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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

)Franche-Comté( ایران قرن نوزدهم، مقصد محبوب مردم فرانش - ُکنته
Iژان کلود ُوآزن

ترجمه اسماعیل کرم نژاد

لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصر، در واقع سرآغاز توجه و نگاه روشنفکران به سوی خاورزمین است. در این زمان، گونه ای شیفتگی سر بر می آورد و 
نوعی راهبرد جدید شکل می گیرد. دولت فرانسه دیرهنگام به جایگاه کلیدی ایران در مسیر شرق پی می بََرد؛ سرزمینی که مبداء بخش عمده ی فراورده های 
تولیدی محسوب می شده است. هرچند سفرهای با انگیزه ی فردی به ایران، از قرون وسطی تا قرن هفدهم کم شمار نبود، ولی قرن نوزدهم در این خصوص 
شاهد افزایش چشمگیری است. این نقطه ی عطف، حاصل پیروی حاکمان ایران از دنیای غرب پس از سراب ناپلئون بود؛ در ضمن از جانب فرانسوی ها 
درک منافع راهبردی  که از سوی ایران متصور می شد نیز به این مسئله دامن می زد؛ چرا که ایران نقطه ی پیوند حیاتی در شاهراه باستانی ابریشم به حساب 

می آمد. 
فرانش ُکنته استانی است که روی نقشه در حاشیه ی سرزمین فرانسه و در همجواری کشور سوئیس قرار دارد، از سال 1674 ضمیمه خاک فرانسه 
گردید. از این استان شهروندان بسیاری به ایران عزیمت کردند؛ برخی به واسطه ی شغلشان و برخی هم به خاطر عالئق شخصی؛ تا جایی که چندی از آنها 
در ایران از دنیا رفته اند. این موضوع عجیب تر می شود وقتی بدانیم که این ناحیه جمعیت چندانی نداشته است )نزدیک به یک میلیون نفر در سال 1850(. 
حضور اهالی فرانش ُکنته در ایران تا جایی پیش می رود که پس از جنگ دوم جهانی، حتی در دربار آخرین خاندان سلطنتی ایران، یعنی پهلوی نیز شاهد 
حضور افراد سرشناسی از این استان فرانسه هستیم. از میان فرانش کنته ای هایی که در ایران رحل اقامت افکندند، می توان به شارل ژاک پونسه1 )1706-

1655( اشاره کرد. وی، پزشک، داروساز و اصالتاً از اهالی سن کلود، از شهرهای ناحیه ی کوهستانی ژورا بود و در اصفهان از دنیا رفت و در همان جا به خاک 
سپرده شد، در حالی که محل خدمت آخرین مأموریت وی کشور هندوستان بوده است. شخص دیگر، پیر ژوزف بوشان2 )1801-1752( مبلغ مذهبی، 
نقشه بردار و اخترشناس اهل شهر وزوول، قائم مقام اسقف اعظم بغداد بود که در سال 1787 از ایران بازدید کرد. وی توسط یک فرانش ُکنته ای دیگر به 

1. Charles-Jacques Poncet 

2. Pierre-Joseph Beauchamp

I. مورخ و باستان شناس، سردبیر مجله پاریس- تهران. 91
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نام فرانسوا-ماری ُرسه1 )1824-1743( که نقاش و پیکرتراش اهل سن کلود بود، 
همراهی می شد. پیرآدرین پاریس2 )1819-1745( متولد بُزانسن، باستان شناس، 
معمار و عضو فرهنگستان معماری، تابلویی از پرسپولیس )آرامگاه داریوش( از خود 
به یادگار گذاشته که در کتابخانه ی شهرداری بُزانسن نگهداری می شود؛ الزم به ذکر 
است که در سوابق و بایگانی های شهرداری بُزانسن، علیرغم عالقه ی وافر پاریس به 

دنیای باستان، اشاره ای به سفر او به ایران نشده است.
شخص دیگری که علی رغم ارتباط نزدیک با ایران، اثری از حضورش برجا نمانده، 
استانیسالس گویار3 )1884-1847( از اهالی سائون شمالی و همشهری دکتر فووریه4 
است. گویار در فروته له وزول و در چند کیلومتری روستای زادگاه دکتر فووریه به دنیا آمد. 
زبان فارسی را در روسیه فرا گرفت و از سال 1868 به مدت 22 سال به تدریس این زبان 
در مدرسه  تحصیالت عالی پاریس پرداخت. وی در 37 سالگی، در حالی چشم از جهان 
فروبست که پیش از مرگش یک خودآموز زبان فارسی کوچه و بازار منتشر کرده بود. سزر 
فیزالیس5 در 8 اکتبر 1852 در موتیه-اوت-پیر )دوبز( به دنیا آمد و 15مارس  1906 در 
پاریس از دنیا رفت.  وی متخصص زخم های تبخالی لب و دهان و پزشک ارتش فرانسه 
بود و برای نخستین بار سرم ضد نیش افعی را به کار گرفت. در نهایت به عنوان استاد کفیل 
کرسی آسیب شناسی تطبیقی در موزه ی تاریخ طبیعی پاریس به کار گمارده شد و در سال 
1903 مفتخر به دریافت نشان شیر و خورشید از سوی مظفرالدین شاه در پی بازدید وی 

از موزه ی تاریخ طبیعی پاریس گردید.
اگر کمی در تاریخ جلوتر بیاییم، باید از بانو ژانین گویون6 از اهالی برتاین نام برد 
که مامای شهر وزول بوده است و در دربار پهلوی، از رضا، پسر ارشد محمدرضاشاه 
پهلوی نگهداری می کرده است. درست مانند اِوِلین کنت ُد-سن کلود7 که در دهه ی 

1970 در دربار، پرستار بچه و خدمتکار بوده است.

