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درآمد

عصر قاجار را که از پس برآمدن آقا محمدشاه قاجار [آقامحمد

خان] شروع شد و تا اواخر قرن سیزدهم هجری به سلطان احمدشاه

ختم گردید ،میتوان یکی از ادوار مهم و تأثیرگذار تاریخ ایران در

عرصهی بینالمللی و دیپلماسی دانست .برخورد فرهنگ ایرانی با
اروپایی در سالهای آغازین عصر انقالب صنعتی و جنگهای متمادی

و تحمیلی از جانب دولت روسیه ،خود انقالبی عظیم برپا کرد که باعث
شد ایرانیان فاصلهی خود را با اروپا درک نمایند و در اثر رویارویی با
تمدن جدید ،به اصالحاتی اساسی در ساختارهای بنیادین کشور خود
این دوره به ویژه عصر سلطنت چهارمین سلطان قاجار ،ناصرالدین

شاه ،را میتوان دورهی نفوذ ملل غرب در مشرق زمین و شرح و بسط

سیاستهای استعماری آن دانست .اروپای صنعتی که احتیاج مبرم

به فراهمآوری مواد اولیه و بازار مصرف برای کاالهای خود داشت ،به
گسترش اقدامات استعماری خویش در آسیا و به خصوص خاورمیانه

و ایران پرداخت؛ زیرا ایران از دوران باستان دروازهی هندوستان به

با به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه ،شاه جوان قاجار که

از دوران ولیعهدی خود عالقهی بسیاری به ترقیات و تمدن
قاره اروپا داشت ،پس از شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر که
در اثر سعایت بدخواهان روی داد ،در اندک زمانی پس از وی

توانست بر مدعیان مداخلهگر معاصر خود غلبه کند .او با رأی

و ارادهی مطلقهی خود زمام امور را به دست صدراعظمی
فرنگ دیده ،اصالحطلب و خواهان ترقیات جدید سپرد و
سپس دستور تشکیل دارالشورای کبری را صادر کرد.

صدراعظم جدید ،میرزا حسینخان سپهساالر مشیرالدوله

قزوینی ،برآن شد تا شاه را با تمدن اروپا آشنا سازد تا ترقیات

پرشتاب اروپا و دول متمدن غرب را که در اثر وضع قوانین در

کشورهایشان حاصل شده بود ،با چشم خود مشاهده کند و

بداند که پشت دروازههای استانبول ،دنیایی دیگر نهفته است.
صدراعظم امیدوار بود شاه ،با دیدن این پیشرفتهای

بیحد و حصر در تمامی زمینهها ،از تأسیس دارالشورای
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دست بزنند.

یعنی انگلستان ،فرانسه و روسیه بود و از این رهگذر متحمل
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کبری که دیگران را نیز در ادارهی مملکت با پادشاه همسو

آن کشور ،پرنس اُتو ُفن بیسمارک و حسن مدیریت ویلهلم اول ،امپراطور پروس

حکومتی ایران ،پشیمان نشود و طرز ادارهی ممالک خارجه

به تصرف ایشان درآمده بود .پس از وقایع این سالها ( )1871-73بود که شاه به

و همراه میساخت ،و همچنین دیگر اصالحات در ساختار
را ببیند و بداند که سایرین چگونه کشورداری میکنند .میرزا

حسینخان سودای آن داشت که شاه جوان ایران ،که میراثدار

در این مسافرت ،شاه با تمامی تاجداران و فرمانروایان معاصر خود در اروپا آشنا

حکومتهای طالیی کسانی چون شاه عباس کبیر است ،بتواند
حکام و پادشاهان پیش از وی ،در این مدت پس از سقوط دولت

اروپا را با چشم خود دید و اروپاییان فهمیدند که پادشاه ایران ،غیر از امیر خیوه و

صفوی ،سالهای متمادی است که در تاریکی قدم نهادهاند و با

این سفر وی از جریانهای سیاسی دنیا تا حدی باخبر شد و ترقیات محیرالعقول

بخارا و مهاراجههای هندوستان است.

جنگهای داخلی و خونریزی و بیخیالی نسبت به اوضاع داخلی

شاه پس از بازگشت از این سفر به پیگیری اقدامات مثبت خود ادامه داد و

و اینک ،در سالهای پایانی قرن نوزدهم ،ایران و ایرانی در

به امور لشکری به وضع پیش از صدارت مفتخر شده بود ،به نهایت درجه حمایت

و خارجی فاصلهی خود را با ملل مغرب زمین زیاد نمودهاند

از صدراعظم سابق که بنا به مصالحی پس از سفر اول به وزارت خارجه منصوب و

قهقرایی هولناک دست و پا میزنند .وی میخواست عاقبت

نمود ،ترقیخواهی وی را ستود و در آشکار و نهان تمایل خود را به دیدار مجدد

ایرانیان را ملتی زنده و پیشرو معرفی کند و شاه را ،به تقلید

سرانجام ،در شب اول ماه رمضان سال  1294شاه به توسط آقا اسماعیل

سستی و فتور را در شاهراه ترقی به شاه بفهماند و به اروپاییها،

عثمانیها ،به قبول عادات و رسوم اروپا آشنا و وادار نماید.

از اروپا ابراز نمود.

بهبهانی به قرآن کریم استخار کرد تا در سال  1295عازم دومین سفر فرنگستان

ناصرالدین شاه ،که بیصبرانه مشتاق دیدار اروپا بود ،به طور

شود .استخاره خوب آمد و عزم شاه و سپهساالر اعظم به سفر جزم گردید .حتی با

که صنایع بدیع فرنگستان به ایران راه یابد و جوانان ایرانی در

عثمانی که شاه را از سفر پیش رو منع مینمودند ،چون استخاره خوب آمده بود،

کلی تمایل زیادی به ترقی ایران داشت و همواره سعی مینمود

مدارس عالیهی اروپایی ،به تحصیل علوم جدید مشغول شوند،

مخالفت اکثر شاهزادگان و درباریان به واسطهی شدت یافتن جنگ میان روس و

هیچ چیزی مانع نگشت تا او از سفر صرفنظر نماید .بدین منظور بود که در روز

با صدراعظم در این فکر همسو گشت .همین روحیهی شاه بود

پنجشنبه آخرین روز ربیعاالول  1295از تهران خارج شد .شاه و همراهان پس

جنگی روسیه به فرحآباد مازندران کشانید .این اولین رویارویی

طوفانی بودن دریا در فصل بهار ،از طریق رود ارس قدم به خاک روسیه نهادند.

