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20/3/1388تاریخ پذیرش: 15/5/1387تاریخ دریافت: 

ین شاه به فرنگهاي ناصرالدنقد و بررسی سفرنامه
با رویکرد تحلیل گفتمان

1زهرا علیزاده بیرجنديدکتر 

2دکتر قنبرعلی رجبلو

چکیده

ین شاه به فرنگسـتان بـه روش تحلیـل گفتمـان مـورد بررسـی       این مقاله سفرنامه هاي ناصرالددر
(شـرایط اجتمـاعی، فرهنگـی،    زبانی و فرازبـانی  این رویکرد، عوامل قرارگرفته است. با استفاده از

مـتن کـه درشـکل گیـري ایـن مـتن       ةهاي نویسـند ت نهادي و نگرشسیاسی و تاریخی)، موقعی
ین شـاه درایـن   است. سفرهاي فرنگ و گفتمان ناصـرالد قرار گرفتهه ثیرگذار بوده اند، مورد توجأت

کـه برخـی از   هی را به همراه داشتماعی خاصدستاوردها و نتایج سیاسی، فرهنگی و اجت،هاسفرنامه
.ه استثیر قراردادأحوزه هاي زبانی و سبک ادبی را نیز تحت ت،این نتایج
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 110
اول

مهمقد

کـه در  ،این گـرایش 1ل گفتمان است.یکی از شیوه هاي کارآمد در نقد و بررسی متون، روش تحلی
ٔ دهه ارتبـاطی را درنوردیـد و   - اکثر رشته هـاي علـوم اجتمـاعی   ،پدید آمد، کمتر از دو دهه1950◌

در مطالعۀ پدیده هاي علوم اجتماعی به کار می رود.2اکنون نیز به عنوان گرایشی بین رشته اي
ز هر چیز وامدار زبان شناسی و نقد ادبـی نـو   هاي فکري بیش ال گفتمان از نظر خاستگاه و بنیانتحلی

است و از علوم تفسیري مانند هرمنوتیک، پدیده شناسی، سـاختار گرایـی و شـالوده شـکنی الهـام مـی       
هاي ادبی و فلسفی سازمان یافته اند، یا حول تحلیل روشی که طـی گیرد. این علوم یا حول تفسیر متن

یابند، شکل گرفته اند. رهیافت گفتمان بـا قـرار گـرفتن در    آن موضوعات (اوبژه ها) و تجارب معنا می
هـایی پیـدا مـی کنـد (مـارش و اسـتوکر،       می ماکس وبر نیز شـباهت ر با روش تفهتی از تفکّچنین سنّ
1384 :195 -196.(

ه کـافی مبـذول   آنها توجسروکار داریم که بایستی به هر دودر تحلیل گفتمان ما با دو عنصر کلیدي 
4.تبافت موقعی- 32؛بافت متن- 1داشت: 

منظور از بافت متن این است که یک عنصر زبانی در چـارچوب چـه متنـی قـرار گرفتـه و جمـالت       
چه تأثیري در تبلـور صـوري، کـارکردي و معنـایی آن دارد. در     ، متندر درونماقبل و مابعد آن عنصر

بافت موقعیتی، یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیی کـ ت خاص    نظر قـرار ه تولیـد شـده اسـت، مـد
: 1379گیرد. بافتهاي فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سیاسی همگن از این نوع هستند (بهـرام پـور،   می
24.(

ف متن فراتر می رود.  نوشتار و مضمون و هدف مؤلّبه عبارت دیگر رویکرد گفتمانی از حد

1 -Discourse Analysis
2 -Interdisciplinary
3 - Co-text
4 - Context of situation
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111…ین شاه به فرنگهاي ناصرالدو بررسی سفرنامهنقدسومچهل و سال 

همچنـین آن یک مـتن خلـق مـی شـود،     گفتمان شرایط اجتماعی را مطالعه می کند که تحت تأثیر 
بـدین ترتیـب گفتمـان از    .که متن در آن قرار می گیرد و مورد تفسیر واقع می شودراشرایط اجتماعی

در ایـن  جامعه شناختی زبان است.ۀ زبان شناختی نظام اجتماعی و از سوي دیگر مطالعۀ یک سو مطالع
گفتمـانی اسـت، عقیـده دارد کـه میـان      زمینه نورمن فرکالف که خود چهره اي شـاخص در مباحـث   

ساختارهاي خـرد گفتمـان (ویژگـی هـاي زبانشناسـی) و سـاختارهاي کـالن جامعـه ( ایـدئولوژي و          
) .   97- 96: 1379ساختارهاي اجتماعی) رابطه اي دیالکتیک وجود دارد ( فرکالف، 

ي معنـایی آن را در  هاي کیفی پژوهش، متن و حـوزه هـا  ل گفتمان به دلیل وابستگی به روشتحلی
هاي زبـانی،  لعـه مـی نمایـد و بـا عنایـت بـه سـاخت       ارتباط با سایر زمینه هاي ارتباطی و اجتمـاعی مطا 

هاي معنایی آن را که مرتبط با زمینه هاي یاد شده است، مورد تفسیر قرار می دهد. به این ترتیـب  حوزه
بـد. البتّـه در تحلیـل گفتمـان هـاي      تحقّق می یاوضیح توصیف، تفسیر و تة تحلیل گفتمان در سه حوز

که یکی از رویکردهاي مطرح در نظریۀ گفتمان است. سطح تبیین نیز بر ایـن سـطوح افـزوده    1انتقادي
می گردد. تحلیل گفتمان در سطح توصیف با اشکال ظاهري متن سرو کـار دارد و در ایـن خصـوص،    

لمی، حماسی، احساسـی و غیـره را در بـر    هایی نظیر ادبی، عشیوه هاي فنّ بیان و در متون ادبی سبک
هاي متن ارتباط دارد و از ایـن طریـق   گیرد. مرحلۀ تفسیر در روش تحلیل گفتمان به مطالعۀ ساختمی

قواعدي را که در فرآیند تولید و تفسیر متن خودآگاه یا ناخودآگـاه مـورد تبعیـت قـرار گرفتـه، کشـف       
کند.می

هـاي  موضـوع یـا موضـوع   پیوست آنان از سـویی، و مطالعـۀ   با مطالعۀ قضایاي اصلی متن و نحوة 
هـا  ی بـه آن اصلی در متن از سوي دیگر، مجموعۀ باورهایی کشف می شود که بـا آن در مـتن تصـریح   

).251- 249: 1377نشده است، اما نقاط اتّکاي متن محسوب می شوند (خانیکی، 
از صورت و ظاهر متون زبانی به کمـک  تحلیل گر انتقادي گفتمان، خود را موظّف می داند که پرده 

فنون موجود در این رویکرد بردارد و آنچه را که در پشت واژه ها و جمله ها و در نهایت مـتن زبـانی،   
ایـن روش بـه ویـژه در بررسـی متـونی کـه       هـا آشـکار سـازد.   دید مردم مخفی مانده است براي آناز 

1- Critical Discourse Analysis
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 112
اول

آن حضـور دارنـد بـراي منتقـد اهمیـت اساسـی       ایدئولوژیکی عمقاً در ساختارها و تمایالت سیاسی و
تحـت تـأثیر قـرار    هاي مخاطب ، بـه شـدت   دارد، زیرا به واسطۀ حضور این تمایالت طرز فکر گروه

گیرد.می
تر این که عناصر تشکیل دهنده در رویکرد تحلیـل گفتمـان انتقـادي ، وابسـته بـه آراي      از همه مهم 

سـویه  گرفتن یک مشی انتقادي بر تقابل و رابطۀ دون با در پیشفراساختارگرایان است و فراساختارگرایا
میان خواننده و متن به مثابه یک رابطۀ پویا و تولیدي تأکید مـی ورزنـد؛ از ایـن منظـر، قرائـت منزلـت       

: 1377خود را به عنوان یک مصرف کنندة منفعل کاالي تولیـد شـده، از دسـت مـی دهـد (تاجیـک،       
واحد تحلیل گفتمان فراتر از یک کلمه و بر حسـب  عمل نقد می افزاید. ). و این خود بر پویایی365
توان بـر یـک جملـه، عبـارت، بنـد، پـاراگراف، صـفحه،        میِع مورد بررسی واحد تحلیل آن  را موضو

سرمقاله، سخنرانی و غیره بنیاد گذارد. در مقالۀ حاضر واحد تحلیل ممکن است یک جملـه، عبـارت و   
فرنامه هاي شاه به فرنگ باشد.یا یک پاراگراف از س

ین شاه از فرنگري گفتمان ناصرالدر در شکل گیعوامل مؤثّ

ین شاه، نخستین پادشاه ایران است، که قلمرو فرمانروایی خود را بـه قصـد مسـافرت بـه     ناصرالد
لـه  سرزمین هاي بیگانه و غیر مسلمان ترك کرده است. این عمل از منظـر بسـیاري از اروپاییـان از جم   

).530: 1380، 1کرزن اقدامی خطیر تلقی شده است (کرزن، ج 
  ین شـاه  تحلیل هاي گوناگونی در مورد انگیزه هاي شاه از این سفرها صورت گرفته، لکـن ناصـرالد

مهم ترین دالیل اولین سفرش را مالقات با سالطین اروپایی و تحکیم مناسبات دوسـتانه و هـم چنـین    
). در 11: مقدمـه  1377ین قاجار، و سایر ترقیات فرنگ عنوان می کند (ناصرالداقتباس صنایع، قوانین 

کنار این انگیزه ها، شوق شاه به سفر و تحرك مدام که نشانی از روحیات ایلیاتی و فرهنگ عشـیره اي،  
است را نباید از خاطر دور داشت. شاید همین شوق مفرط او به سیر و سیاحت سبب شده، که به او
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113…ین شاه به فرنگهاي ناصرالدو بررسی سفرنامهنقدسومچهل و سال 

نام دهند. در هر حال این سفرها با هر انگیـزه اي کـه صـورت گرفتـه باشـد، در      1»ه هاجادشهریار«
شخصیراتی را به جاي گذاشت.یثتأآن روزگار ۀجامعبهنگرش او وین شاهت ناصرالد

خـاطرات روزانـه و مشـاهدات عینـی شـاه از کشـورهاي       ة سفرنامه هاي فرنگستان که دربردارند
فارسی براي فرنگ شناسی محسوب می شود.ة از منابع ارزندیکی ،اروپایی است

عناصر گوناگونی اسـت، کـه در ارتبـاط بـا     ة دربردارند،سفرنامه هاي فرنگستان به عنوان یک متن
یکدیگر کلیتی معنادار را می سازند، که بدان گفتمان می گویند.