يک اخترشناس در گذر از جاده های ايران
پير-ژوزف ُد بوشان8

شاید در طالع پیر ژوزف چیزی وجود داشته که او را به سوی شرق شناسی سوق 
داده است9. این فرانش ُکنته ای در 29ژوئن 1752 در ناحیه ی ُوزول به دنیا آمد و 

1. François-Marie Rosset 

2. Pierre-Adrien Pâris 

3. Stanislas Guyard

4. Feuvrier

5. Césaire Phisalix

6. Janine Guyon

7. Evelyne Comte de Saint-Claude 

8. Pierre-Joseph de Beauchamp

9. منابع زندگینامه بوشان:

عمویش  که  چرا  کرد،  تن  بر  کشیشی  ردای   1767 سال  در 
میروُدت ُدبور10، به طور پیوسته روحانی آن ناحیه بوده است. در 
سال 1774 میروُدت ُدبور به عنوان اسقف اعظم بغداد منصوب 

گردید و برادرزاده اش را نزد خود فراخواند.
بوشان جوان، زمانی که برای گذراندن دوره ی کارآموزی شغل 
جدیدش، به عنوان روحانی و دیپلمات، راهی پاریس شد، عالقه ای 
وصف ناشدنی نسبت به علوم در خود کشف کرد. در سال 1780 
وارد کالس های ستاره شناسی کلژُد فرانس، تحت آموزش ژروم دو 
الند11، اخترشناس مشهور شد. به گفته دو الند: » ... من استعداد 
اخترشناسی او را تشویق می کردم و دائماً یادآور می شدم که وی 
تا چه اندازه می تواند در آسیا برای ما مفید باشد ... «12. او در 
معیت عمویش به سمت سوریه به راه افتاد و در 18 سپتامبر 
1781 به حلب رسید. به دلیل سختی مسیر کاروان، عمویش قادر 
به همراهی وی تا بغداد نشد و بوشان به تنهایی خود را به بغداد 
رساند تا مأموریتش را به عنوان سراسقف بغداد به سرانجام برساند. 
وی در6 آوریل 1787 رخت سفر بست و از بغداد راهی ایران شد 
و 14 ژانویه به بغداد بازگشت، در حالی که قوای جسمانی اش به 
دلیل رنج طاقت فرسای سفر بازگشت تحلیل رفته بود. پس از 
اقامتی کوتاه در اصفهان که همراه بیماری و ضعف بود، کوشید 
تا دریای کاسپین را دور بزند، چرا که از سوی فرهنگستان علوم 
فرانسه مأموریت یافته بود تا از خط ساحلی دریای کاسپین که 
برای فرانسوی ها چندان شناخته شده نبود، نقشه برداری کند. در 
12 ژوئن 1787 به سمت رشت به راه افتاد و در آنجا به ظن 
جاسوسی دستگیر شد و پس از پرداخت مبلغ هنگفتی آزادی 
خود را باز یافت. ناامید از انجام مأموریت در اول اوت همان سال 
به اصفهان بازگشت و در ادامه، از جانب دربار ناپلئون به عنوان 
کنسول فرانسه در مسقط منصوب شد؛ پستی که به دلیل بیماری 

هیچگاه نتوانست آن را برعهده بگیرد.

فرهنگستان  درخاطرات  منتشر شده   ،)1752-1801( دیپلمات  اخترشناس، 
ادبیات، علوم و هنر بزانُسن،

فرانسه،  در  ایرانی  دنیای  بررسی  )2010(؛  بعد. هدی صدوق  به  صص 197 
یادداشت هایی بر زندگی نامه ی بوشان، تهران،  مجله تهران )به فرانسه(، شماره 

ی61.
10. Miroudot du Bourg

11. Jérome de La lande

کتابخانه ی   ،1801 سال  در  بوشان  رثای  در  الند  دو  ژروم  خطابه ی   .12
اخترشناسی، )1803، سال 11(، پاریس، انتشارات جمهوری، ص862.
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با  هم طراز  را  خاورمیانه  در  بوشان  تالش های  دوالند 
فعالیت های متفکران اسالمی قرن اول هجری، که توسط خلیفه 
و  ستایش  درخور  و  داده  قرار  می شدند،  حمایت  هارون الرشید 
تقدیر بسیار دانسته است. به گفته ی او: » ... امری که موجب 
اقبال مجدد ستاره شناسان به این علم گردید، فعالیت های بوشان، 
فرستاده ی فرهنگستان فرانسه به بغداد بود که هفت سال در آنجا 
ماندگار شد ]...[. یکی از دستاوردهای بوشان، نقشه ای بود که 
او از آسیا برای ما به ارمغان آورد، نقشه ای که از خلیج فارس تا 
کرانه های دریای مازندران را شامل می شد ... «1. او کارهای خود را 
در سال 1787 پی می گیرد. بنا بر باور دو الند، اعزام بوشان به آسیا 
یکی از مهم ترین اقداماتی بود که تا آن زمان برای علم جغرافی 
صورت گرفته است. او در سوگ بوشان می نویسد: » ... به راستی 
بزرگ ترین خسران علم اخترشناسی در سال جاری، فقدان ژوزف 
ُد بوشان بود ... «2. الند پس از تشریح مسیر حرکت بوشان، به شرح 
و بسط چگونگی مأموریت او می پردازد: » ... در سپتامر 1784 به 
بصره می رسد و از آنجا خود را به کرانه ی خلیج فارس می رساند. 
نقشه هایی که شخصاً برای من فرستاد، خط سیر دجله و فرات از 
دیاربکر تا خلیج فارس را ترسیم می نماید ]...[ همچنین نقشه ای 
از سرزمین بابِل برایم فرستاد ]...[ طی نخستین سفرش، سوار یک 
کشتی کوچک عربی شد؛ در دریای آرام شروع به پیشروی کردند. 
ذخیره ی آبشان به اتمام رسید و آنها زیر اشعه ی شدید آفتاب 
سوزان، حوالی خط استوا، چهل و هشت ساعت در تشنگی مطلق، 
سرگردان دریا بودند. در بازگشت به  بصره، بیمار شده و تا یک 
قدمی مرگ پیش می رود. در سال 1787 از او خواستم به سوی 
دریای مازندران برود تا پاسخ پرسش هایم پیرامون این دریا را 
بیابد و سرحدات ایرانی آن را که با 5 تا 6 درجه اختالف در اختیار 
داشتیم، به صورت قطعی و دقیق نقشه برداری کرده و مشخص 
قرار گرفت؛  این سفر مورد ضرب و شتم و غارت  او در  نماید. 
برای حفظ جانش، لباس مبدل پوشید و در میان فروشندگان 
دوره گرد پنهان شد و در نهایت گریخت. در پی این اتفاقات دچار 
تب شدیدی شد که به مدت 18 ماه رهایش نکرد. با همه ی این 
ماجراها، موفق شد نقشه مورد نظر را تهیه کند و این نقشه بعدها 
توسط شخصی به نام زاخ به چاپ رسید. او در 30 ژانویه 1787 

1 . همان، ص702.

2. همان، ص862.

