
 
 
 
 

 شاهنويسي ناصرالدينسفرنامه

 *نگاهي ديگر

 

 ايرج افشار

 

 ، باار1290شاه قاجار سه بار به اروپا سفر كرد. بار اول در سال ناصرالدين

 قمري. 1306ر7و بار سوم در سال 1295دوم در سال 

 (1)اش طبع شاداو براي اين هر سه سفر، سفرنامه نوشت و هر سه سفرنامه

هاي ملخصا  باه زباان انسل  ا  مربوط به فرنگ، ترجماه و از اين سه سفرنامة

 (2)انتشار يافت.

شاود شار  اي كه در اين گفتار ساخي  از نن باه م اان نورده م سفرنامه

شاه به فرنس تان است كاه اااا اصال  نن در ق اع دوم ن م افرت ناصرالدين

 راترحل  بالفاصله پس از بازگشت شاه به ايران به اااا رسا ده باود و انتشاا

شرق نن را در ق ع دلپ يد امروزي ا كه ق اع وزياري اسات ا تددياد اااا 

 (.1363عك   كرده، تا به خط خوشيويس نخ ت ن نن در دسترس باشد )تهران، 

سفر دوم را نغاز كارد و  1295االول شاه روز پيدشيبه نخر رب عناصرالدين

هار مااه و اياد روز جمعه نهم شعبان همان سال به طهران باز گشت. اين سفر ا

                                                           

 *. نييده، سال يازدهم )1364(، صص 39 تا 48.
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هاي قفقاز، روس ه، له تان، اطريش، نلمان، فران ه روز مدت گرفت و از سرزم ن

 ديدار شد.

* 

عيا  ماي است شاهانه، نوشتة يك شاه است. به اين سفرنامه، طبعاً سفرنامه

دان ته است كه هراه كارده ياا كه نوي يده در نسارش سفرنامه خود را نزاد نم 

خواسته و ننچه با سران كشاورهاي اروپااي  طار  كارده، م ديده يا شي ده و يا 

مانيد يك س ا  به رشتة قلم درنورد و به نوشتة خود جيباة سايدي و تااريخ  به

، وضع اساس  بدهد. توجه او در سفرنامه ب شتر به معرف  طب عت، كوهها و دشتها

نانشايا  پذير باراي م اافرهاي اشمها و ديدن راهها و عمارات شهرها و تازگ 

راست  در وصف جغراف اي طب ع  مخصوصاً حالت ب ابانها و كوههاا و است، و به

ذير و در اين زم يه نوشاته اسات دلپا رودها و گل و گ اهها تواناي  دارد و هراه

 خواندن  و گاه نزديك به ذوق شاعرانه است.

شااه و هاي ناصرالدينسافرنامه براي خوانياد  كيدكااو كياون ، خوانادن

الي س ور ننهاا الدين شاه ب شتر از اين نظر جالب توجه تواند بود كه از البهمظفر

بر نحو  تلق  نن دو پادشاه از علم و تمدن جديد و جامعاة اروپااي  نن روزگاار 

ان  فرهيس  و علم  بم لع شود و دريابد كه سالط ن ما در برخورد با مدموعة م

در خود يافتاه بودناد. درسات  يو تمدن  غرب و حت  ظواهر ننها اه نوع تأث ر

است كه سابقة نشياي  ابتداي  ما با فرنگ از عصر صفوي است، و درست اسات 

تر با اروپا اي م تق معلت م ائل س اس  و نظام  راب هشاه بهكه در عهد فتحعل 

وجود نمد و در دور  محمدشاه ادامه يافت ول  ترديد نبايد داشت كه سفرهاي به

وجود نورد و اي ديسر در نشياي  ايران ان با فرنگ بهه اروپا وجههشاه بناصرالدين
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شاه ب  اري از رجال و شااهزادگان باه اروپاا رفتاه هرايد كه پ ش از ناصرالدين

توان ت نن تأث ري را داشته باشد كه سفر شااه دارد. يك نم بودند ول  سفر ه چ

شااه باراي تااري  نهاي هار ساه سافرنامة فرناگ ناصرالديترديد نوشاتهپس ب 

شياس  ايران ان از ميابع اساس  و اص ل است، اگراه سفرنامة رضاقل  م رزا غرب

 شاه پ ش  و ب ش  دارد.هاي ناصرالدينو ديسران بر نوشته

ه از مظاهر فرهيس  و تمدن  فرناگ توجا شاه در اين سفرنامه به ايدگونه

 نداب و رسوم ايرانا  مغاايرتم الب  كه با  جا ن بت به موارد ودارد. او در همه

ادمان  دارد، يا نثار و اش اي  كه در ايران وجود نداشته و موجب سهولت و يا شا

 در زندگ  بوده از سر ح رت و شايد ح رت سخن گفته است.

هاا و جاهااي هاا و كلوبق مت  از اين سفرنامه به معرف  كاخهاا و موزه

عا  برداشات ساخن اماري طب  گونهتفريح  و مراكز نظام  اختصاص دارد. اين

كييده شاه را به اياان مكانهااي  ( زيرا دول پذيراي 65طور مثال صفحه است )به

اند، نااار سخن از زندگ  عادي دادهبرده و گردش م كه شكوه شاهانه داشته م 

وط بازار و كواه در اين سفرنامه كم است و اگر گاه  ه ت مرب و عموم  مردم

 ت.به سرزم ن قفقاز اس

كييده است. با نوك قلم، سرسابزي نبادان  صحراهاي اروپا براي شاه خ ره

 راه له تان به برلن را اي ن مد م كرده است:
طور يا زراعت غله بود يا امن و سبزه و گل ... ال  برلن تمام صحرا هم ن

