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 تقدیم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همۀ 

تالشهاي محبت آمیزي که در دوران مختلف زندگی ام 
انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من 

 آموخته اند.
به همسر مهربانم که در تمام طول تحصیل همراه و 

 همگام من بوده است.
  و به فرزندان عزیزم محمدجواد، مهتا و پریا.
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  کیدهچ

هاي آموزش قشون، ساخت جنگ  براي به دست آوردن مهارت  روس حکومت قاجار را به تالش گسترده هاي ایران و جنگ
از این . هاي جدید نظامی در قالب استخدام مستشار، اعزام دانشجو و تأسیس مدرسه نظامی واداشت افزار و فراگیري دانش

اي در  هاي کارگاهی و کارخانه موسسه هاي مستشاري، رو، پژوهش حاضر تالش دارد بدین پرسش پاسخ دهد که هیأت
اند؟ و مدرسه دارالفنون چه نقشی را در این تحول ایفا کرده  سازي دانش و فناوري نظامی چه تاثیري داشته انتقال و بومی

کند که برخی از اقدامات  است؟ پژوهش با شیوه تبیین تاریخی و تحلیل داده ها سامان گرفته است و این  مدعا را مطرح می
سازي و ابداعات در زمینۀ انتقال فناوري و ساخت جنگ افزار بنا به دالیلی موفق نبوده و برخی  گفته شده بخصوص، بومی

از جمله مهمترین دالیل عدم موفقیت متکی بودن به فرد خاص، مقطعی .  ها از موفقیت برخوردار بوده است دیگر از سیاست
دهد سیاست استخدام  هاي دیگر پژوهش نشان می یافته  .انگلستان بوده است هاي فرانسه و ها و برخی سیاست بودن برنامه

هاي جهانی و ناهماهنگی با دولت قاجار  موفق نبوده و حضور  مستشار به دلیل منافع استعماري، تضاد با منافع قدرت
در این میان مدرسه دارالفنون . ها نیز نتوانست به سیاست انتقال و بومی سازي موثري بیانجامد مهندسان خارجی در کارگاه

  . هرچند نتوانست کشور را خودکفا نماید، اما برخی اقدامات موثر در این زمینه را به منصه ظهور رساند

  .هاي مستشاري، دانش و فناوري نظامی، دولت قاجار دارالفنون، هیأت: هاي کلیدي واژه
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 مقدمه

هاي ایران و روس و رو به رو شدن قشون چریک و نامنظم قاجار با سپاه مجهز و  به هنگام آغاز جنگ
آشکار شد و قاجارها خود را مواجه با نیرویی یافتند که  دشمنمدرن روسیه، برتري دانش و فناوري 

براین، در این بنا. هاي روز بود اي و آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سالح متشکل از سربازان حرفه
سازي دانش و فناوري نظامی مورد توجه و در برنامه و دستور کار دولتمردان  رویارویی، انتقال و بومی

اعزام , هاي مختلف همچون استخدام مستشار ها و شیوه از آن زمان به بعد قاجارها با راه. قاجار قرار گرفت
اي در  هاي مختلف و گسترده زي کوششگسترش کارخانه و مراکز اسلحه سا, تأسیس مدرسه, دانشجو

بندي  توان به دو مرحله پیش و بعد از تأسیس مدرسه دارالفنون تقسیم ها را می این زمینه داشتند که آن
  . کرد

 :ضرورت اهمیت و-

هاي جهانی روس و  ترین مقاطع تاریخ ایران است که به دلیل مواجه شدن با قدرت دورةقاجار یکی از مهم
سازي دانش وفناوري نظامی به منظور اصالح و  هاي ایران وروس، انتقال و بومی جنگ و بروز انگلیس

. در دستور کار دولتمردان قاجار قرار گرفت تجهیز نظام و ایجاد قشونی مدرن به صورت جدي و گسترده
اوج خود  ها را ادامه و با تأسیس مدرسه دارالفنون به این اقدامات در دوره عباس میرزا آغاز، محمدشاه آن

سازي دانش و  مستقل و منسجم درباره روند انتقال و بومی, از آنجا که تاکنون تحقیقی جامع. رسید
ها در این زمینه صورت نگرفته است و  ها و سیاست برنامه, ها، دالیل فناوري نظامی در دورة قاجار و انگیزه