که وی را در بهار سال  1866میالدی برای بازدید از ناوگانهای

وی با دول متمدن همعصرش بود .چنانکه کمتر از دو ماه بعد،
نظامی روسی بود که
پس از این سفر و دیدار از مدرنیزاسیون
ِ

از طی مسافت قابل توجهی از داخل خاک ایران به رود ارس رسیدند و به علت
پس از دیدار از مسکو و سن پترزبورگ و مالقات با امپراطور روس و درباریان و

شرکت در دفیلهها و جشنهای میهمانی که به افتخار حضور وی ترتیب یافته

شاه در شعبان آن سال ( ،)1288طی حکمی میرزا حسینخان

بود به آلمان عزیمت کرد .در برلین ،پس از اولین مالقات با امپراطور ،هنگامی

طالیی اندیشهی ترقی و قانون اساسی در ایران عصر ناصری

امپراطور مورد سوء قصد مخالفان اصالحات قرار گرفت و «طبع ظریف شاهانه

سپهساالر مشیرالدوله قزوینی را به صدارت برگزید و دوران
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اروپا مسافرت کرد.

شد و در میان آنها دوستانی پیدا کرد که او را با نهایت صمیمیت پذیرفتند .در طی

فاصلهی میان کشور خویش و جهان غرب را دریابد و بداند که

آغاز گردید.1

که هیئت ایرانی خود را برای ضیافت شام رسمی امپراطور آلمان آماده میکردند،

قبلهی عالم آزرده گشت» .
2

به هر روی ،صدراعظم شاه را به سفر فرنگ ترغیب نمود و

اصل سفر از ورود «موکبِ شاهانه» به پاریس شروع میشود که اقامت

هجری قمری (مطابق  1873میالدی) به دعوت فرانسوا ژوزف

آن فرآوردههای صنعتی از تمام جهان در معرض دید مشتاقان قرار داشت و

وین عازم اروپا گردید .او اولین پادشاه ایرانی بود که برای اولین

نمایشگاه را میتوان نقطه عطف سفر وی دانست.

چنین بود که ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار در سال 1290

امپراطور اتریش -مجارستان برای بازدید از نمایشگاه بینالمللی

بار قدم به خاک اروپا میگذاشت .سفر اول شاه به اروپا مصادف

بود با اوجگیری قدرت آلمان که در اثر کفایت و لیاقت صدراعظم
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ایجاد شده بود و در این قدرتگیری تمامی خاک فرانسه و پایتخت آن شهر پاریس

طوالنیتری را ایجاب مینماید .شرکت در نمایشگاه بینالمللی پاریس که در

دلیل اصلی سفر شاه بود و همچنین دعوت دولت فرانسه جهت شرکت در همین

نشسته :سرتیپ حسنعلی خان امیرنظام
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در این نمایشگاه بزرگ از تمام نقاط عالم صنایع و ظرایف

ملل مختلف گردآوری شده و ابنیهی باستانی و معماری سنتی

نشستیم؛ متاعهای خوب داشت ،حتی تمبک خاتم و کمانچه و غیره .یک تمبک

همچنین چیدمان غرفهها بر طبق آداب و رسوم کشورها صورت

 ...خیلی متاع ایران اینجاها مرغوب است و به قیمت اعلی میخرند».

هر ملک و ملتی در اندازهی طبیعی به نمایش درآمده بود.
پذیرفته و در این بین غرفهی ایران نیز که بر اسلوب معماری

اصفهان ساخته شده بود خودنمایی میکرد .شخص شاه در شرح
مسافرت به پاریس و بازدید از نمایشگاه مینویسد:

«دوشنبه  8الی  13جمادیالثانی ،از در تروکادِرو رفتیم توی

اکپوزیسون [اکسپوزیسیون] ،یعنی رودخانه سن در وسط است،

3و 4

شاه ،پس از بازدید از فرانسه از راه استراسبورگ ،که هنوز در اشغال دولت

آلمان بود ،به وین رفت و پس از اقامتی نه روزه در آنجا ،عزم بازگشت به ایران را

مینماید و از مسیر والدی قفقاز به بندر پطروفسکی وارد و از راه دریای خزر به

بندر انزلی و رشت و ،سرانجام ،در هشتم شعبان به تهران میرسد.

مهمترین مسئله در سفر دوم شاه به اروپا درخواست رسمی وزارت خارجه

این طرف همه باغ است و باغچهها و گلکاری ،قهوهخانههای
آبشار و فوارهها و تاالر بزرگ کنسرت که از زیر آن آبشار جاری

فرانسه ریخته شد و چون ایران برای فرانسه به لحاظ منافع دیپلماسی و منطقهای،

است .اگر بخواهم شرح ت ِروکاد ُِرو و اکسپوزیسون و بناها و امتعه

همزمان با این اتفاق ،طرح «بازدیدهای شاهانه» از این نمایشگاه از سوی دولت

اهمیت فوقالعادهای داشت ،دعوت ناصرالدین شاه در اولویت قرار گرفت.

و فوارهها و آبشارها و باغچهها و گلکاریها و خیابانها و چمنها

از طرفی ،دولت فرانسه ،مانند بسیاری از دولتهای اروپایی در آن عصر،

این بناها و غیره شده است یا مردم متحمل شدهاند و منافعی که

بر آن بود تا با نزدیک شدن به ایران ،متحد قوی و صاحب نفوذی در خاورمیانه

و تماشاچیها و صنایع عجیبه و غریبه کلی دنیا و خرجی که به
صاحب کمپانی این بازار و صاحب این کار میبرد و لذا ازدحام

دنیا را که در اینجا به همه وضع میآیند و میروند و  ...که بسیار
جالب و دیدنی است بنویسم خود [چند کتاب جدا میطلبد] ،...

چه قدر تنه خوردیم و هل دادیم از ازدحام . ...

