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از فرنگ برگشته ها
تصاویری از دانشجویان ایرانی در فرانسه  در اواسط عصر ناصری

محمدرضا بهزادی1

با پایان یافتن مرحله ي نخست جنگ هاي روسیه و ایران، بر بسیاري از متفکران ایراني معلوم شد آنچه در این 
سرزمین به عنوان علوم مطرح مي شود، چندي است که کارکرد خود را از دست داده و ملت هاي پیشروي عالم، با 
علوم نوین توانسته اند شکستشان بدهند. طعم تلخ شکست احساس می شد. این حس نیاز به علوم جدید، بسیاري از 
تصمیم گیرندگان را برآن داشت تا گروهي از جوانان را براي تحصیل روانه ي دنیاي غرب کنند، باشد که ایران هم مانند 
مصر خدیوي یا عثماني مجیدي، داراي فاکولته هاي متعدد و شعبات مختلف دارالفنون گردد. این دانشجویان که بیشتر 
دانش آموزان بزرگسال از خانواده هاي مختلف اعیان و عوام درب خانه بودند، هر یک با رخت و ریخت هاي مختلف راهي 
اروپا و تحصیل در فرانسه و انگلستان شدند. اما دانشجویان تا رسیدند نتوانستند با ریش هاي یک قبضه اي و سبیل 
ملک منصور میرزایي و سرداري هاي کشمیر و ُکلیجه ي ماهوت و کاله قره گلي وارد کالس درس شوند. انگار یا رویشان 
نمي شد یا این انگشت نماي خلق بودن و قضاوت هاي پیش پیشکي را تاب نمي آوردند. پس شکل و شمایل را اروپایي 
کردند؛ با کاله سیلندر و پالتوي پرنس آلبرتي و جلیقه هاي سینه گرد و شلوارهاي راسته ي کشدار ظاهر شدند و موهاي 
دم اردکي را با فرق وسط عوض کردند. بعد هم با کوشش فراوان و گاهي بازیگوشي، توانستند در رشته اي به تخصص 
برسند. رشته هایي که نیاز آن روز کشور بود. اما چون بازگشتند، آنان که مهندسي خوانده بودند به نظام وارد شدند 
و سرتیپ و سرهنگ از کاردرآمدند. اطباء به وزارت خانه هاي غیر مرتبط جذب شدند. شماع ها و توپ ریزها هر یک به 
مشاغل بي ربط گماشته شدند. در نهایت شاید تنها کساني که به شغل اصلي پرداختند، نقاشان و باسمه کشان بودند. 
عکس هایي که در ادامه خواهید دید، نسل دوم دانشجویان اعزامي در اوایل دوران ناصري به اروپا است که هرکدام بعدها 
از چهره هاي شاخص سیاسي کشور از آب درآمدند اما تحصیل شان در اروپا )جز دنیادیدگي و تجربه مدنیت( به کارشان 

در ایران آن روز نیامد.

1. مجموعه دار و پژوهشگر تاریخ دوره قاجار
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میرزا رضا خان مؤید السلطنه گرانمایه
در تهران و پاریس، حقوق خواند. بعدها  که درسش تمام شد به ایران 
نخستین  شاید  و  شد  دولت  وارد  سپهساالر  آجودان  به عنوان  و  بازگشت 
به  و  شد  خارجه  وزارت  وارد  بود. سپس  جدید  تحصیل کرده ي  حقوقدان 
مناصب مختلف از جمله وزیر مختاری برلن رسید و در 1287 شمسي به 

وزارت عدلیه منصوب شد.

Mirza Reza Khan Moayyed ol-Saltaneh Geran
mayeh
Il suivit, à Téhéran comme à Paris, des études de 

droit. Plus tard, après l’achèvement de ses études, il 
retourna en Iran afin de travailler pour l’état et ce fut 
sans doute le seul juriste ayant disposé d’une formation 
nouvelle. Par la suite, il entra au Ministère des affaires 
étrangères et occupa divers postes dont l’ambassade à 
Brelin puis, en l’année 1908, fut rattaché au Ministère 
de la justice. 
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میرزا عباس خان مهندس
مهندس باشي  رضا خان  میرزا  ایراني،  مهندس  نخستین  پسر 
است. میرزا عباس پس از تحصیالت مقدماتي به مدت هشت سال 
در مدرسه ي پلي تکنیک پاریس به تحصیل علوم ریاضي مشغول شد 
و سپس مدتي نیز به فراگیري هندسه در همانجا پرداخت. پس از 
بازگشت با درجه ي سرتیپ دومي مأمور برخي از امور سرحدي شد 
و بعد سمت تشریفاتچي نظام و سفراي مقیم تهران را یافت و به لقب 

مهندس حضور مفتخر شد. 

