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Abstract
In the nineteenth century, sublime government of protected countries of
empire of Iran (SGPCEI), like other Asian states and societies (most of
which lost their independence), came under pressure from imperialist states,
especially Great Britain and Russia, because of its strategic position, and the
Iranian people, like many other Asian peoples. They accepted their declining
destiny and the supremacy of the West. The situation remained the same and
unchanged until in the late nineteenth century the Sunny Empire or Japan
began a wave of modernist reforms that culminated in the Meiji period and
resulted in the creation of an invincible force even against the Russian
Empire, a It was a Western superpower. The question here is what did the
Iranians know about the developments in Japan, what was the source of this
knowledge, what effect did it have on Iranian thought and social or even
economic developments, and what was the reaction of the Japanese people
and government to the new developments in Iran. The article concludes that
with the arrival of the Japanese news by Reuters, a wave of revolutionary
and proto-Pan-Asiaism was formed in Iran, which resulted in a constitutional
revolution while the Japanese did not know either Iran or the political
situation of both countries, they did not pay attention.
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چکیده
در قرن نوزدهم کشور دولت علیه ممالک محروسۀ شاهنشاهی ایران ،همانند دیگر دول و جوامع آسیایی
(که اکثریت ایشان استقالل خود را ازدست دادند) بخاطر موقعیت استراتژیک خود تحت فشار دول امپریالیست به
خصوص بریتانیای کبیر و روسیه قرار گرفت و مردم ایران بهمانند بسیاری دیگر مردم آسیا سرنوشت رو
به زوال خود و برتری غرب را پذیرفتند .شرایط بهطور یکسان و بدون هیچ تغییری باقی ماند تا آنکه در
اواخر قرن نوزدهم امپراتوری آفتاب تابان یا ژاپن موجی از اصالحات مدرنیزم را شروع کرد که در عصر
مِیجی به اوج خود رسیده و نتیجه آن ایجاد نیرویی شکست ناپذیر حتی در برابر امپراتوری روسیه ،یک
ابرقدرت غربی بود .در اینجا مطرح می شود که ایرانیان چه شناختی از تحوالت ژاپن داشتند ،منبع این
شناخت چه بوده ،چه تاثیری بر اندیشه و تحوالت اجتماعی یا حتی اقتصادی ایران گذاشت و عکس-
العمل مردم و دولت ژاپن نسبت به تحوالت جدید ایران چه بود .مقاله اینطور نتیجهگیری نموده که با
رسیدن اخبار ژاپن به وسیله روزنامه رویترز موجی از روحیۀ تحولخواهی و پروتو پان آسیاییسم در
ایران را شکل داد که نتیجۀ آن انقالب مشروطه بود درحالیکه ژاپنیان یا ایران را نمیشناختند یا بنابر
شرایط سیاسی هر دو کشور توجهی نشان نمیدادند.

واژههاي کلیدي :ژاپن ،ایران ،جنگ ژاپن و روسیه ،انقالب مشروطه ،اخبار بینالملل.
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 .1مقدمه
ژاپن در سال 1853م1269/ه.ق با ناوگان ایاالت متحدۀ آمریکا روبرو شد که این امر به
گشودن دروازه های کشور پس از حدود دویست سال و آشوب داخلی منجر گردید که
نهایتا در سال 1868م1284/ه.ق به انقالب میجی ( )Meijiو پیروزی امپراتور بر دستگاه
سیاسی کهن باکوفو ( )Bakufuو در نتیجه حذف ساختار اربابی منتهی شد .این جنبش
که در تمام زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،آیینی و نظامی ژاپن تحوالت
عظیمی ایجاد کرد باعث شد این کشور برای گستردن نفوذ سیاسی و رشد بازارهای خود
به آنسوی مرزهای خود نگاه کند.
نگارنده از زمان کودکی همیشه ژاپن را به عنوان کشوری پیشرفته و صنعتی
شناخته که به دلیل تحوالت قرن نوزدهم رسما به قدرتی بینالمللی در تمام زمینهها
مبدل شد از سوی دیگر همیشه گفته شده ایران کشوری بوده که دائم شکستهای
سیاسی و اقتصادی متحمل میشده ،چنین کشوری بهطور منطقی نیاز به شریک تجاری
داشته ،چنانکه همه میدانیم نهایتاً این رابطه تجاری شکل گرفت که بخش اول مقاله
را نیز به خود اختصاص داده ولی به طور طبیعی در اولین لحظات مطالعات و تحقیقات
این پرسش در ذهن نگارنده شکل گرفت که کشوری چون ژاپن چطور تاثیری بر ایران
نگذاشته یا ایرانیان در زمان قاجار از آن با خبر نبودند؟ مشخصاً معلوم شد دو سوال باال
غلط بوده و پرسشهای درست که در مقاله حاضر مد نظر قرار گرفتهاند این هستند که
ایرانیان چه شناختی از تحوالت ژاپن داشتند ،منبع این شناخت چه بوده ،چه تاثیری بر
اندیشه و تحوالت اجتماعی یا حتی اقتصادی ایران گذاشت و عکسالعمل مردم و دولت
ژاپن نسبت به تحوالت جدید ایران چه بود.
تحقیق در دست با این نظر و اندیشه پیش میرود که ایران به الگوی مدرنیزم غیر
غربی نیاز داشت و به اصل عملکرد منطقی و ساختارمند پایبند باید بود بدین معنا که
حکومت ژاپن و ایران-که حوزۀ حاکمیتی مد نظر ماست-هر سیاست و فرمانی را بر
اساس دالیل متعدد و شرایط حاضره اتخاذ کردهاند .نظرگاه فوق از آن رو است که
همانطور که اندیـشههای تهی از تحقیقات گذشته در باب روابط ژاپن و ایران اشتباه
میکردند ،اشتباهات به مراتب بزرگتر ،وسیعتر و متنوعتری دربارۀ قاجاریـه مرتکب
شده اند که نگارنده سعی در ندید گرفتن مطالب فکری و احساسی معمول قدیم و
بررسی و نگرش به واقعیتهای علمی ،در حد امکان را دارد .برای انجام تحقیق مورد نظر
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باید از هر منبع موجود استفاده کرد ،از تصاویر برجای مانده گرفته تا ظروف و منابع
نوشتاری ،اما از آن رو که بیشتر کاالهای تجاری فساد پذیر بوده و بخش قابل توجهی از
موضوع تحقیق حاضر به شناخت فردی و ذهنیت انسانی باز میگردد استفاده از منابع
مکتوب ارجحیت دارد از این رو رویکرد تاریخی با روش تحلیل دادهها مناسبترین است.
الزم به گفتن است که پیشتر تحقیقاتی در اینباره همچون ژاپن و انقالب مشروطه ایران
از مایکل پن ،میکادونامه یا ستایشنامۀ ژاپن توسط هاشم رجبزاده و روابط بازرگانی
ایران ژاپن از آغاز تا پهلوی اول از محمد چگینی انجام شدهاند اما هیچکدام یک نظرگاه
جامع را ارائه نداده و باستان شناختی نبوده است.
 .2روابط در دورة ناصري
به سال  1879میالدی 12/میجی 31/ناصری1296/ه.ق ،ناصرالدین شاه که طی سفر
اروپای خود بارها با ژاپنیها یا نمونههای بازتاب فرهنگ ژاپن دیدار کرده بود (ناصرالدین
شاه ،)261-40 :1371 ،در راه بازگشت وارد سنت پیترزبورگ شد .در آن زمان اِنوموتو
تاکئاکی ( )Enomoto Takeakiوزیر مختار سفارت ژاپن در سن پیترزبورگ با شاه دیدار
کرد  .شاه به ایشان گفت مشتاق گشودن مناسبات رسمی دوستانه بین ایران و ژاپن است
(نوئیدا .)22-21 :1394 ،نتیجه این مالقات ارسال هیئت اول سفارت ژاپن (تصویر  )1در
سال 1880م1297/ه.ق به ایران بود (فوروکاوا )154 :1382 ،رویدادی که هم در وزارات
خارجه ایران نقل شده (آرشـیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،اسناد مکمل،
کارتن  ،34سند  )267و هم اعتمادالسلطنه دوم آن را نقل کرده است (اعتمادالسلطنه:1367 ،
 )473/1از بازماندههای این هیئت سیاسی تجاری ظروف نوع میجیست که برای نمونه به
بازار آورده و چندی به شاه تقدیم شد (یوشیدا .)181 :1373 ،چندی دیگر را پیشتر
ناصرالدین شاه از نمایشگاه جهانی پاریس خریداری کرده بود (ناصرالدین شاه-202 :1371 ،
 )203و صحاف باشی نیز به این مجموعه افزود (فوکوشیما ،)115-114 :1392 ،مجموعهای
که امروز در کاخ گلستان نگهداری میشود (تصویر .)2
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تصویر .1سمت راست یوشیدا ماساهارو ( 2-25-302( )Yoshida Masaharoثبت موزۀ کاخ گلستان) و
سمت چپ فوروکاوا نوبویوشی ( 1-25-302( )Furukawa Noboyushiثبت موزه کاخ گلستان) دو عضو
بلندپایه هیئت اول ژاپن به ایران.
الزم به ذکر است که تصاویر فوق برای نخستین بار شناسایی و منتشر شده اند.