رفتیم توی اکسپوزیسون ،نظرآقا و  ...بودند ،از در تروکادرو

داخل شدیم ،امروزی کولونل و احتساب بود و مردم با ادب

دلگیر و خسته از قدرتگیری عثمانی و حمالت آن حکومت به اروپای شرقی،
برای خود داشته باشد .به عالوه ،شاه ایران که به قدرت ثالثی در میان دول

اروپایی میاندیشید تا بتواند به نفوذ روس و انگلیس در کشورش خاتمه دهد،
این سفر را برای خود تدارک دید .چنانکه دیده شد دولت انگلستان که از دعوت
شاه به اروپا زیاد خوشنود نبود ،از وی و همراهان برای مسافرت به این کشور در

سفر دوم دعوتی به عمل نیاورد .
5

حاصل این سفر ،برای ملت ایران تنظیمات نظمیه و قشون ،و تشکیل

حرکت میکردند .نزدیک عمارت چین و ژاپن ،عمارت ایران
است که حقیقتاً از همه بهتر بود؛ استاد حسینعلی معمار ،خویش

پربارترین مسافرتهای سهگانهی فرنگستان دانست .اما جای بسی تأسف که این

وضع داالنهای توی اکسپوزیسیون و جواهرات نفیسه و اشیایی

مابقی خدمات رفاهی برای مردم هرگز به سرانجام نرسید .این مقاله ترجمهی

حاجی ابوالحسن ،ساخته است ،خودش هم حاضر بود  ...اگر

که از دو پولیای صد هزار تومان قیمت و ارزش دارد و غیره و
غیره و غیره را بنویسم و شرح بدهم باید یک کتاب علی حده
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را  40تومان خریده بودند .زریهای اصفهان ،پارچههای یزد ،کاشان و غیره و غیره

ایران یک سال و دو ماه پیش از برگزاری نمایشگاه برای شرکت در آن بود که

متعدد و عمارات چین و مصر و ایران و تونس و حوضها و

قزاقخانه و ایجاد چراغ گاز و چراغ برق بود و میتوان این سفر را یکی از

ترقیات عناوینی دهان پرکن بیش نبود و به جز نظم و نسق قشون و قزاقخانه،

جزوه یا کتابچهای است خالصه و کوچک که در شانزده برگ مرتب شده است

روکش پارچهای و ضربی منگنه مطالیی مجدول است و در
و جلد آن ،مقوایی
ِ

به قدر شاهنامه به دست گرفته و تا مدتی که اکسپوزیسیون
برپاست همه روزه از صبح الی صبح دیگر متص ً
ال باید بنویسم . ...

از وی در سفر اول برداشته بود ،چسبانیده شده است .این کتاب ،از سری

اند ،همان مرتبه اول یعنی یک حوضخانه کاشیکاری در مرتبه

به مناسبت سفر ناصرالدین شاه به اروپا ،یک سال پیش از برگزاری نمایشگاه در

خورده باال میرود روی حوضخانه اطاق آینهکاری مقرنس بسیار

قاجار در عصر سلطنت ناصرالدین شاه و روابط ایران با اروپا و مقایسهی دولت

این عمارت [عمارت ایران] شبیه به برج عشرتآباد ساخته

تحتانی است که حوض مرمر دارد و آب از آن میجهد ،بعد پله

بسیار خوبی ساختهاند .پنجرهها و درها همه از ایران آورده

اند .توی داالنها و قسمتهای اکپوزیسون از قسمت انگلیس،
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فرانسه و  ...از همه جا رد شدیم و گذشتیم تا به قسمت ایران رسیدیم .قدری آنجا

صفحهی پس از عنوان ،تصویری از نیم تنه از ناصرالدینشاه که ن ََدر ()Nadar

کتابهای بازدید شاهانه از نمایشگاه بینالمللی پاریس در سال  1878است 6که

ژانویه  1877به رشته تحریر درآمده و محتوای کلی آن دربارهی اوضاع حکومت

ایران و دولت عثمانی به لحاظ تعهد و تفقد به دولتهای اروپایی در نیمهی آخر
قرن نوزدهم است .در این جزوه به کرات اشاراتی به کوششهای شاه ایران در

جلب حمایت اروپا برای توسعهی کشور خود به چشم میخورد .همچنین دولت

او به فقرای پایتختهای مختلف اروپا عالی بوده و توانسته با

تمایل دولتمردان متبوع خود را برای احداث خط راهآهن از طریق ایران به خوبی

را غنا بخشد .ما با خطوط بزرگ ،سلطنت این پادشاه را که

فرانسه ،که همواره یکی از مدعیان اصلی تصرف هند از اوایل قرن نوزدهم بود،

در این جزوه نشان میدهد .چیزی که در اینجا بیشتر مالحظه میشود ،نفرت
دولتهای مغرب زمین از امپراطوری عظیم عثمانی است که با قدرت توانسته
بود در داخل خاک آنها پیشروی کند و علیرغم کمکها و حمایتهای برخی

از دولتهای اروپایی از آن حکومت ،همچنان به خصومت دیرینه خود با جهان
مسیحیت پایدار و استوار بماند.

این کتابچه که به احتمال قریب به یقین رهاورد همین مسافرت می

خریدهای متعدد و فراوان خود وضعیت تجارت قارهی قدیم

بین پیشگامان طایفه قاجار معروف و مشهور است ،ترسیم
میکنیم.

ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه طایفه قاجار است.

پادشاهی سخاوتمند و باسواد و میانهرو که تنها سرگرمی او،
بعد از کارهای سلطنت ،شکار است .او خیلی زود حکومت

کردن را فرا گرفت .پدر او به نام محمدشاه حکومت سرزمین

تواند باشد ،سالهای متمادی در کتابخانهی سلطنتی محفوظ بوده و گواه این

ثروتمند آذربایجان در کنار بحر خزر را در سن بیست سالگی

ملی معارف ،از تاریخ
اکثر کتب کتابخانه سلطنتی به کتابخانهی جدیدالتأسیس ِ

را دارد.

مدعا نوشتهی کتابدار سلطنتی 7در صفحهی نخستین آن است .پس از انتقال

 1316/10/27تا  1317/4/7شمسی ،این کتاب نیز که جزو آن کتابها بود به
این مکان منتقل شد و اینک ،پس از گذشت یکصد و سی و دو سال از انتشار
آن ،در تاالر ایرانشناسی و اسالمشناسی کتابخانهی ملی جمهوری اسالمی

ایران نگهداری میشود.