Mirza Abbas Khan Mohandes
Il fut le fils du premier ingénieur iranien, Mir-

za Reza Khan Mohandes Bashi. Après huit ans 
d’études préparatoires à l’Ecole polytechnique de 
Paris Mirza Abbas se consacra à l’étude des sciences 
mathématiques et quelque peu également, dans le 
même lieu, à la géométrie. Après son retour il fut 
chargé de gérer certaines affaires de l’état avec le 
grade de général de second degré.
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میرزا نظام الدین مهندس الممالک غفاري
در نوجواني، براي تحصیل به اروپا فرستاده شد و در دانشکده ي پلي تکنیک 
پاریس در رشته هاي معدن شناسي و ریاضیات تحصیل کرد. از سفر فرنگ که 
بازگشت مدتي بیکار بود، اما بعد مدتی به مترجمي حضور صدراعظم مشغول 
شد. سپس به منصب سرهنگی نائل آمد. دوباره به اروپا رفت و این بار مأمور خرید 
اسلحه شد. بعد از بازگشت به سمت معلمي ولیعهد رسید. سپس مأمور کشف 
طال در کوه زرد دامغان شد و ناصرالدین شاه او را مامور ساختن راه تهران به آمل 
کرد. بعد از سه سال که راه مزبور به اتمام رسید، با لقب مهندس الممالکی مأمور 

ساختن راه شوسه تهران به قم شد. 

Mirza Nezam ed-Din Mohandes ol-Mamalek Ghaffari
Durant son adolescence, il fut envoyé en Europe pour y 

faire des études puis il suivit un enseignement à l’Ecole poly-
technique de Paris dans le domaine des Mines et des Mathé-
matiques. A son retour d’Europe il demeura quelque temps 
sans emploi mais par la suite il occupa la fonction d’interprète 
auprès de la Chancellerie. Puis il obtint le grade de colonel. 
Il retourna en Europe mais cette fois comme chargé d’achat 
d’armements. De retour en Iran, il fut nommé précepteur 
du Prince héritier. Puis il fut missionné pour l’exploitation 
de l’or dans la région de Kouh Zard et Nasser ed-din Shah 
le chargea de la construction de la route menant de Téhéran 
à Amol. La route en question fut achevée trois ans plus tard 
et il entreprit, avec le titre d’Ingénieur royal, le chantier de la 
route reliant Téhéran à Ghom.
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میرزا محمودخان )قمي( مشاورالملک
پسر میرزا محمد علی خان مستوفي مازندرانی که برای تحصیل 
علم هیأت و ریاضی و نجوم به اروپا فرستاده شد و مدت هفت سال در 
پاریس تحصیل کرد. برای نوشتن پایان نامه ی تحصیلی خود چند ماهی 
به بلژیک رفت و در همان جا ستاره ای را کشف کرد که به نام خودش، 
نام خانوادگی  برای خود  بعدها  ستاره ی محمودی خوانده می شود. 

محمودی را انتخاب کرد. 

Mirza Mahmoud Khan (Ghomi)
Moshaver ol-Molk
Il fut le fils de Mohammad Ali Khan Mostowfi 

Mazandarani. Il fut envoyé en Europe pour y effec-
tuer des études de mathématique et d’astronomie et 
vécu sept ans à Paris. Il se rendit quelques mois en 
Belgique pour y rédiger son mémoire de fin d’études 
et c’est là-bas qu’il découvrit une étoile qui prit son 
propre nom et fut baptisée « Etoile Mahmoudi ». 
Plus tard, il choisit le nom de Mahmoudi en lieu et 
place de son patronyme. 
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میرزا مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی
 از شاگردان مدرسه ی دارالفنون ناصری بود که به واسطه ی نفوذ پدرش، میرزا 
محمدقلی خان شقاقی توانست مدارج ترقی را به سرعت بپیماید. میرزا مهدی پس 
از تحصیل در تهران، به امر ناصرالدین شاه به همراه نخستین دوره ی دانشجویان 
اتمام تحصیالت  از  پاریس پس  او در  اعزام شد.  پاریس  به  فرانسه،  به  اعزامی 
متوسطه وارد مدرسه ی عالی معماری این شهر یا اکول نُرمال سوپریور دوپاری 
و دانشکده ی معماری آرشیتکتور پاریس گردید و توانست در رشته ی مهندسی 
معماری از این دانشکده فارغ التحصیل شود. پس از این زمان به ایران بازگشت و 