يا جيسل، در تمام خاك له تان روس درحق قت دياه و قرياه و نباادي متصال 

م اسات... )ص حق ميتهاي نبادي را دارد و اغلب زراعاات هام دياهم بود. البه

99) 

درحال  كه ب ابانهاي ايران باه اشامش خشاك و كشات و ورز رعايااي 
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ماية او فق رانه بود. مشاهد  گاوهاي تيوميد در نمايشساه دام در پاريس او را بر كم

 نن داشت كه اي ن بيوي د:
 ه با هم موازنهرا از هر واليت  نورد اللحم... هر ق م از اين ح وانات مأكول

تر كس كه ح وان فربهتر است و ننكييد كه كدام بزرگتر و كدام فربهو مقابله م 

وها ديده شد كه به گا حقيقةً دهيد. اما داشته باشد به او مدال طال يا نقره م 

 اين ااق  و فربه  ه چ ح وان ديده نشده است. از فرط ااق  اشم گاوهاا از

 د.قدر يك ف ل گوشت داشتي ايد، بهخواست ب رون به م حدق
 

طب ع  است كه شااه در نن نمايشاساه گاوهااي مازنادران را پا ش اشام 

اند و در برابار ننهاا بزرگا  و تيوميادي گوشاتشا ر و كمداشت كه الغار و كم

شود كه مقدار گوشت ننها را با ياك ف ال يافتة فرنگ موجب م گاوهاي پرورش

ي هيسام بازديد از يك انباار نذوقاة نظاام  در حوماة پااريس غاذاها ب يدد! به

 كيد:شده را اي ن معرف  م « كي رو»
... قوط هاي حلبا  زيااد كاه درش را محكام ب اته بودناد دياده پرسا دم 

ا  ت؟ گفتيد گوشت پختة گاو است كاه از مملكات اوساترال اي متعلاق باه 

در نن مملكت فراوان و ارزان ايم اون گوشت طور خريده نوردهانسل س هم ن

شاود. وجاه داخال نم بيدند كه هاوا باه ه چاست و خوب قوط هاي نن را م 

كيد. ياك قاوط  را ايانكه گوشت تا ده سال اگر توي نن بماند ه چ ع ب نم 

تواناد باز كرده گوشتش را نوردند ب  ار تازه و خوب باود... سارباز خاوب م 

 (154بخورد. )ص 
 

ان نن زيرا در اير كيددست ندم  هم توجه او را جلب م  پرورش ماه  به

ها زايمااان بدهيااد و روزگااار مرسااوم نبااود كااه ماااه  خااوردن  را در حوضااچه

 (114نساهداري كييد و به فروش برسانيد. )ص 
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اطالعات  كه درباار  صايايع نظاام  و مراكاز قشاون  داده زيااد اسات و 

داشته   اروپا بوده و نرزوي خام م حكايت از نن دارد كه متوجه اهم ت ت ل حات

اي كه رهاست كه قشون ايران را هم ان فرنگ با ابزارهاي جيس  تازه ب ارايد. اشا

 نوي د:كرده مؤيد م لب است. م  228در صفحة 
ميصابان و دادن پاول نظر نقا وزير مختار پاريس هم براي قرارناماة صاحب

  بماند. ق مت اسلحه و غ ره مقرر شد موقتاً در وييه
 

نوشته است كه با كيت ب الند وزيار جياگ باراي  205همچي ن در صفحة 

اي به مذاكرات خاود اشاره 228اسلحه و غ ره خ ل  صحبت شد و باز در صفحة 

 ميصب دارد.با وزير جيگ اطريش دربار  خريد اسلحه و گرفتن صاحب

 ر پاريس بود.الملل  مشهواين سفر شاه به اروپا مقارن برپاي  نمايشساه ب ن

هاي مملكتهااي مختلاف ديادن رود و از غرفاهشاه ايدين بار به نمايشاساه ما 

اي داشات و باراي ايان امار اساتاد كيد. دولت ايران هم در نن نمايشساه غرفهم 

نوشاتة  ح  يعل  معمار اصفهان  را فرستاده بودند كه غرفه ب ازد و نن ور كاه از

مان ك   است كه پ ش هعهده برنمده بود. او نيد كامالً از صاحب سفرنامه برم 

(. وصاف غرفاة 136از نن عمارت ايران  اك پوزي  ون وين را ساخته بود )ص 

 ايران از زبان شاه اي ن است:
نباد است اما همان مرتباة اول، يعيا  ياك اين عمارت شب ه به برج عشرت

ب از نن كاري در مرتبة تحتان  است كه حوض مرمار دارد و نحوضخانة كاش 

كاري مقارنس رود. روي حوضخانه اطااق نئ ياهجهد. بعد پله خورده باال م م 

ها و درها و بخااري ايان عماارت هماه را از ب  ار ب  ار خوب  ساخته، پيدره

 (136نييد... )ص اند. مردم خ ل  به تماشاي اييدا م ايران ساخته نورده

 نوي د:در دنبال نن م 
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نالت طرب ايران ، خاتم و غ اره كاه از قاراري  متاعهاي خوب داشته حت 