پرداخته نشده است،  ،باشده می یستهمچنین به این روند از منظر دانش و فناوري نظامی آنچنان که شا
  .پژوهش و بررسی در این رابطه ضرورت دارد

 از طرفی، حضور گسترده و پیوستۀ افسران و مستشاران فرانسوي، انگلیسی، ایتالیایی، اتریشی و روسی 
هاي قشون؛ نقش و جایگاه  براي آموزش قشون و انتقال فناوري و ساخت جنگ افزار و دیگر نیازمندي

تربیت شاگردان، ترجمه و تالیف , هاي علوم نظامی مدرسه دارالفنون در زمینۀ آموزش رشتهمهم  



١٢ 
 

هاي  هاي نظامی، آموزش فرماندهان قشون و افواج، اعزام دانشجو و تأسیس و گسترش موسسه کتاب
ران داخلی و کارگاهی مثل قورخانه و جبه خانه جهت ساخت جنگ افزار با کمک استادکاران و صنعتگ

  . ، بیانگر اهمیت موضوع  استجی حوزه نظامیخار

خود، به  هاي جدید یش مهم است، و با یافتهها و مسائلی که برا همچنین باید گفت که هر نسل با دغدغه
در جامعۀ امروز ما مسائلی عملی همچون توجه به . پردازد هاي تاریخی می بازخوانی و بازسازي گزارش

بندي و موقعیت  به طور یقین  نحوة صورت. ظامی  مطرح استگسترش و بومی سازي علوم و فنون ن
هایی  ها یا شباهت یکسان نیست؛ ممکن است تفاوت بود،چه براي دورة قاجار  مطرح ها با آن مسألۀ آن
اي  هاي حل مسأله را با انواع بازسازي روشپژوهشگر ها  ها و شباهت اما، شناخت این تفاوت. داشته باشد
هاي خالقانه  حل و ممکن است محرکی براي ابداع راه د جذاب و آموزندهنوبۀ خو  بهکند که  مواجه می

  .براي مسائل امروز ما باشد

  :مسالۀ اصلی رساله-

لۀ اصلی رساله این است که ضمن بررسی اقدام ها  هاي گسترده قاجارها، میزان موفقیت آن ها و برنامه مسأْ
همچنین، تالش خواهد شد که مشخص و . نظامی بررسی شودو فناوري در انتقال و بومی سازي دانش 

هایی مورد توجه و در این زمینه گرایش قاجاري به سوي کدام  بررسی گردد که چه دانش و فناوري
  .کشورها بوده است

 :اهداف اصلی-

  هاي قاجارها در انتقال و بومی سازي دانش و فناوري نظامی؛  بررسی سیاست و برنامه.1
  نظامی؛  و جایگاه افسران خارجی در انتقال و بومی سازي دانش و فناوري بررسی نقش. 2
  سازي دانش و فناوري نظامی؛ بررسی نقش و جایگاه مدرسه دارالفنون در انتقال و بومی. 3
ها در انتقال و بومی سازي دانش و فناوري  خانه ها و جبه بررسی نقش و جایگاه قورخانه .4

  نظامی؛ 
 زام دانشجو در انتقال و بومی سازي دانش و فناوري نظامی؛ بررسی نقش و تاثیر اع .5

  .امیبررسی تجربه تاریخی ایرانیان در انتقال و بومی سازي دانش و فناوري نظ .6

  : هاي پژوهش سوال-

فناوري نظامی به ایران  و سازي دانش چه تأثیري در انتقال و بومیهاي مستشاري  هیأت.1
  داشتند؟

به چه میزان در  انتقال و بومی سازي )  خانه و جبه  قورخانه( اي رخانههاي کارگاهی و کا موسسه.2
  شود؟ تولیدات آنها  تازگی و ابداعی دیده میدر دانش وفناوري نظامی به ایران موثر بودند؟ آیا 
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نقش و جایگاه مدرسه دارالفنون به عنوان نخستین و مهمترین مرکز آموزشی دوره قاجار در .3
 سازي دانش و فناوري نظامی  به چه میزان بوده است؟ بومیزمینه انتقال و 

سیاست اعزام دانشجو چه نقشی در انتقال و بومی سازي دانش وفناوري نظامی به ایران .4 
 داشت؟