[ترجمهی متن کتابچه]

مدت دو ماه است که اعلیحضرت پادشاه عالی مقام که در ایران سلطنت

میکنند اطالع دادهاند که فرانسه را مفتخر به بازدید خود در مدت نمایشگاه

جهانی در پاریس مینمایند.

به او سپرد و او در این خطه ثروتمند ثابت کرد که لیاقت آن
او در سال  1848به تخت نشست و علیه شورشهای

خراسان و نیز شورش بابیها مبارزه کرد .او زندگیاش را مدیون

جسارت و جرئت خود است و بعد از پیروزی بر شورشها به
مبارزه علیه قحطی و گرسنگی ،این بالی خانمانسوز که در

 1870کشتارها کرده است ،پرداخت و برای همین هم به اروپا
آمده تا کشورهای اروپایی را ،که انبارهای نعمت و فراوانی
است ،مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

ایران در مقابل تمامی عقاید و باورها از خود تساهل و
تحمل نشان میدهد و از سایر مسلمانان ،خصوصاً ترکها

بیشتر دولتهای اروپا موفق به دیدار این پادشاه شدهاند .هر ملتی که این

[عثمانیان] که عملیات اخیر آنها در بلغارستان باعث تحقیر

ناگوار سالهای  1870و  ،1871پادشاه را به اروپا آورد تا عملکرد رفاهی اروپا

سرزمین ایران از بحر خزر تا خلیج فارس گسترش دارد و

پادشاه از کشور آن عبور کرده او را با اکرام پذیرفته و پاریس ،با وجود حوادث
را مورد بررسی قرار دهد.

ملتی که ناصرالدین شاه بر آن پادشاهی میکند بین تمام ملتهای آسیا

معروف و شناخته شده است .ایران در پهنه سیاست به علت رقابت و چشم

پیشرو در تمامی علوم از علم ستارهشناسی تا فلسفه معروف شده و شعرای این
سرزمین ،شعرای دوره قدیم را به خاطر میآورند؛ و هنرمندان و مجسمهسازان

و سفالگران آن رقیب ندارند.

بیشتر دولتهای اروپایی این پادشاه را دیدهاند .هر ملتی که او از قلمرو

آن عبور میکند او را با سخاوت و بخشندگی پذیرا میشوند و پاریس با وجود

ناکامیهای  1870و  1871شکوه و جالل تمدن اروپایی را به او ارائه داده و ثابت
ناصرالدین شاه همه جا آثار سفر خود را به جا گذاشته است .لطف و کرم

خط آهن آینده خود ،میتواند با اروپا نیز پیوند یابد.

ایران به سرزمین فعلی و مرزهای خود بسنده کرده و

از وسعت سرزمینهای گذشته خود از دورهی خشایارشاه تا
اسکندر چشم پوشیده است و این چیزی است که روح ملی او

را غنی میسازد .ایران با هماهنگی با اصالحات و رفورمهایی

که در کشورهای خارجی پیش آمده به تمدن خود تداوم
میبخشد .این کشور همچنان به حیات خود ادامه میدهد و
همچنان خوشبخت و کامروا خواهد ماند؛ زیرا هرگز عادات و

روشهای زشت امپراطوری عثمانی را تقلید نکرده است.

هر کس آشنایی با آسیا دارد میتواند به آسانی پیشبینی

کند که ایران الجرم قسمتی از مستملکات آسیائی ترکیه

IWAN

کرده که این تمدن به قدرتهای حیاتی خود نرسیده است.

با دریای هندوستان و تمام شرق دور پیوند دارد و با جادهها و

une publication périodique N° 1

همچشمی همسایگان اهمیت به سزائی دارد .ایران گهواره مردمان شجاع و

اروپا شده است ،تقلید نمیکند.
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[عثمانی] را در بر خواهد گرفت؛ زیرا اروپا مشغول به فراخوانی و حمایت از

دفاع طبیعی است و دوازده سال است که ارتش آن در شرف

عاقلترین آدمهای مسلمان است [منظور ایرانیان است].
مسلماً مسافرت ناصرالدین شاه دارای نتیجه سیاسی بزرگی خواهد بود و

ملت ایران که مؤدب و کوشا و تعلیم دیده است ،اروپا را به

منصرف کردن پادشاه ایران در مورد سفر جدیدش به اروپا به عمل آمده

بخشید .همان طور که موزههای ما را از شاهکارهای عالی و

نفوذ زیادی در کنفرانس قسطنطنیه خواهد داشت .کوششهای زیادی برای
است و ترکیه و مأمورین مخفی آنها از مخالفین سرسخت این سفر میباشند.

خوشبختانه ناصرالدین شاه که با وضعیت اروپا آشنایی دارد تحت تأثیر این
تبلیغات قرار نمیگیرد و در مقابل آن فقط به پیشرفت و سعادت ملت خود فکر

میکند .ما هم به این اصل توجه داریم و با آغوش باز از او استقبال خواهیم کرد.
صدراعظم میرزا حسین خان -8ملکمخان - 9ناظمالملک

تشکیل است .ترقی و پیشرفت را به ایران بیاورید و بدانید که
اعجاب خواهد انداخت و تجارت قارهی قدیم را غنا خواهد

دلپذیر خود غنی ساخته است .با این راههای ارتباطی جدید
دیگر جایی برای دلهره و نگرانی از قحطی که جان آن همه
انسان را ،مانند آنچه در شبه جزیره بالکان با شمشیر بوزوک

باشیها گرفت ،نخواهد بود.

و نظرآقا

ایران را تقویت کنید و در این صورت دیگر نگران دو

سرتیپی از مرداد  1252تا مرداد  ،1272سمت کارداری سفارت ایران در پاریس

ایران چنانچه مجهز به راهآهن شود بزرگترین مانعی میشود

10

[یمینالسلطنه] ،11وزیر دوست داشتنی ایران در پاریس [نظرآقا ،یک بار درجهی
را داشت و بار دیگر با خطاب وزیرمختاری ،از  1274تا  1283در سفارت ایران

در پاریس مشغول خدمت بود] پادشاه را به آمدن به اروپا تشویق خواهند کرد؛
زیرا این دولتمردان ایران میدانند که پادشاه آنها در میان احترام عمومی ،که به
شخص او میشود ،به اروپا قدم خواهد گذاشت و کشورهای اروپایی را به یاری

قدرت بزرگ در آسیا ،یعنی روسیه و انگلستان ،نخواهید بود.