ودناد. باب طرب را به اهل توماان خرياده نن نالت و اسبگفتيد يك  ازكه م 

هاا و فرشاهاي هاي يزد و كاشان و غ اره و غ اره، قال زريهاي اصفهان، پاراه

خرنادو خوب. متاع ايران خ ل  در اييداها مرغوب است و به ق مات اعلا  م 

 فعت دارد...يك بر ده مي
 

رود. هاي كشاورهاي مختلاف ما شاه ايد بار به ديدن نمايشساه و غرفاه

ديدن اين نمايشساه كه در جهان نن روز كاري شاسر  باود در شااه اياران هام 

گونه عبارات تأث ري فوق تصور كرد و ب  ار طب ع  است كه وصف نندا را با اين

 ب اورد:
اسات و از هار ملات و دولات و همه بياي اك پوزي  ون از نهان و بلاور 

مملكاات و متاااع و ندم در اييدااا ه اات ... اگاار بخااواهم شاار  تروكااادرو و 

اك پوزي  ون ... و وضع داالنهااي تاوي اك پوزي ا ون و جاواهرات نف  اه و 

ره را اش اي  كه از دو پول ال  صد هزار تومان ق مت و ارزش دارد و غ ره و غ 

قدر شاهيامه به دست گرفتاه حده بهعل  بيوي م و تفص ل بدهم بايد يك كتاب

تا مدت  كه اك پوزي  ون برپاسات هماه روزه از صابل الا  صابل روز ديسار 

هم متصالً بيوي م و باز عشري از اعشار و انادك  از ب ا ار نن را هرگاز نخاوا

توان ت بيوي م. تا شخص به اشم خود نب يد محال اسات بتواناد باا خ اال و 

 (134-133كيد و متصور سازد... )ص  تصور همچه وضع  را مد م
 

كيد كه اگار بخاواهم توصا ف كامال و و ايد بار اين م لب را تكرار م 

حااده الزم دارد. بازديااد از ق اامت شااامل از اك پوزي اا ون بيوي اام كتاااب عل 

كياد و نساارش تفصا ل  را در ايان نالت اروپاي  تأث ري خااص در او م ماش ن

 داند. نوشته است:ب م مورد براي سفرنامة خود مياس
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هاي فران ه و بلد اك شود داخل شده ماش نها م از دري كه داخل ماش ن

 و انسل س و روس و غ ره همه را به دقت ديديم. خ ل  طول كش د تا رسا ديم

به ارخ )كه مقصودش ماش ن است و در اغلب موارد باه جااي ماشا ن كلماة 

  ار امار عد اب و وضاع به كه كيد(. اسباب ااا روزنامارخ را استعمال م 

غريب  است. كاغذ روزنامه را كه هشات هازار ذرع كاغاذ ياك وصال و ياك 

اند به يك اسباب نوردمانيدي كه از نندا باال نمده زير ارخ پاراه است پ چ ده

االتصاال روزناماه اااا شاده برياده ب ارون رود و از نن طار  عل ااا م 

 ( 149شود. )ص اا م ا نيد. روزي س صد هزار ورق روزنامهم 
 

ر هدر نن روزگار صيعت ااا روزنامه در ايران به اسلوب سيس  بود و از 

نماد، پاس ارخا  كاه سيگ ب ش از س صد اهارصد ن خة ااپ  به دست نم 

باي ت نظر شاه را جلب كيد و وضع داد م س صد هزار ن خه روزنامه ب رون م 

نالت زنامه بيوي اد. درباار  ماشا نايان دستساه  را براي هموطيان خود در رو

 ديسري كه در نن نمايشساه ديده بود نوشته است:
همچي ن براي ساير صيايع اسبابها و ارخهاي خوب ب  ار غرياب اختاراع 

شاود و شده است كه در كمال سهولت و نسان  هريك از مصيوعات ساخته م 

اناد ر كردها كاه مادوساازي: ياك صافحه حلبا  رلب نيد. ماثالً حبه عمل م 

گذارند زير يك اسباب  و با اسباب ديسر نن را فشار داده فاوراً ياك لسيچاه م 

اند كه نب را از جاي گاود هذا ا زهاي ديسر. اسباب  ساختهشود وقس عل م 

كشد يعي  اگر بخواهيد از پاي كوه دوي ت ذرع  نب به باالي نن ببرند باال م 

 (149با اين اسباب ممكن است... )ص 
 

نسار ب شتر باه مظااهر طب عات و پاس از نن باه اگراه توجه اين سفرنامه

ساختمانها و تأس  ات فرنس  كه اشمس ري و تازگ  داشته مع و  بوده اسات 
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گاه  هم از عوالم فرهيس  فرنس ان ياد كرده و تلويحااً توجاه داشاته اسات كاه 

ديادار از مدرساة طور مثاال در اناد. باهها گرفتهها در اي ن اموري پ شا فرنس 

 ته است:شكورهاي پاريس نو
ب  ار مدرسة خوب  است. يكصد و س  نفر كورهااي جاوان از زن و مارد 

نماييد. عمد  صيعت ننهاا سااز و نواز اسات. همسا  درنن مدرسه تحص ل م 

جمع شدند كمانچه زدند و نواز خواندناد، پ اانو زدناد و خاوب زدناد ... هار 

ق  يك دستساه پ انو باود و اغلبا  هام صايعت كوري اطاق  دارد و در هر اطا

نموزند. از كارشان ايد وصله باه يادگاار بچسانه و غ ره م باف  و لباسجوراب

 (166گرفت م ... )ص 
 

ه در نن روزگار كورهاي ايران از اي ن ترت بات  محاروم بودناد، ديسار اا

ود بود كه از وجشاه در نندا رسد به اييكه وسايل خواندن داشته باشيد. ناصرالدين

 الفباي مخصوص كوران م لع شده و دربار  غرابت نن نوشته است:
اند كه غرابات دارد. يك نوع الف و بائ  براي ننها اختراع كرده و ااا زده

شود كه عدد حرو  برج ته كلمات است. كور حرو  روي كاغذ برج ته م 

 ند ...خوادست روي ننها مال ده هر كتاب  باشد در كمال خوب  م 
 

نسرد ب ش از يك هم ن شاه  كه به اشم اعتيا به احوال مدرسة كوران م 

( مصرو  180صفحه از سفرنامه را به بيدبازي م مونها و رفتار معلم ننها )صفحه 

ماند كه پادشاه ب  ت و ايد كرور مخلوق گاه  كرده. پس خوانيده در تعدب م 

نورد كاه از نباودن ننهاا سفرنامه م  شود و م الب  را دربمانيد يك ندم عادي م 

دان م كه ب ا اري از جهاانسردان ناام  كيد. ازطرف  م خوانيده ه چ ضرري نم 

ب وطه هم به معرف  جيگ خروس و بز مانيد شاردن و تاورن ه و ماركو پولو و ابن
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اند و ق امت  يا خرس را به رقص درنوردن و صدها م لب از اين دست پرداخته

الب است. ول  بااز از شااه ياك  هايشان ازلحاظ ضبط هم ن مرنامهاز فوايد سف

 مملكت انتظاري ب شتر ه ت.