  :هاي پژوهش فرضیه-

اي به منظور آموزش افواج،  هاي گسترده هاي مستشاري تالش در دورة قاجار  با کمک هیأت - 1
رسد  اما، به نظر می. هاي نظامی صورت گرفت جنگ افزار و دیگر نیازمنديهان، و ساخت  فرماند
هاي یاد شده به دلیل متکی بودن به شخص و مقطعی بودن و نیز سیاست استعماري  فعالیت

  .کشورهاي فرانسه و انگلستان در زمینه انتقال و بومی سازي موفق نبوده است
ایرانی در کنار مهندسان خارجی در زمینۀ انتقال فناوري ها استادکاران  خانه ها و جبه در قورخانه - 2

رسد  اما، به نظر می. و ساخت جنگ افزار و دیگر ملزومات مورد نیاز قشون فعال بودند
 .ابداعات عملکرد موفقی نداشتند سازي دانش و فناوري نظامی و درخصوص، بومی

 
ي نظام ها به منظور ایجاد رشته  ردهاي هدفمند و گست با تأسیس مدرسه دارالفنون، تالش و برنامه - 3

در زمینۀ تربیت شاگرد، مشق افواج و فرماندهان و  در داخل کشور آغاز گردید و اقدام هایی
توان گفت این مدرسه نقش و جایگاه مهمی  می. نظامی صورت گرفتکتاب هاي تألیف و ترجمه 

  . داشت در ورود و گسترش و بومی سازي دانش و فنون جدید نظامی به ایران
سازي دانش و فنون نظامی  در برنامه  سیاست اعزام دانشجو نیز که به منظور انتقال و بومی - 4

  .رسد موفق نبوده است قاجارها بود به نظر می

 :روش انجام کار- 

چگونگی ورود دانش و  ها مباحث و داده. آرشیوي است اي و روش انجام پژوهش مبتنی بر مطالعۀ کتابخانه
هاي خطی و اسناد آمده  ها، نسخه متون تاریخی، سفرنامه,ها فناوري  نظامی جدید به ایران در روزنامه

است؛ لذا تالش گردید  با رجوع به این مراکز و مطالعه و بررسی منابع یادشده به جمع آوري 
شود  نظامی دورة قاجار نگهداري می دربرخی موزه ها برخی ازسالح هاي ,ازطرفی. ها،پرداخته شود داده

  .ها پرداخته شد که از نزدیک به مشاهده و بررسی آن

هاي گردآوري شده  برداري وتحقیقات میدانی، داده پس از مطالعه و بررسی منابع و پایان یافتن کارفیش
ها  ضیهسپس فر. سنجش، پاالیش، گزینش و به اطالعات تبدیل، آنگاه اطالعات پردازش و تحلیل گردید

  .ها با استدالل علمی و مبتنی برمستندات صورت گرفت ارزیابی گردیده و تأیید و رد آن

  ایران :قلمرو مکانی-
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  ).ق1313-1210شاه  ناصرالدین دورة پایان اتا ابتد از( دورة قاجار: قلمروزمانی-

  :پژوهش ۀپیشین-

حث مهم در دورة قاجار و تاریخ با وجودي که موضوع انتقال دانش و فناوري نظامی جدید یکی از مبا
ن که نامه با این عنوا تاکنون پژوهشی جامع و مستقل به صورت کتاب و یا پایان ,اما. معاصر ایران است

این موضوع پرداخته اند، بیشتر کلی،   آثاري هم که به.صورت نگرفته استخاص دانش  و فناوري نظامی 
نگاري علم است؛  هاي تاریخ تحلیلیِ تاریخیِ مبتنی بر آموزهنگاري، و خالی از مالحظات  توصیفی یا وقایع

معموالً در این آثار گزارشی کوتاه و مختصر از فعالیت قاجارها در زمینه انتقال و بومی سازي علوم و فنون 
ییر ساختار ارتش آمده، ولی به صورت یکرد تحوالت فرهنگی و آموزشی و تغنظامی با نگاهی کلی و با رو

سازي دانش و فناوري نظامی بر اساس منابع دست  صصی به موضوع چگونگی انتقال و بومیعمیق و تخ
از میان آن آثار می توان به . ها پرداخته نشده است اول به خصوص اسناد، نسخ خطی، نشریات سفرنامه

