سفرا، وزرا، شاهزادگان و استاد طب دارالفنون دیدار میکند. 


 گزارش و ذهنيت ناصرالدين شاه به جای شرح اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ترسیم اهداف ایران در این کشور به قصد بهره برداری از فرصتها به شدت بدوی، ظاهری و خالی است . انگار هیچ فهم سیاست و روابط بینالمللی در ذهن او نیست و با آداب و فنون مذاکره، حقوق، اقتصاد و روابط بینالملل کوچکترین آشنایی ندارد
 و ادامه میدهد : امپراطور کچل، لاغر و کثیف شبیه به علی خان پسر بیگم خان است. او دوست دارد بنویسد و برای آگاهی دادن به دیگران نوشتههایی داشته باشد، اما کاملاً بیسواد است و دایره واژگان علمی او پایین است. همانند یک گردشگر معماری، مردم و ویژگیهای ظاهری را توصیف میکند. برای وارد شدن به وین از رودخانه دانوب با کشتی بخار کوچک عبور میکنند. وارد وین میشود و جمعیت آنجا را 600 هزار نفر میداند و با یک مقایسه میگوید: مردم وین شبیه به اهالی خمسه زنجانند که اغلب مریض احوال، فقیر و ناخوش هستند. لحن او به شدت بیادبانه و به لحاظ شخصیتی خستهتر و چشم چرانتر میشود. در هر دو صفحه ویژگیهای یک زن زیبا را توصیف میکند.


نمایشگاه بینالمللی برگزار شده و شاه دستور داده است 20 تاجر از ایران کالاهای ایران را بیاورند، اما دیر رسیدند. شاه مینویسد : نمایشگاه برای مردم ضرر دارد و هنوز نتوانسته است خرج خود را دربیاورد. (همان: 302) واژگان سفرنامه نشان از خستگی شاه دارد و اسامی را به صورت کسالت باری مانند میاچی چی، هو هو، باشی ماشی، دهباشی و برو بیا مینویسد. به شکار میروند و در یک باغ وحش عمومی شکار زیادی صورت میگیرد، ناصرالدین شاه اعتراض میکند، به گریه میافتد و میگوید: این قتل عام برای چیست و چرا اینقدر ظالم هستید؟ به جشنها، مراسم باله و تماشاخانه میرود و در همه دیدارها توهمات شخصیاش را مینویسد که مثلاً زن امپراطور از من خوشش آمده بود، مدام مرا نگاه میکرد و در نهایت عکس مرا خواست. شاه در شهر بولدن مینویسد: مردم گدا در شهر زیاد بودند و با نهیب حاکم پراکنده میشدند. به دیدن بانک، کتابخانه، صرافخانه و برخی از نهادهای مدنی جدید میرود، اما در این مکانها آنچه نظر او را جلب میکنند حیوانات، زنان زیبا و معماری بناهاست. در راه رسیدن به عثمانی از ایتالیا و یونان عبور میکنند. در عبور مجدد از ایتالیا وزیر تجارت آنجا به دیدن شاه میآید و از کتابخانه 150 هزار جلدی دیدن میکنند. با ایلچی عثمانی به خاک یونان میرسند و شاه مینویسد : یونان دیار افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط، حکما، شعرا و اسکندر است. قلعه های عثمانی از دور نمایان میشود و شاه خسته و عصبانی از اینکه در حال نزدیک شدن به ایران است، خوشحال میشود.  

ناصرالدین شاه در عثمانی

صدراعظم عثمانی و ایران رو به روی هم قرار میگیرند و در مورد اتحاد اسلام بحث میکنند. عثمانی نیز در اواخر قرن نوزدهم به سمت نوگرایی حرکت کرده بود و کارخانهها از دور دیده میشود و 5 کشتی از ایرانیان به استقبال شاه میآیند. در عثمانی تکنیکهای قدرت مثل بوروکراسی و نهادسازی زودتر از ایران وارد شده است. ناصرالدین شاه وارد ساختمانهای دولتی باب عالی میشود. مسئولیتها غیرشخصی و کاملاً نهادینه شده است و وزراء بر اساس تخصص انتخاب میشوند. عثمانی تحول بزرگی را به واسطه نزدیکی به اروپا تجربه کرده است. عبدالعزیز ، سلطان عثمانی به دیدار ناصرالدین شاه میآید و تشریفات استقبال از شلیک گلوله تا رژه نظامیان انجام میشود. صدراعظم، وزرای عدلیه، بحریه، علوم، مالیه، فواید، تجارت، خارجه و اوقاف به دیدن شاه میآیند. قدرت کاملاً تخصصی تقسیم شده است. ایلچیها هم شاه را میبینند. ملکه انگلیس به شاه تلگراف میزند و احوال او را میپرسد. (همان: 344) به مسجد ایاصوفیا میروند و ناصرالدین شاه نشان اقدس را به یوسف عبدالعزیز افندی ولیعهد 16 ساله میدهد. شاه مینویسد: من فرانسه یاد داشتم و با سفرا صحبت کردم، اما شاه عثمانی نمیتوانست. عرایض یهودیان را گوش میدهد و به آنها اطمینان میدهد که در ایران از حقوق آنها دفاع میشود.