شدن  اسات مانياد شاه وصفاغلب از مظاهر مدن  فرنگ براي ناصرالدين

فحة (، موزه )و اشاره به كاتالاگ ماوزه، صا145و  116تماشاخانه )تئاتر، صفحة 

و  86)صافحة  (3)(، س رك96 و 65( و مخصوصاً موز  علوم طب ع  )صفحة 207

حوضهاي (، حمامهاي معدن  و مخصوصاً االه168و 107(، نكواريوم )صفحة 97

 ( و126و  111و  44(، كلوب )صافحة 217، لوكومت و )صفحة (117)صفحة  ننها

، 96، 87هاي (، بالاه )صافحه134(، اپارا )صافحة 167پارك )مخصوصاً صافحة 

شياساند. حت  ه و هوشميدانه به خوانيده م ( و هريك را به طرزي كيدكاوان111

ته و ق عه الست ك  كه كف حمام انداخته بودند تا ك   نلغزد برايش تازگ  داشا

مثل  كناز مداد پاك»نوي د: كن است م تصور كرده است كه نن از نوع مداد پاك

( و 117)صافحة « اند كه پاي ندم نلغازدشبكه ا زي ساخته روي مرمرها انداخته

كئوااو كاه ماداد »ضمن تعريف لباس غواصان ننهاا را از ماواد  170ر صفحة د

 دان ته است.« كن باشدپاك

پ ايدد. از م ان رسوم و مظاهر هيرهاي فرنگ و فرنس اان نواز ننهاا را نم 

از ومردي ديسر به ن»نوي د: كرده. صراحتاً م اون از مفاه م نن ا زي درك نم 

نمده و هرجا كه پرد  از نقاش  فرنس  خوشش م ( اما 157)صفحة « كريه خواند

 نقاش  خوب ديده تعريف كرده است. اين اياد ماورد را از نوشاتة او يادداشات

 كيم:م 
ها و سوزنهاي زياد است كه هراه پرده و نقاش  خوب بوده در ا انبار پرده

در  104اند، يك پرد  بزرگ صورت من هم ننداا باود )صافحة نندا انبار كرده
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 ت از قصر ويلهلم در برلن(.صحب

هاي نقاش  از عمل نقاشاان قاديم و تاازه و از هار ق ام و هرجاور ا پرده

هاي ب ا ار خاوب دارد. )صافحة اند. پردهخ ل  ا ده و به ديوارها نصب كرده

203) 

اند و ماا هاي صورت ب  ار اعل  براي فروش گذاشتها در هم ن تاالر پرده

در صاحبت  182اب كرده خريديم. )صفحة س  و شش پرد  ب  ار خوب انتخ

 از ماگازن دو لوور(
 

خوانيدگان ق عاً توجه دارند كه سابب ايان برداشات شااه ناشا  از ذوق 

 اوست كه خود در هير نقاش  دست  داشت و طرحهاي خوب و زيبا از او اكياون

 ت.ها ااا شده اساي از ننها در كتابها و مدلهدر دست است و عده

ده شاهزادگان فران وي )مات لد( كه روزي شاه را دعوت كارنوشتة يك  از 

د هاي نقاش  ميزل خود را به مياسبت ننكه شاه نن را پ يديده بوبود يك  از پرده

 (148و  141هاي كيد. )صفحهاي به شاه پ شكش م ايد روز بعد با نامه

ها از دياادن يكاا  از بازيهاااي نمايشااسران بااه ياااد در يكا  از تماشاااخانه

افتد و اون شباهت  در ذهايش از نن دو باازي روي م « هرانطبازيهاي مقلدين »

 (166)صفحة « مزه نبود.ب »نوي د نورده بود م 

يك  از عدايب اتفاقات اين سفر حادثاة ت رانادازي باه ويلهلام امپراطاور 

شاه به ديدن او رفتاه باود. پاس از اييكاه شااه باه است در روزي كه ناصرالدين

شاود گاردد و ويلهلام باراي گاردش ساوار كال اكه م ه خود باز م استراحتسا

شخص  از طبقة سوم عمارت  نزديك به قصر دو ت ر تفيگ سوي كال اكه خاال  

شاود دعاوت رساند ول  موجب م اي به ويلهلم نم كيد. اگراه ت رها صدمهم 

ن شااه تفصا ل اياهم بخاورد. ناصرالدينب ي  شده بود باهشام  كه نن شب پ ش
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اي دارد كاه نوشته است. درمورد ت رزنيده اشاره 104-100جريان را در صفحات 