تحوالت فرهنگی ؛ اردکانی محبوبی نوشتۀ دکترحسین ایران، در جدید تمدنی تاریخ مؤسسات 1جلد 
آموزش، دین، و هاشمیان و کتاب ) ایرج(نوشته دکتر احمد , ان در دوره قاجاریه و مدرسه دارالفنونایر

  . رینگر اشاره کرد. نوشته مونیکا ام گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار

 :سامان تحقیق-

ورود و آغاز , در قالب دو فصل» نگاهی به گذشته«اول با عنواندر بخش  .رساله شامل سه بخش است
افشاریه و زندیه مورد بررسی قرار گرفته , صفویه ,نلوها یوقو دانش و فناوري نظامی به ایران در دوره آق

  . است

, »دانش و فناوري نظامی قبل از تأسیس مدرسه دارالفنونانتقال و بومی سازي « بخش اول با عنوان  
امی  و شیوه جنگی قشون قاجار قبل در فصل اول به  ساختار، دانش و فناوري نظ. شامل چهار فصل است

به بررسی نظام مستشاري نظامی و فرآیند انتقال و , فصل دوم. از شروع اصالحات پرداخته شده است
بومی سازي دانش و فناوري نظامی به ایران  قبل از تأسیس دارالفنون اختصاص دارد و در آن مباحثی 

سازي دانش و فناوري  ت انتقال و بومیرروس و ضروهاي ایران و  جنگ, آغاز آموزش قشون ایران, همچون
اقدام هاي دروویل فرانسوي زمینه  , هاي هیأت فرانسوي به سرپرستی ژنرال گاردان اقدام, جدید نظامی

ساخت توپ و آموزش توپچیان؛ آموزش قشون توسط اسیران آزاد شده ایرانی و اسیران و فراریان روس؛ 
هاي مستشاري در دوره  ظام ایران در زمان عباس میرزا و هیأتعملکرد افسران انگلیسی؛ پیاده ن

در ) قورخانه(هاي کارگاهی  در فصل سوم با عنوان بررسی  ارزیابی نقش موسسه. آمده است, محمدشاه
چگونگی تاسیس قورخانه , انتقال و بومی سازي دانش فناوري نظامی پیش از تأسیس مدرسه دارالفنون

در فصل چهارم نیز به روند اعزام . افسران ایتالیایی در آن تشریح شده است تهران و عملکرد و فعالیت
  . دانشجو و تألیف و ترجمه کتاب اختصاص یافته است
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, »دانش و فناوري نظامی پس از تأسیس مدرسه دارالفنونانتقال و بومی سازي «با عنوان : بخش دوم
افزار و دیگر  ینه اصالح قشون و ساخت جنگزمهاي امیرکبیر در  اقدام ,در فصل اول. شامل نه فصل است
فصل دوم به ارزیابی نقش و جایگاه مدرسه دارالفنون در انتقال و . تشریح شده استنیازمندیهاي نظامی 

هاي مدرسه  تأسیس مدرسۀ دارالفنون؛ رشته. بومی سازي  دانش و فناوري نظامی  اختصاص دارد
ها  مباحث  شاگردان و چگونگی آموزش آن رشته, معلمان, نظامعلم توپخانه؛ پیاده نظام و سواره , همچون

 . محوري این فصل را تشکیل می دهد

در ) اتریش، روس و پروس, افسران فرانسه(در فصل سوم و چهارم نقش و عملکرد نظام مستشاري نظامی 
و ترجمه تالیف , همچون آموزش قشون, فرآیند انتقال و بومی سازي دانش و فناوري نظامی به ایران

  . مورد بررسی قرار گرفته است, کتاب و ساخت و ساز جنگ افزار

هاي کارگاهی در انتقال و بومی سازي دانش و فناوري  در فصل پنجم  با عنوان نقش و جایگاه موسسه
 ورود فناوریهاي جدید بههاي قورخانه؛  مباحثی از جمله تولیدات و ساخته, )قورخانه و جبه خانه(نظامی
ساخت و توسعۀ قورخانه در دیگر مناطق کشور؛ روسا و مقامات قورخانه؛ امور مالی قورخانه؛  قورخانه؛

 . ها تشریح گردیده است خانه صاحب منصبان و مهندسان فرنگی در قورخانه  و نیز  تاسیس و عملکرد جبه