تصویر .2سه ظرف از مجموعه ظروف نوع میجی کاخ گلستان .عکس از نگارنده

فرای خریدهای درباری ،تجارت ایران با ژاپن در سال 1895م1312/ه.ق با پیروزی
این کشور ب ر چین و تصرف تایوان آغاز شد .پس از چند موج بیماری ابریشم و عدم
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موفقیت کرم ژاپنی (فوروکاوا46 :1392 ،؛ چگینی )138 :1396 ،تجارت ابریشم از رونق افتاد
که با تقاضای باالی تجار بریتانیا و بازار چین باعث شد صادرات تریاک جایگزین گردد
(ابوت .)303 :1396 ،امری که با تجاری همچون شرکت ساسون گسترش بسیاری یافته
بود .درواقع به سال ورود هیئت اول ژاپن به ایران 26 ،درصد کل صادرات ایران را تریاک
شامل میشد (عیسوی )200 :1369 ،چنانکه در جدول زیر میبینید بیشتر این تریاک به
چین صادر می شد که با تصرف تایوان توسط ژاپن حجم بسیاری از آن به این کشور (در
اصل فرمانداری ژاپنی تایوان) منتقل شد زیرا هر سال حداقل  4000صندوق تریاک به این
جزیره وارد میگشت (فوکوشیما )84 :1392 ،حتی دو مامور تحقیقانی تریاک به ایران اعزام
شدند که نتیجه گرفتند علیرغم تعلق داشتن هشتاد درصد بازار تریاک چین به ایران،
تجارت مستقیم با ایران ممکن نبوده (یهناگا.)213-212 :1392 ،
جدول  .1صادرات تریاک بوشهر در ( 1898-1896یهناگا.)185 :1392 ،

مقصد کاال
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-

در اینجا گفتنیست که بجز امور تجاری ،دولتمردان ایران ،بهخصوص آنان که در
دستگاه مرکزی به خدمت میپرداختند از ژاپن شناخت داشتند .بهترین نمونه این دوره
آثار اعتمادالسلطنه هستند .جدا از اطالعات جغرافیایی مرات البلدان (اعتمادالسلطنه:1367 ،
 )2/1بعضی مطالب جالب توجه تاریخی نیز در آثار وی به چشم میخورند .در باب دوران
کهن همین بس که از حملۀ مغول به ژاپن در سال 1282م680/ه.ق و درهم شکستن
ایشان در دریا یاد شده (اعتمادالسلطنه )597/1 :1363 ،که با تاریخ واقعی مطابقت دارد
(ترنبول .)27-26 :1394 ،در جای دیگر نوشته است« :ادمیرال انگلیس کیپر یکی از
شهرهای ساحل کاکُزیما را به ضرب گلوله توپ منهدم میسازد» (همان)1853-1845/3 :
جملۀ فوق ،که به سال 1863م1280/ه.ق اعتمادالسلطنه در کتاب خود درج کرده است،
اشارهای به حمالت خشوت بار انقالبیون شیشی ( )Shishiعلیه غربیان ،بسته شدن تنگه
شیمونوسکی ( ،)Shimonosekiاعالمیه شگون ( )Shogunمبنی بر اخراج وحشیان ،و در
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نهایت حملۀ بریتانیا میباشد .ناوگان بریتانیا  15اوت سال  12/1863صفر 1280ه.ق به
کاگوشیما ( )Kagoshimaپایتخت ساتسوما ( )Satsumaحمله کردند و خسارت سنگینی
دیدند ،ولی بهطور همزمان شهر نیز در آتش سوخت (کین .)43-42 :1397 ،اما بیشترین
موضوعیت صحبت او دربارۀ وقایع مربوط به سقوط رژیم باکوفو و انقالب میجی است.
برای نمونه او گفته« :عهدنامه های دوستی و تجارتی با دول فرنگ و ینگی دنیا به امضای
میکادُ میرسد که پادشاه روحانیست و حقیقت سلطنت با او است اما مرئی نمیشود و
طیقون پادشاه جسمانـی که فیالواقع صدراعظم مستقلی است بدون امضای میکادو
نمیتواند عهدنامه را امضا نماید» (اعتمادالسلطنه )1860/3 :1363 ،این گفته اعتمادالسلطنه
دقیقا به این اطالعیه شگون باز میگردد که همگان پیش از هر کاری باید پیشتر با
میکادو مشورت کنند درحالی که برای قرنها ایشان کامالً خودمختار بودهاند (کین،
 )48 :1397کما اینکه به خوبی سعی در بیان مختصر و مشخص شرایط سیاسی ژاپن و
رابطه امپراتور و شگون داشته است .جمله فوق نشان میدهد اطالعات اعتمادالسلطنه
بروز و از یک مجرای خبری سیاسی به دست میآمده .از گزارش نبرد کاگوشیما معلوم
است منبع وی به احتمال زیاد ،گزارشات بریتانیا بوده.
بنابر آنچه در این بخش گفته شد ،از همان آغاز ،ایران و ژاپن روابط خود را به هر
سه منظر اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی-هرچند بسیار محدود-گسترش دادند .روابطی که
شامل تاثیر متقابل نیز میشد .هرچند کامالً مشخص است این ارتباط به کندی انجام
میگرفته و این یکی از دالیل حفظ نسبتاً انحصاری دانش نسبت به ژاپن در دربار قاجار
دارد البته با تحوالت هرچه بیشتر ژاپن میرفت که این شرایط عوض شود.
 .3جنگ روسیه و ژاپن
()Nagasaki