اي است كه نن زماان در اروپاا پ ادا حكايت  از اطالع او از جريانهاي فكري تازه

 شده بود. نوشته:
زده اسات خالصه يك نفر هم توي كواه بعد از حدوث اين واقعه داد ما 

است ياا نمارده اسات. نن زن بادذات را كه خوب شد امپراطور را زدند. مرده 

 گرفتيد و نن شخص را هم كه تفيگ انداخته است خواستيد بس رند باا طپانچاه

رده يك نفر پول س را هم زده بعد ظپانچه به سر خودش زده است. اما گفتيد نم

زنده است. اسم اين شخص دكتر شارل نوبل يگ و از خاندان معرو  است. دو 

كييد. اما اييها از طبقة موساوم باه س  ال  ات خدمت م برادر او هم در قشون 

دموكرات ه تيد كه بر ضد قاوان ن و ت الط جدياد اعل ح ارت امپراطاور و 

 (104مارك ه تيد اه در قانون مذهب  اه در دولت . )صفحة زپرنس ب 
 

درمورد نن زن و عبارت اخ ر شااه گويااي دقات توجاه او « بدذات»كلمة 

اند خواساته ال دموكراتهااي نن روز اروپاسات كاه م ن بت به نظر و فكر سوس

ماداري و هاي سيت  را به اصول جدياد دولتحكومتهاي استبدادي و امپراطوري

 طرز نظام تازه اقتصادي تبديل كييد.

شاه در مذاكرات خود با س اسا ون و رجاال اداري اروپاا ساع  ناصرالدين

ورهاي فرنگ دار  امور كشهاي مختلف اداشته است اطالعات  در خصوص زم يه

طاور اي از مذاكرات خود را با وزير مال ة فران اه اينبه دست نورد. ازجمله شمه

 نقل كرده است:
وزير مال ة فران ه روزي به ح اور نماد. ندم قاابل  اسات. از وضاع اخاذ 

مال ات و غ ره صحبت زياد شد. مثالً هركس خانه در شاهر دارد باه تفااوت از 

حاده دهاد و هكاذا از ح واناات هام عل د  مقرر مال ات م روي م زان و قاع
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 (190گ رند. )صفحة مال ات م 
 

پاي  هيوز كه هيوز است براي ما ايران ان مال ات و عوارض گرفتن دول ارو

از صاحبان ح وانات خانس  )سگ و خرگوش و گربه و ط ور( جاي عداب دارد 

شاه هام شود. شايد ناصرالديننيد اصول  اي ن در اروپا رعايت م داو اغلب نم 

لم از باب تعدب خاطر خويش اين نكته را در سفرنامه ق د كرده است. ورنه م ا

كرده است كه از نن ترت اب در اياران تقل اد كياد. است كه به مغزش خ ور نم 

معيا  كاه بادين «. ساعت فرنسا »همانيد است با نن ذكر مق اس زمان بر اساس 

نورد و م لم است كاه در بازگشات باه م « ساعت فرنس »اغلب وقت را با ق د 

 برده است.كار م را به« از شب گذشته»و « از دسته گذشته»ايران همان 

هاي مختصاري از زنادگ  دقت نظر او در بع   از مواقع متوجاه گوشاه

هاي پاريس ماوقع  ا كيد كه كال كهطور مثال اشاره م مردم هم بوده است. به

كييد روي صيدل  كال كه به خواب كه صاحب كال كه يا م افر خود را پ اده م 

هرياك هام ياك در دسات »ا صاحب كال اكه بااز گاردد و روند تا م افر يم 

« كييد از خ تس  خوابشاان بارده اساتروزنامه است كه تا شروع به خواندن م 

ماردمش گفتاه  شهر پاريس و نرام سروصداي  (، يا اييكه دربار  ب 151)صفحة 

ا  ... و صداي باوق جز صداي قرقر كال كه و عراده و صداي كال كهبه»است: 

 نوي د:ديسر ه چ صداي  در نن شهر ن  ت و در دنبال نن م « بوسامي 
همه مخلوق از هر جور از بازرگ واقعاً محل ح رت و تعدب است كه اين

هاي كوااك از هاي پ ت حت  بچاهو كواك حت  در نخرهاي شهر و كواه

زند و دو بچاه شود و ابداً ك   بليد حر  نم قاعده بليد نم احدي صداي ب 

كييد. هر ك   پ  كاار خاود اسات و سار هرگز دست و يقه نشده و نزاع نم 

 (135زنيد. )ص رود و با يكديسر به نحوي حر  م پاي ن انداخته راه م 
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  ست با روش و ترت ب حار  زدن مردمااي ااين عبارت در حكم مقابله

ديده است و در قبال روية بليد بلياد حار  هاي تهران م ها و محلهكه در كواه

اند تعدب كارده باوده كردهها نرام نرام صحبت م زدن خودمان از اييكه پاري  

است. از شرح  هم كه راجع به طرز گردش مردم در پاركها نوشته اسات خاوب 

 نوي د:. م به تفاوت رفتار اجتماع  دو قوم توجه داشته است شود كهمعلوم م 
زنيد... عموم مردم اذن دارناد كاه از دروازه عصرها و شبها نندا موزيك م 

داخل شده صبحها و عصرها در اييدا گردش كيياد. عصارها كاه هماه زنهاا و 

ها كييدگان توي اميهاي گردشنييد و سسها و تولهها و غ ره به گردش م بچه

 (203كييد خال  از تماشا ن  ت. )ص دوند و بازي م م 
 

، 51هاي صافحه0« باغ عامة ملا »را به « پارك»شاه در ايد جا ناصرالدين

( عيااوان كاارده اساات. 227صاافحة 0« پاارك»( و يااك بااار هاام بااه صااورت 91

 كار برده است يك  از فوايد اين سافرنامهاص الحات  كه او برابر لغات فرنس  به

 سازد.زيرا ما را تاحدي بر سابقة ورود مفاه م فرنس  نگاه م است 

( را اص الح  معادل نساامبله ناسا ونال  156)صفحة « خانة ملتمشورت»

Assemblée Nationale داده، موزائ ك را به صورت موزائ ق ضبط كرده و نن  قرار

رد باه (. در اغلاب ماوا144، 105دان ته است )صفحة « خاتم»و « مزوق»را قرين 

جاي كشاور نم اه )اطاريش( جاي ماش ن كلمة ارخ را استعمال كرده است. باه

، 91، 90، 77(. حااكم قلما  و نظاام  )صافحات 231نم تان را نورده )صفحة 

را  acte( را به جاي حاكم كشوري و لشكري مص لل سااخته و نكات 234، 127

(. 116فحة ترجماان  كارده اسات )صا« پرده»ايانكه امروز هم مص لل است به 

( از مص لحات خاص اوست براي سرود تهي ات. در 53)صفحة « تهي ت موزون»
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كيد كه ايان گل  اكياون باراي ماا شاياخته ياد م « ياس ش روان »از  91صفحة 

 ن  ت.