در قزوین یک خسوف خارق العاده و بسیار مهم که تا آن زمان دیده نشده بود را 
رصد و ثبت کرد. وی پس از سیاحت ایران در 14 ژانویه 1787 به بغداد بازگشت«3.

پزشک دربار ناصرالدين شاه
در روستاهای کوچک و مناطق کم جمعیت، فرهیختگان اندکی هستند که 
خاطرات مشترکی داشته باشند و از آنها سخن به زبان آورند. با توجه به خاطرات 
منقول فرانسوی هایی چون ژول ریشار4 و پونسه5 که ایران برای آنها مقصدی نهایی 
بوده، یا برای برخی دیگر چون ژان باتیست فووریه6 که آن را مقصدی موقتی می دانند، 
می توان به بررسی نشانه هایی از حضور این افراد در ایران پرداخت که مدتی در ایران 

3. همان، ص863.
4. Jules Richard

5. Poncet

6. Jean-Batiste Feuvrier

Portrait de Pierre-Adrien Pâris, par Joseph François Ducq, huile 
sur toile, 1812, Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon.
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اقامت داشته و چه بسا ملیت ایرانی برای خود برگزیده باشند. ژان و گیوم سیمونن1 
پژوهشگرانی در منطقه سول )از ناحیه ی ُوزول که بخشی از فرانش ُکنته ی قدیم 
است و در حال حاضر جمعیتی کمی بیشتر از 400 نفر دارد(، کوشیده اند تا زندگی 
ژان باتیست فووریه، پزشک دربار ناصرالدین شاه )1892-1889( را از تاریکخانه ی 
تاریخ خارج کنند و به شناخت بیشتری از او دست پیدا کنند. یاد و خاطره ی دکتر 
ژان باتیست فووریه، فرزند پرافتخار میهن ماندگار و پاینده است؛ خانه ی ابدی او 
گوشه ای از گورستان محلی سول است که قطعه ای از آن برای همیشه به افتخار او، 

بنام وی باقی خواهد ماند.
ژان باتیست فووریه مشهور به ژوان در 16 اکتبر 1842 در ناحیه ی سول از توابع 
بخش ُوزول چشم به جهان گشود و راه پدر را به عنوان یک دامپزشک در منطقه ی 
وسیع پادشاهی فونتنبلو، در پیش گرفت. او تحصیل در رشته ی پزشکی را، نه فقط به 
عنوان یک سنت خانوادگی، بلکه چون یک عرف محلی برگزید. تحصیل طب در این 
روستای کوچک، که در زمان تولد ژان باتیست کمی بیش از 1400 نفر سکنه داشته، 
سنتی دیرپا محسوب می شده است. بیش از یک و نیم قرن انتخاب مردم آن منطقه، 
چه در آنجا ماندگار می شدند و چه به شهر دیگری نقل مکان می کردند، چیزی 
جز پزشکی نبوده است. در اینجا به نام تعدادی از آنها اشاره می کنم: کلود-اتین 
روبر2 )1847-1770( پزشک و رئیس بیمارستان های بخش ُوزول و پزشک ارشد 
ارتش پادشاهی؛ ژان میشل معروف به اوژن3 )1883-1819( استاد پزشکی و جراح 
عمومی و پزشک ارشد انجمن پزشکی استراسبورگ؛ الکساندر ُمل معروف به آنری4 
)1920-1871( کاشف و سرگرد ارتش مستعمرات؛ دکتر ادوار پِرن5 )1836-1923( 
سرهنگ و پزشک سابق ارتش در قسطنطنیه، که دولت هیچ تالشی در جهت 
شناساندن وی به جامعه نکرد؛ و همچنین دکتر لوئی- گابریل لوک6 )1825-1902( 

که در مراسم خاکسپاریش، فووریه از او به نیکی یاد می کند و گرامی اش می دارد.7
گراس،  دو  وال  و  استراسبورگ  در  خود  تحصیالت  گذراندن  از  پس  فووریه 
الجزایر  ابتدا  حرفه نظامی خود را در ارتش فرانسه آغاز کرد. محل خدمتش در 
آلمان شرکت  فرانسه و  بازگشت و در جنگ  فرانسه  به  بود )69-1866(. سپس 
کرد )71-1870(. بعد راهی دربار شاهزاده ی مونته نگرو،  نیکالی اول شد و در 
سال های  طی   .)1873-1880( گردید  خدمت  مشغول  پزشک  عنوان  به  آنجا 

1. Jean et Guilaine Simonin

2. Claude-Étienne Robert

3. Jean Michel dit Eugène

4. Alexandre Moll dit Henri

5. Edouard Perrin

6. Louis-Gabriel Luc

7. سپاسگزارم از گیلِن سیمونن، که در این موضوع پژوهش کرده و اسامی اشخاص نام برده را با لطف 
فراوان در اختیار من قرار داده است. 

1881 و 1882 به مغرب و تونس رفت و مجدداً به مونته نگرو 
بازگشت)1888-1885(. در اکتبر 1889 پادشاه ایران از نمایشگاه 
جهانی پزشکی در پاریس، که به مناسبت یکصدمین سال پیروزی 
انقالب فرانسه برپا شده بود، بازدید کرد. طی این بازدید وزیر امور 
خارجه فرانسه، اوژن سپوله8، فووریه را به شاه ایران معرفی کرد. 
شرایط بدین گونه بود که پزشک معتمد شاه، دکتر ژوزف-دزیره 
تولوزان9، که مدت سی سال در خدمت وی بود، در پایان سال   

1888بازنشسته شده و به خانه اش بازمی گشت.
سفیرکبیر  دوبلوا  فرانسه،  خارجه  امور  وزارت  پافشاری  با 
فرانسه در ایران و همچنین اصرار وزارت جنگ، این منصب در 
ژوئن 1881 به فووریه سپرده شد. در واقع حضور یک پزشک 
فرانسوی به عنوان پزشک مخصوص شاه، پشتوانه ی مهمی برای 
دیپلماسی فرانسه محسوب می شد. خدمات او در مونته نگرو،  نه 
تنها به عنوان پزشک، بلکه به عنوان یک مأمور اطالعات نیز، از 