دوباره به سراغ تمسخر میرود و شاه عثمانی را به صورت دیوانهای چاق و سربرهنه توصیف میکند. جالب آنجاست که میگوید: او علم جغرافیا، هندسه و هیأت نمیداند. شکار یاد ندارد و بسیار ترسوست و مردم از او نمیترسند، بچه باز است و در همه امور مملکتی با زنش مداخله میکنند، زنش نیز بسیار خر و نانجیب است. پسرشان ابله، بی معنی، بی قابل، بدگل، بدصفت، احمق و خر است. زبان بیادبانه شاه مدام از روی حسادت از عثمانی بد مینویسد. شهر اسلامبول را کثیف و پر از سگ میداند. به دیدن سیرک، تماشاخانه و باغ وحش میرود. از دارالشورا دیدن میکند، با رئیس مجلس و وزیر امور خارجه دیدار دارد و دوباره با صدراعظم عثمانی در مورد دوستی و رویه های مسالمت بین الدولتین اسلامی و برخی از کارهای مشکله که تازه ظهور کرده است، صحبت میکند. (همان: 357) تنها جمله سیاسی ناصرالدین شاه در طول سفر همین گزاره است که این مورد نیز شکلی شعاری و کیفی دارد. نتیجه میگیرد كه چون پادشاه حرم دارد و رعیت نیز فقیر هستند، شباهت زیادی به ایران دارد. از سیستان خبرهای خوب میآورند و شاه بسیار خوشحال با قطار به سمت تفلیس حرکت میکند. چون ناصرالدين شاه اروپا را دیده است و وضع تکنولوژی و شیوههای رام کردن محیط انسانی و طبیعی را لمس کرده است ، از وضعیت راه آهن و آداب شهرها و مردمی که از اینجا تا ایران با آنها روبه رو میشود انتقاد میکند.   

بازگشت شاه به ایران

شاه در راه بازگشت به ایران از ولایاتی که زمانی جزو ایران بودند و سلسله قاجاریه آنها را در اوج نادانی، استبداد و شکستهای پی در پی به روسیه بخشیده بود، عبور میکند و هیچ دلبستگی و ابراز علاقه و یا احساس اینکه این ولایات روزگاری برای ایران بود- با اینکه مردم آنجا خودرا ایرانی میدانند- ندارد. (Abrahamian,2008:8-18) وارد تفلیس میشوند و سلطان گرجی به فارسی خیرمقدم میگوید. ناصرالدین شاه میگوید: 50 سال پیش کثیف بودند ، الان سنگ فرش شدهاند. تماشاخانه، مدرسه، چراغ برق و کارخانه دارند و زبانشان نیز روسی شده است. بارهای فراوانی که شاه از اروپا جمع کرده است باید در تفلیس بماند تا بعداً آورده شوند. شاه که همه دستاورد سفرش چون بچهها همین سوغات است، مینویسد: حاصل سفر فرنگ همه این بارهاست که اگر عیب کند و یا دیر برسد دیگر چیزی در بار ندارد. (سفرنامه:369)

 بهمن میرزا برادر اعیانی محمدشاه، که زمانی والی آذربایجان بود و در زمان به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه به روسیه فرار کرده بود به دیدار شاه میآید. او بسیار هنرخواه و کتابخوان بود و با نشان عقاب روس و خورشید ایران نزد ناصرالدین شاه میآید. شاه مینویسد: مثل هیچ کس نیست این یابو، بسیار خر و ابله است. این مرد خر 27 سال در روسیه است و نمیتواند روسی حرف بزند. مردم شهرهای بادکوبه، گنجه و شروان که سابقاً جزو ایران بودهاند از شاه استقبال خوبی به عمل میآورند. به فارسی شعر میخوانند و با خوشحالی از در و دیوار بالا رفتهاند. علمای شیعه و سنی ایستادهاند و مردم صلوات میفرستند. همه این گزارهها نشانهای مبتنی بر این است که روسیه به زور، این مردم و جغرافیای آنها که جزئی از خاک ایران بوده است را جدا کرده است و آنها هر چه تلاش کردند به وطن خود برگردند ، موفق نشدند. اکنون نیز استقبال بسیار معنی داری از شاه انجام میدهند، اما به راستی ایران در عصر قاجارها ننگترین و بیخردترین دوران خود را سپری میکرد و شعور شاه به این مسائل نمیرسید؛ چرا که او در فکر از دست ندادن سیستان بود نه اینکه سرزمینهای از دست رفته را بازگرداند.

با عبور از ولایات شکی و شروان به انزلی نزدیک میشوند. شاه و همراهان لباس رسمی میپوشند تا وارد جشن عید غدیر شوند و امور مملکت بیسامان را به دست گیرند. قبل از رسیدن دریا طوفانی میشود و تا مرز غرق شدن پیش میروند. همه چیز به هم میخورد و بالاخره به سلامت به گیلان میرسند. شاه سجده شکر به جای میآورد و به محض ورود فتنههای زنان حرم به ویژه انیس الدوله آغاز میشود که چرا سپهسالار آنها را به فرنگ نبرده است. سپهسالار بر اثر فشار برکنار میشود و به سمت وزیر امور خارجه منصوب میشود. مادر شاه نیز ازدنيا رفته است ، جنازه او را نگه داشتهاند تا شاه بیاید. به این ترتیب سفر ناصرالدین شاه که نمایانگر نخستین برخورد جدی دیپلماتیک ایران با کشورهای اروپایی بود به پایان میرسد.  