اش اي دارد. اون در نوشتهاز ق مت اجياس در پاريس به گران  م وه اشاره

اسات كاه ناشا  از مقاي اه باا طعام هاا نماده هاي  هم را جع به طعم م وهنكته

 مياسبت دارد: هاي ايران است نقل ع ن ننم وه
جات اين فصل در پاريس از اين قرار است: نلوبالو گ الس، اماا هاردو م وه

يك طعم دارند، نه تارش اسات ناه شا رين، معلاوم ن  ات ااه طعما  دارد. 

ت اماا تعريفا  مزه است. طالب  ه زردنلوي خوب  دارد. انسور هم دارد اما ب 

رتقاال پندارد. اند ر س اه دراز، بادام تاز  خوب، خ ار اما خ اار خاوب  نادارد، 

نب اسات، ل ماوي تارش، بادنداان هام دياده شاد اماا مزه و كمه ت اما كم

 لك و غ ره ه ت. اماا اجات ديسر هم از قب ل طعم ن  ت. بع   م وهخوش

نيد مثالً ياك گرمخانه عمل م هم در  ها ب  ار گران است. اغلبهمة اين م وه

 (143جات. )ص روشيد و همچي ن ساير م وهفطالب  را دو تومان م 
 

هاي  كه نندا ديده بود پرداخته و نوشاته در دور  اقامت وين به شر  م وه

 است:
شد: هلاو دارد اماا خاوب ن  ات،  ديدهجات  كه در اين فصل در وين م وه

نوردند. خ ار دارد اماا مثال مخانه عمل م ناس ب  ار خوب داشت كه در گرانه

ها دارد و مثال خ اار اياران ن  ات. همه خ ارهاي فرنس تان پوستش برنمدگ 

اي ندارد. گرمك يعي  طالب  اما وراي نوع طالب  ايران است و اغلب در سر مزه

خوردناد كييد )مقصودش نن است كه به عيوان دسار م شام و ناهار صر  م 

ااشت(. نلوبالو و گ الس، ا لك كواك جيسل ،  ان به هيسام ن منه مانيد ايران

جات. اما نه اين است كه نب و همچي ن ساير م وهاند ر س اه دراز، زردنلوي كم

در وين تيها م و  خوب نباشد. در اغلب بالد فرنس تان به واس ة رطوبات هاوا 
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 (227شود ... )صفحة و زيادي باران و كم  نفتاب م وه خوب نم 
 

 ناصارالدينها است مياسب است گفته شود كه بر سر م وه اكيون كه سخن

ان ده را باه ايران اان شياسا« ت اول»شاه در اين سفرنامه گل نفتابسردان و درخات 

كارند و تخمة نن را گردان نوشته است در روس ه زياد م است. دربار  گل نفتاب

(. از هما ن 241)صفحة  «خورندته م ها بخصوص زنها متصل شك همة رع ت»

گردان نيد كه در نن وقت هيوز م اان ايران اان خاوردن تخماة نفتااباشاره برم 

 مرسوم نبوده است.

ت لاول درختا  اسات »جا نوشته است كيد. يكدر دو جا ياد م « ت ول»از 

اي ( و در جاي ديسر باه نكتاه102)صفحة « مشابه نارون ول كن گل مع ري دارد

شياساان اسات. نوشاته اسات: قبول صاحت نن بار عهاد  گ اهپرداخته است كه 

اما گلهاي كوااك زرد ب ا ار مع اري دارد  درخت ت لول كه شب ه نارون است»

ل ف اي صحرا را مع ر كارده اسات. در جيسلهااي كيعي  ايان مع ر است كه 

 (172)ص « ايران هم از اين درخت ه ت و ديده شده است...

 كه يك مقام رسام  اياران ا نن هام پادشااهشايد براي نخ ت ن بار بوده 

كيد و شارح  مملكت ا از يك مؤس ة شرقشياس  اروپاي  )در وين( بازديد م 

شااه  راجع به نن در سفرنامة خود گيداند. از اين ديدار اه نكتة مهم  در ذهان

نيد كه ما را از تاأثر دان م و از نوشتة او هم ا زي به دست نم نش ته است نم 

 وجود او نگاه سازد، ننچه نوشته اين است: ق  ه در
بود، س  نفر شاگرد دارناد  كواك از نندا رفت م به مدرسة شرق ه ... اطاق 

كه در نندا زبان عرب  و فارس  و ترك  عثماان  و فران اه و يوناان  تحصا ل 

اي پ ش كييد. از هر زبان هم معلم داشتيد. نش ت م اول يك نفر شاگرد نم هم 
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به زبان فارس  خواند و ايد فرد شعر از كمال اسمع ل، بعد گل اتان نمد خ به 

خواندند. بعد در عربا  و تركا  و خوب م ش   سعدي را شاگردان خواندند،

 (.207غ ره امتحان دادند. )صفحة 
 

نوي اد: نورد و م جا نام رئا س مدرساه را كاه باارب باوده ما در همان

 «.زندخودش فارس  را ب  ار خوب حر  م »

نيد كه نامشان ج ته گريخته در ها م در اين سفرنامه نام بع   از فرنس 

هاي ايران ان و كتابهاي دور  ناصاري نماده و ل اف كتابهاي خاطرات و سفرنامه

 شاه به اه مياسبت  نامشان درج شده است.دارد بب ي م كه در سفرنامه ناصرالدين

ر كه ساالهاي درازي را د )نم اوي( از مهيدسان  بودكاست سرخان اطريش 

 برداري از راههايخدمت ايران گذران د و در راه سازي خراسان، مازندران و نقشه

ده شاه در اين سفرنامه به مياسبت نن از او ياد كارناصرالدينديسر ايران كار كرد. 