که میتوان آن را سر راه دو رقیب متخاصم که جنگ و نزاع
آنها ،خرابیها و خسرانهای زیادی را بر ملتهای زحمتکش

مسلمان آسیا که تابع ارتش جنگجوی عثمانی نیستند ،آورده
است ،قرار داد.

ایران و افزایش رفاه آن با احداث راه آهن در ایران مصمم خواهد نمود.
مسلماً اگر خطوط راه آهن در ایران ساخته شوند ،منابع ثروتی بسیاری عاید

خواهد بود برای رخوت و سستی مسلمانان آسیا و نیز پایانی

میریزد در هندوستان شروع شده و با گذر از بلوچستان و ادامه خود از کناره

انسانهای واال است.

ایران و نیز اروپا خواهد نمود .این خط از آن نقطه که رود سند به خلیج عمان

خلیج [فارس] به تنگه هرمز وارد شده و مسیر خود را از کناره خلیج فارس ادامه

داده و به نزدیک بصره میرسد و سپس در داخل خاک ایران از والیات لرستان
و عربستان [خوزستان] گذر خواهد کرد .رفت و آمد در این مسیر بیکران و

عظیم خواهد بود و به طور وسیعی سرمایههای اروپایی را ،که صرف احداث آن

میشود ،تأمین خواهد نمود .خدا کند که دولتمردان امور مالی ما ،این را باالخره
درک کنند که باید جادهای اروپایی به هندوستان احداث نمایند و این جاده را

از ایران بگذرانند ،به جای اینکه راه دیگری را از ترکستان روسیه و از استپهای

بر تعصب و خشکاندیشی و تنها برنامهای است که شایستهی
گاهی بر ما خرده میگیرند که چه چیزی سرمایههای

خارجی را در ایران تضمین خواهد کرد ،در حالی که برای
احداث راهآهن در هندوراس سرمایههایی را از راه استقراض

و اخذ وام از هائیتی و عثمانی تأمین کردند و میلیاردها به

کشورهایی که فاقد هر گونه منابع مالی بودند پرداختند ،بدون
آنکه نتیجه و بهرهای از کشاورزی یا صنعتی یا تجارتی به
دست آورند؛ و حاال در مورد کشوری بارور و بهرهساز چون

ایران به تردید افتادهاند .در مورد کشورهایی که حتی موضوع

سفر ناصرالدین شاه پیشدرآمدی بر احداث این خطوط آهن خواهد بود و

کمک هم نبودهاند اکتفا به تضمین شفاهی از جانب سفرای آن

میدانیم که شاه ایران تا چه میزان به منافع کشور خود میاندیشد؛ برق

واالیی چون میرزا حسین خان و ملکم خان یعنی دولتمردانی

این کشور نیز ،که از راه دو دریا با دنیا ارتباط دارد ولی فاقد نیروی دریایی

که به این اشخاص ،که سقوط امپراطوری عثمانی را تسریع

نتایج آن باعث رفورمی در اقتصاد ایران نیز خواهد شد.

کشتی بخار که قدرت اصلی را در دنیای مدرن تشکیل میدهد به زودی در
است ،نفوذ خواهد کرد .این کشور در شرق و غرب خود مرزهایی دارد که فاقد

که وحدت ایران را حفظ کردهاند دچار تردید شدهاند در حالی
بخشیدهاند ،بایستی اعتماد داشت.

با رؤسای جمهور خارجی ،با سلطان عثمانی -مردی که در

حرمسراها به سر میبرد و ملتهای مسیحی را قتل عام کرده-
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غرفهی ایران در نمایشگاه جهانی پاریس1878 ،

کشورها یا وزرای آنها و غیره نمودهاند و حاال در مورد اشخاص
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پر از شن و ماسه خوقند بررسی کنند.

ایران ،چنانچه قدم به راه پیشرفت گذارد ،نقطه پایانی
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روابط سیاسی دارند ،آن وقت به ناصرالدین شاه ،پادشاهی

میکند ،خود را اصالح میکند و برای تکمیل اصالح خود مشارکت اروپا و

نجابت و تساهل و تحمل دیگران رفتار کرده و بیست میلیون

نقش ایران مشخص شده است.

روشنفکر که همیشه با بصیرت سیاسی و عدالتخواهی و

کمک از منابع مالی خصوصی [و دولتی] خود صرف کمک به

قربانیان قحطی نموده ،هیچ گونه اعتمادی ندارند.

آیا وزرایی که از همکاران شاه ایران هستند همیشه در

صف اول در دفاع از افکار بشردوستانه نبودهاند؟ آیا ندیدید

چگونه پیشنهادهای ترکها را مبنی بر شرکت آنها در جنگ
اسالم با مسیحیان عثمانی با تحقیر رد کردند؟ آیا آنها به
مذاهب و ادیان احترام نگذاشتهاند؟ آیا در ایران ،از چهار قرن

پیش تا حال ،یک مورد از تحقیر ادیان دیگر دیدهاید؟ ایران
از بین تمام کشورهای مسلمان در رأس تمدن اروپا قرار دارد

و لذا حق دارد که تمدن اروپا نیز به او عنایت داشته باشد.
ایران تمدن اروپای غرب را حفظ کرده و با وجود مذهبی

که در ایران مسلط و مورد قبول ایرانیهاست ،معهذا مردم
ایران دروس خود را از منبع تمدن غرب اقتباس کرده و از
افراطکاریهای پیروان اروپایی قرآن دوری جستهاند .عثمانی
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در حال احتضار است و مرده است .ایران حیات دارد و زندگی
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حمایت آن را الزم دارد .اروپا نیز از این مساعدتها دریغ نخواهد کرد ،زیرا امروز
اروپا تاکنون از عثمانی حمایت کرده و کنفرانس منعقد شده در آن را

محکوم میکند ،زیرا کلیه کوششهایی که صرف به قدرت رسیدن دوباره

عثمانی شده ،به باد فنا رفته است.