ـ   نر در شـکل گیـري سـفرنامه هـاي فرنـگ کـه نشـا       در بررسی عوامل مـؤثّ  ی گـر نگـرش و تلقّ
ینناصرالدشاه از فرنگ است، توج    تی ه به دو عنصر کلیدي بافت متن (عناصـر زبـانی) و بافـت مـوقعی

(عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی،) ضروري است. معانی مندرج در سـفرنامه هـاي فرنـگ    
کـه هـر   ،مـی پـذیرد  ی نیز تأثیراجتماعی و فرهنگۀهمان قدر که از متن ناشی می شود، از بافت یا زمین

یک را در جاي خود باید بررسی کرد.
کاربرد افعال و ضمایر از نظر مفرد و جمع بودن، گفتار مسـتقیم و غیـر   ةدر بررسی بافت متن نحو

معنـایی مـورد   ۀ ي، فرایند مجهول سازي و کاربرد سایر عناصر زبانی به عنوان مقولمستقیم، سازوکارتعد
متن نیـز معنـادار اسـت. چـون داراي معـانی اجتمـاعی و       2ةمی گیرد. در این رویکرد نحواستفاده قرار 

وابسته اند.،ها را می سازندایدئولوژیک است و این معانی در جاي خود به عواملی که دال
ین شاه، در مـورد خـودش، حکایـت از    ط ناصرالدو افعال جمع توس» ما«براي نمونه کاربرد ضمیر 

برتر شاه در گفتمان سیاسی و ساختار قدرت در عصر قاجار دارد. ایـن تموقعی   ن گونـه کاربردهـا، مبـی
ایـدئولوژي  3ت طبیعی شـدگی هنجارهاي اجتماعی هستند که درجه و شدۀ قراردادهاي ناگفته و نانوشت

حاکم نظام قاجار را نمایش می دهند.

ـت   ، عنوان کتابی است که به کوشش محمشهریار جاده ها (سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات)- 1 فاده د رضا عباسی و پرویز بـدیعی بـا اس
شهریار جـاده هـا: سـفرنامه    ین قاجار، ی ایران تدوین یافته است (ناصرالداز نسخه هاي دستنویس موجود در خزانۀ اسناد سازمان اسناد ملّ

ین شاه به عتباتناصرالد1372ی ایران، د رضا عباسی، پرویز بدیعی،تهران: سازمان اسناد ملّ، به کوشش محم.(
2 -Syntax
3 - Naturalization
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 114
اول

و از ،رجسته سازي موصـوف معنـادار اسـت   تکرار صفات نیز به عنوان یک عنصر زبانی به منظور ب
حیرت و شگفتی ناصرالد ت غربـی حکایـت کـرده و    ین شاه در برخورد با دستاوردهاي گوناگون مـدنی

نسـبت بـه ایـن دسـتاوردها اسـت. وي در سـفرش بـه        گر احساسات تحسین آمیـز او در مواردي بیان
فرزندانشـان، بـه وجـد درآمـده، مراتـب      پاریس، از این گونه اهتمام مردم این شهر در تعلیم و نظافـت 

گونه نشان می دهد:شگفتی خود را این
»ه هاي پاریس از طفل شیرخواره الی ده ساله را مادرها و دایه هایشان بسیار بسیار بسـیار پـاك و   بچ

ب است که بچه چرا باید این قدرها پـاك و تمیـز و   حیرت و تعجۀتمیز و خوب نگاه می دارند که مای
).185- 184: 1379ین قاجار، (ناصرالد» و خوش رخت و خوش همه چیز باشندبا ادب

یک توپ جنگی در مسکو نیز به کار می برد:ة برجسته سازي موصوف را هنگام مشاهدة این شیو
یک توپ بسیار بسیار بزرگی دم عمارت گذاشته اند که به ایـن بزرگـی تـوپ دیگـر نمـی شـود،       «

).41: 1377ین قاجار، (ناصرالد» ماماً توي شکم آنتوپ مروارید تهران می رود ت
ۀ تی، این متن در شرایطی شکل گرفته، که اندیشاز نظر بافت موقعید خـواهی و اصـالح طلبـی    تجد

روند گسترده اي پیدا کرده بود. میرزا حسین خان سپهساالر نیز که سفر فرنـگ بـا تشـویق او صـورت     
دولت، پیشرفتهاي صـنعتی و علمـی و تنظیمـات فرنگیـان در     گرفت، هدفش این بود که شاه و بزرگان 

ت ایـران  ی دولت و ملّحفظ حقوق ملت و ثروت دولت هایشان را از نزدیک مشاهده کنند، تا براي ترقّ
ـ ،ر بیندیشند. از نظر میرزا حسین خان این سفرتدابیر فوري و مؤثّ ی ایـران  شاهراه بزرگی را به روي ترقّ

شویق شاه به این سفر و بیان فوایـد آن، ارمغـان ایـن سـفر را از دسـتاوردهاي      ی براي تمی گشود و حتّ
سفرنادر به هندوستان عظیم تر دانست.

ت ایران در سیاسـت بـین   هاي فرنگ براي تحکیم موقعیدیگر این سفر گفتگو با سران دولتهدف 
ـ  المللی بود. زیرا چند ماه قبل از او ۀ م) امتیـاز نامـ  1873/ 1290انی لین سفر شاه به فرنگ (ربیـع الثّ

ـ )، این امتیـاز کـه از اهم  1289انی جمادي الث18ّرسیده بود (به امضارویتر  ت اقتصـادي و سیاسـی   ی
ت از این قـرار داد  ها به شدرا در مقابل هم قرار می داد. روسفراوانی برخوردار بود، روس و انگلیس 

ین شاه با تزار روسیه و صـدراعظم وي گورچـاکف،   ناخشنود بودند، به همین دلیل در مالقات ناصرالد
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   ین شـاه و  مقامات روسی اعتراض خود را نسبت به این قرارداد همراه با تهدید ابـراز داشـتند، ناصـرالد
ـ       د قطعـی در ابطـال امتیـاز نامـه      میرزا حسین خان سپهسـاالر در گفـت و شـنود بـا دولـت روس تعه

گفتند:ه نسپردند، وعده اي مشروط داد
اگـر از  .هر طور بوده است، حاال قرار نامه امضا شده ما در دست مومی الیه (بارون رویتر) اسـت به«

که کاري است گذشته، چاره اي ندارد، اگر اندك غفلـت و قصـور   - دات خود برآیدعهده مواعید و تعه
این قرار نامـه  از جانب او به عمل آید، در آتیه به هیچ وجه مساعدت و موافقتی با او نخواهیم فرمود و

ین ). شرح مـذاکرات مقامـات روسـی و ناصـرالد    356: 1356ت، (آدمی»را لغو و باطل خواهیم کرد
وي نیامده و فقط به این جمله اکتفا شده که:ۀشاه در سفرنام

بعد کرچکوف وزیر اعظم روس آمد، خیلی با او صحبت شد کربل ترجمـه مـی کـرد بسـیار مـرد      «
).53: 1377ین قاجار، (ناصرالد» فتاد و پنج سال داردعاقل زرنگی است.... ه

ل اروپـایی نیـز هـیچ گزارشـی از شـرح مـذاکرات در       ها با سیاستمداران طـراز او در سایر مالقات
 ن ایـن نکتـه اسـت کـه از منظـر     سفرنامه مشاهده نمی شود. این ایجاز یا بهتربگوییم، این سکوت، مبـی

ۀ منطقین شاه، عرصه هاي سیاسی، ناصرالدورود بـه  و نخبگان حـقّ ممنوعه اي است، که فقط خواص
آن را داشته و سایرین را به آن عرصه راهی نیست.

بنابراین تحلیل گفتمان ناصرالدتی و ارزیابی شـرایط اسـت زیـرا    ین شاه مستلزم بررسی بافت موقعی
با قـرار داشـتن در رأس   زبان سیاست زبان پوشیده سخن گفتن است، و راوي یا خالق متن سفرنامه ها

سخن می گوید. از این رو براي آشـکار سـاختن افکـار پنهـان در وراي     هرم قدرت به گونه اي خاص
نظر قرار داد.واژه هاي متن، باید عناصر فرا زبانی را مد

عامل مؤثر دیگر در شکل گیري این گفتمان، جهان بینی و نـوع نگـرش خـالق اثـر اسـت. روایـت       
ین شاهناصرالدگر اوضـاع و احـوال   که بیاناحان فرنگ دیده، پیش از آناز فرنگ، همانند بسیاري از سی

گر نگرش فرهنگی مشاهده کننـده اسـت، کـه رفتـار و کـرداري را  حیـرت       عجیب آن دیار باشد، بیان
 ـ   انگیز، مثبت و یا منفی می پندارد. در واقع روایت ناصـرالد فرنـگ،  ت ین شـاه و برداشـت وي از واقعی

ق وي شکل گرفته است. این عوامـل نـه   یی عالها، هنجارها و آمال و حتّتحت تأثیر جهان بینی، ارزش
بلکه در عناصر زبانی نیز تأثیرگذارند. براي نمونـه شـاه در بازدیـد از    ،تنها در ساخت معنا و محتواي اثر
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ق و یـ که بازتـاب عال در منچستردر شرح تجهیزات کارخانه، توضیحاتی به کار می گیرد 1گروۀ کارخان
هاي فردي اوست:برخی از ویژگی