پیش در نظر گرفته شده بود.
به  ناصرالدین شاه  اوت 1889،  تولوزان در  بیماری  از  پس 
فووریه پیشنهاد می کند تا با یک قرارداد یک ساله به عنوان پزشک 
مخصوص ناصرالدین شاه، به خدمت وی درآید. روزهای ابتدایی 
اقامت فووریه در ایران، با دسیسه چینی  انگلیسی ها همراه بود؛ 
چرا که تالش داشتند تا یک پزشکی انگلیسی را به عنوان پزشک 
مخصوص شاه بگمارند. و البته این توطئه از جانب امین السلطان، 
پزشک ایرانی دربار و اعتمادالسلطنه، پیشکار مخصوص شاه و 
فرزند صدراعظم، همراهی و پشتیبانی می شد. فووریه متوجه این 
دسیسه شد و با پادرمیانی شاه، که در راه بازگشت از مسافرت 
شمال به بیماری وبا مبتال شده بود، موفق به تثبیت موقعیت خود 

نزد شاه گردید.
فووریه به مدت سه سال )1892-1889( همواره در معیت 
شاه بود و در قلب دربار، روزگار می گذراند؛ تا جایی که به حرم 
یا اندرونی شاه نیز اجازه ی رفت و آمد پیدا کرد. آوازه شهرت او 
در تمام دربار پیچیده بود. ولی فووریه در خاطرات خود یادآور 
می شود که به دلیل دخالت های پزشکان ایرانی، امکان معالجه ی 
تعدادی از بیماران خاندان سلطنتی را پیدا نکرد. در سال 1892، 
زمانی که دریافت پیشرفت ها و ترقیات او در دربار ایران، توسط 

8. Eugène Spuller

9. Joseph-Désiré Tholozan
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وزارت خارجه فرانسه مکتوم مانده و همچنین دستمزدی که شاه 
به او می دهد، نصف میزانی است که به تولوزان پرداخت می کرده 
است، تصمیم به بازگشت گرفت و این در حالی بود که پادشاه و 

همچنین سفارت فرانسه نیز اصرار به بازگشت او داشتند.
پشت  را  بیماری  دوره ی  که  تولوزان  دکتر  دیگر  سوی  از 
سر گذاشته و سالمتی خود را بازیافته بود، به تهران بازگشت 
و با ارائه ی گزارشات مشکوک به شاه و نیز دخالت های دیگران، 
تالش کرد تا جایگاه خود را نزد شاه بازیابد. شاه برای فووریه پیام 
می فرستد که اگر تصمیم به بازگشت بگیرد، او دکتر تولوزان را 
برکنار خواهد کرد. در نهایت شاه ایران نامه ی استعفای فووریه 
را دریافت و در مارس 1893 حق و حقوق وی را تمام و کمال 
پرداخت می کند. فووریه در دسامبر 1895 بازنشسته می شود و 
در سال1900 به روستای زادگاهش باز می گردد. بدین ترتیب ایام 
استراحت و بازنشستگی را صرف توسعه ی روستای خود می کند. 
کتابخانه ی مدرسه ی روستا، کتاب های اهدایی بسیاری از وی را در 
خود جای داده است؛ همچنین وی قطعه زمینی را وقف ساخت 

بازار عمومی روستا نموده است.
این انسان ادب دوست، کتابی درباره ی دستور زبان صربی-

کروات نیز به رشته ی تحریر درآورده است. همچنین حاصل اقامت 
چند ساله اش در ایران، اثری است با عنوان: »سه سال در دربار 
ایران« که ابتدا در سال 1900 و بار دیگر در سال 1906 در پاریس 
منتشر شد و جایزه ی فرهنگستان فرانسه را نیز دریافت کرد. در 
کتاب چندین طرح اولیه از خود او و نیز عکس های متعددی از دربار 
ایران دیده می شود؛ البته این احتمال نیز وجود دارد که تعدادی از 
این عکس ها توسط همشهری او، ژول ریشار1 گرفته شده باشند. 
نسخه اصلی کتاب در حال حاضر در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری 
می شود. قابلیت های زبانی فووریه در زبان های صربی، ایتالیایی، 
روسی، انگلیسی و آلمانی از او یک دیپلمات تمام عیار ساخته بود. 
ژان باتیست فووریه در 29 نوامبر 1926 در حالی چشم از جهان فرو 
بست که پیش از مرگش به دریافت نشان های بین المللی متعددی، 

از جمله نشان شیر و خورشید، از جانب دربار قاجار مفتخر گردید.
فرزند  فووریه   « کرده:  بیان  بارها  سیمونن  که  طور  همان 
شایسته ی زمانه ی خود بود. یک فرهیخته ی شهرستانی از عصر 
امپراطوری دوم و جمهوری سوم. یک پزشک ارتشی که در زمان 

1. Jules Richard

انجام وظایف پزشکی اش، به امور دیپلماتیک نیز می پرداخت؛ قوم شناس، جامعه شناس، 
جغرافی دان، گیاه شناس و هنرمند که فقدانش ضایعه ی جبران ناپذیری است«.

به واسطه ی تعلق خاطر به فرهنگ ایران زمین و تسلط نسبی به زبان فارسی، 
کتاب او حاوی اطالعات ارزشمندی درباره ی باستان شناسی، اقتصاد، زندگی درباری، 
روابط عاشقانه ی درون دربار و هوسبازی های شاه است. همچنین در عکس های 
موجود در کتاب می توان به دلزدگی او از اعمال سفیهانه ی شاه، مانند شرط بندی های 
حین شکار در خارج از شهر، پی برد. در زمان مسافرت های پرشمار شاه، فووریه این 
فرصت را پیدا می کرد تا با روستاییان و عشایر کوچ نشین ایران تماس و گفت وگو 
داشته باشد. در خالل این مسافرت ها بود که فووریه با انواع بیماری های مناطق 
مختلف ایران و مسائل متعدد سیاسی این سرزمین آشنا شد که در کتاب خود 
نیز آنها را منعکس کرده است. به عنوان نمونه از مسائل سیاسی که مورد توجه 
او قرار گرفته است، می توان به واگذاری امتیاز تنباکو و بازپس گیری این امتیاز به 
جهت تحریم و فشار بازاریان ایران، اشاره کرد. فووریه نگاه تیزبینانه ای به مناظر 
و چشم اندازهای ایران داشته و به ذکر خصوصیات زمین شناختی مناطق مختلف 
ایران پرداخته است. همچنین برخی جشن ها و اعیاد که شاه در آنها شرکت داشته 
را چنان توصیف می کند که خواننده به همراه او عطر دلنشین برنج دم کشیده در 
دیگ های بسیار بزرگ که برای شاه و همراهانش تهیه می شده را احساس می کند. 
شرح مسافرت های شاه، به ویژه سفر به شمال غرب ایران و شهر زنجان با جزئیات 
بسیار و مشروح بیان شده است. مسیر حرکت، وضعیت جاده ها و خطر راهزنان از 
جمله ی این توضیحات است. فووریه در کتابی 455 صفحه ای، تصاویر بسیار زنده ای 

از جامعه ی ایرانی دوره ی قاجار در اواخر قرن نوزده میالدی را نشان می دهد.