براساس روش شناسی کیفی و تفهمی در پدیدارشناسی ،گزارههای اسنادی و خاطرات ناصرالدین شاه دارای شاخصهای نانوشته فراواني است که هر چند در ظاهر دیده نمیشوند ، اما استخوان بندی متن او را انجام داده و زبان ناصرالدین شاه در شاخصهای این جهان زیست تولید گزاره میکند. پدیدارشناسی به کشف نانوشتهها و کشاندن متن از خاستگاه بدیهی و ناخودآگاه خو گرفته به آن کار دارد . بنابراین بر اساس تحلیل پدیدارشناسانه سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ ، شاخصهایی که بسیار اهمیت دارند و شاکله اصلی متن را تشکیل میدهند و از سوی دیگر بسیار تکرار شدهاند به شرح زیر است:

1- متافیزیکی و تقدیرگرا

ذهنیت ناصرالدین شاه براساس برداشتها و سازههای متافیزیکی بود که اغلب برای مشروعیت بخشی به حکومت و برداشتن مسئولیت از خود به آن متمسک میشد.
 در ابتدای سفر که قصد رفتن به فرنگ میکند، دستور میدهد به غلام خانه زادش نواب مؤیدالدوله که استخاره کند و او نیز ظاهر آیه را خوب میداند. (سند 4: 406)
زبان و ادبیات شاه کاملاًٌ متافیزیکی است و همیشه خداوند را در همه کارها البته به صورت اراده گزاف
 حاضر میبیند. (دینانی، 1379: 95) از همین منظر در اروپا که قدم میگذارد آنها را به بی اخلاقی، هرج و مرج و هرزگی توصیف میکند. در مورد پاریس مینویسد: این شهر عصرها و شبها شهر سگ ساران است و به جز هرزگی، شرارت و بی دینی باری هیچ کار دیگری ندارند. (سفرنامه: 253) در پاریس اقسام هرزگیها صورت میگیرد، هر کس رفیقی دارد و همه رفاقتها ناپایدار است، همه در حال خوشگذرانی هستند و گرفتن زن بسیار آسان است. 

روحیه شرقگرایی نیز در افکار شاه وجود دارد. در بسیاری از مواقع آغاز تمدن و صنعت را به شرق ربط میدهد. همه عناصر طبیعی شرقی و ایرانی را از غرب بیشتر دوست دارد و با اعتماد به نفس بالایی به سفر میرود. او حتی کوه دماوند ایران را از آلپ بلندتر میداند. صنعت و تکنیک غرب را باعث جنگ و آدم کشی میداند و همواره نسبت به کارخانهها و شهرهای صنعتی با دیده تحقیر مینگرد که همه چیز را آلوده کردهاند. برداشتی دلبخواهانه از شریعت داشت به نحوی که نماز و قرآنش در سفر ترک نمیشد و بعد از عبور از بحران ها سجده شکر به جای میآورد اما برخی مواقع حلال و حرام را رعایت نمیکرد. به اسطورهها و خصوصاً تعبیر خواب و استخاره باور داشت. پایان سفر میگوید: بالاخره تعبیر خوابم درست شد. پيش از سفر در خواب میبیند در تالار بزرگی ایستادهاند و معتمد الدوله در حال تدارک مراسم عزاداری است. به محض ورود به ایران معتمدالدوله را میبیند که مشغول تشریفات عزای والده شاه است . (همان: 396)

غالب اسنادی که نخست وزیر، رجال سیاسی و نظامی و حتی رعیت و اهل حرم به صورت نامه رسمی، گزارش یا شرح احوالات میفرستادند، آکنده از واژگان و ادبیات متافیزیکی است و شاه پدیدار یک قدرت قدسی در روی زمین و سایه خداوند است. (برای بنیادهای این نوع نگرش بنگرید به: طهماسب صفوی، 1383: 56) برای بیشتر کشورهای اروپایی جز روسیه، عثمانی و انگلیس که از ایران شناخت داشتند، احترام به ایران به خاطر سابقه امپراطوری باستان  و صفویه بود. شاه در کشورهای اروپایی در بالاترین حد خود مورد استقبال قرار گرفت و مذاکرات و فنون دیپلماتیک کاملی برای هیأت ایرانی در نظر گرفته شده بود. در ایران نیز به علت مشروعیت الهی و قدسی، مردم رعیتی بودند که خداوند به آنها لطف کرده بود و سایه خود را به نمایندگی بر زمین فرستاده بود تا امنیت و آبادانی را برقرار کند. همه، حتی نخست وزیر و مادر شاه رعيتند و در نامهها از جمله نامههای رسمی ممهور دولتی از واژگان متافیزیکی که شاه را تقدیس کردهاند، بهره میگیرند. اغلب نامهها شاه را اقدس همایونی میدانند و از واژگان حضور، تشرف، زیارت و بندگی استفاده میکنند. در نامه سپهسالار راجع به هزینههای سفر شاه آمده است که برای عزیمت مسعود، دست خط مبارک جهان مطاع را زیارت نمودم. (سند 7: 412) در خاتمه همه اسناد آمده است که: "امرکم مطاع، مطاع، مطاع" و یا "الامر اقدس الارفع الاعلی مطلع مطاع". در اسناد، شهروندان ایران خود را چاکر و بنده امیر قبله عالم میدانند که میخواهند جان خود و همه عالم را فدای او سازند. همه چاکران و جان نثارانی هستند که تصدق خاک پای مبارک همایونی میشوند تا اعلی حضرت ظل اله، قدر قدرت، اقدس شهریاری و پناهگاه عالمیان آن غلامان خانه زاد و نوکران و چاکران را ببخشد. (سند 65: 530) استفاده از واژگان نوکر، چاکر، غلام، شرفیاب، جان نثار و ظل ظلیل در اسناد فراوان به چشم میخورد. (سند 42: 501 و 38 :484) تحلیل اسناد با روش پدیدارشناسی مشخص میسازد که شاه دارای وجهی قدسی ـ متافیزیکی و آستانه مبارکی است. (بدلیس، 1387: 32-19) به نحوی که نزدیک به 70 درصد سند از بالا و پایین هیچ ربطی به موضوع ندارد و تنها به ستایش و تلمق شاه پرداختهاند. اما این ستایش کم کم عرف نامه نگاری رسمی شده است و در زبان دولتی و سیاسی نیز رعایت گردیده است. 