حاال ایران باید مشمول حمایت و عنایت اروپا شود ،زیرا این کشور دیدهبان

جلودار تمدن در آسیاست و در جلوی تمدن اروپا قدم بر میدارد و قدرت
سخاوتمندانه و بلندمرتبه خود را حاال در اروپا میبیند و دیگر به فتوحات و
تصرفات فکر نمیکند مگر به فتوحاتی که در اثر پیشرفت به دست آورد.

ناصرالدین شاه به اروپا نمیآید تا توپهای کروپ و تفنگهای سوزنی و ابزار

و آالت جنگ بخرد ،مثل خیلیها که به فکر تسلط بر همسایگان خود هستند،

بلکه میآید تا راز پیشرفت را در اروپا در فاصله سفر قبلی خود تا امروز دریابد
و کارگرانی را در اروپا مستقر کند که بتوانند در آینده به نوسازی آسیا بپردازد
و به جای بیحسی و رخوت و خوابآلودگی مردم مسلمان ،فعالیت و کار به
آنها تزریق کند.

لذا ما به مهمان عظیمالشأن خود از ایران خوشامد میگوییم.

پاریس ،اول ژانویه 1877
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مدارس آن کشور حکمت طبیعی و هندسی را فرا گرفت و پس از
بازگشت به ایران اولین خط تلگراف را دایر کرد .وی را اولین بانی
فراموشخانه (فراماسونری) در ایران میدانند ،گرچه پیش از وی نیز
کسانی چون عسکرخان افشار کوششهایی در این راه نموده بودند.
وی در زمان صدارت میرزا حسین خان در سنوات  1288تا 1289
قمری مستشار صدارت عظمی بود( .مهدی بامداد .رجال ایران .ج
 ،4صص ).139-154
 .10اسکندرخان ناظمالملک :اسکندرخان پسر میرزا یعقوب ارمنی
اصفهانی و برادر بزرگ میرزا ملکم خان ناظمالدوله بود و به همین
سبب او نیز به ناظمالملک مشهور شده بود .از سال  1304تا
 1307قمری با منصب سرتیپی نایب دوم سفارت ایران در لندن
بود .سرانجام در سال  1330قمری از این جهان رخت بربست( .
سید احم ِد خان ملک الحسینی ساسانی .سیاستگران دوره قاجار.
ص ).585
 .11نظر آقایمین :نظر آقا از آشوریهای ایران ساکن ارومیه و از
کارمندان عالی مقام وزارت خارجه و مردی خوش محضر بود که در
سال  1243قمری در ارومیه متولد شد .در جوانی به استانبول رفت
و در مدرسه کشیشهای الزاریست تحصیل نمود و پس از فراغت از
تحصیل به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون معلم تاریخ و جغرافیا
شد ،در  1271به مترجمی ژنرال قنسولگری ایران در تفلیس مأمور
گردید .پس از اندک زمانی در همین سال تغییر مأموریت یافته
در سفارت سیفالملک میرزای نوری به سنپطرزبورگ به سمت
مترجمی او تعیین شد .سپس اولین مترجم سفارت ایران در پاریس
شد و دست آخر در سال  1286سمت شارژ دافر (کاردار) سفارت
ایران در پاریس به وی داده شد .روی هم رفته ،نزدیک به  46سال
سمتهای مترجمی ،کارداری و وزیر مختاری ایران در فرانسه و
دیگر بالد بر عهده وی بود (مهدی بامداد .رجال ایران .ج  .4صص
.)387-390

IWAN

پینوشت:
 .1از این سفر و بازدید ناصرالدین شاه کتابی تألیف و در روسیه چاپ شده که
توسط نگارنده به فارسی برگردان شده و با عنوان ترجمهی کتابچهی گزارش دیدار
ناصرالدینشاه قاجار از ناوگانهای جنگی روسیه ،مستقر در دریای خزر ،در نوبت انتشار
شمارههای  72و  73فصلنامهی تخصصی تاریخ معاصر ایران ،قرار گرفته است.
 .2سفرنامهی فرنگستان در سفر دوم .به کوشش فاطمه قاضیها .تهران ،سازمان اسناد
ملی ایران .1379 ،صص .122 -118
 .3همان ،صص .154 150-
 .4سفرنامهی فرنگستان« ،سفر دوم» .نگارش ناصرالدین شاه قاجار به خط میرزا
محمدرضا کلهر .مقدمه و فهرستها از ایرج افشار .تهران ،شرق.1363 ،
 .5در سفر اول و سوم ،شاه از انگلستان بازدید کرد و تنها در سفر دوم بود که به
انگلستان مسافرت نداشت.
 .6این جزوه از سری جزوات بازدیدهای شاهانه از نمایشگاه پاریس در سال 1878
است که به معرفی شاه ایران پرداخته است و به احتمال فراوان جزواتی دیگر برای سایر
شاهان شرکت کننده در این نمایشگاه تهیه شده بوده است.
« .7مسافرت اعلی حضرت ظال ...روحنافداء به اکسپوزیسون» در این صفحه عالوه بر
این دستخط ،امضاء محمد قانعبصیری (بصیرالسلطان) رئیس بیوتات سلطنتی که طی
سالهای  1316-1317شمسی با همراه مهدی بیانی مدیرکل کتابخانه ملی و تنی چند
از دیگر رجال فرهنگی کشور ،مأمور ثبت و تحویل و انتقال کتابهای کتابخانه سلطنتی
به کتابخانه معارف (ملی) بودند و همچنین شمارهی  5952به چشم میخورد.
 .8میرزا حسین خان :حاج میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهساالر اعظم ،صدراعظم
ناصرالدین شاه پسر اکبر و ارشد میرزا نبیخان امیر دیوان قزوینی است که در سال
 1243قمری زاده شد ،امیر دیوان در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه میرزا حسین خان و
یحیی خان دو فرزند خود را برای تحصیل به اروپا فرستاد .حاج میرزا حسین خان به
زودی به ایران بازگشت و با اینکه تحصیالت او همان تحصیالت معمولی قدیمی بوده
و شاید در اوایل دوره مدرسه دارالفنون و در خارج از مدرسه زبان فرانسه را هم کمی
آموخته باشد ،لیکن به واسطه هوش سرشار و فوقالعادهای که داشت خوب صحبت
میکرد و خوب چیز مینوشت ،در کارها بسیار جدی بود و پشتکار خستگیناپذیر و
همتی بلند و شهامتی بسزا داشت .در مأموریتهای خارج در وزارت عدلیه ،سپهساالری
قشون و صدارت و وزارت خارجه با فعالیتی بینظیر امور محوله به خود را به وجه احسن
و اتم انجام میداد و در مأموریتهای خارج و اوقاتی که در ،دربار باب عالی در عثمانی
مشغول خدمت اداری بود در طرز جریان کارها در اول محل توقف خود مطالعات دقیق
کرده و خود را برای همه کارها آماده نموده بود .در دوران صدارت وی ،شاه (ناصرالدین
شاه) یک بار و در دوران وزارت خارجه برای مرتبه دوم به اروپا مسافرت نمود .از کارهای