و فناوري  انشسازي د در فصل ششم به نقش و تأثیر سفرهاي خارجی ناصرالدین شاه در انتقال و بومی
  . در فصل هفتم موضوع خرید توپ، تفنگ وکشتی از خارج بررسی شده است. اختصاص دارد جدید نظامی

زي دانش و فناوري ها در انتقال و بومی سا در فصل هشتم با عنوان گسترش مدارس نظامی و نقش آن
تاماژوري و مدرسه مدرسه ا, )دارالفنون تبریز(مدرسه نظام تبریز  سیسچگونگی تأ ,نظامی به ایران
به ارزیابی نقش و جایگاه , فصل نهم نیز. شده است شاگردان و عملکرد  آنها تشریح, ناصري و معلمان

سیس وري جدید نظامی به ایران پس از تأسازي دانش و فنا اعزام دانشجو به فرنگ در انتقال و بومی
  . اختصاص دارد) عصر ناصري(دارالفنون 

  : مشکالت-

 هاي وقایع  در منابع مختلف به خصوص روزنامه ها حجم انبوه و پراکندگی داده, انجام کارمهمترین مشکل 
بررسی و فیش برداري از نشریات یاد شده وقت , مطالعه ,از این رو. دولت علیه و روزنامه ایران بود, اتفاقیه

  . زیادي را به خود اختصاص داد

دانم از استادان محترم راهنما جناب آقاي دکتر غالمحسین رحیمی و جناب  ان بر خود واجب میدر پای
که زحمت  فر  زاده و مشاور محترم جناب آقاي دکتر شهرام یوسفی آقاي دکتر سید محمدرحیم ربانی

و نیز جناب آقاي دکتر  نامه بر عهده داشتند نه اینجانب را در طول مدت نگارش پایاراهنمایی و مشاور
جناب آقاي  ؛مدیر محترم تحصیالت تکمیلی ,فر حسنیجناب آقاي دکتر عبدالرحمان  ؛الوندحمید رضا د

رئیس محترم  ,جناب آقاي دکتر مقدم حیدري ریاست محترم پژوهشکدة تاریخ علم؛, دکتر معین زاده
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؛ )خارجی انداور(جناب آقاي دکتر مالئی توانیو ؛ جناب آقاي دکتر زندیه گروه تاریخ علم دوره اسالمی
جناب آقاي دکتر حشمت اهللا عزیزي؛ کادر اداري تحصیالت   ؛)داخلی راود(جناب آقاي دکتر منصوري

سرکار خانم رجبی کتابدار محترم نیز و  وثوقی و شیردل, جهانگردي, تکمیلی پژوهشگاه آقایان حجتی
  .انی را به عمل آورمددرکمال تشکر و قسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  کتابخانه پژوهشکده اسناد

  اکبر فالحی

 1396 مهر
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  کلیات
  
  
  :ها خاطرات و سفرنامه- الف

  

  سفر در ایران؛ - 1

صورت هاي گاردان، به  اما پس از ناکام ماندن تالش ,ایران آمدن به به همراه ژنرال گاردا, اسپار دروویلگ
سفر در ( گاسپار دروویل خاطراتش را در دو جلد کتاب به نام .خصوصی به استخدام دولت ایران درآمد

با  همزماناقامت سه ساله دروویل در ایران . منتشر کرد .م1828در سال  Voyage en Perse) ایران
 سلطنت فتحعلی شاه و ولیعهدي عباس میرزا بوده و روایت وي به این برهه از دوران قاجار اختصاص دارد

زندگی و , اجتماع, فرهنگ هدرباربخش اول . باشد کتاب شامل دو بخش می. است و داراي اهمیتی ویژه
, دربار, قوانین, بخش دوم نیز شامل مباحثی درباره شاهزاده عباس میرزا, هاي مردم ایران باورها و آیین

از  ممهی دروویل در مباحث مربوط به امور نظامی اطالعات. است... زرادخانه و , توپخانه, قشون, مقامات
, هاي ژنرال گاردان و همراهان اقدام, شخصیت عباس میرزا, آغاز اصالح قشون ایران در دوره عباس میرزا
, سازي جنگ افزارهاي قشون ایران، توپ, هاي ایران و روس میزان توانایی قواي ایران به هنگام جنگ