ت: است كه در ق مت  از اين سفر با شاه همراه شده بوده است. شااه نوشاته اسا

د هيدس نم اوي هم كه مدت متمادي در ايران و نوكر دياوان باوكاست سرخان م»

 (108)ص « نيد.در برلن به ح ور رس د در ترن است و همراه ما م 

باا م ا و »نوي اد: بارد و م نام م  132ب برشت ن كه شاه از او در صفحة 

تون وزيار اماور خارجاة برستن مترجم ال ية شرق ه كه به ن ابت م  و وادييگب 

همااان «  ااه كااه امااروز بااراي مدلااس كيساار  باارلن رفتااه اساات نمااده بااودفران

كازيم رسك  ب برشت ن معرو  است كه ديوان ميواهري دامغان  را ااا كارد و 

هاي ديسري دربار  ادب و تاري  ترجمة قرنن را به فران ه ميتشر ساخت و نوشته

م پاوالك را نورده ايران دارد و ن ازي به داميه يافتن قلم من ندارد. شاه ناام حكا 

است. پوالك طب ب  است كه سالهاي درازي از عمر را در ايران گذران د و پزشك 
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باي ت در سفر شاه به فرنگ به ح ور شاه برسد. دربار بود و طب ع  است كه م 

 نوي د:شاه راجع به او م ناصرالدين
 حك م پوالك حك م قديم  ما هم در ن شل بوده است. اماروز اييداا نماده

داده بود به ح ور رس د. قدري الغر شده است. اما زبان فارس  را با اييكه ه 

 (197سال است از ايران نمده ه چ فراموش نكرده است. )ص 

ش ه يبه دندان از سوئدي شاه فرنس  ديسري است كه شاه در سفرنامه ياد

ست را نورده است. يك بار به هيسام حركت از م كو به سوي پ رزبورغ نوشته ا

و  نالقاسم م  و ه يبه دندان از مخصوص را ديدم كه از راه گ الن نمده بود با ابو»

نيد همديسر را در راه مالقات كرده هاردو ياك ناصرالملك كه از طر  قفقاز م 

ر نهن با ما نماده و وارد پ ادفعه وارد م كو شده بودند. از نندا هم هردو در راه

ت به سوي وطن خود رفت كه باز مراجعا شدند و دندان از موقتاً مرخص  گرفته

كياد و نن در وقات از او ذكار م  235(. بار ديسار در صافحة 80)صفحة «. كيد

 پ وندد.مراجعت به ايران است كه ه يبه در شهر كورسك به همراهان م 

يات فرنس  ديسري كه نامش در اين سفرنامه براي ما ايران ان نشيا اسات ك

سافر شااه از طار  امپراطاور روس فرمانفرمااي  كوتزبو است. او كه به هيساام

شاود از شااه اساتقبال كارده باه له تان بود و موقع  كاه شااه وارد له اتان م 

در عهد خاقان مغفور فتحعل  شااه كاه پيدااه »شاه گفته بوده است كه ناصرالدين

أمور سال قبل از اين باشد براي استرداد اسراي روس با سف ري كه در نن وقت ما

ان مؤلاف ( و او هم92)صفحة ...« بود به اصفهان رفته و طهران را هم ديده ايران 

اي است راجع به ايران كه نقاي محمود هدايت ترجمه كرده و دو بار هم سفرنامه

ااا شده است. نامش موريس بود و زندگ  را در سپاه سري دريااي  و زم يا  

 گذران ده بود.
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 ب  ار نشياسات طولاوزان طب اب فرنس  ديسري كه نامش براي ما ايران ان

 شاه و هم فر فرنگ اوست. شاه نام او را در سفرنامه ايد باار نورده وناصرالدين

 يك بار هم از دختر و خواهر او كه به ح ور رس ده بودند نام برده است.

از  پردازيم كهاز ايران ان  كه نامشان در اين سفرنامه نمده به معرف  ننها م 

ان اند و ديدن نام ننها در سفرنامه ما را متوجاه بادمعتبر نبوده رجال درجه اول و

شاه مراقب نمد و شد ديسار ايران اان  كاه در اروپاا سافر سازد كه ناصرالدينم 

داشته اسات. ماواردي اند بوده و ن بت به ننها نوع  توجه و تفقد روا م كردهم 

 نورم:را كه قابل ذكر است م 

ايد باار باه  ن  )نو  ناصرالملك( است، كه بعدهاخان همدايك  ابوالقاسم

ساال ال ل يس  رس د. در نن روزگار كاه جاوان  كموزارت و پس از نن به نايب

ورده و نبود از ايران به قصد تحص ل به اروپا نمده و شاه در اياد جاا ناام او را 

 (191كيد. )ازجمله گفته است كه ك  ت و به اه سبب م افرت م 

الدوله خان )پ ر مخبرالدوله( است كه بعدها لقب صي عقل ديسري مرت  

يافت و به وزارت و رياست مدلس رس د و در اين سمت كشته شد و در موقاع 

رساد كرد و يك بار باه ح اور شااه م شاه در برلن تحص ل م سفر ناصرالدين

 (.107)صفحة 

  ا  الممالك( است كه در ليادن زباان انسلخان )پ ر حك مديسري رح م

كرده و به هيسام بازديد شاه از اك پوزي ا ون پااريس در ننداا باوده تحص ل م 

ول  حال در ليدن مشغول تحص ل زباان انسل  ا  باوده و »نوي د: است. شاه م 

(. رحا م بعادها در درباار باود و 132)صافحة « زبان را خاوب نموختاه اسات.