مهم وی میتوان تشکیل دارالشورای کبری ،تأسیس دارالترجمه و
دارالطباعه دولتی ،انتظام وزارت جنگ و امور عساکر ،تشکیل هیئت
وزیران و تأسیس وزارتخانهها به سبک اروپایی و غیره را نام برد.
(مهدی بامداد .رجال ایران .ج  .1صص .)406-426
 .9میرزا ملکم خان :میرزا ملکم خان ،که دارای القاب ناظمالدوله،
پرنسس و نظامالدوله بود ،از ارمنیان جلفای اصفهان پسر میرزا
یعقوب ارمنی جلفایی که میگویند بعدا ً اسالم آورده و مسلمان
شده و به عنوان جدیداالسالم به مقاماتی نیز رسیده بود .او در
سال  1249قمری در اصفهان متولد شد و پدرش میرزا یعقوب
او را به آداب اسالمی بزرگ کرده و کوشش نموده بود که زبان
فارسی را به خوبی فراگیرد ،در سیزده سالگی به پاریس رفت و در
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le concours et l’appui de l’Europe qui ne les lui refusera
pas parce que la mission de la Perse est bien définie aujourd’hui.
L’Europe a jusqu’ici soutenu la Turquie que la Conférence est en train de juger et de condamner inexorablement, parce que tous les efforts tentés pour relever
l’empire ottoman sont perdus. La Perse doit hériter de
la bienveillance de l’Europe, parce qu’elle est la sentinelle
avancée de la civilisation en Asie, et qu’elle vient au devant
de la civilisation européenne, en envoyant de nouveau en‘
Europe son généreux souverain qui n’aspire pas à d’autres
conquêtes qu’à Celles obtenues par les bienfaits du progrès.
Nasser-ed-din Chah ne vient pas en Europe pour
acheter des canons Krupp, des fusils à aiguille et tout l’attirail de ceux qui veulent établir leur domination sur leurs
voisins, mais il vient pour étudier les progrès accomplis en
Europe depuis son dernier voyage, et transplanter dans
ses Etats une masse de travailleurs qui sauront rajeunir
l’Asie et faire succéder a l’inertie et a la somnolence du
monde musulman l’activité et le travail.
Nous souhaitons donc la bienvenue à l’hôte illustre
que la Perse nous envoie.
Paris le 1er janvier 1877.
1 فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی

PARIS
IMPRIMERIE ADOLPHE REIFF
PLACE CAMBRAI, 9
1877
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muz, la ligne suivrait le littoral du golfe Persique et
pénétrerait dans l’Arabie près de Bassora.
Elle traverserait en Perse les deux provinces
de Luristan et Arabistan.
Ce trafic serait énorme et dédommagerait amplement les capitaux européens de s’être engagés
dans cette affaire. Puissent nos princes de la finance comprendre enfin qu’il faut créer une route
de l’Europe aux Indes et faire passer cette route
par la Perse au lieu de chercher une voie difficile
par le Turkestan russe et les steppes sablonneuses
du Kokhand.
Le voyage de Nasser-ed-din sera le prologue
de la construction de ces lignes ferrées dont les
conséquences seront aussi la réforme économique de la Perse.
On sait de quel souci le Chah est pénétré pour
les intérêts de son pays. L’électricité et la vapeur
qui constituent la force du monde moderne pénétreront bientôt dans ce pays qui, ouvert sur deux
mers, n’a pas de marine. A l’est et à l’ouest, les
frontières n’ont pas de défense naturelle et depuis
douze années, l’armée se reconstitue.
Amenez le progrès en Perse et le peuple persan, si instruit, si poli, si laborieux, continuera
d’étonner l’Europe et d’enrichir le commerce
du vieux continent comme il a enrichi déjà nos
musées de ses œuvres exquises. Avec des voies
de communication nouvelles il n’y aura plus à
redouter la famine qui enlève autant d’êtres humains que le sabre des bachi-bouzouks dans la
presqu’île du Balkan.
Fortifiez la Perse et vous éviterez le choc de
ces deux grandes forces en Asie qu’on appelle la
Russie et l’Angleterre. La Perse dotée de chemins
de fer, c’est la plus forte barrière qu’on puisse
lever entre les deux antagonistes dont la lutte
amènerait la ruine des populations laborieuses de
l’Asie musulmane et non bâchi-bouzouque.
Le Perse entrant dans la voie du progrès, ce
serait la fin de la léthargie des musulmans Asia-