ایجاد سواره نظام منظم آموزش توپچیان و  , هاي انگلستان در مخالفت با تشکیل سواره نظام سیاست
سازي در تبریز و  ساخت جباخانه و کارخانه باروت, خرید اسلحه از انگلیس, ها قشون کاستی, توسط وي

سازي دانش و فناوري  ه انتقال و بومینتایج اصالح و آموزش قشون و میزان موفقیت قاجارها در زمین
طرفی به   با رعایت بیکه است ابع رساله حاضر ترین من یکی از مهم, این اثردر کل . دهد نظامی ارائه می
  .ها پرداخته است بیان واقعیت

  خاطرات ماموریت ژنرال گاردان در ایران؛- 2

به دلیل آنکه نویسنده رئیس اولین گروه مستشاري , کتاب خاطرات مأموریت ژنرال گاردان در ایران
اثر درخصوص فناوري و دانش . داراي اهمیتی ویژه است, اروپایی که در دورة بوده که به ایران آمده
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نه اسامی منبعی معتبر که در آن مباحثی در زمی, نظامی قاجار پیش از شروع اصالحات عباس میرزا
لباس و نیز نواقص , اردوگاه, جنگ افزار, تعداد, وضعیت قشون ایران از لحاظ ساختار, همراهان گاردان

کتاب اطالعاتی درخصوص فعالیت همراهان گاردان در زمینۀ آموزش و ساخت , این با وجود. آمده است
براي , بنابراین. ردان استهاي گا نگاري مربوط به نامه, دهد و بیشتر مباحث جنگ افزار به دست نمی

  .ها رجوع کرد هاي آن باید به خاطرات و نوشته می, آگاهی از چگونگی فعالیت دیگر افراد هیأت

  سفرنامه بن تان؛ - 3

نخستین فرانسوي بود که  ,وي. هان  گاردان بود که پیش از وي به ایران آمدابن تان فرانسوي از همر 
در خالل مطالب سفرنامه اش از وضعیت قشون و سر آغاز اصالح , انبن ت. آموزش قشون ایران را آغاز کرد

قشون ایران  هاي فرانسویان براي آموزش ن اقداماثر وي درخصوص نخستی, بنابراین. آن سخن گفته است
 .داراي اهمیت است

  مسافرت به ایران؛- 4

با پادشاهی فتحعلی همزمان . م1817. /ق1232موریس دوکوتزبوئه به همراه سفیر کبیر روسیه در سال 
به مسائل   »مسافرت به ایران«او در سفرنامه اش با عنوان . شاه و ولیعهدي عباس میرزا به ایران سفر کرد

وسایل حمل و نقل , ها و بازارها باغ, ها هاي آن خانه, خلق و خوي ایرانیان, متنوعی همچون  آداب و رسوم
هاي  دیک قشون عباس میرزا را دیده و درخصوص اقداماز نز, دوکوتزبوئه. اشاره کرده است...در ایران

وزش توپخانه اسامی افسران انگلیسی در قشون ایران و میزان پیشرفت آم, لباس قشون, عباس میرزا
  . ارائه داده است يها اطالعاتی مختصر و مفید توسط افسران انگلیسی

 سفري به دربار صاحبقران؛- 5

تی را به أاسط سلطنت ناصرالدین شاه بود، هیکه مقارن با او .م1859./ ق1275، در سال دولت پروس
، روابط و مناسبات اقتصادي ضمن ایجاد سفارت پروستا به ایران اعزام کرد » بارون مینوتولی«سرپرستی 

نیز به عنوان مستشار، همراه اعضاي » هنریش بروگش«دکتر .را برقرار کنند کشور  دوو سیاسی میان 
نویسندة و شناسان روزگار خود  ترین شرق صل استاد دانشگاه برلین و یکی از بزرگادر  وي. سفارت بود

اطالعاتی مختصر درخصوص فعالیت افسران فرانسوي در که  است »سفري به دربار صاحبقران«کتاب
  . دهد قورخانه عصر ناصري و دالئل شکست مرو ارائه می

  هاي میرزا صالح شیرازي؛ سفرنامهمجموعه .6

او جز دومین دسته از محصالن . ح شیرازي، در دستگاه عباس میرزا در تبریز مشغول بوده استیرزا صالم
 وختنپس از آم, وي .ایرانی بود که به دستور ولیعهد، براي تحصیل علوم جدید به انگلیس اعزام شد