دراز و باریک می کردند که مثل مارهاي سـرخ روي زمـین راه   ،هایی که براي زنجیر ساختنآهن«
می رفت و براي ترکیب آوردن تخته هاي آهن و کوبیدن و جمع کردن آنها اسبابی داشتند کـه مثـل دو   

: 1377ین قاجـار،  می گذاشتند و آنها مـی کوبیدنـد (ناصـرالد   ه بزنند این آهن را وسط آنهاقوچ که کلّ
177.(

که عبارات نشان می دهد، وي در توصیف آهن و ابزار سخت، از طبیعت کمـک مـی گیـرد و    چنان
ق شـاه و میـل   یـ گـر عال ها تشبیه می کند. این تشـبیه نشـان  له زدن قوچککوبیدن تخته هاي آهن را به ّ

ـ که خود را در این توصـیف نشـان داده اسـت.   ، یلیاتی اوستاۀ مفرط او به شکار و روحی دیگـر  ۀ نمون
نظـام حکـومتی اسـت، کـه در داوري وي در مـورد نظـام حکـومتی        ة مربوط به تأثیر نگرش شاه دربار

فرانسه تأثیر گذاشته است:
خالصه پاریس حاال بی رونق و بی رئیس و بی بزرگ و پادشـاه اسـت جـایی کـه پادشـاه نباشـد،       «

» است چگونه وضعی دارد از نبودن دربار از نبـود نوکرهـاي بـزرگ و مناصـب بـزرگ دربـاري      معلوم
211: 1377ین قاجار، (ناصرالد.(
ت نظام پادشاهی و تشکیالت آن  در ذهن شـاه بـه صـراحت    تی سیاسی و مطلوبیگفتمان سنّة سیطر

طـق بعـدها در پایـان عصـر     در این عبارات نمایان است و منطق سیاسی وي را نشان می دهد. همین من
ـ اصالحات سپهساالر و با سستی گرفتن شوق او ۀ لی تجـد  ین شـاه خـود را نمایـان    د خـواهی ناصـرالد

ساخت.
افزون بر عواملی که از آنها یاد شد، موقعیین شاه و جایگاه نهادي او نیز در وجـوه بیـانی   ت ناصرالد

به فرنگ رفتند و حاصل مشاهدات و خـاطرات  و صورت بندي مفاهیم متن اثرگذار است. افراد زیادي 
ـ ۀ سفر خویش را در قالب سفرنامه به رشت ا سـخنان هـیچ یـک از فرنـگ دیـدگان،      تحریر درآوردند. ام

ین شـاه نمـی رسـید. لکـن در     نهادي به پاي ناصرالدۀ ت آنها از جنبق نهادي پیدا نکرد. چون موقعیتحقّ
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ایـران در مقایسـه   ۀ به شیوه اي نقاّدانه از عقب مانـدگی جامعـ  سفرنامه هاي این افراد به ویژه آنهایی که
ر واقع شد.با فرنگ سخن گفته بودند، تا حدودي در آگاهی آحاد جامعه مؤثّ

هـاي اجتمـاعی مختلفـی کـه در آن  شـکل      ا توجه به انواع نهادها و کاربسـت ها بگفتمان،بنابراین
بـا هـم   ، هـا نیـز  ) و مخاطبان آنویسنده (به معناي اعمت و شأن افراد صحبت کننده یا نموقعی، گیرندمی

هـا را تعیـین   هاست که نوع و محتواي گفتمـان و همین تفاوت)6: 1379ک دانل، فرق می کنند (م
کند.می

 ین درك عوامل تأثیر گذاري که از آنها یاد کردیم، مستلزم بررسی نمونه هایی از خاطرات ناصـرالد
رو بحث را با آوردن این نمونـه پیگیـري مـی کنـیم. بـر اسـاس خـاطرات        در این سفر هاست. از این

ین شاه در سفرهاي فرنگ مشاهدات وي در چندین حوزه صورت گرفته، که می تـوان آنهـا را   ناصرالد
این گونه طبقه بندي کرد:

فرهنگی؛،ی، هنريدستاورد هاي علمی، فنّ.1
دستاورد هاي سیاسی و سیستم حکومتی و اداري؛.2
ها)؛ا (باغ وحش، مناظر طبیعی، مهمانیاههتفرجگ.3
4.ي و هم نخبگان حکومتی و مقامات رسمی می شود.مردم فرنگ که هم شامل مردم عاد

نگرش ناصرالدالي بـه الت غرب به شیوه هـاي گونـاگون و در  ین شاه نسبت به دستاورد هاي مدنی
تی و تحسـین و زمـانی نیـز بـا     خاطرات او از سفر فرنگ مطرح شده، این نگاه، گاهی همـراه بـا شـگف   

نکوهش و تحقیر و در مواردي نیز آمیخته با حسرت و افسوس است. از این رو روایت هاي او را مـی  
ـ   توان به دو دسته ي روایت هاي فرنگ ستایانه و روایت هاي نقّ ایـن  ۀ ادانه از فرنگ تقسـیم کـرد. نمون

د کارخانه ها تجهیزات  نظـامی و اختراعـات    روایتهاي فرنگ ستایانه را می توان در خاطرات او در مور
فرنگیان یافت.  

ـ با وجود سکوت راوي در بیان تمایالت سیاسی و خطّ ت و موشـکافی  مشی دیپلوماسی اش با دقّ
در گزاره هاي توصیفی او، می توان به مواضع سیاسی وي دست یافت:
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ـ ؛نگرخانه دولت انگلیس اسـت ه خانه و توپخانه و آهکه جب1امروز رفتیم به کارخانجات وولیج« ا ام
ت تر و اعـال تـر اسـت...    کارخانه کروپ پروس هیچ دخلی به اینجا ندارد به مراتب عظیم تر و پر قو «

155- 154: 1377ین قاجار، (ناصرالد.(
این هم سنجی کارخانه هاي انگلیس و آلمان و اذعان به برتري کارخانه هاي آلمـانی بـا آوردن سـه    

ین شـاه در مقطعـی از دوران   ن گـرایش ناصـرالد  صرفاً یک توصیف ساده نیست و مبـی صفت تفضیلی 
حاکمیـ  ۀ هاي سلطه جویانین شاه از رقابتتش به آلمانهاست. آگاهی ناصرالد ات دول اروپـایی و تجربی

کنـد،  سیاست خارجی او را به این نتیجه رهنمون کرد، که در صورتی که با مهارت عملۀ وي در عرص
ۀ ها به نفـع سـلطنت خـود بهـره بـرداري کنـد. گرایشـهاي او در صـحن        توانست از این رقابتخواهد

غـم ناخشـنودي و عـدم    ین شـاه علـی ر  سیاست خارجی نیز از همین نگرش او ناشی می شد. ناصرالد
ت تجهیـزات نظـامی خـود بـود، بـه همـین منظـور وي در سـال         تقویۀ در اندیش،هارضایت انگلیسی

ـ.ق یک ک1301 از آلمان خرید. این کشتی ششصـد تنـی مجهـز بـه     » پرسپولیس«شتی جنگی به نام ه
چهار توپ کروپ بود و به اندازه اي اهمبـه  ،ی کرزن که یـک نـاظر انگلیسـی اسـت    ت داشت که حتّی

اهم544: 1383ها اشاره کرده است (امانت، ت آن در خواباندن اغتشاش و آشوبی.(
ـ این گرایش به آلمان ـ   ه خریـد تجهیـزات محـدود نمـی شـود، چنـان      ا صرفاً ب ۀ کـه پـس از تجرب

اصالحات به این فکر افتاد که از مشاوران آلمـانی کمـک   ۀ د داخلی براي پیش بردن نقشبحرانهاي متعد
بگیرد. زیرا در میان کشورهاي غربی اتریش و آلمان دیدگاه مساعدي نسبت به ایران داشتند و بـه شـیوه   

ی و مساعدت در بر پا کـردن تأسیسـات جدیـد،    هنمایی، فرستادن مشاوران فنّهاي گوناگون از جمله را
  ـ.ق) شـاه و میـرزا    1290لـین سـفر فرنگسـتان (   ایران را در امر اصالحات یاري مـی دادنـد. در او هـ

سخنان و توصـیه هـاي بیسـمارك    ۀ حسین خان سپهساالر با بیسمارك مالقات و گفتگو کردند. خالص
ی کشورش باشد و ضمن پیشـبرد اصـالحات و حفـظ    م به ترقّن خود باید مصمکه دولت ایرا،این بود
صورت می تواند، چشم یاري از دیگـران نیـز داشـته    آبادي مملکتش باشد. در اینۀدر اندیش،استقالل

167: 1385ت، باشد (آدمی.(
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ـ  ی فرنگیان براي شاه مایه حیرت و تحسین هاي فنّکه تجهیزات و پیشرفتبا وجود این ا اسـت، ام
مـی تـوان   هـاي او مـواردي را  این امر بدان اندازه نیست که شاه دچار خود باختگی شـود، در روایـت  

برتـري و پیشـگامی فرنـگ را در پیشـرفت    ة یافت که با آوردن شواهدي از توانمندي شرقیان، اسـطور 
هاي علمی و فنی را در هم می شکند و اعتبارشان را خدشه دار می سازد:

توپ چدنی بلند قوي اینجا دیدم که دویست و شصت سال قبل از ایـن در ژاپـن   «(وین): سفر دوم 
هاي اختراعی جدید فرنگستان، معلـوم مـی شـود کـه ایـن      ساخته و از ته پر می شود بعینها مثل توپ

: 1379ین قاجـار،  (ناصـرالد » اختراع در قدیم در افکار و اذهـان انسـان بـوده اسـت و تـازگی نـدارد      
222.(
دویسـت و  «بـا  » جدید«ة ، تقابل واژ»بعینها«ة، واژ»ژاپن«بر » دویست و شصت«م ها تقداین عبارتدر

ین شـاه  ، همگی در کنار هم جمع شده اند، تا احساس و نگاه ناصـرالد »تازگی ندارد«و » قدیم«، »شصت
را در این زمینه به مخاطب انتقال دهند.