نخستین برخورد مستقیم و البته ناخوشانید ژاپنیان با روسها در ناگاساکی
به سال 1853ه.ق1269/ه.ق انجام پذیرفت که در آن زمان حق کاپیتالیسون و کمترین
گمرکات ممکن ،تقدیم نماینده روسیه شد (کین .)26 :1397 ،کار به جایی رسید که 12
مارس  29/1861شعبان 1277ه.ق ناو پاسادنیک ( )Pasadnikتسوشیما ( )Tsushimaرا
اشغال کرد ،چند ژاپنی کشته شد و انگلستان به درخواست شگون ،روسها را به زور
بیرون راند (همان .)40 :با وقایعی که رخ دادند مشخص است دشمنی خاصی در میان
طبقه حاکم و مردم ژاپن نسبت به روسیه شکل گرفت که درگیری آینده را عادالنه جلوه
میداد .البته دولت جدید ژاپن تالشهای بسیاری برای به حداقل رساندن تنشهای
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آینده انجام داد .گستردهترین این تالشها قرار داد 1875م1292/ه.ق بود ،بر اساس آن،
ساخالین ( )Sakhalinبه روسیه داده شد و حاکمیت ژاپن بر هیجده جزیره کوریل/نمورو
( )Kuril/Nemuroتایید گردید (همان )90 :به عبارت دیگر در این مورد نیز روسیه
همکاریهای الزم را نکرد و ژاپن از مالکیت خود عقب نشینی نمود .از سوی دیگر وقتی
نیکوالی ،ولیعهد روسیه طی سفر خود به ژاپن در سال 1891م1309/ه.ق به جانش
سوءقصد شد (همان )210 :دیدگاه منفی به خصوصی در روسیه نسبت به ژاپن شکل
گرفت و این جدا از احساسات نژادپرستانه نسبت به زردپوستان هست.
پس از جنگ چین ،روسیه به همراه دول آلمان و فرانسه پورت آرتور ()Port Arthur
را از ژاپن به زور گرفت و خود در آن با هزینه دویست میلیون لیر استرلینگ به ساخت
دژ پرداخت (حسین علی21-17 :1907 ،؛ رجبزاده .)216 :1396 ،آنچه بهطور مستقیم جنگ
را حتمی ساخت آخرین شورش شاندونگ ( )Shantungمشهور به باکسر ( )Boxerبود.
هفت دولت غربی قوای نظامی خود را به بیجینگ/پکن ( )Beijing/Pekingبرای اعادۀ نظم
به این شهر فرستادند تا آنکه امپراتور چین از امپراتور میجی درخواست کمک کرد از
این رو به هشت قدرت مشهور شدند (بریتانیا ،ژاپن ،روسیه ،آمریکا ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان و
اتریش-مجارستان) (کین .)271-266 :1397 ،قوای روسیه منچوری را اشغال کردند و علیرغم
تمام قراردادها و مذاکرات هم با بریتانیا و هم با ژاپن خارج نشدند (همان.)281-280 :
حضور نظامی و سیاسی روسیه به همراه متحدانش ،فرانسه و آلمان در شرق آسیا
باعث ترس نه تنها ژاپن و چین بلکه بریتانیا نیز شد .بریتانیا از معدود دول غربی در
ماجرای پورت آرتور بود که با ساکت ماندن مخالفت خود را با این عمل روسیه ابراز کرد.
تاحدود قابلتوجهی ترس دول یاد شده از پیشروی سریع حکومت تزاری ،به مرز طوالنی
روسیه با امپراتوری چین باز میگشت .بنابر شرایط فوق دولت لندن به امضای پیمان
اتحاد با ژاپن اظهار تمایل کرد (همان .)277 :روسیه درخواستهای هفتگانهای برای چین
در عوض تخلیه منچوری فرستاد که پذیرش آن به معنای تحتالحمایگی امپراتوری
چینگ ( )Qingبود .بهطور همزمان نیروهای روسیه مرزهای شمالی کره را مورد تجاوز
قراردادند (همان )285 :ترس از پیشروی بیشتر روسیه در آسیای شرقی و تقویت نیروی
دریایی این کشور در عین گرفتن انتقام شکست سیاسی بر سر پورت آرتور موتیفهای
قابل قبول سیاسی هم در د اخل و هم در خارج از ژاپن فراهم آوردند .بنابراین خواست
روسیه مبنی بر تخلیه کره جنگ را بدیهی کرد (همان .)291 :با این تفاسیر و شرایط بعد
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از مالقات سفیر ژاپن با دولت آمریکا و مالقات سفیر آمریکا به نام تفت با حکومت و
دولت ژاپن (مخبرالسلطنه )58 :1392 ،در  8فوریه  21/1904ذیقعده 1321ه.ق ناوگان
ژاپن حمالت خود را علیه مواضع روسیه آغاز کرده و جنگ شروع شد .در این جنگ،
روسیه حتی در یک نبرد پیروز نبود ،ناوگان خاوردور و متحده بالتیک دریای سیاه
روسیه نابود شد ،صدها هزار نفر جان باختند و سرتاسر بخش اروپایی را اعتصابات و
شورشهای مردمی فرا گرفت .نهایتاً قرار داد صلح به تاریخ  5سپتامبر 1905م 5/رجب
1323ه.ق در پرتسموت ( )Portsmouthامضا شد.
از آن قرارداد نهتنها نماینده ژاپن کومورا ( )Kumoraبلکه مردم ژاپن نیز راضی نبوده
و شورش امپراتوری را فرا گرفت زیرا بجز نیمۀ جنوبی ساخالین هیچ سرزمین دیگری
ژاپن دریافت نکرده و حتی روسیه غرامت نپرداخت درحالیکه هزینۀ این جنگ هجده
ماهه برای ژاپن یک میلیون دالر بود ،اما از طرف دیگر بریتانیا اتحاد خود با ژاپن را
تجدید کرد (اوانسیان133 :1906 ،؛ کین 318-310 :1397؛  .)Beasley, 2000: 209درواقع
بازخ ورد جهانیان نسبت به پیروزی ژاپن بر خالف مردم خودش بسیار مثبت بود .ژاپن
اولین کشور آسیایی بود که یک دولت اروپایی ،به خصوص روسیه را طی حداقل دویست
سال گذشته در جنگی بزرگ شکست داده بود .حتی ایرانیان آن دوران قبول داشتند
آشوب و جنبش مشروطه روسیه به دلیل فشار جنگی و شکستهای متوالی در روسیه
رخ داد که در نمره  1050تاریخ 1906م1323/ه.ق مجموعه ثقفی به چشم میخورد
(چایچی امیرخیز . )61 :1383 ،لغو اتحاد آلمان با روسیه که جنگ جهانی اول را نهایتاً ببار
آورد از نتایج سرنوشت ساز این جنگ برای جهانیان تنها از بُعد اروپایی آن بود .از همین
روست که بسیاری ظهور شرق آسیا ،به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی جهانی،
عامل نابودی هژمونی اروپا دانستهاند (دیکینسون .)366 :1393 ،در شرق آسیا ژاپن نفوذ
بسیاری در منچوری پیدا کرد و توانست در جنگ جهانی اول حضور یابد که تمام موارد
فوق برخورد با چین را حتی شدیدتر کرد .شرایط به طوری پیش رفت که ظلالسلطان
اظهار داشت «یقین دارم که [چین] آخر یا قسمت میشود یا ژاپون او را بلع خواهد
کرد» (ظلالسلطان .)702 :1368 ،هر دو پیش بینی وی تا حدودی به وقوع پیوستند (آزکان،
 .)19-23 :1388عالوه بر این موارد ،تاثیرات بسیاری نیز جنگ بر اذهان ایرانی برجای
گذاشت که در پایین بدان پرداخته شده است.
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 .4تاثیرات پیروزي ژاپن بر اذهان ايران
منبع اصلی اخبار جنگ ژاپن و روسیه ،همانند بسیاری اخبار جهانی دیگر روزنامه رویترز
بود (حسین علی )56 :1905 ،که اطالعات آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق
روزنامههای دیگر به خصوص حبلالمتین ،که در آن ژاپن عنوان امپراتوری باشکوه
داشت (حبلالمتین )1 :1907 ،در سرتاسر کشور منتشر میشد .مردم نیز از ارسال اخبار
جنگ توسط کنسولگریها تعجب کرده بودند و دیگر کسی نبود از جنگ با خبر نباشد.
(سوزوکی )66-65 :1393 ،دلیل این پوشش خبری به اهمیت زیاد جنگ برای بریتانیا و
اتحاد این کشور با ژاپن باز میگشت .البته الزم به ذکر است که تبلیغات بینالمللی بجز
بریتانیا ،توسط ایاالت متحده آمریکا نیز به انجام میرسید که از پدیده جدید فیلمسازی
بهره میبرد ،از آن جمله میتوان دیدبانی ژاپن بر رود یالو (( )Yaluتصویر  )3و قهرمان
لیائویانگ (( )Liaoyangتصویر  )4را نام برد و صد البته روزنامههای دیگر چون تایمز نیز به
این جنگ پرداختند که نمونۀ فوق ژاپنیان را دانشآموزان خوب غرب و قهرمانان واقعی
جنگ نامید (.)Times, 1905: 1
تمام ناظران نزدیک به شرایط اجتماعی و سیاسی ایران سالهای 1904م1322/ه.ق
و زمان پس از آن در این امر که پیروزیهای ژاپن تاثیری عمده بر روحیۀ جمعی مردم
داشت متفقالنظر بودهاند .سفارت بریتانیا در تهران به خوبی شرایط را توضیح داده است:
«پیروزیهای ژاپن و در پی آن مشکالت و گرفتاریهای انقالبی در روسیه نهتنها کل
قضیۀ ایران را در موقعیت متفاوتی قرار داده بلکه پرسشهای سیاسی ،مذهبی و
اجتماعی تازهای را به دنبال آورده .ایرانیها بیصبری جدیدی از خود نشان میدهند،
بیقراری جدیدی نسبت به یک دولت بیارزش که قبالً به نظر میرسید آن را به صورت
فلسفی می پذیرفتند و یک خشم عمومی نسبت به اوضاع جاری امور که با وجود اینکه
موقتی است و...به شکلی بی ثمر...بیان میشود میتواند در سراسر کشور و در هر بخشی
از زندگی عمومی دیده شود» (پن.)614 :1392 ،
درواقع پیروزی ژاپن به مردم نشان داده بود پیشرفت مختص غرب نبوده و دول
آسیا با تالش خود و ساختار مناسب میتوانند پیشرفت کنند .برای نمونه از دیدگاه
پیشین میتوان به علیاکبرخان ،نخستین ناخدای نیروی دریایی مدرن ایران اشاره کرد
که در مالتا مستعمره بریتانیا تعلیم دیده بود ،وی باور داشت اساسا آسیاییها قادر به
ساخت وسایل پیشرفته غربی نیستند از این رو زمانی که ناو ژاپنی را در بوشهر دید و
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دانست کامالً ساخت ژاپنیان است بسیار جا خورد و رفتار متفاوتی از آن زمان به بعد
نشان داد (ماساهارو )51 :1373 ،نمونه فوق دو امر را نشان میدهد ،یک :تاثیر موفقیتهای
هر کشور آسیایی در مدرنیزم-در این مورد ژاپن-به سرعت خودش را در برابر دیدگان
جهانی نشان میداد .دوم آنکه دیدگاه ناامیدانه در میان نجبا نیز نفوذ پیدا کرده بود
بنابراین با پیروزی ژاپن بر روسیه باید رفتار ایشان نیز تغییر میکرد ،البته چنین نیز
شد.

تصویر  .3فیلم دیدبانی ژاپن بر رود یالو ( )a Japanese outpost on the Yalu riverتولید شده در هالیوود

به سال 1904م1321/ه.ق.
اِولین گرانت داف ( )Evelyn grant daffگزارش کرده است« :لحن مودبانه به کار
رفته برای هیئت سیاسی بریتانیا در مواردی در حال کمتر شدن بوده و دربار آشکارا
میگوید ژاپن به قدرتهای غربی نشان داد که شرقیها چه کار میتوانند بکنند»
( .)Foreign office 1906: 427حتی اتابک اعظم پس از دیدن ژاپن نظرش نسبت به
مدرسههای مدرن تا حدود قابلتوجهی تغییر کرد (اتابک اعظم .)170 :1399 ،هشدارها نیز
به مردم و بزرگان ایران از طریق خود ایشان و تا تاثیرگذاری ،روزنامهها منتقل شد
چنانکه حبلالمتین نیز از سرنوشت کره ،کشوری که مدرنیزم را به اجرا نیاورد یاد کرده
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است (حبلالمتین )2 :1907 ،حتی در مجموعه ثقفی طی نمرۀ  188بر اساس گزارشی از
لندن در سال 1905م1322/ه.ق به این نکته اشاره شده که چین نیز تحتتاثیر پیروزی
ژاپن به احیای ارتش خود مشغول شده است چرا که از زمان جنگ این کشور با ژاپن
«در انظار غربیان هیچچیز پستتر و حقیرتر از قشون و ادارۀ نظامی چین نیست»
(چایچی امیرخیز.)48-49 :1383 ،

تصویر  .4فیلم قهرمان لیائویانگ تولید شده در هالیوود به سال 1904م1322/ه.ق.