2- استبداد مطلقه

بررسی پدیدارشناسانه اسناد و گزارشهای سفر ناصرالدین شاه موضوع استبداد مطلقه را به صورت ذوب شدن فردانیت همه شهروندان در قدرت بی انتهای هرم حاکمیت نشان میدهد.
 (موللی،1383: 216) افزون بر آن، فقدان قانون، مالکیت و سلطه مقتدرانه شاه بر همه جوانب زندگی رعیت در نوشتهها نمایان شده است. شاه اغلب با مردم مشکل دارد و اجتماعات انسانی که اعتنایی به جایگاه او ندارند و یا اشخاصی که کمی برجستهاند را با بدترین صفتها توصیف میکند. همگی نزد شاه انسانهایی پست و بی مقدارند که تنها ارزش فدا شدن در راه او را دارند. در آغاز سفر که میرزا علی مقدس او را همراهی نمیکند میگوید: چه خوب شد حاجی خر برگشت. فعلها به صورت جمع به کار میرود به این صورت که میل کردیم، خوردیم، رفتیم و خوابیدیم . اما در انتهای سفر به خصوص در مواجهه با افراد سرشناس فعلها مفرد میشود. اغلب شاه از دست مردم در شهرهای اروپایی مینالد و به خاطر آزاد بودن، پر رو بودن و شاد بودن آنها را به باد فحش میکشد. از مردم میترسد و در ذهنش نمیتواند بپذیرد که رعیت حق اظهار نظر داشته باشند. در آلمان مینویسد: پدرسوختهها نمیگذارند آدم جایی را ببیند، اذیت میکنند، تماشای ما ایرانیها آمدند، عید آنها بود و شهر بوی بدی میداد. شاه از هر گونه جماعت عادی و مردم رها شده میترسد؛ چرا که جایگاه شکوه و ابهت قدسی او را قبول ندارند و به او بی اعتنایند. در جایی میگوید: مهمانان ریختند و حشرات غریبی بودند. افواج مردم در فرنگ را بد میداند که همیشه از حضور آنها احساس اذیت شدن میکند. در پاریس تازه به مردم عادت میکند و به خوبی میفهمد شهر پاریس مربوط به همه مردم است، آنها دارالشورا دارند و دارای وکیل در مجلس هستند ، (سفرنامه: 211) اما از آنها میترسد و میگوید: آنقدر زیادند که نمیگذارند کارهایمان را انجام دهیم. زمانی که سوئیس را توصیف میکند، میگوید: اینجا هیچ رئیس کلی وجود ندارد، 22 ایالت دارد و هر حکمی که چند نفر امضاء کنند اجرا میشود و بسیار هرج و مرج است. (همان: 215) او بارها به اشخاص مهم صفتهای بیادبانه نسبت میدهد و هیچ شخص مهمی را آدم به حساب نمیآورد. در ایتالیا حاکم ونیز میخواهد او را ببیند، ناصرالدین شاه مشغول غذا خوردن بود، سپهسالار میگوید بیا منتظر است. شاه مینویسد : دست چرب رفتم، حاکم را دیدم گورش را گم کرد و رفت.  

همه نامهها و اسناد به جای مانده رسمی و غیر رسمی که خطاب به شاه نوشته شده است در ابتدا و انتهاي آن نویسنده باید غلامی و نوکری رعیت گونه خود را به اثبات برساند. همه اسناد با این گزاره شروع میشوند: قربان خاک پای جواهر آسای اقدس همایونی شوم. این چاکر، غلام خانه زاد و در مورد شاه مینویسند: جهان مطاع، روحنا فدا و در پایان نامه اینکه زیاده جسارت شد. (سند 15: 504) در سندی آمده است که زمین و زمان و جان همه ایران قربان خاک پای وجود مبارک باشد که سایه مبارک ظل اللهی را از سر این خانه زادان کم نکند. (سند 71: 541) 

سندها دارای محتوای استبدادی هستند که خود را در قدرت مطلقه شاه محو میکنند و با محو کردن فردانیت به صورت غیرمستقیم، از روی ترس و پوشیده خواستهشان را میگویند. حتی لحن وليعهد ، مادر و همسران شاه و وزیران نیز بر همین منوال است. انتهای نامه سپهسالار آمده است: غلام خانه زاد و در ابتدا نیز قربان خاک پای همایون و اینکه جان ناقابل جمیع چاکران قربان خاک پای شما باشد. (سند 60: 519 و 64: 538) اغلب به علت عدم توزیع لذت، قدرت و ثروت در جامعه همه این موارد به صورت مطلقه به شاه بخشیده شده است و تناقض اسناد در این است که ابتدا باید خود را نابود کنند و بعد بگویند که چیزی نمیخواهند، اما تقاضایی دارند که این کار پیچیده، خود هنری است که الزامات زندگی در متن استبدادی به ایرانیان آموخته بود.