ت و کارخانه هـاي فرنـگ، قانونمنـدي، نظـم، سـلوك      ی و تجهیزاافزون بر دستاوردهاي علمی، فنّ
هـاي فرنـگ   فرزندانشـان، راه خـود را بـه روایـت    رفتار اجتماعی و اهتمام فرنگیان در تعلیم و نظافت 

ین شاه آرامش شهر پاریس، ورشـو و خیلـی از   ستایانه و تحسین آمیز شاه باز کرده است. براي ناصرالد
آنها حیرت آور بـوده، در ایـن شـهرها مـردم بـا آرامـی بـا هـم         شهرهاي دیگر فرنگستان و رفتار مردم

اشی در کار نیست، فروشنده ها کاالهایشان را با صداي بلنـد نمـی   صحبت می کنند، دعوا و نزاع و فح
؛ 153: 1379ین قاجار، فروشند (ناصرالداین نظـم و  ة ). مشاهد190: 1378، 1؛ ج ین شاهناصرالد

هاي تهران و صداهاي بلنـد فروشـندگان، وادار مـی کنـد. تجربـه      از بی نظمیمندي او را به انتقادقانون
هایی، از این دست، زمینه ساز ایجاد خود آگاهی انتقادي  می شد، در واقع فرنـگ بـراي شـاه آینـه اي     

د عامـل بـازنگري در خـود و بـاز     تجـد بـۀ  بود، که خود و فرهنگ خودي را در آن می دید. یعنی تجر
بود.پیرایی خویشتن 

ـ بچ در » ژیـراردم «ۀ ه هاي خوش رخت و لباس، تمیز و با ادب پاریس و یا فرزندان کارگران کارخان
ورشو که همگی از کودکی تحت تعلیم بودند، براي شاه هم تحسین  بر انگیـز و هـم موجـب شـگفتی     
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 120
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ـ ام و قصـوري کـه در تعلـیم و ت   هاي آن ایبوده است. شاید خاطره هاي دوران کودکی و مرارت ت ربی
ها باشد.ین شد، سبب این شگفتیناصرالد

ـ     ی و سیاسـی فرنـگ   نمونه اي که ذکر کردیم، نشان می دهد که شاه فقـط راوي دسـتاورد هـاي فنّ
ت غرب نیز گوشـه چشـمی   نیست، و در سفرنامه هایش به مدارس، کتابخانه ها و سایر نمودهاي مدنی

داشته است.  
ید طوالیی داشـت، بـه هنگـام سـخن گفـتن از      ،و زناناو که در وصف مجالس رقص، ضیافت ها 

ها به اشارتی کوتاه و گذرا بسـنده مـی کنـد. بـراي     ت پادشاه در این نظامساخت سیاسی اروپا و موقعی
مملکت بلژیک بسیار آزاد و خودسـر اسـت، پادشـاه هـیچ     «مثال در مورد حکومت بلژیک می نویسد: 

مجلس پارلمانـت اسـت کـه وکـال آنجـا جمـع شـده حکـم         اختیاري ندارد، رتق و فتق امورات براي
روزنامه نویسان این والیت بسیار آزاد هستند، آنچه [به] دهنشان بیاید مـی نویسـند و از هـیچ    » کنند.می

134:1377ین قاجار، کس باکی ندارند (ناصرالد.(
ة اسـت. او واژ ن نوع نگـاه شـاه بـه آزادي و نظـام حکـومتی بلژیـک       کاربرد کلمات و نوع آنها مبی

قرار می دهد، هم نشینی این دوکلمه، از ارزش آزادي مـی کاهـد و بـه    » آزاد«ة را در کنار واژ» خودسر«
آن معنایی معادل خودسري می دهد. دوبـاره همـین امـر در مـورد بحـث آزادي روزنامـه نویسـان در        

از اعتبـار مفهـوم آزادي   ، »مـی نویسـند  آنچه به دهنشـان بیایـد  «د. آوردن عبارت شوبلژیک تکرار می 
روزنامه نویسان در بلژیک کم می کند.

هاي فرنگ، نظام حکومتی و سیستم مالیاتی، شاه از برخی ویژگی هاي دیگـر نظـام   افزون بر آزادي
ه و دود سرمایه داري هم چندان خوشش نمی آمد. شهرهاي صنعتی دل تنگ اروپا بـا در و دیـوار سـیا   

د ناشی از کارخانه ها مجبور بودند، اغلـب لبـاس تیـره بپوشـند، صـداي      دوۀ گرفته، مردمی که به واسط
گوش خراش چرخ بخار، براي او خوشایند نبودند، از ایـن رو تصـویر پـردازي او از شـهر شـفیلد بـا       

ۀ ). منچسـتر هـم بـه واسـط    19، 2:ج.1374ار،ین قاجـ م شـکل مـی گیـرد (ناصـرالد    تشبیه به جهـنّ 
ة شی از دود آنهـا دسـت کمـی از شـفیلد نـدارد، از ایـن رو مشـاهد       هاي ناکارخانجات زیاد و آلودگی
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121…ین شاه به فرنگهاي ناصرالدو بررسی سفرنامهنقدسومچهل و سال 

ین ناصـرالد کارگران کارخانه هاي منچستر، از منظر او بسیار خنده آور بـود ( ۀ سیاه و دود گرفتة رخسار
).178:شاه 

ین شاه در سفرهاي فرنگ فرصت مالقات با مردم گوناگون فرنگناصرالد،از نخبگـان و مـردم   اعم
هاي مـردم شناسـانه اي بـود، کـه جلـوه هـاي       پیدا کرد. حاصل این برخورد ها، خلق روایتي را عاد

هاي فرهنـگ خـودي   متفاوت آن به شکل ستایش، تحقیر و نقد فرنگیان و در مواردي کشف همسانی
بـدون شـک در   ،و بیگانه در خاطرات وي نمایان شده است و این روایت ها و نگـرش حاصـل از آن  

آن دوره بی تأثیر نبوده است.ۀ یت پذیري راوي و جامعت سازي و هوهوی
   ات اخالقـی، توانـایی   در گزارش هاي او از مردم فرنگ هم ویژگی هاي ظـاهري و هـم خصوصـی

143:1377ین قاجار، ذهنی آنها مطرح شده است(ناصرالد.(
ات ظـاهري آنهـا اختصـاص یافتـه    هاي شاه از مردم فرنگ به توصـیف خصوصـی  بیشترین روایت

بیشـتر بـه پیکـر و    ،است. پرداخته هاي ذهنی و تصویرگري او از صحنه هاي مالقات با زنـان فرنگـی  
بدن، لباس، آرایش  و جواهرات آنها معطوف بوده است و در ایـن مشـاهدات بـی حجـابی و حضـور      
زنان در میان مردان که از عمده ترین وجوه تمایز زنان بیگانه با زنـان خـودي محسـوب مـی شـد، بـه       

وصیف کشیده شده است:ت
هاي فرنگی در طبقات باال لخت نشسته بودند که دست و سر و پشت همه بـاز بـود و خیلـی    زن«
).137، 1: ج.1378ین قاجار،(ناصرالد» ها خوشگل بودندزن

هـا و تماشـاخانه هـا بـه انـدازه اي راوي را فریفتـه و       نمایی زنان در مجالس رقـص، مهمـانی  هنر 
چون عـالم خیـال و بهشـت را بـه     ییهاه یخته که در تصویر این صحنه ها، گاه تشبیاعجاب او را برانگ

194:1377ین قاجار، کار برده و زنان فرنگی را به سان پریان توصیف کرده است(ناصرالد.(
نسـبت بـه زنـان فرنگـی کـه از ال بـه الي خـاطراتش        ،هاي آمیخته با حسرت و افسوس شاهنگاه
اوست:ۀ ز نگرش آزمندانه و بولهوسانمی شود، حاکی ااستنباط

یکی از دخترهاي والی منتنگرو هم مقابل ما پهلوي ولیعهد روس نشسـته بـود ایـن دو تـا هـر دو      «
خیلی خوشگل بودند، آنکه پهلوي من بود خیلی خوشگل و مقبول خوب بود. اما آنکه پهلـوي ولیعهـد   
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 122
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ت که تمام را دختر والی حـرف بـزنم ...   هایش بهتر بود من خیلی دلم می خواسبود خوشگل تر دندان
دو کلمه با امپراطریس حرف می زدیم، هشت کلمه با دختر والی، دختر خوش راه خوبی بـود امـا سـر    

).143:1378ین قاجار، (ناصرالد» میز که نمی شد با او انگلک کرد
برخـی از تحلیـل   ین شاه به زنان فرنگ بـود کـه  ناصرالدۀ به دلیل همین نگرش بولهوسانه و آزمندان

ــی و        ــرت طلب ــفرها عش ــن س ــاه را در ای ــر ش ــر و ذک ــران فک ــگ ــیذاذالت ــد  شخص ــته ان دانس
کـه تـأثیر   ه تعمیمی نا رواست. با وجـود ایـن  که البتّ.)40:1383قبادي، ;140:1382(میالنی،

ابعاد فرهنگی تمرا صـرفاً  ا نمی توان ثمرات این سـفر هـا   دن فرنگ و روندهاي آن بر شاه اندك بود، ام
ذ خالصه کرد.در عشرت طلبی و تلذّ

خـود بـا الگـوي نویافتـه در     ۀ ین شاه در رویارویی با زنان فرنگ به هم سنجی رسوم جامعناصرالد
و این هم سنجی ها به بازنگري نقش ها و فضاهاي زنانه و مردانـه منجـر شـد. مطـابق     ،اروپا پرداخت

ـ  رسم رایج در فرهنگ خودي زن و مرد اغلب به  ق داشـتند، در  دو فضاي جداگانه اندرون و بیـرون تعلّ
این جدا سازي و زنانه و مردانه کردن مکان، زنان اغلب خانه نشین و پرده نشـین بودنـد و حضورشـان    