به عبارت دیگر نهتنها پرستیژ دولت ایران بلکه دول غربی نیز در ایران اگر خورد
نشد افت بسیار زیادی کرد .در عینحال احساس دوستانهای در جامعه ایران نسبت به
ژاپن شکل گرفت از نمونههای این امر (بجز حبلالمتین که در باال گفته شد) ارسال تلگرام
سید محمد طباطبایی به ا مپراتور میجی مبنی بر دوستی با جامعه مسلمان میباشد (پن،
 .)615 :1392نوئیدا ( )Noidaدر میان اقشار مختلف از جمله کابینه ،روزنامهنویس،
بازرگان و نماینده مجلس به دنبال نظر مردم نسبت به ژاپن جست و جو کرد ،او گفت
همگان بیاستثنا امپراتوری را دوست دارند و همگی به خوبی جنگ روسیه را به یاد

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،13شمارة  ،1بهار 199/ 1400

داشتند ،او با یکی از کارمندان وزارت فرهنگ مالقات کرد که در خانه خود اتاقی تنها به
ژاپن و خصوصاً جنگ روسیه اختصاص داده بود ،از تابلو بزرگان این کشور مانند امپراتور
میجی گرفته تا مجموعه اخبار رویترز در آن حفظ کرده بود (نوئیدا )47-43 :1394 ،حتی
پیش از جنگ نیز افراد درباری بسیاری در ایران به ژاپن به دلیل اصالحات موفقش
عالقهمند بودند .برای نمونۀ فوق ،جز ناصرالدین شاه و اعتمادالسلطنه میتوان
مخبرالسلطنه را نام برد که به همراه اتابک در تنها سفر دولتمردان ایران عصر قاجار به
ژاپن (تصویر  )5به عینه تحوالت را دیده و نوشته« :همه کارهاشان با متانت و ابهت است.
هیچ زینت و تظاهر در کار ندارند» (مخبرالسلطنه )42 :1389 ،درواقع باید گفت ،گزارش
وی جدا از نکات سیاسی و دادن اطالعات فرهنگی و انقالبی (نک :همان )96-41 :مملو از
مدح کشور ژاپن است.
هرچند عبدالرحیم طالبوف درجات مدح ژاپن را به درجه دیگری رساند ،برای نمونه
نوشته است «مگر خونهای ریخته جوانان ژاپون جز جهاد فی سبیل اهلل است و امپراتور
ژاپون ...بشر نیست نخبه آسمانی است که در جلد بشر جلوه مینماید» (طالبوف:1394 ،
 )54-90وی حتی به منظور نمایش برتری «تجدد اجتماعی» این کشور اقدام به ترجمه
کل قانونس اساسی ژاپن نمود (همان.)114-107 :

تصویر  .5اتابک اعظم در وسط همراه با مخبرالسلطنه.یکی از سه کارت پستال باقیمانده از ارتباط ایران

و ژاپن در عصر قاجار .تصویر ارسالی از سام شمسآبادی که برای نخستین بار منتشر شده است.
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یکی از بهترین نمونههای این عالقۀ وافر به ژاپن چیزی جز اثر ابدی حسین علی
تاجر شیرازی به نام میکادونامه نیست 2200 .بیت شعر حماسی بر وزن شاهنامۀ
فردوسی در باب جنگ ژاپن و روسیه .این کتاب برای نخستینبار به شکل گسترده در
سال 1907م1324/ه.ق توسط حبلالمتین در کلکته به چاپ رسید که در پایین به
مباحث آن با حفظ ترتیب موضوعی خود اثر پرداخته شده است:
پس از ستایش خدا و خلقت جهان به تاریخ و شاهان اساطیری ایران میپردازد تا به
گفته خودش «پی عبرت دیگران» باشند (حسین علی )8-1 :1907 ،و منظور وی از دیگران
بهطور خاص روسیه بعد از پطر کبیر می باشد که درست از پی این بخش آمده است.
ابیات زیر به خوبی عقاید شاعر و نظر وی نسبت به روسیه و بریتانیا نشان میدهند:
کــه همـــدوش اهل تمدن شدند

ز یونانیان کوی سبقت زدنـــــــد...

همـــه آن ترقی بد از عـدل و داد

که پطــــر کبیـــر آن بنا بر نهــاد...

اساس عـــدالت بـدل شد به جور

رفاه رعیـــــت سر آمــد بــــدور...

شکسـت

بر ایشان ستم باب نصرت به بست...

اگـر بودی او هم چنـو انگلیــس

که بر عـــدل باشــد همـاره جلیس

نگشتـــی چنین دولتــش پایمــال

نه بــودی دگر دولتـــش را زوال...

نبینــــی که در خـاک هندوستان

ز هـــر فـــرقه انبوهـــی از باستان...

ز وحشــی گــریشان برون برد او

بشهـــر تمـــــدن درون بــــرد او...

کنــــون نیز او رو به آبادیـــست

چـــو از عــدل دلها پر از شادیست

رواق

بزرگـــــی

دولت

(همان)10-8 :

نخست آنکه شاعر تمدن و فرهنگ را متعلق به غرب میدانسته از این روست یونان
را به عنوان نمونههای اعالی تمدن آورده است .همگان باید از این تمدن پیروی کنند در
غیر این صورت چیزی جز «وحشی» نیستند .چنین عقیدهای مشخصاً ریشه در
گرایشات نژادپرستانه اروپایی و سرخوردگی فرهنگی دارد هرچند در شرایط اواخر قرن
نوزدهم و اوایل قرن بیستم با حاکمیت دول امپریالیست بر جهان طبیعی جلوه میکند.
نکته دوم آنکه شاعر عامل موفقیت و «متمدن» شدن را عدل دانسته و علم را در درجۀ
دوم قرار داده که پس از آن دیگر امور نیز میآیند .بنابراین عقبماندگی ایران از ستم
دولت آن و پیروزیهای سیاسی اجتماعی ژاپن به عدالت ایشان باز میگشته است .حال
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ویژگی مشترک بریتانیای عادل با ژاپن که با یکدگر متحد نیز بودند داشتن مجلس یا
بهتر است گفته شود رژیم مشروطۀ سلطنتی بوده که روسیه و ایران ،دو کشور «با دولت
پایمال» شده و رژیم استبدادی فاقد آن بودند .درواقع شاعر مشروطه خواه بوده و این از
دالیل محکم عالقۀ وی به ژاپن برای سرودن چنین اثری میباشد .بخش بعدی کتاب به
«ترقی ژاپن» پرداخته است که دیدگاه و احساس حسین علی را تا حدود قابلتوجهی
نشان میدهد:
شنیــــدم که میـــــکادوی نامــــدار

چه بر امپراطــــوری آمــــد قـــــرار

ز تاریـــــخ هجــری هزار و دویست

بدینسال و افزون شش از چهار بیست

که آن راد بر تخت شاهــــی نشست

ســــرش از ثـــری تا ثریا گـــذشت

نخست از پـــی حکمــــت و آبــرو

باصــــالح ملــت بکـــــوشیــــد او

که وحشیت از ملک او گــم شـــود

رعیت پــــی علــــم و صنعــت رود

چو اهــــل اروپا تجــــارت کننــــد

خــــرابی خـــود را عمارت کننـد...

بدین خاک و آب و بدیـن ناب هور

چـــرا از تمـــدن افتـــادیـــم دور...

دگـــــرهـا درآینـــد در کار مـــــا

ببافنـــــد دیبـــــا هـــم از تار مــا...

فرستـــاد در لنــــدن آنشهـــر طاق

کـــه تالـــی نـدارد بــــدور و ثــــاق

چـــو آنجـــا بود جای صنع و خرد

که هرکس خردخواست زآنجا خرد...

از آنـــش پسنــــدیده ژاپـــون راد

کـــه مــارا سزد ایــن چنین اوستـاد...

کامیــاب

بر افروخــــت رخ همچنان آفتــاب...

سپــــردی بهر جـای صـدها جوان

که تعلیــــم بخشنـــد بر نــو رســـان

بیـــاورد بــــس اوستــادان فـــــن

ز امریـــک و مغـــرب بسوی وطن...

بسی راه آهــــن چـــو مــد بصــر

کشیـــدند در ملـک خود سر بســر...

کیستنـــــد

که در آسیـــــا آمـــده زیستنـــــد...

بتــــاریکـی جهــــل بود آسیـــــا

کــه اینان کشیـــدند هرگوشـــه پا...

ز غفلــت بتازیمشان سوی هــوش

زخجلــت بر آریــمشان روی پــوش

که هـم جنس ماینـد و هم جارمــا

ز یـــک خاک و آبیـــم در آسیــا...

چــــو ما را خداونــد هشیار کـرد

ازین خواب چون مرگ بیدار کرد...

نخستیـــن قــدم باقتضــای جــوار

بمنچــــوریا داد عزمـــــش قـــرار...