 اه ترجمه كرده.هموست كه تاري  ايران تأل ف مارخام انسل    را براي ش
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نورد. ( را هام ما 182خان پ ر م رزا يوسف م تشار )صافحة نام ح  ن

خان در انسل س و فران ه تحص ل طب كرده باود، ديسار ناام م ارزا علا  ح  ن

خان خواهرزاد  مخبرالدولاه را كاه محصال مدرساة ( و عل 185حك م )صفحة 

اناد ن  بودهي م. اييها ك اب ( در اين سفرنامه م 162نظام  در پاريس بود )صفحة 

 اند.كه بعدها در دستساه ناصري صاحب مقام شده

، 143از ايران ان ديسري كه نامشاان نماده عبادالوهاب گ النا  )صافحات 

( قابال ذكار اسات. م ارزا محمادعل  62( . م رزا محمدعل  كاش  )صفحة 235

ا  دوسات لبدها با طاسازي بود و بعكار راهكاش  هموست كه در قفقاز مقاطعه

ا  اسامش شد و ن بت به او محبت و التفات داشته است و در سرگذشت طالب

ن  نمده. حاج  ش   قزويي  ايران  ديسري است كه به نامش اشاره شده اون باا

 پل  بر روي رودي نزديك تبريز بوده و از او ستايش خوب  كرده اسات )صافحة

كوه  را هم باه مياسابت ننكاه وزخان سرت پ سابق فوج ف ر(. نام م رزا كريم25

خان نورد و از قول سپه ااالر م ارزا ح ا نشيود كه به پاريس نمده است م م 

)صافحة « گفت من اذن داده بودم كه براي معالدة خودش اييدا ب ايد»نوي د: م 

166.) 

اي اييك نساه  گذرا به فوايد تاريخ  اين سفرنامه از لحاظ تااري  شاهره

مه افكي م. ضمياً بايد گفته شود كه اون اين سفرناغراف اي  م هاي جايران و نكته

شاه دربار  فرنگ نوشته در ايد جاي نن به اي است كه ناصرالديندوم ن سفرنامه

، 75هاي كيد )ازجمله صفحهتأك د متذكر شده است كه از تكرار م الب پره ز م 

107.) 

امروزه يا از م ان رفتاه دربار  ساختمانهاي  كه در نن عهد شهرت  داشته و 
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و يا در حال ويران  است ايد م لب خوب دربار  اطاق ركي ه در قزوين )صفحة 

، 13، 10هاي پ  و جز نن )صفحه(، كاروان راي ن ك7(، تعم ر سل ان ه )صفحة 3

شااه در عماارت اياروان (، تصاوير دياواري فتحعل 13(، قلعه دختر )صفحة 19

(، 30(، مدرسااة جديااد تبريااز )صاافحة 257 (، باارج انزلاا  )صاافحة52)صاافحة 

باه مياسابت ننكاه  21شود و در صافحة خانة تبريز ) همان صفحه( عايد م جبه

سازد كه نن نبادي اند خوانيده را متوجه م بر سر راه او نمده بوده« كهيام ه»اهال  

 محل تولدش بوده است.

خاود  در اين سفرنامه ضمن شر  م افرت ايد بار باه سافرهاي پ شا ن

م افرت اهل و دو سال پ ش خود باه اياروان و در  56كيد. در صفحة اشاره م 

به سفر س  ساال پا ش  29به سفر نوزده سال پ ش تبريز و در صفحة  17صفحة 

و جز نن سفرهاي پيج سال پ ش باه  88، 78، 76، 75، 61هاي تبريز و در صفحه

 فرنگ را به ياد نورده است.

اروپا در اين سافرنامه اغلاب باه شاكل مرساوم اسام  جغراف اي  ممالك 

امروز م ان ما ضبط ن  ت و مخصوصااً در نامهااي مرباوط باه روسا ه و نلماان 

جا هم اشتباه  عد ب بر او يا بار كاتاب دسات داده و شود. يكتفاوت ديده م 

ويوشاتو نلات اس شالوس اولاد »اي كه اسمش رفت م به قصر كهيه»نوشته است: 

(. درحال  كه اين ايد كلمه يك اسام ن  ات و ساه 125حة )صف« كاست ل است

ياو و»اص ال  فران ه و نلمان  و انسل    است معادل قصر كهياه و باياد م اان 

 فاصله گذاشته شده بود.« اولد كاستل»و « نلت اس شلوس»، «شاتو

ب ي م م امحات  ه ت اصوالً در ضبط اسام  جغراف اي  كه در سفرنامه م 

وف  كتاب بايد به ننها اشاره شود. فعاالً فهرسات رد ااا حكه درصورت تددي
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ايام، اعالم را م ابق صورت  كه در متن ضبط شده است به نظام الفبااي  درنورده

كي م. در پااريس بولاواري باه ناام طور مثال يك  از تصرفات شااه را يااد ما به

صافحة ه ت و نن اسم در اين سفرنامه بولوار عثماان نماده اسات! )« موسمان»

188.) 

شايد كه در اين يادداشت سخي  گفته شود. باراي نگااه  ب ش از اين نم 

و براي اطالعات تااريخ   256و  156هاي گوي نوي يده به صفحهبر ذوق ل  فه

 مراجعه شود. 242ر  ايس ز( به صفحة طور مثال دربااو )به
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