يک پيشاهنگ عکاسی در ايران
یکی از هموطنان ژان باتیست فووریه که اتفاقاً از همان ناحیه ی سائون شمالی 
بوده است و نقشی بی بدیل در ارتباط ایران با دنیای غرب و به ویژه فرانسه داشته، 
ژول ریشار است. وی در سال 1816 در روستای کوچکی به نام اتره-ِل-ِگِری به 
دنیا آمد. چند صباحی را در انگلستان گذراند و در آنجا زبان انگلیسی را فرا گرفت. 
در سال 1994 به پاریس بازگشت و در همان سال رهسپار تهران شد. در تهران به 
لطف بانوی صاحب خانه اش، مادام حاجی عباس، این امکان را پیدا کرد که به دربار 
راه یابد و با شاهزاده ی جوان، عباس میرزا، طرح دوستی بریزد. حاصل این دوستی، 
تصویری از عباس میرزا است که ژول ریشار بر لوحی نقره ای چاپ کرده است. این 
ماجرا سرآغاز شهرت او به عنوان عکاس و حمایت های سلطنتی از او گردید. ساکنان 
دربار برای قرار گرفتن جلوی دوربین موسیو ریشار از یکدیگر پیشی می گرفتند؛ او 
را با نام ایرانی میرزا رضا خان ریشار و ریشارخان هم می شناسند. وی در حالی که 
یک حقوق بگیر دربار ایران شده بود، به فرانسه بازگشت تا مواد الزم جهت عکاسی از 
واالحضرت را فراهم نماید. عالوه بر این، می بایست آثار ادبی و علمی ای که شاهزاده 
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Cimetière catholique français de Doulâb,
 Téhéran, Photo par Jean-Claude Voisin Pobablement photo de Jules Richard, fonds Feuvrier, BNF

Actes naissance décès Edouard Perrin 1836 1923

به صدراعظم، حاج میرزا آقاسی سفارش داده بود را نیز تهیه می کرد؛ 
آثاری همچون: تاریخ انقالب فرانسه اثر لوئی تیر، دایره المعارف بزرگ 
علوم و یا  اخالقیات اثر ژان ُدل برویر. همچنین ریشار به طور هم زمان 
به عنوان مترجم شفاهی و مدرس در مرکز تازه تأسیس دارالفنون، 
که بعدها مدرسه پلی تکنیک امیرکبیر نام گرفت، فعالیت می کرد. 
او حوالی سال های 1880 با دکتر فووریه مالقات کرد. برخوردی که 
چندان دوستانه نبود و ریشار دکتر فووریه را بسیار متکبر و خود پسند 
یافت. ریشار در نهایت به دین اسالم گروید و در یکی از گورستان های 

جنوب تهران که دیگر اثری از آن وجود ندارد، به خاک سپرده شد.

Orientation bibliographique et archives :
CALMARD Jean, «Feuvrier, Jean-Baptiste», Encyclopedia Iranica, 
1999, Vol. IX, Fasc. 6, pp. 569-571
Dictionnaire biographique de la Société d’agriculture, lettres, 
sciences et arts de la Haute-Saône (S.A.L.S.A.), article Feuvrier, 
Vesoul, 2005.
FEUVRIER Jean-Baptiste, Trois ans à la cour de Perse, Paris, 
Juven, 19001, 19062, tr.ʿA. Eqbāl as Se sāl dar darbār-e Īrān az sāl-e 
1306 q., Tehran, 1326 Š./1947.
SADOUGH Hoda, «Etudes sur le monde iranien en France», 
Revue de Téhéran, n°61, déc. 2010. 
Archives du Service Historique de l’Armée de terre, Château 
de Vincennes, Paris, dossier administratif  no. 87.239. Archives 
du Ministère des affaires étrangères, Paris, Affaires diverses 
politiques : Perse, carton 4, dossier no. 92 ; Correspondance 
politique, Perse, no. 41-45.
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fut l’homme de son époque, celui d’une élite pro-
vinciale du Second Empire et de la Troisième 
République, médecin militaire, diplomate lors de 
ses missions médicales, ethnologue, sociologue, 
géographe, botaniste, artiste..

Par son intérêt personnel pour la culture per-
sane, dont il maitrisait moyennement la langue,  
son livre contient également de précieuses infor-
mations sur l’archéologie, la géographie, l’ archi-
tecture, l’urbanisme, l’ économie, la vie à la cour, 
les intrigues, les passions du souverains,  ses paries 
de campagne, de chasse, qui d’après les photos 
s’avèrent assez frustres.  A l’occasion des sorties 
très fréquentes du shah, il rencontre les villageois, 
les nomades ; il fait fasse aux endémies du mo-
ment, aux problèmes politiques dont la conces-
sion des tabacs et son retrait devant la pression 
des bazaris . Feuvrier est sensible aux paysages, 
à la géologie. Il décrit certaines fêtes auxquelles 
participe le shah. Avec lui le lecteur respirent les 
odeurs des gigantesques  gamelles de polo (riz) 
préparées pour les réceptions ou les bivouacs. 
Les sorties en province, notamment au nord-
ouest vers Zenjan sont décrites avec beaucoup 
de détail sur les itinéraires, l’état des chemins, le 
risque des bandits. A travers les 455 pages, c’est 
un tableau très vivant de la société iranienne et 
de la cour qajar de la fin du XIXe siècle que nous 
délivre Feuvrier. 

Un pionnier de la photographie en Perse
Compatriote de Jean-Baptiste FEUVRIER, 

un autre français, originaire lui-aussi du dépar-
tement de la Haute-Saône, va jouer un rôle non 
négligeable dans l’ouverture de l’Iran à l’Occident 
et à la France: jules Richard. 