چــو شــد سیصـد و سیزده با هزار

شــدی جنـگ ژاپـون و چین آشکار

چو

دید

بگفتنــــد

امپــــراطورشان

اروپائیــــان

(همان)17-12 :
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در نخستین ابیات قدم سوی «تجدد» و دوری از «توحش» را انتخاب یا فرمان
میکادو/امپراتور ( )Mikadoکه در سال 1867م1283/ه.ق به قدرت رسید دانسته است.
جدای از اندیشه غربگرایی نکتۀ دیگری در جملۀ فوق وجود دارد .عدم اشارۀ نویسنده
به بزرگان مؤسس ژاپن نو نشان از نگاه سنتی ایرانی وی به نقش مطلق رئیس حکومت
دارد .حتی ارسال دانشجو به غرب نیز که در ماموریت ایواکورا ( )Iwakuraبه انجام رسید،
و البته وارد شدن موج متخصصان غربی ( ;Beasley, 2000: 127رجبزاده)126-118 :1396 ،
به میکادو نسبت داده شده است .احتمال دارد انتخاب تاریخ جلوس میجی بجای
1868م1284/ه.ق ،که تاریخ پیروزی انقالب است ،به عنوان زمان شروع نوگرایی به
همین دیدگاه شاعر بازگردد .البته احتمال دارد حسین علی از شیوه تاریخ نگاری ژاپنی
یا اصال جنگ/انقالب آگاه نبوده است .البته نباید فراموش کرد اگر امپراتور میجی اعالم
استرداد نمیکرد هیچ تحولی نیز دستکم با چنین وسعتی رخ نمیداد .بیت هشتم به این
مسئله اشاره دارد که سرزمین ژاپن به طور ویژه آنچنان منابع دارد که قادر است به
کمک آنان از «تجدد» بیشتر دول غربی پیشی گیرد .همین دیدگاه تا امروز برای ایران و
بیشتر کشور های آسیایی باقیست .در بیت نهم شاعر هشدار داده «تمدن» و استفاده از
نیروی داخلی تنها راه است وگرنه تحت انقیاد دول دیگر که مشخصاً منظور
امپریالیستها میباشد قرار خواهند گرفت .درواقع رغبت دولت ژاپن برای «تجدد»
همین ترس از استعمار بود (.)Beasley, 2000: 56
شاعر آنچنان ژاپن را باال شناخته که الیق پیروی از بریتانیا بوده است .به عبارت
دیگر حسین علی انگلستان را کشور اول و ژاپن کشور دوم دنیا میدانسته .اشاره به
استفاده از دانش بریتانیایی و آمریکایی و نه دیگر دول نشان بر نزدیکی تاریخی ژاپن به
این دو امپراتوری دارد که البته با اتحاد ایشان امری بدیهیست .در اینجا نماد اول رشد
صنعت و تکنولوژی ساخت راهآهن دانسته شده چنانکه حبلالمتین نیز بارها یاد کرده
است (حبلالمتین1 :1907 ،؛  )1 :1907البته امر فوق معیاری بینالمللی محسوب میشد
زیرا حمل و نقل برای تسهیل ارتباط الزم است و ارتباط برای پیشرفت ضرورت است .اما
شاید مهمترین نکته اثر ،ابیات  20و  21نشان بر این دارند که دول «فرنگ» غاصب
بوده و اگر آورنده «تمدن» نیستند یا کشوری آسیایی که در این مورد ژاپن باشد
پیشرفت کند باید بیرون انداخته شوند .مسئلۀ فوق وقتی بیشتر معنا پیدا میکند که
ابیات پایانی را مطالعه کنیم .مشخصاً حسین علی بر این باور بوده که ژاپن به دلیل
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«متمدن» شدنش این اجازه و حتی وظیفه را دارد تا دول آسیایی دیگر که همگان از
تحوالت عقب ماندهاند به تصرف خود درآورد زیرا که مشیت ایشان چنین است .بهطور
کلی هر دو نکته نشان از گرایشات پان آسیاییسم ابتدایی کهن شاعر دارد.
در ادامه اثر به پیمان صلح با چین و دخالت سه دولت که در بخش جنگ روسه نیز
بدان پرداخته شد اشاره کرده است .بخشی بعدی به شورش بزرگ باکسرها و حمالت
ایشان علیه اتباع خارجه و تقسیم چین بین دول غربی اختصاص یافته است اما تاکید بر
اشغال منچوری توسط روسیۀ تزاری و حتی کشیده شدن راهآهن و دژ پورت آرتور است
(حسین علی .)21-17 :1907 ،حسین علی پیش از آنکه جنگ را توصیف کند نوشته است:
چـــو ما اندرین وقعـه میایستیـــم

همان به که گوئیــم خود کیستیم...

زغفلــت همـه هوششان مرده است

مگر

است

ازین خــواب اگر هــوشیار آمدند

بــــی نام و نامـــوس کـار آمدند...

نه مــا کم ز ژاپـــن و آن مردمیـم

چــــرا در تـرازوی عــزت کمیــم

ز غفلــت چنین نام ما شد به ننـگ

که از ننـگ داریم سر زیر سنـگ...

کنون باشرف کاین نفس باقی است

غنیمت شمر دست رس باقی است...

یکــی داستـان آوریم چون عروس

سرایـم در آن جنگ ژاپون و روس

خواب

خرگوششان

برده

(همان)26-25 :

در ابیات باال به وضوح شاعر میگوید تمام این وقایع که در کتاب در دست به نظم
درآمدهاند برای عبرتآموزی ایرانیان و ترغیب ایشان برای دوری از «غفلت» میباشد
زیرا هنوز فرصت باقیست .پس از این توصیف و روایت جنگ آغاز میشود .سعی بر این
نیست که از جنگ و مقایسۀ آن با ابیات میکادونامه حرف به میان آورده شود بلکه تنها
نکاتی بر شیوۀ روایت اثر و حتی تشخیص بهتر اندیشه شاعر آورده شدهاند .میکادو از
آنچه غرب بر چین آورد «عبرت» گرفته و خواستار مقاومت میشود و این دلیل اصلی
جنگ شناخته شده است (همان )26 :پس با بریتانیا پیمان اتحاد میبندد که مفاد آن در
ابیات بیان شدهاند (همان) ژاپن از غرب کشتی و سالح بسیار خرید تا آماده جنگ شود
(همان )27 :اما با این وجود مذاکرات بسیاری بین دو دولت انجام پذیرفت و نامههایی از
میکادو به تزار ارسال میگردد هرچند فایدای ندارد و این نشان از «عدل» ژاپن دارد
(همان )30-28 :بنابراین دوباره عبرت نامهای را شاعر به میان آورده است .پس از تمام این
مقدمات نبردها آغاز میشوند:
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نخستین ســوی پـورت آرتور شــدند

بجـــایی مناســـب رده بـــر زدند...

در آن دم که بـــد روسرا روز عیــــد

چهـــل کشتی آورد آنجـــا پدید...

ز دریا به پـــورت آرتور شد شــــرار

خروشیــــدن توپ گشـــت آشکار

لبــــاس تعیـــــش ز تـــــن ریختنــد

به توپ و تفنـــگ اندر آویـختند...

مگــــر بود دریا هـــــوا کشتی ابــــر

تگرگــــــش گلولـــه بآواز ببـــر...

چــــــو بـرگ درختـــان فرو ریختند

بســی کشتی هر سو که بگریختند...

بشــــــد ماهیـــان را در آن تیره آب

ز جســـم آدمیشان فراوان کبــاب...

اروپائیان مــــات و حیـــــران همـــه

ســــر انگشت عبرت بدندان همـه...

از آن قــــوت جان بی ریایـــم بــده

سپس مـــژده از کوریایـــم بـــده...

که تسلیـــــم سلــطان ژاپون شـــوند

همه حکــــم او را اطاعــــت کننـــد

چــــو شایستـــه امپراطـــوری اوست

سزاوار منچوری و کـــوری اوست...

بیا مــــی باقبال ژاپــــون خــــوریــم

ازان رود شـــاهوی میمـون خوریم...

چـو ژاپـــــون شد او پیش آهنگ ما

بود نوبــت هـــوش و فرهنــگ ما...

ز اخبــار روتـر شنیــــــدم چنیـــــن

که چــون شد بشـاهو کوروپاتیکن...

بیک شب همه لشــــکر روسیـــــان

پراکنــــده گشتنــــد از دشمـــنان...

نـداری تو ایــــن قصـــــه را مر بیاد

که ژاپون چوسان پورتآرتور گشاد...

بغـــــرش شد آن توپــــهای دمـــان

ز هر ســـو گشــودند ز آتش دهان

چو شلیک دشمــــن هم از کـوه شد

ز صــــفّ جلو کشتــــه انبوه شد...

[ژاپنیان] که کشتار خود را لگدکوب کرد

نه خوف از عدو و نه از توپ کرد...

گرفــــت از عـــدو انــدر آن کارزار

ز توپ جهان سوز و هفتاد و چار...

همـــی تاخـــت توغـــو بـــدنبالشان

بدریا پراکنــــــده شـــد حـــالشان
(همان)65-32 :