توانست بناهای زیادی را در تهران طراحی کند.

Mirza Mahdi Khan Momtahen ol-Dowleh Shaghaghi
Il compta parmi les élèves de l’Ecole polytechnique de 

l’époque Nassérienne. Grâce à l’influence de son père, Mir-
za Mohammad Gholi Khan Shaghaghi, il sut franchir rapi-
dement les différentes étapes de son parcours. Après avoir 
effectué des études à Téhéran, Mirza Mahdi, sur l’ordre de 
Nasser ed-din Shah, fut envoyé à Paris avec la première pro-
motion d’étudiants pressentis pour des études en France. 
Après avoir terminé ses études secondaires il entra à l’Ecole 
normale supérieure de Paris et à la Faculté d’architecture de 
cette ville et mena à terme, dans cette faculté, son parcours 
dans le domaine de l’architecture. Après cette période, il re-
tourna en Iran et réalisa les plans de nombre de monuments 
de cette ville.
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Ceux de retour d’Occident: Portraits d’étudiants iraniens en France 

vers le milieu de l’ère de Nasser ed-din Shah
Mohammad-Reza BEHZADI1

Traduit par Reza AFCHAR NADERI

1. Collectionneur et chercheur de l’histoire de la période Qajar

Avec la fin de la première phase des guerres russe – iraniennes il est apparu pour beaucoup de penseurs iraniens que 
ce qui, dans leur contrée, était considéré comme scientifique, avait perdu de sa fonction depuis quelque temps et que les 
peuples avancés du monde avaient su les vaincre grâce à leur recours aux sciences nouvelles. Le goût amer de la défaite 
était sensible. Ce sentiment de la nécessité des nouvelles sciences a conduit nombre de décideurs à dépêcher en Occident 
des groupes de jeunes pour y parfaire leur éducation. Ceci afin que l’Iran puisse disposer, comme d’autres pays évolués, 
de diverses facultés et de départements rattachés à une école polytechnique. Ces étudiants, pour la plupart des adultes, 
issus de familles aisées, se rendirent en Europe, chacun dans un accoutrement particulier, avec pour destination la France 
ou l’Angleterre. Mais, dès leur arrivée, ces étudiants portant des barbes bien fournies, de longues moustaches et des 
costumes ornés de motifs en provenance du Cachemire, n’osaient guère entrer dans les salles de cours. Il semblait qu’ils 
n’osaient franchir le pas ou qu’ils ne supportaient pas d’être montrés du doigt par les passants et de devenir la cible des 
préjugés de leur entourage. Alors, ils se mirent à la page européenne et se vêtirent de chapeaux haut de forme, de man-
teaux à l’occidentale, de gilet au col arrondi et de pantalons étirés selon la mode du jour.  Par la suite, avec bien des efforts, 
ponctués parfois d’indiscipline, ils surent parvenir à des spécialités dans diverses branches. Des domaines qui, à l’époque, 
étaient nécessaires pour leur gouvernement. Mais après leur retour, ceux qui avaient suivi des études d’ingénieurs furent 
embrigadés dans l’armée et devinrent colonels ou généraux. Les médecins furent dirigés vers des ministères sans rpport 
avec leur parcours. Dans l’absolu, les seuls qui poursuivirent leur activité principale furent les peintres. Les portraits qui 
suivent comprennent la deuxième génération des étudiants envoyés en Europe au début du règne de Nasser ed-din Shah. 
Chacun d’entre eux figura par la suite comme personnalité politique remarquable du pays. Cependant, leurs études en 
Europe ne trouva pas d’accomplissement en Iran hormis l’ouverture au monde et l’apprentissage d’une certaine civilité.
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