3- بی ادبی و فقدان تکنیکهای انسانی

زبان ایرانی در دوره ناصرالدین شاه فهمی از روابط، حقوق، اقتصاد و امنیت بینالمللی ندارد. اگر ناصرالدین شاه عاقل بود، بوروکراسی قانونی ایجاد میکرد تا نخبگان سیاست خارجی طرحی از اهداف ملی و سیاست گذاری عملی برای دستیابی به اهداف را طراحی کنند. او نه تنها از علوم جدید سیاست و روابط بینالملل بسیار دور بود، بلکه حتی آداب دیپلماتیک و سیاسی را نیز نمیداند و زبان استبدادی، قبیله ای و رام نشده او تربیت اشرافی نداشت. به جای برآورد پتانسیل قدرت کشورهای اروپایی و ترسیم اهداف و برنامههایی که همزیستی مسالمت آمیز را دنبال کند و تهدیدات را از ایران دور کند، شبیه یک جهانگرد به توصیف هر چه که میبیند میپردازد. خلق و خوی استبدادی و قبیلهای زبانش را نیز بی ادب ساخته است. در سفرنامه او به وفور گزارههایی که وزیران، شاهان و ديگران را مسخره میکند و آنها را به حیوان تشبیه میکند، یافت میشود. به عنوان مثال میگوید: زن حاکم طرخان میان سال، چاق و هرزه است، تالار پادشاه پروس طویله است. (سفرنامه: 80) ملکه آلمان زنی است که دارای سه دندان گرازی است، در آلمان خانه فردریک شارل ایستادیم، الحمداله نبود. امپراطور آلمان پیرمرد خرفتی بود، زن بیسمارک بسیار زشت و بدگل بود بیچاره بیسمارک. (همان: 97) کثیف هستند، دهانش بو میداد، بدگل است ؛ واژگانی است که فراوان تکرار میشود. در جایی میگوید: ولیعهد برادر پادشاه خر ابله است، مات مات آدم را نگاه میکند. دوک وکامبریج پسر عموی ملکه رئیس قشون انگلیس مثل گاو است. آلفرد سفیر سابق انگلیس مرد کثیف و پدرسوخته ایست. (همان: 159) زن دوک انگلیس زنی گنده مثل خرس است. اما چه بنویسم از پادشاه هلند، بر خدا پناه یک گاو، یک خر است، اسمش را گذاشتهاند پادشاه ، رهایش کردهاند، دستم را فشار داد، انگشتم درآمد. وزیرمختار روسیه ریشش مثل شاخ گاو بود. در مورد سلطان عثمانی بیشتر بیادبی میکند و مینویسد: گنده، مداخله گر، بی علم و ترسو است. دیوانه است و پلتیک نمیداند، مردم هم از او نمیترسند و احترام نمیگذارند. (همان: 349)

این پادشاه قرار بود نماینده رفتار و ادب ایرانیانی باشد که اندرزنامه نویسی جریان اصلی اندیشه سیاسیشان از دوره باستان تا کنون بوده است
. شاه هیچ فهمی از روابط سیاسی و دیپلماتیک ندارد. رفته بود مجلس، بانک، دانشگاه، موزه، تماشاخانه، بوروکراسی و ارتش را ببیند. اما تنها به توصیف ظاهري بناها، سیاستمداران و به ویژه زنان مشغول شد و فراموش کرد که کشورش در حال زوال و تجزیه به سر میبرد. مجلس آلمان را جایی خفه میداند، در انگلیس کمی از سیستم رأی گیری و ماجرای احزاب به او میگویند، اما او تنها ظواهر را توصیف میکند. دارالشورای فرانسه را به صورت معرکه گیری عجیبی توصیف میکند که هرج و مرج است. همواره باغ وحش را بسیار کامل در چند صفحه شرح میدهد و نهادهای مدرن را در چند سطر مینویسد و عبور میکند. هیچ درکی از دولت، مصالح و منافع ملی در ذهنش وجود ندارد تا جایی که در آغاز سفر برای دیدن چند کشتی روس دست تکان میدهد که آنها وارد انزلی شوند. در همین لحظه مستوفی الممالک نامهای به او مینویسد که از روسها بترس و قرارداد جدا کردن ولایتهای ایران هنوز خشک نشده که اگر اکنون کشتیهایشان وارد شوند همیشه میآیند و ایران را کوچکتر میسازند. (سند 1: 400) حتی طولوزون طبیب فرانسوی نیز مصالح دولت و ملت را بهتر از شاه میداند و در نامهای از شاه میخواهد که قرارداد رویتر را لغو کند و میگوید: با این کار بکارت ایران را که هنوز باقی است نابود میسازید. (سند 78: 555)  

4-پدرسالاری

یکی از تکنیکهای جدید قدرت در اجتماعات انسانی به شیوههای پدیدار شدن متعادلانه جنسیت اشاره دارد. در جوامعی که حکومتمندی شکلی استبدادی و قبیلهای دارد (ازغندی، 1385: 42/ آبراهامیان: 1384: 17)، جنسیت نیز به صورت مردسالار، یک طرفه و بسیار تبعیض آمیز سامانمندی شده است. بر اساس اندیشه سیاسی فمنیستی و پسامدرن ، جنسیت یکی از اصلیترین موضوعات علم سیاست به شمار میآید.
 

ناصرالدین شاه به عنوان شخص اول مملکت در دوران زوال ایران در تمام سفرنامه و اسناد به جای مانده از سفر اول به فرنگ، سازههای پدیدار شده جنسیتی در ایران را به صورت ناخودآگاهانه انعکاس میدهد. زنان در زبان ایرانی حذف شدگان همه جا حاضر هستند و در عرصه عمومی و آنجا که تصمیمات عقلانی و جدی گرفته میشود، حذف میشوند و در عرصه خصوصی و ذهنیت قدرت، بسیار پابرجا هستند و حضور گستردهای دارند. چشمان هرزهگرد و خیره مردان در عین حاشیه رانی زنان در واقعیت به صورت ناخودآگاهي همیشه دنبال آنانند. (تانگ،1387: 182) این امر به ویژه در جوامع استبدادی که شیوه تنظیم روابط یک طرفه و مردسالارانه است، وضوح بیشتری دارد. (Scot Aghaie, 2005:45-56) 