در ابیات باال جز پان آسیاییسم کهن و آرزو برای بیرون رانی غربیان نکات دیگری
نیز ظاهر شدند .شاعر منبع خود را با تحریف در تلفظ رویترز گفته و سعی بر آن داشته
تمام جزییات نبرد و وقایع که از روزنامه دریافت داشته به مخاطب منتقل کند ،جزییاتی
چون نام فرماندۀ نبرد زمینی پورت آرتور که او را توغو خوانده اما معرب توگو ()Togo
است یا اشاره به تعداد توپهای اشغال شده موارد جالبتوجهی هستند .اما تمام این
جزییات با حس حماسی که بعضاً به شاهنامه بسیار شبیه میگردد اثر را جذاب و نه
خسته کننده کرده تا سخنان خود را به گوش مردم برساند به همین دلیل نیز کتاب را
در حبلالمتین چاپ کرد .شوق شاعر از پیروزی کوبندۀ ژاپن کامالً احساس شده و
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امیدوار است دیگر دول غربی ترسیده و آسیا را تخلیه کنند .بجز مورد فوق ،مشخصۀ
کامالً پان آسیایی دیگری که در این ابیات آمده همان شادی کرهایها از پیوستن به
ژاپن بوده و تصرف این سرزمین حق ژاپن دانسته شده است.
اثر دیگری که تحتتاثیر موفقیتهای ژاپن بهخصوص جنگ روسیه قرار گرفت
خاطرات ظلالسلطان میباشد .البته ظلالسلطان بسیار پیشتر از جنگ روسیه به ژاپن
عالقۀ وافر نشان داده بـود .عالقـهای که با شناخت به این امپراتوری نشان از دانش
قابلتوجه وی داشته است (ناکامورا )61-60 :1394 ،حتی قبل از آن طی دیدار خود با
فوکوشیما یاسوماسا ( )Fukushima Yasumasaبه وی گفته بود« :شکار خرس شمالی
خیلی جالب است اما باید مراقب بود» به نوعی ظلالسلطان از همان زمان ژاپن را درخور
و در مسیر جنگ با روسیه دیده بود (فوکوشیما )98 :1392 ،اما اندیشۀ اصلی در کتابش
درج شده است .هدف واقعی کتاب ترغیب مردم به ایجاد تحوالت عظیم در جامعه به
سوی مدرنیزم است.
ظلالسلطان عثمانی را با آن گذشته با شکوهش به عنوان درس عبرت نشانه گرفته
و از ژاپن به عنوان کشور ناشناخته یاد میکند که با «خط صحیح تربیت...اول دولت دنیا
و اول نمره ملت عالـم شدند که دولـت انگلیـس و اتازونی...به دوستـی ژاپون افتخار
میکنند...دولت قوی عظیم بزرگ روس را چنان شکست داد...عالمی را مات کرد این
نیست مگر از راه تربیت صحیح» (ظلالسلطان )666 :1323 ،درواقع ژاپن نماد موفقیت
آموزش است .اما اثر ظلالسلطان بجای پان آسیاییسم که حسین علی بیان میکرد با
گفتن حق مالکیت خصوصی بر معادن و آزادی ایشان در ژاپن به لیبرالیسم و
کاپیتالیسم اشاره دارد (همان )684 :او آمریکا و آلمان را به ترتیب ،در قدرتِ درجه ،بعد از
ژاپن دانسته است (همان )699 :که به خودی خود عداوت وی با دول روسیه و بریتانیا را
نشان میدهد .ظلالسلطان باور دارد اروپاییان از ژاپن وحشت دارند به همین دلیل در
صلح ژاپن و چین دخالت کردند ،حتی اعتقاد دارد ایشان بودند که راهبان و دیگر
ماموران خود در چین را کشتند تا در قیام باکسر ،چین را اشغال کنند (همان.)700 :
درواقع بر اساس آنچه در باال گفته شد حس نارضایتی ،اگر نگوییم خشم و بی
اعتمادی شدید نسب به غربیان در نوشتههای ظلالسلطان (و البته حسین علی تاجر) به
چشم میخورد که درباب ژاپن وجود ندارند .روسیه را طمعکارترین خوانده و ادامه داده
است« :جنگ بپا شد ...سردارهای غیور با علم ژاپون قشون روس را کامالً درهم
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شکستند ...آنچه ژاپون گرفته است به ضرب شمیـشر نوش جانش و مال او باشد! باز
میرویم به سر حرف اولمان علم با جهل ،عالم با جاهل خیلی تفاوت دارد هرچه میکند
علم است و علم بر نمیخیزد مگر از قانون دولت...چین بدبخت با هشتصد کرور رعیت از
سگ اسم میبرند از او کسی اسم نمیبرد به واسطۀ جاهلیت او» (همان .)702-700 :جدا
از پیشبینی دقیق وی نسبت به چین باید گفت طرفداری او نسبت به ژاپن عیان است.
برخالف حسین علی ،ظلالسلطان که پیشتر گفته شد عامل اول پیروزی را علم میداند
و نه عدل که قطعاً با قوانین درست ممکن میشود که البته به نوعی دیگر اشاره به
مشروطه خواهی دارد.
میتوان بهطور خالصه کتاب «اجمال وقایع جنگ ژاپون و روس» را به عنوان
مطلبی محلی و فراموش شده نام برده و معرفی کرد .نویسنده آن اثر دیدگاه سیاسی
مشخصی از ذهن خود ارائه نداده و از اخبار سیاسی کمتر از میکادونامه بیان داشته اما
مشابه ظل السلطان به آموزش و افزایش علم تاکید کرده است و نویسنده به زندگی
ساده ،بی توقع ،شاد ولی متدینانه و مطیعانه ژاپنیان در فصل اول کتاب خود که مختص
معرفی این امپراتوری است پرداخته و همان موارد را دلیل بر موفقیت ژاپنیان دانسته
است .اما چنانکه در میکادونامه آمده و سوزوکی ( )Suzukiنیز اشاره کرد ،دگربار دیدگاه
غرب گرایانه که مردمان مدرنیـست نشده را «وحشـی» مینامند در این اثر به چشم
میخورد .کما اینکه بعضی اشتباهات فاحش نیز وجود دارند .از جمله آنکه بزرگترین
جزیرۀ ژاپن را نیپون نامیده غافل از آنکه نیپون همان ژاپن به زبان بومی است (آوانسیان،
 .)8-27 :1906با آنچه در این بخش گفته شد میتوان گفت از موتورهای اصلی انقالب
مشروطه پیرو زی ژاپن بود کما اینکه رغبت و دلیل محکم برای تشویق گسترش تجارت
در اواخر عصر قاجار و امضای قرارداد تجاری بین دو کشور در سلطنت بعدی شد.
 .5تجارت
در قاجار قرن بیستم روابط بیشتری با ژاپن برقرار شد که نشانی آن بجز روابط سیاسی،
کارت پستالهای ارسالی از ایران به ژاپن نیز هستند (تصاویر  6و  )7اما عمدۀ روابط از نوع
تجاری بودند .هیئت اول ژاپن در بوشهر به ارزش  11هزار که هر دو برای نخستین بار
منتشر شدهاند روپیه چای به ایران آورد ولی 1919م1337/ه.ق قدیمیترین سند فروش
چای ژاپن به ایران هست .نخستینبار سال 1903م1321/ه.ق بود که در احصائیه ایران
ورود محموله ژاپن به ایران به ثبت رسید .کاالهای وارداتی شامل کبریت ،چتر ،لوازم

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،13شمارة  ،1بهار 207/ 1400

التحریر ،لباس کتان و دیگر منسوجات ،مبلمان ،سفال ،ظروف و پوشاک ابریشمین به
ارزش  20.900/5تومان بود .قدیمیترین ثبت کاالی صادره از ایران به ژاپن که ثبت
احصائیه گمرک ایران شد به سال 1906م1324/ه.ق باز میگردد که تنها فرش و به
ارزش  200تومان بود .قطعاً صادرات تریاک ایران به ژاپن قطع نشده بود اما ثبت نشدن
آن در آمار گمرک امپراتوری به دلیل ارتباط غیرمستقیم این تجارت ،امری طبیعیست.
در همین سال به ارزش  1015/3تومان چتر ،ابریشم ،مبلمان ،مقداری پوشاک و اجناس
دیگر که معموالً شأن زا و زینتی بودند از ژاپن به ایران وارد شد (چگینی.)145 :1396 ،

(تصویر  .6ارسالی از بوشهر به برلین و از آنجا به یوکوهاما در تاریخ  .1901/3/17عکس از بهروز نصر

 /208بازتاب وقايع ژاپن بر اذهان عمومي اواخر قاجار

تصویر  .7ارسالی از ایران به جاوا و از آنجا به یوکوهاما در تاریخ .1903/8/22عکس از بهروز نصر

با شروع جنگ کبیر/جنگ جهانی اول صادرات تریاک به ژاپن افزایش یافت کما
اینکه کاالهای وارداتی از ژاپن دارای تنوع بیشتری شدند .برای نمونه کاالهایی از جمله
دوربین عکاسی ،قطعات اتوموبیل ،انواع فلزات و وسایل صنعتی شیمیایی مثل رنگ که
پیشتر از اروپا وارد میشدند جای خود را به نمونههای ژاپنی دادند (همان .)146 :رشد
تجارت ایران و ژاپن در این زمان به سه دلیل باز میگردد .1 :با هرچه وخیمتر شدن
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شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورهای اروپایی که همگی تحتتاثیر جنگ قرار
گرفتند تجارت ایران با این دول را با کاهش روبرو کرد به خصوص آنکه طرفهای
معامله تجاری ایران اکثرا دول اصلی درگیر بهخصوص بریتانیا و روسیه بودند  .2چنانکه
در بخش پیشین توضیح داده شد رغبت زیادی در ایران به جهت گسترش روابط با ژاپن
شکل گرفته بود  .3ناوگان ژاپن طی جنگ از اقیانوس اطلس تا مدیترانه را با همراهی
ناوگان بریتانیـا پوشش میداد ایـن نـاوگان برای سوختگیـری به آبادان رفت و آمد
میکردند (نوئیدا )26 :1394 ،از این رو برای نخستینبار عامالن دولت امپراتوری برای
مبادله مستقیم با حجم باال به ایران آمدند .البته نباید فراموش کرد دستکم از سال
1902م1320/ه.ق نفت ایران از اقالم صادراتی مهم به ارزش  1/6میلیون روبل و مورد
توجه عامالن ژاپن بود (ماساجی.)135 :1390 ،
به سال 1919م1337/ه.ق حجم مبادالت ایران در کل به  1/25میلیون تومان
رسید .در این تاریخ بود که نخستین واردات چای از ژاپن که ثبت شده انجام گرفت،
تجارت تنوع بسیار باالیی داشته اما بهطور کلی هنوز موارد ضروری جامعه ،صنعت و یا
حتی دارای ارزش سیاسی نبودند .ژاپن در سال 1920م1338/ه.ق به رتبه دوازدهمین
در بین شرکای تجاری ایران رسید درحـالیکـه به سال 1913م1331/ه.ق در رتبه
بیست و یکم قرار داشت (چگینی .)146-145 :1396 ،باید گفت بعد از جنگ و بازگشت
ثبات اجتماعی به ایران ساختاری حتی قدرتمندتر برای مبادالت به وجود آمد
(دیکینسون.)366-350 :1393 ،