tiques et celle du fanatisme mahométan, programme digne de
l’homme éminent qui l’a conçu.
Bien souvent on nous a fait l’objection que rien ne garantirait les capitaux étrangers apportés en Perse. Eh quoi, on a
trouvé des capitaux pour faire des chemins de fer au Honduras, on a fait des emprunts péruviens, haïtiens, ottomans, on a
donné des milliards à des pays sans ressources, sans production
agricole, sans industrie comme sans commerce, et on hésiterait
d’apporter de l’aide à un pays productif comme l’est la Perse !
On s’est contenté de simples garanties verbales données par
des ambassadeurs, ministres, etc., de pays dont ils n’étaient pas
même des sujets, et on hésiterait de traiter avec des hommes
de la valeur de Mirza-Hussein-Khan, de Malcom-Khan, ces
hommes d’État qui ont conserve l’unité de la Perse, tandis qu’on
accordait confiance à ceux qui ont précipité la chute de l’Empire
ottoman.
On aurait traité avec des présidents de républiques exotiques, avec le sultan de Turquie, l‘homme aux harems qui a fait
massacrer les populations chrétiennes de ses États, et on n’ac�corderait aucune confiance a Nasser-ed-din Chah, le souverain
éclairé qui a toujours su se faire remarquer par son esprit poli�tique, sa justice, son honnêteté et sa tolérance, qui a donné 20
millions de secours pris sur sa fortune privée, pour venir en aide
aux victimes de la famine.
Les ministres qui sont les collaborateurs du Chah n’ont ils
pas toujours été au premier rang quand il a fallu défendre les
idées humanitaires ? Ne les a-t-on pas vus repousser avec dédain les prépositions turques, leur demandant de participer à la
guerre entreprise par l’Islam contre les chrétiens de la Turquie.
N’ont-ils pas respecté et protégé tous les cultes ? Y a-t-il eu en
Perse depuis quatre siècles un seul exemple d’intolérance religieuse ?
La Perse est à la tête de la civilisation européenne parmi tous
les états musulmans, et par cela elle a droit à la bienveillance
de la civilisation européenne. Elle a conservé la civilisation de
l’antique Orient et malgré la religion dominante, ses populations
ont toujours puisé leurs leçons à la source de la civilisation de
l’Occident, et ont répudié les excès des sectateurs européens du
Coran.
La Turquie se meurt, la Turquie est morte. La Perse vit,
elle se régénère et pour compléter sa régénération, il lui faut

Depuis deux mois, le souverain éminent qui règne en

1 فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی

Perse a fait savoir qu’il honorerait la France dune visite pendant
l’Exposition universelle.
La plupart des Etats de l’Europe ont vu ce souverain,
chaque nation dont il a traversé le territoire l’a reçu avec munificence, et Paris, malgré les revers de 1870-71, a tenu à honneur de
déployer devant lui les splendeurs de la civilisation européenne
et a prouvé qu’elle n’était pas atteinte dans ses forces vitales.
Nasser-ed-din Chah a laissé partout des traces de son passage. Ses dons aux pauvres des diverses capitales de l’Europe
ont été magnifiques et il a par ses nombreux achats enrichi le
commerce du vieux continent. Nous allons esquisser à grands
traits le règne de ce roi illustre entre tous ses devanciers de la
dynastie des Kandjars.
Nasser-ed-din Chah est le quatrième empereur de la maison
des Kandjars. Généreux, instruit, de mœurs sobres, son unique
plaisir après les soucis du trône est l’exercice de la chasse. De
bonne heure il apprit à gouverner ; son père Mohammed-Chah
lui confia à l’âge de vingt ans le gouvernement de la riche province de l’Azerbaïdjan sur les bords de la Caspienne où il fit
preuve d’aptitude merveilleuse.
Intronisé en 1848, il eut à lutter contre les insurrections du
Khorasan et celle des Babis ; il ne dut la vie qu’à son courage.
Vainqueur de la révolte, il lui fallut combattre la famine, ce fléau
terrible qui décima la Perse en 1870 et amena le souverain à se
rendre en Europe pour y étudier le fonctionnement des greniers
d’abondance.
La nation dont Nasser-ed-din Chah est le glorieux empereur,
est célèbre entre toutes les nations de l’Asie. Dans la politique, la
Perse présente une importance énorme à cause de la rivalité de
ses voisins. La Perse, berceau de peuples héroïques, a été illustre
dans toutes les sciences, depuis l’astronomie jusqu’à la philosophie. Ses poètes rappellent ceux de l’époque antique, ses artistes,
sculpteurs, potiers ou émailleurs n’ont pas de rivaux. La Perse se
montre tolérante, vis-à-vis de toutes les confessions et n’imite
pas les autres musulmans, notamment les Turcs que leurs derniers exploits en Bulgarie et ailleurs ont mis au ban de l’Europe.
Elle s’étend de la Caspienne au golfe Persique et communique
avec le bassin des Indes et tout l’Orient, de même qu’elle tend
par ses futurs chemins de fer à communiquer avec l’Europe.

La Perse se contente de son territoire et répudie son passé de Xerxès à Alexandre. C’est ce qui
.a fortifié son esprit national. Elle s’est -continuée
dans sa civilisation tout en s’adaptant les améliorations introduites dans les pays étrangers. La
Perse vivra et prospérera parce qu’elle n’a jamais
imité les errements de l’Empire ottoman.
Quiconque connaît l’Asie peut facilement
prévoir que la Perse est destinée à occuper une
partie des possessions asiatiques de la Turquie,
parce que l’Europe est dispose à protéger les plus
sages des musulmans.
Le voyage de Nasser-ed-din Chah aura certainement une grande portée politique et sera le
corollaire de la conférence de Constantinople.
On a beaucoup fait pour dissuader l’empereur
des Persans d’entreprendre un nouveau voyage
en Europe. C’est la Turquie et ses émissaires qui
sont les plus hostiles à ce projet. Heureusement
que Nasser-ed-din Chah, qui connaît les dispositions de l’Europe, ne se laisse influencer que
par les idées du progrès et de la prospérité de son
peuple. Ce prince reviendra donc parmi nous et
nous lui ferons le meilleur accueil.
Le Sadrazem Mirza Hussein-Khan, MalcomKan, Nazim ol Molk, et Nazaré-Aga, le sympathique ministre de Perse à Paris, continuent d’inspirer à l’Empereur la détermination de venir en
Europe, car ces hommes d’État savent que cette
fois leur souverain saura au milieu du respect général qu’on accordé à sa personne, décider les
pays européens à l’aider à augmenter la prospérité
de la Perse en créant des voies ferrées dans tout
l’Empire.
Quelles sources de richesses pour la Perse et
pour l’Europe si l’on faisait ces chemins de fer !
En partant de l’Indoustan, au point où l’Indus
Se jette dans le golfe d’Oman, en établissant une
ligne passant par le Béloutchistan, en suivant le
littoral de ce golfe et entrant près du détroit d’Or-
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Les Visites Souveraines
À l’exposition Universelle de 1878
NASSER-ED-DIN CHAH
EMPEREUR DES PERSANS
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