توزيع نامتعادل و تنظیم نادرست غریزه جنسیت همانند قدرت و ثروت باعث شده است که یکی از اصلیترین موضوعات گزارشات، اسناد و سفرنامه ناصرالدین شاه به زنان و توصیف آنان ارتباط پیدا کند. شاه زنان فراواني داشت و از سوی دیگر هر زن زیبا در هر سن و شرایط را که در عرصه عمومی میدید به حرمسرای او راه پیدا میکرد.
 (روزگاران: 1384: 810) زنان از نظر او موجوداتی هستند که برای مردها خلق شدهاند، در امر عمومی نباید دخالت کنند و هر چه گفتند، باید عکس آن عمل شود. در ابتدای سفر برخی از زنان حرم را با خود میبرد، با اقدامات سپهسالار آنان از روسیه بازمیگردند و شاه گریان میشود. انیس الدوله را دوست دارد و برخی مواقع اسم او را به صورت واژگان انگلیسی میآورد. اغلب زنان را بد توصیف میکند، لاغر، بدگل، جاهل و چاق . چشمانش همیشه به دنبال زنان است و یکی از تفریحات مورد علاقهاش نگاه کردن، آرزو کردن و وصف زنان زیباست، به نحوی که اگر زن زیبا در جایی نباشد آنجا را بد میداند. تقریباً هر چه زن در سفر دیده حتی آنان که سیاسی نبودهاند زیاد وصف کرده است. چشمان خیرهاش دختر ایلچی انگلیس را خوشگل، شیرین و خوب وصف میکند و میگوید چه فایده؟ (سفرنامه: 64) زنهای زیبا را که وصف میکند، آه میکشد و میگوید حیف و در جایی مینویسد: باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد به کس / جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. (همان:120) در انگلیس هر جا که نگاه میکرد زن خوشگل بود، در آلمان و بلژیک زنان کار میکردند. همه جا به دنبال زنان است و دلش میخواهد مثل ایران باشد و آنها را صاحب شود. اما نمیتواند، ای کاش میآورد، اما چه فایده ، مینویسد و افسوس میخورد. زنان ایلچی، ملکه، وزیر و حتی مردم عادی را وصف میکند تا جایی که در اتریش برای دیدن زنان دوربین به دست میگیرد و مینویسد: آنقدر زیبایند که دیگر نمیتوانم بنویسم. این سبک بیادبانه و بسیار پدرسالارانه که زنان را سوژه بسیار مهم در حیطه خصوصی مینگرد نتیجه استبداد و بی حق بودن رعیت در ایران عهد قاجاری است. حتی مادر شاه و مهدعلیا نیز در جو پدرسالارانه سیر میکنند و در نامههایی که به شاه مینویسند، چنین میگویند: حضور مبارک اعلی حضرت قدر قدرت، شاهنشاه ارواحنا فداه که خداوند جان مرا قربان شما کند، مژده سلامتی وجود مبارک زبان عاجز است از شکرگزاری. (سند 39: 487 و 20: 434). 

5- زبان قبیلهای

سامانمندی قدرت در استبداد قبیلهای همانند حکومت قاجاریه در ایران، نمیتوانست در خود سیستمی را ایجاد کند که تعلیم و تربیت مملکتداری را نسل به نسل به شاهان منتقل کند. ذهنیت شاهان اغلب قبیلهای، ساده و دارای واژگان بسیار محدودی بود که قدرت را در نیروهای خدادادی و نیروی شمشیر میدیدند. به محض روی کار آمدن یک قبیله و غلبه بر دشمنان داخلی و خارجی سلسله دارای عصبیتی بود که شمشیر حرف نهایی را میزد. (آبراهامیان،1384: 65-47) اما به محض اینکه قبیلهای، به عنوان مثال از عصبیت آقامحمد خان قاجار دور میگردد به سمت اقتدار ناصرالدین شاهی میرسد که نه قدرت شمشیر را دارد و نه تدبیر قلم را. ناصرالدین شاه به عنوان حاکم ایران دارای ذهنیت بسیار ساده و بدوی است و انگار هیچ علمی را یاد ندارد که از دریچه آن دنیا را تفسیر کند. متافیزیک پدیدار اصلی ذهنیت ناصرالدین شاه است که اغلب وجهی تقدیرگرا دارد. (زرین کوب، 1384: 823) اما زمانی که به فرنگ سفر میکند و شروع به توصیف و گزارش سفر میکند هیچ گونه دانشی که با عینک آن، دنیا را بنگرد ندارد و شبیه به دوربین عکاسی خالی و بدون پیش فرض اطراف خود را وصف میکند. تکنولوژیهای انسانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که بماند، (Foucault,2008-2011) حتی تکنولوژیهای مکانیکی و طبیعی را نیز نمیداند.
 وصف غذا خوردن، زنان زیبا، حیوانات، حالات درونی، معماری، آب و هوا، رقص، شکار، تفریحات و شادی بخش عمدهای از گزارشهای شاه را در برگرفته است. 

در طول پنج ماه سفر، ناصرالدین شاه نه تکنیک انسانی را یاد گرفت و شرح داد و نه به تکنولوژیهای مدرن علاقهمند شد. او فقط مینویسد: از خواب برخواستیم، نهار یا شام خوردیم، خسته بودیم، میل کردیم، دیدیم، تفریح کردیم و به شکار رفتیم. کاملاً مشخص است که او هر پدیدهای را که به زبان قبیله ای و تکنولوژیهای دم دستی و ساده نزدیک باشد بهتر توصیف میکند. ذهنیت ساده و بی سواد ناصرالدین شاه در همه جا دغدغه شادی، امور غیرمنتظره، مهمانی، شکار و دیدن زن و حیوان را دارد و در وصف حالات و ویژگیهای ظاهری كم ارزش پیشتاز است. جالب آنجاست که به شکار و دیدن حیوانات علاقه دارد و مشتاقانه و جزئی آنها را وصف میکند ، در حالی که نسبت به بوروکراسی، قانون، بودجه نویسی، بورس، دانشگاه و کارخانه هیچ علاقهای ندارد و سعی در آموختن نيز ندارد. در برخی مواقع عقلانیت و تمدن غربی را نقد میکند. در یک جا میگوید: اختراعات و اکتشافات از شرق آغاز شده است و در جای دیگر میگوید: کارخانههای انگلیس به خاطر دود زیاد روی مردم را سیاه کردهاند و بسیار به کارگران سیاه شده میخندید. (سفرنامه: 178) در بازدید از کارخانههای آلمان مینویسد: اغلب اختراعات انسان را تلف میکنند، کارخانه انگلیس، کروپ آلمان، توپ، تفنگ و گلوله برای کشتن جنس انسان ایجاد کردهاند و اختراعات بشر نابودی بشر را به دنبال داشته است. (همان: 184) شاه همانطور که مینویسد، از کوه خوب بالا میرود، اسبهای لشکر فرانسه را توصیف میکند، فرق بین آهو و شوکا را میداند و هر امری به جز تکنیکهای جدید قدرت را میداند و وصف میکند. به راستی کسی که سفرنامه را بخواند گمان نمیکند پادشاهی آن را نوشته باشد. 