طی سالهای  1921تا 1930م 1339/تا 1348ه.ق دو عامل بر توسعۀ مناسبات و
افزایش مبـادالت بازرگـانی مؤثر بود .از یک سو از آغاز مجدد مذاکرات برای برقراری
روابط سیاسی به رهبری نوئیدا ئیشیرو و دیگر تحوالت گستردۀ این دهه در ایران که با
روی کار آمدن رضاشاه به اوج خود رسید .درواقع نخستین اقدامات اساسی برای افزایش
مـراودات اقتصـادی مربوط به دورۀ پایانی قاجار و آغاز پهلوی میباشد .طبق آمار
مبادالت ارزش روابط تجاری ژاپن حتی بیشتر شده و از رتبۀ دوازدهم به رتبۀ نهم
رسیده بود (چگینی .)146 :1396 ،اقداماتی نظیر توسعۀ راههای مواصالتی ،بهرهبردن از
کارشناسان خارجی جهت سر و سـامان دادن به امور مالی از جمله تغییرات در نظام
بانکی و نظارت بر امور بنگاههـای تجـاری زمینـه را برای توسعه تجارت خارجی فراهم
آورده بود (عیسوی .)596-594 :1362 ،اما بنابر تحقیقات هیئت سیاسی دوم ژاپن به ایران
ارزش صادرات و واردات بین دو کشور بین سالهای 1923 ،1922م 1340/و 1341ه.ق،

 /210بازتاب وقايع ژاپن بر اذهان عمومي اواخر قاجار

هر کدام تنها حدود  800/000ین از  270میلیون ین کل ارزش تجارت آن سال ایران
بود .در مقام مقایسه با  84میلیون ین واردات از بریتانیا و  60میلیون ین صادرات به
انگلستان تجارت با ژاپن محدود جلوه میکند .به دلیل گمرکات باالی ایران برای اجناس
وارداتی که شامل اجناس روسیه و آلمان نمیشد اجناس ژاپنی بیشتر ظروف بنجل
گرانقیمت در ارتباط با چای خوری بودند .بنابر گفتۀ فوق ارزش تجارت دو کشور حتی
بیشتر ناچیز دیده میشود (نوئیدا.)65-63 :1394 ،
 .6نظرگاه ژاپن نسبت به وقايع ايران
باید این نکته بسیار مهم عرض شود :این ایرانیان بودند که عالقه بسیاری از خود نشان
میدادند به عبارت دیگر این عالقهای یک طرفه بود چرا که ژاپن تقریباً کامالً نسبت به
وقایع ایران خاموش مانده بود .در 1906م1324/ه.ق با تلگرافهایی که درباب ایران به
توکیو میرسید برای نخستینبار از وقایع ایران مقاالتی در روزنامههای ژاپن از جمله
ماینیچی ( )Mainichiو آساهی ( )Asahiمنتشر شدند .باید در نظر داشت مباحث ایران به
شدت کوتاه بودند برای نمونه آساهی را در نظر میتوان گرفت که هیچ توضیحی نسبت
به هیچ رویدادی ارائه نکرده است به همین دلیل وقایع انقالب مشروطه را اغتشاش
داخلی میخواندند ،همان اغتشاش نیز سال 1906م1324/ه.ق در لیست وقایع مهم
جهانی قرار نداشت .در اواخر سال 1907م1325/ه.ق چهار مقاله درباره ایران چاپ شدند
که موضوع سه عدد از آنان پیمان بریتانیا و روسیه مبنی بر تقسیم ایران بود .سال
1908م1326/ه.ق هیچ خبری از ایران به چاپ نرسید (پن.)612-611 :1392 ،
درست است که اطالعات ایران بهطور غیرمستقیم از طریق رسانههای مختلف غربی
به ژاپن وارد میشد اما خیلی پیشتر ،سال 1904م1322/ه.ق امینالسلطان به توکیو
وارد شده (تصویر  )5و این خبر را روزنامهها منتشر کردند ولی حتی همین مورد نیز بدون
هیچ توضیحی بود (مخبرالسلطنه .)103-102 :1389 ،دلیل اصلی این بیتفاوتی نسبت به
ایران به تالش امپراتوری جهت برابری با دول امپریالیست که همگی غربی بودند باز
می گردد .به عبارت دیگر تمام توجه حکومت و دولت ژاپن به شرق آسیا ،آمریکای
شمالی و اروپا بود .به همین دلیل بود که وقتی بریتانیا پیشنهاد کنترل مشترک اقیانوس
هند تا خلیج فارس را در سال 1905م1323/ه.ق و تاسیس کنسولگری در بوشهر در
سال 1907م1325/ه.ق ،را به ژاپن داد ،دولتمردان ژاپن پیشنهادات را نپذیرفتند (پن،
.)615-613 :1392
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در آن زمان دو مقاله تحلیلی با موضوعیت ایران به چاپ رسیدند که نمونههای اولیۀ
دانش آکادمیک در باب ایران در ژاپن هستند .اولی با عنوان «ایران و تجربه مشروطه»
می باشد .نویسنده از فشار شدید بریتانیا و روسیه بر ایران گفته و افزوده است« :تاریخ
گذشته و امروز را که نگاه میکنم اشک از چشمهایم سرازیر میشود زیرا شاه [محمدعلی
شاه] کنونی راه به خطا رفته است» و ادامه میدهد این مهم است که مردم ژاپن به ایران
توجه نشان دهند زیرا ایران نیز جزو آسیا بوده و هرچقدر حقیر باشد باز باید دلسوز
مردمش بود .او می گوید مشکل ایران از آنجاییست که شاه سابق مانند بقیه مردم ایران
بدون آنکه اساس مشروطه را بشناسد یا حتی سعی در استحکامش داشته باشد آن را
تاسیس کرد .از آن بدتر مجلس نیز تنها با قهر و بدون سازش با حکومت به کار خود
ادامه میداد .شاه فعلی بدون آنکه شرایط واقعی و دالیل خواستههای نابخردانه مردمش
را دریابد به مجلس حمله کرد و پس از آن نیز تالشی برای مصالحه نکرد .نویسندۀ ایران
را همچون بچهای خوانده است که پدر بیاحتیاطش چاقو به دستش داد ،حال نق زده و
باعث دخالت بیگانگان میشود .در نهایت دخالت آلمان هیچ نتیجۀ خوبی برای ایران
نخواهد داشت (.)Yousei, 1909: 57-60
مقاله دوم مروبط به دکتر هوسوگه ( )Hosogeاست که سال 1912م1330/ه.ق در
مجلۀ تایو/خورشید ( )Tayoبه چاپ رسید .او نوشته است بسیاری میاندیشند جنبش
ایران به بیداری اسالمی باز میگردد اما این به ایرانیان جوان ،همچون ترکان جوان
عثمانی باز میگردد یعنی ملی گرایانه است .دلیل ضعف شاه در برابر این جنبش نیز به
همین مسئله باز میگردد زیرا همیشه شاهان از دین برای حاکمیت استفاده کردهاند و
حال به خاطر اصالحات ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به سوی مدرنیزم دگر دین
قدرت سابق خود را ندارد .اما ایران همیشه دارای دو قدرت موازی کتابت و روحانیت
بوده است .این دو قشر امورات کشور را حداقل از زمان ساسانیان در کنترل کامل خود
داشتهاند و هیچ تالشی برای متوازن سازی قوای اجتماعی کشور به انجام نرسیده است
بنابراین تمام تالشها بیهوده بوده و اغتشاش ادامه خواهد داشت (دکتر هوسوکه به تاریخ
 1912در پن.)628-618 :1392 ،