ـ  .در مکان مردانه ناپسندیده بود لـین شـالوده   دولـت، او ۀ به نظر می رسد، حضور زنان و مـردان در تکی
ین شـاه صـورت پـذیرفت.    نانه و مردانه باشد، که به دستور ناصـرالد تفکیک فضاهاي زۀ شکنی در زمین

ین شاه بـود. بـه   فکر خود ناصرالدة ترین بناهاي عهد ناصري و زاییددولت یکی از بزرگۀ در واقع تکی
آن، تـاالر هـاي کنسـرت    ة ر و گنبد نیمـه پوشـید  احتمال زیاد الهام بخش شاه در ساختن این بناي مدو

که نشان می دهـد کـه حضـور زن   ،برخی از سفرنامه هاي خارجی اشاراتی وجود دارداروپایی بود. در
هـاي  پوالك با اشاره به درگیري و نزاعکه سرگرمی داشته، چنانۀ دولت بیشتر براي شاه جنبۀ ها در تکی

که شاه خود چند مفـتن را بـه خـدمت    ،دولت، اظهار می داردۀ ت در تکیزنان در تنگناي ازدحام جمعی
).235: 1361، تا زنان را به کتک کاري و نزاع تحریک کنند (پوالك،فتهگر

شاید تغییر سبک آرایش و لباس زنان اندرون هم کـه شـاه در رواج آن نقـش داشـته، تحـت تـأثیر       
ها باشد.مشاهده ي لباس زنان فرنگی در مجالس رقص، باله و سایر ضیافت
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فرنگ به عنوان دنیایی از دگر بودگی ها بـر مبنـاي   هاي سفرنامه ها، تصویر گراگرچه بیشتر روایت
ـ  تمایز خود و دیگري در این روایتغرابت و شگفتی و اعجاب است و وجوه ی ها، برجسـتگی خاص

هـا  ن مشـابهت گاه در این تجربه هاي بین فرهنگی به روایاتی بر می خوریم که مبـی ،دارد، با وجود این
ل خاك بلژیک در منطقـه اي  ین شاه در اوکه ناصرالدو وجوه اشتراك میان خود و دیگري است. چنان

به نام اسپا، در روي سنگی، جاي پاي بزرگی را مشاهده کرد کـه بـر اسـاس توضـیحات حـاکم آنجـا،       
ده سات فرنگی هاست، زنانی که آبستن نمـی شـوند بـه اینجـا آمـ     جاي پاي سنت مرك و یکی از مقد

که بـا ایـن کـار بـه مقصـود      ،و عقیده بر این است،دنپایشان را در این جاي پا سنت مرك قرار می ده
ی عجیـب بـود، او را بـه درك    ین شـاه خیلـ  کـه بـراي ناصـرالد   خود می رسند. این صحنه ضمن این

).129: 1377ها در عقاید مردم فرنگ و ایران رهنمون می ساخت (ناصرالدین قاجار، مشابهت
ها را نیـز در بـر مـی    و باورها نیست، بلکه سایر ویژگیها تنها مربوط به عقایدشف این مشابهتک
افـه، رنـگ   ها و ایرانیان از جنبه هاي گونـاگون از جملـه آب و هـوا، قی   او به ویژه میان فرانسوي.گیرد

فرانسـه مشـرق   هایی را پیدا می کنند و به این مطلب که برخـی، ایـران را   چهره، جثه، اخالق شباهت
187: 1374، 2ین قاجار، جزمین خوانده اند، پس از این سفر یقین پیدا می کند (ناصرالد.(

ت فکـري فرانسـوي   ها بود که سبب شد، سنّها و احساس اشتراك با فرانسويکشف این مشابهت
سـتا  د گرایی و اصالحات ایران عهد ناصـري داشـته باشـد. در همـین را    سهمی چشمگیر در روند تجد

که در مورد وزارتخانه هاي دولت فرانسـه و وظـایف آنهاسـت،    » قوانین دولت فرانسه«رساله اي با نام 
توسط رضا ریشار (مؤدـ.ق: 1289ین شاه ترجمه شد (ورژه وللن، ب الملک) براي ناصرالد ).1ه

نتایج و ثمرات سفرهاي فرنگ

در مـی تـوان   ها رارفته است، این تحلیلاگونی صورت گهاي گوننتایج این سفر ها تحلیلةباردر
هایی که هر گونه دستاورد مثبت و مفیـدي را در مـورد ایـن سـفر هـا      دو دسته طبقه بندي کرد، تحلیل

انکار می کند و تحلیل هایی که این سفر ها را واجد برخی ثمرات و پیامد هاي مفید ارزیابی کرده اند.  
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این سفر ها را خریـد تعـدادي تفنـگ مـی دانـد کـه آن هـم        وله در خاطراتش تنها ره آوردامین الد
50:1355وله، معیوب از کار در آمد (امین الد.(

حکـومتی  هـاي پیشـین نظـام   که به آفت،مراغه اي سفر هاي اروپایی شاه را آفت جدیدي می داند
ها را بـه  سـفر ج افزایش داد. وي ارمغان ایـن  هاي خارهاي کشور را به بانکایران افزوده شد، و بدهی

چیزي جز معایب و مفاسد نمی داند. مراغه اي مسافرت هیئت ژاپنی به آلمـان را بـه عنـوان    ،وطنانهم
ت تمام و بدون این که قلم و کاغـذي در  توپ ریزي با دقّۀکه هنگام بازدید کارخان،کندمینمونه ذکر

خـاطر نقـش کردنـد و در    حۀ فاندیشـه در صـ  ۀ دست داشته باشند، نکات ظریف آن صنعت را به خام
و کاست ساختند به گونه اي که با نـوع آلمـانی آن   بازگشت به وطن خود همانند آن توپ ها را بی کم

).102: 1353فرقی نداشت (مراغه اي، 
ها نگاشته انـد، اشـاره   پاریس در مورد مخارج این مسافرتوي در ادامه به مطالبی که روزنامه هاي

ت فرانسـه مخـارج مسـافرت پـی در پـی ایـن       اریس آشکارا نوشته اند که ملّروزنامه هاي پ«می کند: 
مهمان عزیز را نتواند داد. زیرا که می دانیم وزراي دولت ایران میل آن دارند که در هـر چنـد گـاهی بـه     
تماشاي فرنگستان آمده به اجراي سیاحت پردازند و عیشی بکنند ما هم نـذر نکـرده ایـم کـه مخـارج      

خـود  ۀمانـده از کیسـ  ه آنان را بدهیم آن بود که مسیو کارنو رئیس جمهور آن زمان البـد اسرافات بیهود
نود هزار فرانک داد و براي یادگاري آن تاریخی به نام ایران نوشته در جهان یادگار گذاشـت و گذشـت   

ج ایـن  که ننگ آن براي اخالف ما تا قیامت بس است و براي ایران نیز در مقابل چند کرور تومان مخار
).109:1353(مراغه اي، » ها حاصل نشدجز امثال این بد نامیه سفر هاي پی در پی ب

حاج سیکه راه کـاال هـاي غیـر    –اشی و صرف مخارج بیهوده اح نیز براي سفر فرنگ چیزي جز عی
).479:1346اح،حاصلی نمی بیند(حاج سی- الزم و تجملی و مردم فریب را به ایران باز کرد.

او بر آن است کـه ایـن   است؛ارزیابی کردهبه گونه اي دیگر داهللا مستوفی نتایج این سفر ها را ا عبام
حـاجی  و الف لیلـه هاي ایرانیان نباید از روي کتابة که در بار،سفر ها به خوبی به اروپاییان ثابت کرد

ـ  ها مشاه صفوي قضاوت کرد. بلکه ایرانید رضا بیک سفیر و افسانه هاي محمبابا ت و ردمانی بـا حیثی
 ین شـاه در طـول ایـن    داراي فضایل اخالقی و بزرگ منش هستند. او خاطر نشان می کند که ناصـرالد
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ت را به خوبی ادا کرده اسـت( مسـتوفی،    ت کهن و با حیثینمایندگی یک ملّسفر ها در تمام موارد حقّ
).127، 1ج.]:1321[

ـ ها ادوارد براون نیز نتایج این سفرکرزن و ی در بهبـود اخـالق و رفتـار    را از آن جهت که تأثیر مهم
).107خوب ارزیابی کرده اند(براون، بی تا:،شاه داشته

ین شاه و پادشاهان قبلی، در مورد تأیید سفر هاي شـاه بـه   ناصرالدۀدر این زمینه کرزن ضمن مقایس
ین شـاه از جملـه   ناصـرالد با وجود چند مورد قساوت و بیداد گري دوران سـلطنت «اروپا می نویسد: 

هم به سوء قصـد بـه شـاه    قتل امیر کبیر، کشتار بابیان پس از سوء قصد به جان شاه و کشتار سربازان متّ
که اکثر مردم هم اذعان دارند، مرد نیک سیرتی اسـت،  که به هیچ وجه امکان کتمان آن نیست، شاه چنان

غیر مجاز بسیار کم شده است و شـاید از بـین رفتـه    بعد از مسافرتش به اروپا از این قبیل قدرت نمایی 
باشد. در این خصوص مقایسه اي بین او و شاهان قبل خوب نشـان خواهـد داد کـه در تـایخ معاصـر      

).1:530(کرزن، ج» ایران طی چهل سال اخیر کمتر از همیشه خون ریزي واقع شده است
کـه ایـن سـفر هـا و     ،نیز عقیده دارد–شاه ین بنجامین اولین سفیر آمریکا در دوران سلطنت ناصرالد

ین شاه داشته است. در این زمنیـه بنجـامین   رویارویی با سالطین فرنگ تأثیرات مثبتی بر اخالق ناصرالد
ین شاه که اندکی قبـل از سـفر دوم فرنـگ صـورت     به ماجراي کشتار سربازان ایرانی به دستور ناصرالد

عریضه ي خود را در باب به تعویـق افتـادن مواجـب   ،داشتندگرفت، اشاره می کند. این سربازان قصد
به شاه بدهند، ماجراي اعدام این سربازان زودتر از شاه به فرنگ رسید. از این رو سران و مقامـات  خود