نتیجه گیری

همین که ناصرالدین شاه مینویسد و قصد دارد از زاویه احوالات و دیدگاه شخصی خود دنیا را بنگرد برای تحلیل عرصه سیاسی آن روزگار اهمیت دارد و دارای وجهی عقلانی است که نمایانگر ورود ایران به عصر جدید است. از بررسی پدیدارشناسانه اسناد و گزارشهای سیاسی و دیپلماتیک سفر اول ناصرالدین شاه به خوبی میتوان دریافت که زبان و تکنیکهای سیاسی و دیپلماتیک ایران در مواجهه با مشکلات داخلی و به ویژه فرصتها و تهدیدهای خارجی بسیار ناتوان، ابتدایی و بی ارتباط با متون مندرج در آنها است. ماهیت تکنیکهای به کار گرفته شده ایرانی در سفر اول ناصرالدین شاه پیوند آشکاری با ساختار قبیلهای، مردسالار و استبدادی دارد که حاوی متافیزیک تقدیرگرایی است و عرصه سیاسی بینالملل از داخل این فضا برای ایران شکل میگیرد.

بررسی پدیدارشناسانه اسناد و گزارشات سفر ناصرالدین شاه به فرنگ/ درصد موضوعات

		موضوعات

		تقسیمات درونی

		درصد تکرار و اهمیت



		تفریح، سرگرمی، حالات شخصی

		توصیف مردم، نخبگان، زنان، باغ وحش، تماشاخانه و افعال روزمره

		70%



		صنعت و تکنولوژیهای طبیعی

		کارخانه، دانشگاه، اختراعات و اکتشافات

		20%



		تکنیکهای قدرت و تکنیکهای انسانی

		مجلس، ارتش، دولت ملی، قانون، بوروکراسی و تجارتخانه

		10%





 هرم حاکمیت ایران سه نوع خلاء تکنیک در مواجهه با فرنگیان داشت که در نهایت باعث فروپاشی آنان گردید.

خلاء اول مربوط به فقدان ادب دیپلماتیک است. ساختار سیاسی ایران در دوره قاجار قبیلهای بود و چرخش قدرت بر اساس خون و تبار صورت میگرفت و مانیفست تقسیم قدرت براساس نسب نامهها به صورت انتسابی بود. در چنین محیطی آداب دیپلمات در سیطره اخلاق استبدادی و اشرافی جای داشت. شاه ایران ادب و نزاکت را رعایت نمیکند و نه تنها علم سیاست و فنون قدرت جدید، بلکه در حد اندرزنامههای ایرانی نیز رفتار با سران کشورها را نیاموخته است. شاه در حکم یک مسافر و دوره گردی است که بسیار بی ادب و چشم چران است و بدون توجه به هدف سفر و یا توجه به مصلحت و منافع ملی ایران تنها زبان رام نشده خود را بر صفحه میآورد و از بالا به پایین به همه بی احترامی میکند. 

دوم خلاء تکنیک طبیعی است. شاه میدانست که فرنگیان در تکنولوژیهای مهندسی و پزشکی پیشرفت بسیاری داشتهاند. او رفته بود که طریقه ساختن کارخانههای مختلف را از نزدیک ببیند تا بتواند آنها را وارد ایران سازد و از پارچه تا صنایع دفاعی و امنیتی را به لحاظ سخت افزاری در داخل تولید کند. شاه کارخانه، قطار، ماشین، تلگراف و جادهها را میبیند ، اما تنها لذت میبرد و هیچ حس خود انتقادی ندارد. چرا که به نظر او روزگاری ایران و چین نیز قدرتمند بودهاند و تکنیکهای مدرن طبیعی باعث جنگ و روسیاهی بشر شدهاند. برای برخی از اسامی خارجی نامهای زیبا و ماندگاری انتخاب میکند . مثل ماهی خانه، کالسکه بخار و سوراخ (تونل)، اما دلیلی برای انتقال آنها به ایران نمییابد.

سومین و مهمترین خلاء در ایران عهد ناصری به کمبود تکنیکهای امور عمومی، انسانی و سیاسی باز میگردد. ناصرالدین شاه فهمی از بوروکراسی، ارتش، دولت ملی، مجلس، قانون و بورس ندارد و سیاست بزرگترین گزينه حذف شده اسناد و گزارشهای سیاسی و دیپلماتیک او به شمار میرود. همیشه از ظواهر، معماری و ویژگیهای توصیفی بناها و انسانها مینویسد و چندان رابطه مناسبی با نهادهای بوروکراتیک قدرت مدرن ندارد. در ذهنیت شاه موضوعی به معنای مصلحت و منافع ملی نقش نبسته است و بیشتر به دنبال دیدن، خوردن، آشامیدن و تفریح است و نمیداند که راز اصلی موفقیت کشورهای پیشرفته به دست نخبگان علوم انسانی است. تنها در انگلستان و اواخر سفر درک میکند که قانون و تکنیکهای جدیدی برای ساماندهی قدرت لازم است و هر چه به پایان سفر نزدیک میشود فهم سیاسی او کاملتر میگردد.   
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� . به علت ارجاع مكرر به سفرنامه ناصرالدین شاه تنها می�نویسیم (سفرنامه: صفحه) مشخصات کتابنامه در فهرست آمده است.