هر دو مقاله باال با جنبش مشروطه ایران مخالف و آن را الزمۀ جامعهای پیشرفت
کرده دانستهاند زیرا مردم ایران هیچ شناختی از ماهیت یک مجلس خوب ،حکومت
مدرن و تعیین قوانین ندارند .این ناشیگری سیاسی اجتماعی هم در قشر درباری و هم
مردم عادی دیده میشود .الزمۀ تمام تحوالت را تغییر ساختارهای فکری و رفتاری
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جامعه دانسته اند که بر طبق تحوالت عصر میجی به حذف طبقه بوشی و آموزش
عمومی اشاره دارد .جدا از دو مورد فوق ،بعضی از ژاپنیان ،با ژاپن دوستی ایرانیان روبرو
شدند ،افرادی که همگی در ساختار سیاسی ژاپن نقش داشتند.
نخستین ایشان راهب شینجُ ( )Shinjoبود که پیش از آنکه وارد قفقاز روسیه شود
جنگ به پایان رسید .او فریادهای «نیپون بانزای/زنده باد ژاپن» ( )Nippon Banzaiرا در
آنجا شنید (سوزوکی )31 :1393 ،در ایران نا آرامی سیاسی و تالش دولت برای سرکوب را
شاهد بود (همان )45-44 :در مشهد با حسین علی سراینده میکادونامه دیدار داشت .یعنی
ژاپن دوستی را با وسعت قابلتوجهی دیده بود .در این زمینه گفته است« :ایرانیها
پیروزی ژاپن را میستایند اما زمینۀ فکریشان با تصور مردم اروپا و آمریکا یکیست و
سادهاندیشانه و غیردقیق است ،زیرا میپندارند ژاپن پیشرفت چشمگیرش را در همین
بیست-سی سالۀ گذشته ساخته...و از حالت مملکتی نیمهوحشی به عرصه تمدن و تجدد
درآمده است» (همان .)66 :سوزوکی ژاپن دوستی ایرانیان را سطحی و توهینآمیز یافته
است و گفته ایرانیان حقیقتاً قصد آموختن از ژاپن را نداشتند .ئیشیرو عالقۀ ایرانیان به
ژاپن را عجیب و نسبتاً نامرتبط یافته است اما ابراز داشته چنین امری« :روحی پاک و
دلبستگی ناب» برای اصالح میهن به ایرانیان بخشیده است (نوئیدا .)48 :1394 ،هرچند
نهایتاً او این مسئله را فقط مربوط به ایران و نه ژاپن میدانست (همان.)49 :
بههرحال شرایط بینالمللی باعث شد روابط و نظرگاهها تغییر کنند .به سال
1926م1345/ه.ق اوچییاما ( )Uchiyamaوزیر اقتصاد ژاپن ،هیئت جدیدی را برای
شناخت پتانسیلهای اقتصادی ایران راهی تهران کرد ،نتیجۀ آن تایید توانایی ایران برای
تولید نفت قابلتوجه برای صنعت ژاپن و نیاز ایران به کمکهای صنعتی و تکنولوژیک
برای اصالح کشور بود .نهایتاً در 1929م1348/ه.ق که سفارت ژاپن در تهران تاسیس
شد حجم معامالت دو کشور از  3/5میلیون تومان گذشت .از این مبادله صادرات ژاپن
 1797335تومان و واردات آن کشور از ایران نیز  1794691تومان بود (چگینی:1396 ،
.)150

 .7نتیجه
دو کشور ژاپن و ایران به عنوان معدود دول مستقل باقیماندۀ آسیا و تحتفشار
امپریالیسم قرن نوزدهم غرب مجبور به گستردن بابهای فرهنگی ،علمی و اقتصادی
کشور خود شدند .موفقیت بیبدیل ژاپن باعث شد ایران هرچه بیشتر تحتتاثیر قرار
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گیرد ،تاثیری که درست از باال به پایین جریان یافت و هدفش دقیقا جنبههای شکست
خورده کشور بود .این روند تاثیر مستقیم با عملکرد مثبت و هرچه جهانیتر ژاپن در
ارتباط بود که نهایت آن عملکرد بینالمللی در عصر قاجار جنگ روسیه بود .رویدادی که
در رسانههای جهانـی منتشر شد ولی منبع اصلـی آن در ایران روزنامه رویترز و با
برنامهریزی سفارت بریتانیا بود .طبیعتاً با گسترش این ارتباط جهانی که نیازمند
پیروزی های سیاسی متعدد بود ژاپن نیز ارتباط بیشتری با دول مختلف و در این مورد
ایران برقرار کرد اما به دلیل بیتوجهی یا کمتوجهی ژاپن به ایران که دالیل متعددی
داشت هیچ تاثیر مستقیم یا آگاهانهای بر تحوالت اجتماعی ایران و بهخصوص وقوع
جنگ مشروطه نداشت بنابراین موفقیت ژاپن برای جنبش مشروطه یک نیروی محرک
قدرتمند و غیرقابلانکار درونی بوده است که بنابر شرایط سیاسی اجتماعی به شکل
طبیعی گرایشات پروتو پان آسیاییست و لیبرالیست را با خود همراه داشت .میتوان
گفت مسئلۀ عالقۀ ایرانیان نسبت به ژاپن بر تجارت با ایـن کشور تاثیـر گذاشت اما
نمی توان گفت دلیل اصلی گسترش تبادالت به چیزی جز فرایند سیاسی بینالملل و
گسترش حوزۀ فعالیتهای دولت ژاپن بوده است.
منابع
آزکان ،ماکل وی ،چین از جنگ جهانی دوم به بعد ،رضا علیزاده ،تهران ،ققنوس.1388 ،
آوانسیان ،کاراپت ،اجمال وقایع جنگ روس و ژاپون ،جلف ،کتابخانۀ شخصی.1906 ،
اتابک اعظم امینالسلطان میرزا علیاصغرخان گرج ،مکاتبات و نامههای میرزا علیاصغرخان اتابک امین-
السلطان با مظفرالدین شاه ،سعاد پیرا و علیرضا نیکنژاد ،تهران ،تاریخ ایران.1399 ،
اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ،تاریخ منتظم ناصری ،محمد اسماعیل رضوانه ،جلد اول ،تهران ،دنیای
کتاب.1363 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،تاریخ منتظم ناصری ،محمد اسماعیل رضوانه ،جلد سوم ،تهران ،دنیای
کتاب.1363 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،مرآت البلدان ،عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث ،جلد اول ،تهران،
دانشگاه تهران.1367 ،
پن ،مایکل ،ژاپن و انقالب مشروطۀ ایران در کتاب انقالب مشروطۀ ایران ،محمدابراهیم فتاحی ،تهران،
پژوهشهای نوین تاریخی.1395 ،
ترنبول ،استیون ،سامورایی :کتاب راهنمای جنگجوی ژاپنی ،فرید جواهر کالم ،تهران ،ققنوس.1394 ،
چایچی امیرخیز ،احمد ،بررسی مکاتبات و اسناد مجموعه ثقفی :جلد اول گزیدهای از اسناد مشروطیت
ایران موجود در موزۀ ملی ایران ،تهران ،سمیرا.1383 ،

 /214بازتاب وقايع ژاپن بر اذهان عمومي اواخر قاجار

چگینی ،محمد« ،روابط بازرگانی ایران و ژاپن از آغاز تا پهلوی اول» تاریخ روابط خارجی ،شمارۀ ،70
.1396 ،131-168
حسینعلی تاجر شیرازی ،میکادونامه ،کلکته ،حبلالمتین.1907 ،
دیکینسون ،فردریک آر ،ژاپن امپریالی و جنگ بزرگ در نبرد امپراتوری ها ،پرویز دلیرپور ،تهران ،کویر،
.1393
رجبزاده ،هاشم ،تجدد ژاپن ،تهران ،جهان کتاب.1396 ،
سوزوکی ،شینجو ،سفرنامۀ سوزوکی شینجو ،سفر در فالت ایران :پیاده گردی راهب بودائی ژاپنی در
شمال و شرق ایران ،هاشم رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،طهوری.1393 ،
ظلالسلطان مسعود ،خاطرات ظلالسلطان ،حسین حسندیو جم ،جلد دوم ،تهران ،اساطیر.1368 ،
عیسوی ،چارلز ،تاریخ اقتصادی ایران :عصر قاجار 1332-1215ه.ق ،یعقوب آژند ،تهران ،گستره.1369 ،
فوروکاوا ،نوبویوشی ،سفرنامۀ فوروکاوا :عضو هیئت اجرایی نخستین سفارت ژاپن به ایران در دورۀ قاجار،
هاشم رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1382 ،
فوکوشیما ،یاسوماسا ،سفرنامۀ ایران و قفقاز و ترکستان ،هاشم رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی.1392 ،
کین ،دونالد ،میجی امپراتور ژاپن و دنیای او ( ،)1852-1912هاشم رجبزاده ،تهران ،جهان کتاب.1397 ،
ماساجی ،اینووهِ ،سفرنامه ایران :مسافر ژاپنی در ماوراءالنهر ،ایران و قفقاز ،1902 .هاشم رجبزاده،
تهران ،طهوری.1390 ،
مخبرالسلطنه هدایت ،مهدیقلی ،بهرۀ ژاپن از سفرنامه تشرف به مکه معظمه ،تهران ،طهوری.1389 ،
ناصرالدین شاه قاجار ،روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان ،محمد اسماعیل رضوانی و
فاطمه قاضیها ،جلد دوم ،تهران ،سازمان اسناد ملی ایران.1371 ،
ناکامورا ،نائوکیچی ،سفرنامه ناکامورا نائوکیچی (1320ه.ق1902 /م) مسافر فقیر ژاپنی در ایران ،هاشم
رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،طهوری.1394 ،
نوئیدا ،ئِیشیرو ،دیدار ایران و بینالنهرین در پنج سفرنامه ژاپنیهای دیدارکننده از ایران دهه 1920
میالدی 1300-خورشیدی ،هاشم رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،طهوری.1394 ،
یوشیدا ،ماساهارو ،سفرنامه یوشیدا ماساهارو :نخستین فرستاده ژاپن به ایران دورۀ قاجار  98-1297ه.ق،
هاشم رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،آستان قدس رضوی.1373 ،
یومیه حبلالمتین ،جلد دوم ،تهران ،دانشگاه تهران.1392 ،
یهناگا ،تویوکیچی ،سفرنامه یه ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی  :1899/1317ژاپن و تجارت تریاک در

پایان قرن نوزده به پیوست گزارش رسمی یهناگا دربارۀ تریاک ایران و گزارش سفر و ماموریت
کوبوتاشیروء در ایران ،هاشم رجبزاده و کینجی ئهاورا ،تهران ،طهوری.1392 ،
Beasley, William G, The rise of modern Japan,Polotical,Economic and social
change since 1850, Palgrave Macmillan, 2000.
Foreign office 371/106. Incl in grant duff tp grey.no 53.27 feb 1906.
Yousei, Kyo, Iran and Experience of constitution.in Toyojiho.num 130. Tokyo,
Kyokai, 1909.