اروپایی که میزبان شاه بودند، به شیوه هاي مختلف به او فهماندند کـه ملـل عیسـوي از وقـوع     ۀ برجست
نـد. در هـر   تا چه انـدازه متغیر ،کشتار ها که در دوران هاي گذشته معمول بودهوحشی گري و این نوع 

ۀ رانحال این تغیر مزو  ین سالطین فرنگ که به طور کنایه ظاهر می شد، تأثیر خوبی بر اخـالق ناصـرالد
).233:1363شاه داشت (بنجامین، 

ت بین المللـی بـراي شـاه و    یافزون بر تعدیل اخالق و رفتار شاه، این سفر ها نوعی وجاهت و حیث
ق و فرادستی نسبت به ایـران قـرار   مملکت فراهم آورد. پذیرش شاه در این کشور ها که در موضع تفو

اروپایی بـه  ۀ هاي گوناگون، مالقات شاه با مقامات برجستو مراسم استقبال و برگزاري ضیافت،داشتند
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در مطبوعات اروپـا همـه   مهمۀ به عنوان یک واقعویژه دیدارش با ملکه ویکتوریا و بازتاب این سفر ها 
نشان از کسب هویۀت براي ایران در صحنت و حیثی    ري کـه  جهانی داشت. بـه ویـژه نگـرش و تصـو
اصفهانی در ذهنشـان نقـش بسـته بـود، تغییـر      هزار و یک شب و حاجی بابايهاي تحت تأثیر داستان

کرد.
ین شـاه در اذهـان   ایند و مانـدگاري از ناصـرالد  کـه تصـویر خوشـ   ،سـت اسیریل الگود نیز بـر آن 

).  566: 1371ها شکل گرفت (الگود، بریتانیایی
هاي شاه با سران کشورهاي اروپایی درج می شد و ایـن امـر   ه در جراید داخلی اخبار و مالقاتالبتّ

ین شـاه و ملکـه   ددر مـورد مالقـات ناصـرال   ایرانۀروزنامخود بر اعتبار و اقتدار او در ایران می افزود. 
ویکتوریا نوشت:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران خلد اهللا دولتـه در عمـارت وینـذر بـه مالقـات اعلیحضـرت پادشـاه        «
ـ     عمـارت پـذیرایی   ۀانگلستان دعوت و تشریف فرما شدند. اعلیحضرت پادشاه انگلسـتان تـا پـایین پلّ

ـ       اظرین گردیـد و برادرانـه و   فرموده به نوعی احترام و دوستی به عمـل آوردنـد کـه موجـب حیـرت ن
ـ.ق: 1290، سال 170، ش ایرانۀروزنام(»خواهرانه با یکدیگر معانقه کردند... .)1ه

نمایی بیش از آنچه بوده، درج می شـد. بعیـد بـه    ه این اخبار در جراید داخلی، با اغراق و بزرگالبتّ
رده و یـا معانقـه اي صـورت گرفتـه     که ملکه ویکتوریا تا پایین پله ها شاه را مشایعت کـ ،می رسدنظر

باشد...
یا بـه زعـم غربیـان دنیـاي هـزار و      - ین به عنوان پادشاهی که از شرق در هر حال حضور ناصرالد

کنجکاوي نسبت به او و شـوق دیـدار او را بـراي    به اروپا سفر می کرد، می توانسته حس- یک شب 
احان غربـی از  هاي غیر واقعی که برخی سـی وایت پردازیه باشد. به ویژه با ربسیاري از فرنگیان برانگیخت

ین شـاه خـود نیـز بـه ایـن      شاهان ایرانی کرده بودند، این شوق و کنجکاوي مضاعف می شد. ناصرالد
که هنگام بازدید باغ وحشی در آلمان می نویسد:اشتیاق پی برده بود، چنان

ب نداشت و پدر سوخته ها تماشـاي مـا را   ها بود، آن قدر آدم اینجا بود که حساامروز عید فرنگی«
).92: 1377ین، (ناصرالد» ها را مایل تر از باغ وحش بودند...و ایرانی
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ط شاه بـراي شـخص خـود، بـه نـوعی      یعنی به کار بردن ضمیر جمع توس» ما«ة در این عبارت واژ
قال دهد، بـا جداسـازي   که این معنا را به ذهن خواننده انتیادآوري منزلت هژمونیک اوست و براي این

سازد.تی خود نسبت به سایر آحاد مملکتش را برجسته تر میتمایز موقعی» هاایرانی«و » ما«ة دو واژ
بنابراین اگر به شیوه اي دقیق و با موشکافی بیشتر به روایت هاي شـاه از سـفر فرنـگ بنگـریم، در     

ـ   خواهیم یافت که این سفر ها چندان هم بی حاصل نبوده، شاه ی از اکثر همراهانش بیشـتر در فکـر ترقّ
مردان را احضار کـرده و بـه عتـاب بـه آنـان گفـت،       که در برلن عده اي از دولتو پیشرفت بوده، چنان

ـ    1356ت، حیف است کور بگردید و از این همه افتخارات فرنگ چیزي به وطن خـود نبریـد (آدمی :
هاي فکري اروپـا را نیافـت،   رهنگی و پیشرفتعمیق مظاهر فة ). او در این سفر ها مجال مشاهد278

تملّۀ براي رساندن کشورش به قافل،ا به ضرورت اصالحاتامن پی برد. و بـه دنبـال درك   هاي متمد
ـ  ۀ آن بـا جامعـ  ۀ هاي فرنگ و مقایسـ پیشرفتة این ضرورت و مشاهد ی از خـود آگـاهی   خـود، حس

سـاس را در سـخنان خـود و گفتگـو هـایش بـا       کـه بارهـا ایـن اح   انتقادي در او برانگیخته شد. چنان
مردان بروز داد.دولت
»ام توقّدر ای    ولـه  ف درورشو روزي که به کارخانه هاي نزدیک آن شهر رفتـیم تـو [منظـور امـین الد

است] با من بودي و به خاطر داري به ژنرال حاکم آنجا گفتیم چند سال پیش از این طـرف گذشـتم ...   
انه ها وجود نداشت، جوابی گفت که به من خیلی سـنگین و نـاگوار آمـد و مثـل     ه و آثار کارخاین ابنی

ـ   ـ ۀ هـا الزمـ  ات و آبـادي فحش و دشنام در من اثر کرد... ژنرال حاکم به من جواب داد کـه ترقی ت امنی
این چیزها امر الزم و طبیعی است. چـه داعـی شـده اسـت     ،وجود وظهور قانونۀملک است و در سای

ت و بی قانونی مشهور آفاق شود و از این نقص و ننگ در پیش بیگانـه و خـویش   م امنیکه ایران به عد
ت شما است که در قواعد و قوانین هر دولت و مملکت غـور و  سرافکنده و شرمگین باشیم. فریضه ذم

ص کنیـــد و آنچـــه را کـــه مالیـــم طبـــع و موافـــق مـــزاج ایـــن مملکـــت مـــی بینیـــد   تفحـــ
یش شاه را بـه ضـرورت اصـالحات    پ). رویارویی با این صحنه ها بیش از 133وله:الد(امین»بنویسید...

برخی اقدامات اصالحی او پس از بازگشت از سفرهاي فرنـگ شـکل   زمینهواقف ساخت و در همین 
راتـی را بـراي اجـراي بهتـر امـور      مقرّ،فرمانیگرفت. پس از بازگشت از دومین سفر اروپایی اش طی
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ـ اداري، نظامی و حفظ سالمت ه دولـت منـافع عمـومی و    و بهداشت عمومی وضع می نماید. این توج
       ن تحـولی در بهداشت همگانی یعنی عرصه هایی که پیش از این دولـت بـه آنهـا کـاري نداشـت، مبـی

ر شد، در هر شهري قانون آبله کـوبی را در مـورد کودکـان    د است. بر اساس این فرمان مقرّجهت تجد
).22:1355آبادیها و طوایف صحرا نشین نیز غفلت نکنند(صفایی، ی در مورد اجرا کنند و حتّ

دیگر اقدامات انجام شده بعد از سفر مذکور را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
؛تهران به آذربایجان و سر مدارسۀ هایی از دارالخالفساختن راه شوسه و ایجاد اقامتگاه- 
مان نظـامی از  ، استخدام صاحب منصبان و معلّاق روسانتظام امور قشون ایران به سبک فوج قزّ- 

؛اتریش
؛پلیسة ایجاد ادار- 
).1993- 1991:1367، 3ج،لطنهدولتی (اعتماد السه ابخاندایر کردن ضرّ- 

آن عهـد تـأثیراتی   ۀ افزون بر این اقدامات، این سفر ها در برخی از ابعاد اجتماعی و فرهنگـی جامعـ  
نقشی که این سفرها در پیشبرد هنـر نمایشـی در ایـران داشـت،     از آن جمله می توان به ؛به جاي گذارد

هاي ایرانی آشـکار اسـت، بـراي    ر داستان، دأثیرگذاري هایی از این دستظریف ترگه هاياشاره کرد.
نمونه می توان از داستان معروف امیرارسالن نـامبرد. امیرارسـالن در عصـري نگاشـته شـد کـه اخبـار        

اها و تماشاخانه هاي آن سامان جسته و گریخته به ایران رسـیده بـود، از ایـن    ممالک اروپا و تئاترها، اپر
خ لقـا درتماشـاخانه، نمـودي از ایـن     دیدار امیرارسـالن و فـرّ  ۀتماشاخانه و وجود صحنة رو ورود واژ

ثیرپذیري به شمار می آید.  أت
اند و حضـور شـاه در   و عشرت طلبی دانسته داگر چه افراد زیادي حاصل این سفرها را صرفاً تلذّ

مجالس رقص، بالطها و تماشاخانه هاي فرنگ شاهدي بر این مدا همین حضـور  عاي خود می دانند، ام
ـ    هـا و سـرگرمی  شاه در این محافل، و تماشاي انواع بازي ه دربـار قاجـار و   هـا انگیـزه اي بـراي توج