لندن، ها و هنرها از جمله فن چاپ در  هاي انگلیسی و فرانسه و فراگرفتن برخی دیگر از دانش زبان
اي به نام کاغذ اخبار را  نخستین چاپخانه دولتی ایران را در تبریز به کار انداخت و براي اولین بار روزنامه
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ها به انگلستان  خود در جریان انتخاب دانشجویان بوده و به همراه آنکه از آنجا . در تهران منتشر کرد
داراي اطالعات ارزشمندي , عباس میرزا در خصوص اعزام محصل به فرنگ در دوره, اش  سفرنامه ،رفته
  . شود که در منبعی دیگر یافت نمی است

  سفرنامۀ اوژن فالندن به ایران؛ - 7

اگر چه هدف مؤلف بررسی آثار . متعدد و مختلف درباره ایران است مطالبی  ن فالندن، دارايژسفرنامه او
ا با هر چیزي که رو به رو شده آن را وصف باستانی و تاریخی ایران بوده، ولی به هر جا که وارد شده و ی

ها، پوشش و لباس، خورد و خوراك، اوضاع  ت، مجازاتاها، مالی درباره وضعیت راهمباحثی  ,وي. کرده است
 ,فالندن. آورده استغیره و قشون ها، بازار، آثار تاریخی و  اجتماعی، قضاوت، وضع منازل، دراویش، لوطی

, اصره هراتمح, توپخانه, مشاقان اروپایی, خصوص وضعیت ارتش در اطال عاتییستم کتاب بدر فصل 
نویسنده با نگاهی غرض آلوده و حتی غیر مستند مباحث را مطرح , البته. می دهد و ارائه...درجات نظامی
انی یداند و معتقد است وي توپچ به عنوان مثال وي توپخانه ایران را یادگار فابویه فرانسوي می. کرده است

کتاب درخصوص مباحث نظامی دوره در مجموع . کامال نادرست استادعایی که  , ر تربیت کرداهم
آموزش و انضباط در قشون , اسلحه قشون, همچون نبرد هرات و میزان توانایی توپخانه ایران, محمدشاه

زار و فاقدام هاي حاج میرزا آقاسی در زمینه ساخت جنگ ا, هاي انگلستان در نبرد هرات سیاست, ایران
  . است ی ارزشمندحاوي اطالعات, ت ويوضعیت قورخانه در دوره صدار

  چهارفصل؛: خان گرمرودي به اروپا در زمان محمدشاه، شاملاح سفرنامۀ میرزا فت- 8

موریت أجهت م ,یرزا فتاح خان گرمرودي در زمان محمدشاه قاجار به نیابت حسین خان آجودان باشیم
اقدام به نوشتن  ,در طول این سفر ,وي .شدریش، فرانسه و انگلستان تا هاي سه گانه سیاسی عازم دولت
این دو سفرنامه به همراه یک سفرنامه دیگر به نام  .هاي چهار فصل و شب نامه کرد دو سفرنامه با نام

به مجلد یک در به صورت یک کتاب  »فتح الدین فتاحی«سفرنامه ممسنی بعدها توسط نتیجه وي یعنی 
سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودي به «با نام  .ش 1348بسیاري از اسناد دیگر گردآوري و در سال همراه 
همراه آجوان نباشی در سفر فرانسه نویسنده  -1نامه از دو بعد اهمیت دارد این سفر. چاپ گردید »اروپا

سنده از منظر یک نوی - 2. کشور بوده استآن  حضور داشته و از نزدیک در جریان استخدام مستشار از 
بیان اقدامات افسران  .ح کرده استیایرانی مباحث مربوط به میزان توانایی نظامی دوران محمدشاه را تشر

شاه براي ي در دوره محمدچگونگی استخدام افسران فرانسو, فرانسوي و لهستانی در جریان نبرد هرات
 . سه از مباحث ارزشمند این کتاب استآموزش و ساخت سالح جنگ افزار و نیز خرید جنگ افزار از فران

  ؛.ق1265-1249) کلمباري به دربار شاه ایران. سفر کلنل ف(کتاب تصاویري از ایران، - 9

افسر ایتالیایی کمی   ،کلمباري.  سوي گردآوري و تدوین شده استناثر یاد شده توسط لین تورنتون فرا 
گی زرادخانه ارتقا یافت و بعد مستقیم تحت قبل از مرگ عباس میرزا به ایران آمد و به درجۀ سرهن