Jules Richard, natif en 1816, du petit bourg 
d’Autrey-les-Gray séjourne en Angleterre où il se 
familiarise avec l’anglais. revenu à Paris, il part en 
1844 pour Téhéran.  C’est grâce à sa logeuse, Ma-
dame Abbas, que Richard entre en contact avec 

la cour et le jeune prince héritier Nâssereddin Mirzâ, dont il im-
mortalise le portrait sur l’une de ses plaques en argent. C’était 
le début de sa réputation de photographe et de sa protection 
impériale. Toute la cour se pressait pour se faire photographier 
par Monsieur Richard ou sous son nom perse Mirza Reza khan 
Richard ou Rišār Khan . Promu fonctionnaire de l’Etat perse, 
il revient en France tant pour acquérir du matériel photogra-
phique pour son altesse que pour acheter des ouvrages en fran-
çais qu’il recommandait au Premier Ministre, Haji Mirza Aqasi 
et au titre desquels on trouve “l’histoire de la révolution fran-
çaise “ de Louis Thiers, “la grande encyclopédie des lumières”, 
“Les Caractères” de Jean de la Bruyère. Jules Richard occupe 
simultanément des fonctions d’interprète à la cour tout en en-
seignant dans la toute nouvelle université Dâr ol-Fonoun, qui 
deviendra l’Ecole polytechnique Amir Kabir. Il croisera dans 
les années 1880 son compatriote le Dr Feuvrier, qui ne le por-
tait pas en affection, le trouvant trop prétentieux…Converti à 
l’islam, il sera inhumé dans un cimetière musulman au sud de 
Téhéran, disparu depuis. 

orientation bibliographique et archives:
CALMARD Jean,  «Feuvrier, Jean-Baptiste», Encyclopedia Iranica, 1999, Vol. 
IX, Fasc. 6, pp. 569-571
Dictionnaire biographique de la Société d’agriculture, lettres, sciences et arts 
de la Haute-Saône (S.A.L.S.A.), article Feuvrier, Vesoul, 2005.
FEUVRIER Jean-Baptiste, Trois ans à la cour de Perse, Paris, Juven, 19001, 
19062, tr. ʿA. Eqbāl as Se sāl dar darbār-e Īrān az sāl-e 1306 q., Tehran, 1326 
Š./1947.
SADOUGH Hoda, «Etudes sur le monde iranien en France», Revue de Téhéran, 
n°61, déc. 2010. 
Archives du Service Historique de l’Armée de terre, Château de Vincennes, 
Paris, dossier administratif no. 87.239. Archives du Ministère des affaires 
étrangères, Paris, Affaires diverses politiques: Perse, carton 4, dossier no. 92; 
Correspondance politique, Perse, no. 41-45.

Portrait du Docteur Tholozan (style Qâjâr), Feuille: 161 x 114 mm (minia-
ture) - feuille: 319 x 200 mm (montage), Encre noire, aquarelle sur papier 
monté sur une page d’album noire et encadrement rose-orangé et bleu, 
décorés en or, Legs Jean Pozzi, N° d’inventaire : 1971-0107-0565; entre 
1880 et 1890, Cabinet d’arts graphiques de Musées d’art et d’histoire de 
la ville de Genève.
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médecine opératoire, Alexandre Moll dit Henri (1871-1910) : 
explorateur, lieutenant-colonel de l’armée coloniale, Jean Michel 
(1819-1883), professeur de médecine opératoire et Président de 
la société de médecine de Strasbourg, le docteur Edouard Perrin 
( 1836-1923) , ancien médecin colonel à Constantine, dont la 
gouvernante ne fut autre que la grande tante de nos témoins, 
ainsi que le docteur Louis-Gabriel Luc (1825-1902) , dont 
Feuvrier fera l’éloge lors des obsèques1.  

Jean-Baptiste Feuvrier, après des études à Strasbourg et au 
Val de Grace, débute sa carrière militaire dans l’armée française 
en Algérie (1866-69) puis  il rentre et participe à la guerre fran-
co-allemande (1870-71) avant de partir médecin à la cour du 
prince de Monténégro (1873-1880), Nicolas 1er. Il se retrouve 
au Maghreb , en Tunisie dans les années 1881-1882 puis re-
part au Monténégro (1885-1888). Alors que le shah de Perse 
visite l’exposition universelle, organisée à Paris de mai à octobre 
1889  pour le centenaire de la Révolution française, le Ministre 
des Affaires Etrangères Eugène Spuller  présente Feuvrier au 
souverain. Les circonstances voulaient que le médecin attitré du 
Shah depuis trente ans, le dr. Joseph-Désiré Tholozan, aurait 
dû prendre sa retraite fin 1888. Sur pression du chargé d’affaire 
français et du Ministre-ambassadeur à Téhéran, de Balloy,  le 
ministère de la guerre propose ce poste à Feuvrier  en juin 1889. 
«… La présence d’un médecin français en tant que premier mé-
decin du shah était un pilier important de la diplomatie fran-
çaise. ..». Les services de Feuvrier au Monténégro, comme mé-
decin mais aussi comme agent du renseignement le prédestinait. 

Alors qu’il accompagnait le shah Nasser e’din Shah à Paris,  
Tholozan tombe malade et en août 1889 propose à Feuvrier 
de le remplacer, déjà pour un contrat d’un an. Ses débuts sont 
marqués par un complot fomenter par les Anglais pour imposer 
leur candidat avec l’appui d’Amin al Sultan, premier ministre, de 
médecins persans de la cour et de l’appui d’E’temād-al-Salṭana, 
chambellan du shah mais aussi fils du premier ministre. Feuvrier 
découvre l’intrigue et arrive à s’imposer grâce à son intervention 
alors que sur le chemin terrestre du retour dans le nord de l’Iran 
le shah est frappé par le choléra.

Pendant trois années  (1889-1892), Feuvrier accompagne le 

1. Je remercie Jean et Guylaine Simonin de Saulx de Vesoul pour m’avoir si 
gentiment signalé ces personnages qu’ils «poursuivent». 

Shah dans tous ces déplacements et vit à la cour, 
accède au harem (andaroun). Sa réputation atteint 
toute la cour. Mais Feuvrier raconte dans son 
ouvrage comment il ne peut toutefois s’imposer 
contre des intrigues des médecins persans lors de 
certaines maladies qui frappent des personnes de 
la famille royale.  Découvrant en 1892 que son 
avancement reste bloqué au Ministère français, 
que le Shah ne lui verse que la moitié de l’indem-
nité qu’il versait au Dr. Tholozan, Feuvrier décide 
de rentrer. Le Shah et l’ambassade le pressent de 
rentrer mais le Dr. Tholozan, remis sur pieds, est 
revenu à Téhéran, où il entretient des rapports 
louches avec divers milieux et souhaite reprendre 
sa place proche du Shah. celui-ci fait savoir à 
Feuvrier qu’il écartera volontiers Tholozan s’il ac-
cepte de revenir. Finalement le shah prend note 
de la démission de Feuvrier dont le contrat est 
soldé en mars 1893.. En décembre 1895, Feuvrier 
prend sa retraite. Célibataire, il  revient dans son 
village natal en 1900. Il occupera ainsi sa retraite 
provinciale en aidant le développement de son 
village. La bibliothèque de l’école communale bé-
néficie de ses nombreux dons. Il offre un terrain 
afin d’y aménager un champ de foire. 