).88:1363ل، اول قرن چهاردهم شد(ملک پور، جاوۀحمایت آنان از هنر تئاتر در نیم
هـا و  ژاپن و عقب ماندگی ایـران آگـاهی دارد، عقـب مانـدگی    هاي پیشرفتین شاه که ازناصرالد

قامـت خـودش و   وخود را در قیاس با ژاپن با پرداختن بـه مقایسـه اي میـان قـد    ۀهاي جامعکاستی
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بـراي فـایق آمـدن    شاهزاده می خواهد جبران کند، این گونـه قیاسـها، نـوعی مکانیسـم دفـاعی ذهنـی      
هاي زیـادي در مـورد علـل    الؤس،ین شاهبراحساس کمبود درونی است. بدون تردید در ذهن ناصرالد

ی و پیشرفت ژاپن و عقب ماندگی ایران مطرح بوده است. در هرحال این صحنه هـا مـی توانسـته،    ترقّ
انـدگی و کسـب   ذهنی شـاه را درمـورد راه رفـع عقـب م    ۀ خودآگاهی، دغدغضمن ایجاد نوعی حس

جهانی بیشتر کند.ۀجامعت واعتبار درحیثی
  ـ در میان دستاوردهاي سفر فرنگ، سفرنامه هاي این سفر ها از جنبه هاي گونـاگون حـائز اهم ت و ی

ات شخصی و نگارش آن خود از ویژگیند. ضبط خاطرهسته شایان توجد است، زیـرا یکـی   هاي تجد
کاي به این اندیشـه بـود کـه انسـان خـاکی      انسان گرایی است، با اتّۀد، اندیشاز شالوده هاي اصلی تجد

تـی عمـومی پیـدا کـرد (میالنـی،      یتاریخی شد، و زندگی خصوصی انسان اهمۀ سزاوار بازبینی و مطالع
148  .(

آن هم در قالب نثري سـاده و  ،ین شاه در سفر نامه با شرح خصوصی ترین لحظات زندگیناصرالد
میان خود و مردم را از میان مـی بـرد   ۀ ف، فاصلهاي پر تکلّهر گونه عبارت پردازيروان و با پرهیز از

خداسـت  ۀ عـالم و سـای  ۀ و ارتباطی را با مخاطب بر قرار می سازد که خواننده از یاد می برد که این قبل
و که در میان شاهان ایرانی امري بی سـابقه که براي او خاطراتش را شرح می دهد. این عمل ضمن این

کم نظیر به شمار می آید، نوعی حرکت متجددانه از این نظر کـه شـاه   دانه نیز محسوب می شود، متجد
به مردم و رعایاي خـویش اجـازه داده کـه وارد قلمـرو خصوصـی زنـدگیش شـوند، و از احساسـات         

ةدگوناگونش که از دیدن یک زن بزك کرده ي زیباي فرنگی به او دست داده یا احساسی کـه از مشـاه  
شده، همگـان را آگـاه مـی سـازد. سـبک     مجالس رقص و باله و یا دیدن مناظر طبیعی و غیره دچارش 

جـان  مروۀ روان و ساده اي که وي در بیان خاطرات سفرش به کار گرفته، سبب شده که وي در جرگـ 
ذکـر  ین شاه را در رأس سـاده نویسـان  ناصرالد،سبک شناسیکه بهار در ساده نویسی جاي گیرد. چنان

).3،362: ج.1381ر،کرده است (بها
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ین شاه سبکی نو، فرد گرایانه با نثري بسیار سـاده و روان را رواج مـی دهـد. ایـن     بنابراین ناصرالد
1هـاي سـاخت زدا   و در مواردي روایت او بـه تحلیـل  ،سبک فقط در ساده نویسی خالصه نمی شود

اي از سفر، پرده از منطـق روایـی خـویش بـر مـی      ). و در بیان خاطره133:النی(مینزدیک می گردد 
ـ  ،دارد ق نیافتـه، اعـالم   و آنچه که به عنوان مشهودات و رخدادهاي واقعی سفر نگاشته را ذهنـی و تحقّ

می کند:
ـ   «  ا حـاال کـه   نمازي خوانده در کرملین بعد عکس انداخته از آنجا رفتیم به موزه گـردش کـردیم، ام

می نویسد هنوز نه عکس انداخته ایم نه موزه رفته ایـم. از بـس فرصـت    این روزنامه را ابوالحسن خان
روزنامه را می نویسیم، شاید هیچ عکس هـم نینـدازیم یـا مـوزه را هـم نبینـیم. قبـل از        ةنداریم. مساعد

).  138، 1: ج.1371ین قاجار،(ناصرالد» وقت است که این روزنامه نوشته می شود
هـایش سـاخته، از واژه   که فطانت بومی را چاشنی روایـت ش ضمن اینین دربیان خاطراتناصرالد

رر استفاده می کند، بسامد کاربرد این واژگان در سفر هـاي دوم  ها و اصطالحات فرنگی نیز به طور مکّ
بـراي نقـل مشـاهدات خـود در     د، تر می گردد. عالوه بر کاربرد واژه هاي فرنگی متعدو سومش فزون

به واژه گزینی می پردازد. این واژه گزینی به چند روش صورت گرفته است:  ها به ناچاراین سفر
هایی فارسی یا عربی و ترکی براي لغات و اصـطالحات فرنگـی متفـاوت بـا آنچـه      آوردن معادل.1

امروزه براي همان لغات و اصطالحات متداول است مانند:  
؛)259:1374، 1ین قاجار، ج ی) (ناصرالدی (سرود ملّآواز ملّ- 
 -؛)140:1377ین قاجار، گرمخانه (گلخانه) (ناصرالد
 -؛)46ین قاجار: تلمبه چی (آتش نشان) (ناصرالد
؛)116ین قاجار: ه باز( شعبده باز) (ناصرالدحقّ- 
 -132ین قاجار: مجلس علوم (فرهنگستان) (ناصرالد  .(

1 - Deconstruction
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همـان صـورت   لغات فارسی یا عربی یا ترکی در برابر لغات و اصطالحات فرنگی کـه امـروزه   .2
فرنگی آنها به کار می رود:  

 -؛)93:1378، 1ین قاجار، ج آدم بازي (اکروباسی، آدم باز (اکروبات)( ناصرالد
 -؛)242ین قاجار: ماهی خانه (آکواریوم) (ناصرالد
 -؛)311ین قاجار: رودوشی (اشارپ) (ناصرالد
 -؛)111:1377ین قاجار، خیابان سه قلو (خیابان سه بانده)( ناصرالد
؛)142ین قاجار: غذا (منو) (ناصرالدۀسیاه- 
).  102ین قاجار: ورا (پارلمان) (ناصرالددارالشّ- 
عینـاً در زبـان فارسـی رایـج شـده      ،لغات فرنگی که در سفر نامه ها آمده و امروزه نیز همان لغات.3

مانند: ویال، سن، گوبلن، سیرك، کنسرت، آلبوم، آپارتمان، تیاتر، نت موزیک.
لین بار آنها را می دیـده و بـه جـاي    ین شاه براي اونجام نوبت به اشیایی می رسد، که ناصرالدو سرا

که نامی به آنها بدهد و یا صرفاً به ذکر نام فرنگی آنها اکتفا کند، به توصیف و تعریـف آنهـا پرداختـه    آن
و سعی کرده، تصوبـا تخلـیص)   161- 8:1377اد عـادل،  ري از آنها در ذهن خواننده ایجاد کند (حد

دیوانی که بسـیار بسـیار عمـارت    ۀاز جمله یک انبار بزرگ غلّ«براي نمونه در تعریف سیلو می گوید: 
).238:1377ین قاجار، ناصرالد»(عالی بزرگی بود

تی اسـت و  گفتمـان غـرب در گفتمـان سـنّ    ۀ ن رخنـ ورود این واژه ها به زبان فارسی، به نوعی مبی
ة توفیق گفتمان مـدرن اسـت. بنـابراین بـه دلیـل هجـوم مفـاهیم تـازه و مشـاهد         ي از اهمین امر نشانه

دستاوردهاي تمدین شاه ناگزیر به واژه سازي شد و از طریق مـتن ایـن سـفر نامـه هـا،      نی نو، ناصرالد
ین را شـاه زبانی ما وارد شد. شـاید بـه همـین دلیـل ناصـرالد     ۀ تازه و واژه هاي فرنگی به جامعمفاهیم

خوانده اند.» واژه گزین«
ـ    ،افزون بر این جنبه هاي سبکی و تأثیرات زبانی، از بعد محتـوایی نیـز   ه ایـن خـاطرات قابـل توج

هـاي سـایر   ین شـاه، هماننـد روایـت   هـاي مشـاهداتی ناصـرالد   ند، از این بعد بازخوانی روایـت هست
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دوستی و اروپا ترسی را ایجاد کـرد. در  احانی که از فرنگ دیدن کرده بودند، دو گفتمان رقابتی اروپاسی

م، با مردمانی تحصیل کرده به تصـویر  شهري قانونمند و منظّگفتمان اروپا دوستی، فرنگ به عنوان آرمان
ـ فرکشیده می شد و در گفتمان رقیب آن، فرنگ، کا اش ستانی با زنان هرزه و بی بند و بار و مردهاي عی

هايگونه برداشتم می گشت. اینتجسمتعارض از اروپا توستی مطـرح و بـه   د و سنّط ایرانیان متجد
Tavakoliکار گرفته شد ( – Taraghi,2001:73       آنهـایی کـه فرنـگ را ندیـده بودنـد، از طریـق .(

هایی کـه بـدون تردیـد بـر     رنگ را شناخته اند، گفتمانف،هاي حاصل از آنها و گفتمانهمین روایت
بود.آنهای صاحبانخاسته از نگرش و تلقّ

آشنایی و ارتباط بین فرهنگی ایران و اروپـا در عهـد ناصـري    ۀ بدین سان سفرنامه هاي فرنگ واسط
شد، و روایت تجربه هاي فرهنگی حاصل از این سفرها هم براي راوي و هم مخاطـب، خـود آگـاهی    