� . بنگرید به مقاله: روشهای تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک، روح اله اسلامی، بخش پدیدارشناسی، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 47، پاییز 1390


� - روش پدیدارشناسی به این نوع نگرش نزدیکی دارد. بنگرید به : (هایدگر،1386: 376/هوسرل،1382: 60)


� - قدرت شهروندان، دموکراسی، انتخابات، قراردادگرایی، قانون اساسی، دولت ملی، مجلس، تفکیک قوا، جامعه مدنی، بوروکراسی، تخصص سالاری، قانون نوشته، رسانه ها، طبقه متوسط و افکار عمومی تکینیکهای جدید قدرت هستند. حکومتمندی سنتی اندرزی، کیفی و کاملا فردی است ، در حالی که حکومتمندی عصر جدید بوروکراتیک و مکانیکی است. برای بحث دقیقتر بنگرید به پایان نامه دکتری: روح اله اسلامی، حکومتمندی در فلسفه تاریخ سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1391.


� - ویژگی های یک سفیر، شیوه های تحلیل سیاسی و گزارش نویسی بنگرید به اثر ارزشمند دکتر جواد لاریجانی ، راهنمای سیاست خارجی ایران


� . بی جهت نبود که در دوران میانه ایران ، زنان کمتر در حوزه عمومی ظاهر می�شدند. استبداد شاه، شاهزادگان و اهالی قدرت در ایران چنان مطلقه بود که بر جان، مال و ناموس مردم سیطره کامل داشتند. اگر زنان کاملا خود را مخفی نمی�کردند ساکنان هرم قدرت در هر شرایطی مالکش می�شدند که داستانهای تلخ زیادی در این مورد وجود دارد. منتسکیو در روح القوانین این وجه قدرت استبداد را به خوبی نشان داده است. 


� - برای تحلیل بهتر این گونه روایت مشروعیتی در تاریخ سیاسی ایران بنگرید به: (طهماسب صفوی، 1383: 60)


� . همه اسناد سفر اول ناصرالدین شاه در کتابی که سفرنامه او چاپ شده است، آمده است. عدد اول شماره سند و عدد دوم صفحه کتاب است. 


�. غلامحسین دینانی در کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام جلد اول اعتقاد دارد اغلب در مقابل حکیمان اسلامی گروههای نقلی و اشاعره ای قرار داشتند که برای خداوند اراده گزاف متصور بودند و همین امر باعث میشد که به تقدیرگرایی برسند. 


� . برای تحلیل بسیار عمیق پدیدارشناسی روانکاوی اجتماعی از ذوب شدن فردانیتها، تودهای شدن جامعه، فرهنگ دورویی و ریاکاری بنگرید به کتاب ارزشمند کرامت موللی پیرامون روانکاوی سیاسی و اجتماعی که در آن با رویکردی بومی ریشههای زبانی استبداد ایرانی را بررسی می�نماید.


� - برای تحلیل روانکاوی اجتماعی راجع به استبداد و نابودی فردانیت ، آثار فروید و به خصوص لکان از منظر ساختارگرایی که بیشتر به صورت ترسیم سازههای تاریخی خود را نشان می�دهند کاربرد فراوان دارد. اینکه افعال جمع به کار می�رود، فردانیتها ذوب می�شوند، خودشیفگی و فرهنگ تعارف به وجود می�آید و تعادلی میان لذت، ثروت و قدرت به صورت تولید و توزیع عادلانه به وجود نمی�آید همه در پدیدارشناسی روانکاوی اجتماعی جای می�گیرد که صورت های بدیهی یک دوره را آشکار می�کنند و به نقد می�کشانند. 


� . جریانهای اندیشه سیاسی در ایران را به فقه، حکمت، عرفان و اندرزنامه تقسیم کرده اند. یکی از اصلیترین جریانها اندرزنامههایی است که از عهد اردشیر، نامه تنسر تا ابن مقفع، سعدی و خواجه نظام الملك و قائم مقام در باب حکمرانی و مملکتداری نوشتهاند. شاهان دوره قاجار از این دانشها نیز بهرهای نداشتند. (بنگرید به طباطبایی، 1384) 


� . برای بررسی یک تحلیل فمنیستی از تاریخ سیاسی ایران در دوره معاصر و بررسی انتقادی کمبود حضور زنان در عرصه عمومی بنگرید به : 


Honarbin, Mehri (2010), Becoming Visible In Iran Women In Contemporary Iranian Society, London And New York: Tauris Academic Studies


� . در اثر ارزشمند دکتر زرین کوب به نام روزگاران چنین آمده است که ناصرالدین شاه 85 زن رسمی داشت و در حرمسرا 1500 زن نگهداری می�کرد، به این معنا که هر زن زیبایی در هر کجا می�یافت او را به حرمسرا وارد میکرد. روزگاران: 810


� . میشل فوکو در سخنرانیهای معروف خود در کلژدوفرانس مرکز فلسفه سیاسی روزگار خویش به درستی بر تکنیکهای قدرت و مبانی حکمرانی بر خود در طول تاریخ اشاره کرده است. در تمام این مقاله تکنولوژیهای قدرت از میشل فوکو به عاریت گرفته شده است. حکمرانی بر خود، تورهای قدرت، قدرت شبانی، حکومت مندی و کنترل جمعیت موضوعاتی است که با خوانش هایدگری از تکنولوژی به عرصه سیاست کشیده شده است و محوریت اصلی را در نگاه جدید به قدرت پیدا کرده است. بنگرید به:
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