Homme de lettres - il est l’auteur d’une gram-
maire serbo-croate- il laisse de son passage en 
Perse, son témoignage paru la première fois en 
1900 puis en 1906, sous le titre «Trois ans à la 
cour de Perse»,  ouvrage couronné par l’Acadé-
mie française et  illustré de ses propres croquis et 
de photos de la cour, probables certaines de son 
compatriote régional Jules Richard, aujourd’hui 
déposés à la Bibliothèque Nationale de France. 
Ses compétences en serbe, italien, russe, anglais et 
allemand en firent un diplomate précieux. 

Le 29 novembre 1926, JB Feuvrier décédera à 
Saulx, honoré de plusieurs distinctions internatio-
nales dont le Grand Cordon du Lion et du Soleil 
de la dynastie perse qajar . 

Comme le répète Jean Simonin, «…Feuvrier 
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intéressera les astronomes fut celui de Beauchamp, correspondant de l’Académie à Bagdad, 
où il était depuis 7 ans… Beauchamp nous rapporta une carte de l’Asie depuis le Golfe 
persique jusqu’à la mer Caspienne..1». Il poursuit en 1787: «.. le départ de Beauchamp 
en Asie est une des choses les plus importantes que l’on ait faites pour la géographie..».. 
Lors du décès de Beauchamp, La Lande écrit2: «.. Mais la plus grande perte de 
l’astronomie, cette année, est celle de Joseph de Beauchamp..». Après avoir retracé le 
parcours de Beauchamp, La Lande poursuit à décrire les missions de Beau-
champ: «… Au mois de juin 1784, il alla à Bassora et au Golfe persique. Je 
reçus de lui une carte du cours du Tigre et de l’Euphrate, depuis Diarbakir 
jusqu’à Bassora et au Golfe persique… je reçus de lui une carte de la Ba-
bylonie… Dans son premier voyage, il s’embarqua sur un petit bâtiment 
arabe; il fut pris d’un calme en mer. ‘eau manqua dans le bâtiment et de 
rester à l’ardeur du soleil brûlant, près du tropique, l’espace de quarante huit 
heures, sans avoir une goutte d’eau pour se rafraîchir la bouche. Il retourna 
à Bassora, où il fut malade à mort…. En 1787, je l’engageai à aller à la mer 
Caspienne pour décider la question sur la situation de cette mer et détermi-
ner les longitudes de cette mer partie de la Perse, sur laquelle il y avait cinq 
à six degrés d’incertitude… Dans ce voyage il fut 
battu et volé, (obligé de se déguisé en marchand 
pour se fondre dans la masse) et il rapporta une 
fièvre qui dura dix huit mois. Mais il fit la carte de 
son voyage et M. le Baron de Zach l’a publiée. Il 
observa à Casbine3, le 30 juin 1787, une éclipse de 
lune, la plus importante qui ait jamais été obser-
vée..4 Le 14 janvier 17875, il revint à Bagdad après 
son voyage en Perse».

Médecin du Shah de Perse
Dans les villages ou petites agglomérations 

seules quelques personnes érudites entretiennent 
la mémoire collective. La mémoire des Français 
qui ont fait de l’Iran ou une destination défi-
nitive (Jules Richard, Poncet) , ou temporaire 
(Jean-Baptiste Feuvrier) mobilise certains Fran-

1. Ibidem, page 702.

2. Ibidem, page 862.

3. Qasvin, à l’ouest de Téhéran, capitale de la province du 
même nom..

4. De La Lande, Bibliographie astronomique (op. cit.), page 863.

5. Faute de frappe, il s’agit de 1788.

çais, qui mettent toute leur énergie à retrouver les traces de ces 
concitoyens devenus «Iraniens»  le temps d’un séjour. A Saulx 
de Vesoul, petite commune de la Haute-Sâone, région de l’an-
cienne Franche-Comté, qui compte actuellement un peu plus 
de 400 habitants, Jean et Guilaine Simonin consacrent leurs 
loisirs à mieux faire connaître leur illustre concitoyen Jean-bap-
tiste Feuvrier , médecin à la cour persane de Nasr ed Din Shah  
(1889-1892). 

La mémoire du docteur Jean-Baptiste Feuvrier, un enfant 
du pays , reste très vivace: maison du docteur, sépulture dans le 
cimetière communal, lotissement à son nom.

Né à Saulx de Vesoul le 6 octobre 1842, Jean-Baptiste 
Feuvrier, dit «Joannes», suit la trace de son père alors vétérinaire 
dans la garde impériale à Fontainebleau. Il poursuit des études 
de médecine, une tradition non seulement familiale mais locale. 
Cette petite bourgade, qui compta jusqu’à 1300 habitants à la 
naissance de Jean-Baptiste, reste marquée par une tradition de 
médecins. Sur un siècle et demi, la commune ne compta pas 
moins que  médecins, connus pour leur carrière à l’étranger ou 
régionalement: Claude-Étienne Robert (1770-1847) , médecin 
en chef des hôpitaux de Vesoul et médecin principal des armées 
impériales,  Jean Michel dit Eugène (1819-1883), professeur de 

Feuvrier, Jean-Baptiste (1842 - ca. 1921), sans 
date,  Bibliothèque de l’Académie nationale 
de médecine 
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de Besançon mais aucune trace dans ses archives ne mentionne un quel-
conque voyage en Perse, quoiqu’il ait été passionné par l’antiquité. 

Sans qu’il soit venu en Perse, citons aussi Stanislas Guyard (1847-1884), 
un autre haut-saônois, compatriote du  docteur Feuvrier, dont il sera ques-
tion ci-dessous. Guyard né Frotey les Vesoul, à quelques km du village natal 
de Feuvrier, apprend le persan en Russie puis l’enseigne dès 1868, à 22 ans 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris. Il meurt à 37 ans après avoir 
publié en 1880 un manuel de la langue persane vulgaire. 