محاسـن و  ۀ همـ فرهنگی انتقادي به دنبال داشت، مشاهدات سفر فرنگ به همان اندازه که فرنگ را بـا 
ن خودي نیز بود. چرا که گفته اند: تعرف االشـیاء  معایبش به نمایش می گذارد،تصویرگر فرهنگ و تمد

خـود و دیگـري و خـود شناسـی و خودآگـاهی فرهنگـی       ة باضدادها یا باغیارها. در این فرآیند مشاهد
ت پیدا می کند. چـرا کـه   ل و تغییر قرار گرفته و تجدید حیاحاصل از آن، فرهنگ خودي در مسیر تحو

هـا  ن، بلکه در ارتبـاط بـا دیگـر فرهنـگ    ا بودن از دیگرافرهنگ نه در خلوص ناشی از تفکیک و مجزّ
).12:1383و هستی آنها منوط به این ارتباط است (رحمانی، ،حیات دارد

نتیجه

 ـ     نقد وبررسی سفرنامه هاي فرنگستان ناصـرالد عـامالت  ثیر وتأین شـاه بـا روش تحلیـل گفتمـان، ت
هـا  و توانایی درك  معانی  پنهـان در وراي واژه کرده،عناصر زبانی و فرازبانی را در این متن برما آشکار

را براي  خواننده فراهم می سازد.
هـاي  س هـرم قـدرت سیاسـی قرارگرفتـه، ویژگـی     أت نهـادي راوي کـه در ر  افزون براین، موقعی

براي متن به وجود می آورد، که نمودهـاي آن را درکـاربرد   زبانی و هم محتوایی ۀهم از جنب،ی راخاص
اتی که منافع سلطنت را به خطر می اندازد و نمونـه هـایی   طفره رفتن از بیان جزئیضمایر و افعال جمع،
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ـ از این دست می توان مشاهده کرد. به دلیل همین موقعی ثیرات ناشـی از آن  أت نهادي، مشاهدات او و ت
ق عملی هم پیدا می کنـد، کـه ایـن ویژگـی از طریـق بررسـی اقـدامات        ت تحقّقابلی–ه درمواردي البتّ–

اصالحی او پس از سفرهاي فرنگ، قابل درك است.  
از دو بعـد محتـوایی و صـوري    ،سفرنامه هاي فرنگستان به عنوان یک گفتمـان ،یدریک نگرش کلّ

به زبان فارسـی و رواج سـاده نگـاري    ورود واژه هاي بیگانه ،ثیرات صوري آنأاز تاست.درجامعه اثر 
آنهـا  کـه هـردو  ،در نثر و از بعد محتوایی پیدایش دو گفتمان رقابتی اروپا دوستی و اروپا هراسـی بـود  

آن روز به کار گرفته شد.ۀ دطلبان در جامعت گرایان و تجدهاي فکري میان سنّدرچالش

کتابنامه

خوارزمی.تهران :. قانون (عصر سپهساالر)ی و حکومتاندیشه ترقّ).1356(. آدمیت، فریدون
ۀروزنام).1385. (لطنه، محمدحسن خاناعتماد السلطنهخاطرات اعتماد الس.ـ با مقد تهـران:  .ایـرج افشـار  ۀم

.امیرکبیر
. با تصحیح عبدالحسین نوایی و میرهاشم محـدث .البلدانةمرآ).1367. (____________________

.تهران: دانشگاه تهران
تهـران:  . بـاقر فرقـانی  ۀترجمـ .هـاي خالفـت شـرقی   تاریخ پزشکی ایران و سرزمین).1371. (سیریلالگود، 

.امیرکبیر
ۀقبل).1384. (اسامانت، عبتهـران:  .حسـن کامشـاد  ۀترجمـ .ین شاه قاجار و پادشاهی ایرانعالم ناصر الد

.کارنامه
خاطرات سیا).1355. (میرزا علی خانوله،امین الد   ـین  الد بـه کوشـش حـافظ    .ولـه سی میرزا علـی خـان ام

.تهران : امیر کبیر.فرمانفرماییان
بی تا ..: کانون معرفتتهران.ذبیح اهللا منصوريۀترجم.یک سال در میان ایرانیان. براون، ادوارد

.گلبانگتهران: .به اهتمام رضا زاده ملک.ایران و ایرانیان).1363. (بنجامین، ساموئل گرین ویلر
تهران: زوار.سبک شناسی).1381. (دتقیبهار، محم.
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بـه  .در : گفتمان و تحلیل گفتمانی (مجموعه مقاالت)درآمدي بر تحلیل گفتمان).1379(بهرامپور، شعبانعلی
64- 21ص. .تهران: فرهنگ گفتمان. درضا تاجیکاهتمام محم.

.1370فضل قاضی، تهران : دانشگاه تهران، ابوالۀترجم.شهروند و دولت). 1370. (پللو، روبر
:تهـران .کیکـاوس جهانـداري  ۀترجمـ .»ایـران و ایرانیـان  «پـوالك  ۀسفرنام).1361. (پوالك، یاکوب ادوارد

.خوارزمی
تصحیح سـیف  .به کوشش حمید سیاح.خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت). 1346. (اححاج سی
.تهران : ابن سینا.اهللا گلکار

1377. (پاییزاد عادل، غالمعلیحد.(»15ش. .فرهنگستانۀنام» ین، شاه واژه گزینناصر الد.
میان نظام اجتماعی و ساختار زبانی و مطبوعات تحلیل گفتمـان  ۀدرآمدي بر رابط).1377. (پاییز خانیکی، هادي

2گفتمان ش..شاخص دوران پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی در ایرانۀدو نشری.
ش. 8سـال  .کتاب ماه تـاریخ و جغرافیـا  .»رخداد فهم در سفرنامه ها).1383بهمن و اسفند . (اررحمانی، جب

.22- 12ص. 5و4
ه. ق .1290سال .170ایران ش ۀروزنام

.تهران: بابک.هاي تاریخبرگ).1355. (ابراهیمصفایی،
تهـران: وزارت  .تحلیل انتقـادي گفتمـان  .ار مقـدم ذوقدۀترجم.زبان و ایدئولوژي).1379. (فرکالف، نورمن

.فرهنگ و ارشاد اسالمی
هاي پس از انقالب ه تا سالالت اجتماعی ایران از صفوی، تاریخ تحومقاومت شکننده).1383. (فوران، جان

.خدمات فرهنگی رسا:تهران.ناحمد تدیۀترجم.اسالمی
.تهران: جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم انسانی.ر فارسیبنیادهاي نثر معاص).1383. (قبادي، حسینعلی

غالمعلـی وحیـد مازنـدرانی، تهـران : شـرکت      ۀترجمـ .ایـران ۀایران و قضی).1380. (کرزن، جورج ناتانیل
.انتشارات علمی و فرهنگی

.ید حـاجی یوسـف  امیر محمۀ، ترجمه در علوم سیاسیروش و نظری).1384. (مارش، دیوید، استوکر جري
.مطالعات راهبرديةتهران: پژوهشکد
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1382(. دجعفرمحجوب، محم .(ایران: مجموعه مقاالت در بـاب افسـانه هـا و آداب و رسـوم     ۀات عامیانادبی
تهران: چشمه. . به کوشش حسن ذوالفقاري.ایران

.نشر اندیشه:نتهرا.به کوشش باقر مومنی.سیاحت نامه ابراهیم بیک). 1353. (مراغه اي، زین العابدین
.ارتهران: زو.قاجارةشرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداري دور).1384. (مستوفی، عبداهللا
حسـنعلی نـوذري در:   ۀترجمـ .وسريه هاي تحلیل گفتمان  ایدئولوژي، گفتمان: موضع التّنظری. مک دانل، دایان

65تهـران : فرهنـگ گفتمـان.ص.   .درضـا تاجیـک  گفتمان و تحلیل گفتمانی: مجموعه مقاالت به اهتمام محم -
89.

.تهران: توس.ات نمایشی در ایرانادبی).1363. (ملک پور، جمشید
.ین شاه قاجـار ین شاه و مظفرالدهاي ناصر الدشاهان قاجار در فرنگ، مسافرت). 1374زمستان (.میري، رزیتا

.259- 241ص. .4ش..سال اول.تاریخ معاصر ایران
.مجموعـه مقـاالت  ؛د سـتیزي در ایـران  د و تجـد در: تجد.دین شاه و تجدالدناصر).  1382. (اسعبمیالنی،

.تهران: اختران
ـتان ین شاه در سفر اوالدت ناصرخاطراۀروزنام).1377. (ین شاه قاجارالدناصر بـه کوشـش فاطمـه    .ل فرنگس
.دپژوهشکده اسنا. ی ایرانتهران: سازمان اسناد ملّ.هاقاضی

به کوشـش فاطمـه   .ین شاه در سفر دوم فرنگستانالدخاطرات ناصرۀروزنام).1379. (--------------- 
.اسنادةپژوهشکد. ی ایرانتهران: سازمان اسناد ملّ.قاضیها

ـ .ین شاه در سفر سوم فرنگستانالدخاطرات ناصرۀروزنام).1371(.----------------  د به کوشش محم
خـدمات  ۀسـ سمؤ.دفتر پـژوهش و تحقیقـات  .ی ایرانتهران: سازمان اسناد ملّ.فاطمه قاضیهااسماعیل رضوانی،

.فرهنگی رسا
 -----------------) .1372.( ۀ: سـفرنام ه هـا شهریار جـاد بـه کوشـش   .ین شـاه بـه عتبـات   ناصـرالد

محمی ایران: سازمان اسناد ملّتهران.اسی و پرویز بدیعیدرضا عب.
ـ ۀب الملـک) نسـخ  دؤیوسف ریشار خـان ( مـ  ۀترجم.انین دولت فرانسهقو.وللن، ورژه 7384ی ش. خطّ

مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران.ۀ کتابخان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