Césaire Phisalix, né à Mouthier-Haute-Pierre (Doubs) le 8 octobre 1852 
et mort à Paris le 15 mars 1906, herpétologue, médecin militaire français qui 
mit au point le sérum contre les morsures de vipères..  Il finira professeur in-
térimaire à la chaire de pathologie comparée du Muséum national d’histoire 
naturelle à Paris. Il fut décoré en 1903 de l’ordre du Lion et du 
Soleil  par le shah Mozaffaredin Shah  à la suite de la visite de ce 
dernier au Museum en 1902  . 

Plus proche de nous, Madame Janine Guyon, une bretonne 
qui finit sa carrière comme sage-femme à  Vesoul, sera nurse à la 
cour des Pahlavi de Reza, le fils aîné de Mohammed-Reza, dans 
les années 1960, tout comme Evelyne Comte de Saint-Claude, 
gouvernante à la cour  dans les années 70.  

Un astronome sur les routes de Perse
Pierre-Joseph de Beauchamp1 
Rien ne prédestinait à la carrière orientale de ce franc-com-

tois, né à Vesoul le 29 juin 1752, et qui entre dans l’ordre des 
Bernardins en 1767, où son oncle Miroudot du Bourg avait une 
abbaye régulière. Alors nommé en 1774 évêque de Babylone 
(Bagdad), l’oncle  appel le neveu à ses côtés. Envoyé à Paris 
pour être formé à cette future mission tant spirituel que diplo-
matique2, le jeune Beauchamp se découvre une passion pour les 
sciences. Il suit alors en 1780 les cours de Jérome de La lande, 
célèbre astronome, au Collège de France. «.. je secondai ses disposi-

1. Cdt FOUR (1932), «un Comtois à Babylone, Beauchamp, missionnaire, as-
tronome, diplomate (1752-1801)», in, Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres, 
sciences et arts de Besançon, pages 197 et ss. et SADOUGH Hoda (2010), «Etudes 
sur le monde iranien en France», in, Revue de Téhéran, n°61. Le LANDE J. 
(1803), «Notes biographiques sur Beauchamp», in, Bibliothèque astronomique, 
pages 672,682,692,702,784-785, 862-864;     Le LANDE J. (1784-juin, juillet), 
«Observations faictes en Asie par M. de Beauchamp, vicaire général de Baby-
lone», in,  Journal des savants, pages 989-90, 1405, 1410.

2. Comme de nombreux missionnaires, il sera le correspondant non officiel 
du Ministère des Affaires Etrangères à Bagdad. 

tions par l’astronomie, en lui faisant voir combien il nous 
serait en Asie..3». Il part  pour la Syrie et arrive à 
Alep le 18 septembre 1781 en compagnie de son 
oncle qui ne peut poursuivre le voyage de Bag-
dad par les pistes caravanières et continue seul. 
Il remplit alors les fonctions de vicaire-général à 
l’évêché de Bagdad. 

Parti de Bagdad le 6 avril 1787, il y retournera  
le 14 janvier 1788 «dans un état de dépérissement dont 
il a bien de la peine à revenir»,  après avoir séjourné 
à Ispahan, malade et avoir tenté une virée vers la 
Caspienne. Il avait été chargé par l’Académie des 
Sciences de déterminer les longitudes des rivages 
de la Mer Caspienne, très mal connues alors. Par-
ti pour Rasht le 12 juin 1787, il est soupçonné 
d’espionnage, rançonné. Découragé il rentre à 
Ispahan le 1er aout. Par la suite, nommé en 1795 
consul à Mascate par Napoleon, il n’occupera ja-
mais son poste pour cause de santé.

De la Lande encense en 1790, les travaux de 
Beauchamp, au Moyen-Orient, dans la lignée des 
savants encouragés par le calife Harun al-Rachid 
aux premiers siècles de l’islam: «… un retour qui 

3. Homélie de Jérome de La Lande lors de la disparition de 
Beauchamp en 1801, in, Bibliographie astronomique (1803- An 
XI), Paris, Imprimerie de la République, page 862.

Portrait de Pierre-Joseph de Beauchamp, par François-Ma-
rie Rosset, huile sur toile,1781, musée Georges-Garret
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La campagne de Bonaparte en Egypte oriente les intellectuels vers l’Orient. Une passion se crée, une stratégie 
aussi. Le gouvernement français vient de comprendre la position stratégique de la Perse sur la route de l’Orient, 
d’où proviennent la majorité des produits manufacturés. Même si auparavant les initiatives personnelles de voyage 
en Perse furent nombreuses, et cela depuis le Moyen-Âge et plus particulièrement depuis le  XVIIe s, le XIX e est 
un tournant, provoqué d’une part par les souverains perses de copier l’occident après le mirage de Napoléon et côté 
français la compréhension de l’intérêt stratégique que représentait la Perse, nœud vital sur l’ancienne route de la soie. 

De la Franche-Comté, province des bordures est de la France, contigüe à la Suisse, française que depuis 1674, plu-
sieurs citoyens partiront en Perse pour le travail, peut être aussi par Passion, certains y décèderont. C’est d’autant plus 
exceptionnel que cette région était peu peuplée (1 million d’habitants en 1850) . Cette présence franc-comtoise aura 
encore quelques illustrations à la cour des derniers souverains pahlavi dans la période d’après la 2eme guerre mon-
diale.  Parmi les Franc-Comtois qui séjournent en Perse, citons le médecin-pharmacien- explorateur Charles-Jacques 
Poncet , originaire de Saint-Claude dans les montagnes du Jura (1655-1706) qui décèdera à Ispahan où il sera inhu-
mé, alors qu’en fin de carrière il se rendait en Inde; missionnaire, cartographe, astronome Pierre-Joseph Beauchamp 
(1752-1801)1, originaire de Vesoul , visite la Perse en 1787 alors qu’il occupe le poste de vicaire général à l’archevêché 
de Bagdad. Il est accompagné par un autre franc-comtois, François-Marie Rosset (1743-1824), peintre-sculpteur, 
originaire de Saint-Claude2. Pierre-Adrien Pâris (1745-1819), né à Besançon, archéologue et architecte , membre de 
l’Académie d’Architecture, peint à la plume Persépolis, le tombeau de Darius, conservés à la Bibliothèque Municipale 

1. voir ci-dessous

2. Qui rapportera des aquarelles à la plume sur la société perse, déposées à la Bibliothéque Nationale de France.

La Perse du XIXe siècle : 
Une destination prisée pour les Franc-comtois
Jean-Claude VOISINI

I. Historien et archéologue, rédacteur en chef  du magazine Paris-Téhéran
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