کلمباري رئیس قورخانه و نقش مهمی در ساخت و ارتقاي جنگ . فرمان حاج میرزا آغاسی قرار گرفت
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بنابراین، اطالعات ارزشمندي درخصوص فعالیت قورخانه در عصر محمدشاه و . افزارها داشته است
با , البته. اخت جنگ افزار  در قورخانه ارائه می دهدها و عملکرد حاج میرزا آغاسی در زمینه س برنامه

 . آمده استکتاب در در این خصوص وجود نقش فعال کلمباري در قورخانه ولی مطالب مختصري 

  ؛ .م1840-1839کتاب  ایران در -10

ریاست , وي. دوسرسی، سفیر دولت فرانسه در زمان محمدشاه قاجار است  کنتکتاب یادشده خاطرات 
هیئت شامل سه نفر معلم توپچی، دونفر معلم سواره، پنج نفر معلم سرباز . ت فرانسه را بر عهده داشتهیأ

نه تنها مسائل سیاسی را  کتاب. هشت سال به دولت ایران کمک کنند تا به مدت بودبا یکنفر کمانداد 
زمان مواردي نظامی  و  در  اجتماعی ,قرار داده، بلکه تصویر جالبی از زندگانی اقتصادي  مورد توجه

خصوص اسامی ارزشمند در مطالبیالي خاطراتش دوسرسی در البه . دهد محمدشاه قاجار به دست می
هاي روس  نتایج فعالیت, تجهیزات و نواقص, وضعیت ارتش ایران از لحاظ آموزش, افسران فرانسوي هیأت

  . دهد ئه میسازي ارا ضعف افسران و فرماندهی و نیز ساخت کارگاه توپ, و انگلیس

  سوم فرنگ؛ روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه از سفر  اول فرنگ، دوم و-11

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه از سفر  اول فرنگ، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه از سفر  دوم فرنگ، 
ط توسروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه از سفر  سوم فرنگ، این سه مجلد به کوشش فاطمه قاضیها، 

گانه ناصرالدین شاه به  سفرهاي سه. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی، به چاپ رسیده است
در  .نیز تکرار شد 1306و . ق1295هاي  این سفرها دو مرتبه دیگر در سال آغازو . ق1290اروپا در سال 

قشون ,  ري نظامی اروپافناو, ارزشمندي در زمینه مباحثفرنگ  هاي خاطرات ناصرالدین شاه از  کتاب
توپ توسط اروپایی ها به شاه  يانعقاد قرار داد استخدام مستشار؛ اهدا, انعقاد قرار داد خرید تفنگ, اروپا

 .آمده است  ایران و آشنایی  با  فاصلۀ زیاد دانش و فناوري نظامی ایران با  اروپا

 
  :متون تاریخی: ب
  
  ؛»مآثر سلطانیه« - 1
نبلیع ادیب و مورخ، از اوایل حکومت عباس » مفتون«، متخلص به )ق1176 - 1242( بدالرزاق بیک د

و به تدریج از بزرگان طراز اول دربار کوچک عباس  ءدر آذربایجان وارد دیوان انشا .السلطنه میرزا نایب
که معروفترین کتاب تاریخی اوست، به اختصار از فتحعلی خان قاجار » مآثر سلطانیه«کتاب . میرزا شد

دهد و بقیه کتاب شرح  دحسن خان و آقامحمدخان به دست میکند و گزارش مختصري از محم ز میآغا
تاریخ سلطنت فتحعلی شاه قاجار و شرح مفصل دوران حکومت عباس میرزا نایب السلطنه در آذربایجان 

از نزدیک شاهد حوادث بوده و بسیاري از آنچه را نوشته، خود دیده یا از شاهدان عینی , دنبلی .است
اطالعات مهمی در زمینه اقدامات عباس میرزا در زمینه انتقال و بومی , وي. شنیده و تحقیق کرده است
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توپ  ساخت, آموزش افواج و توپچیان, برخی ترتیبات جدید نظامیسازي دانش و فناوري نظامی از جمله 
  .و تفنگ و کارخانه باروت سازي  با کمک گاردان و هیئت همراه  و  افسران انگلیسی ارائه کرده است

  مرآت البلدان؛  - 2
پنج سال  و  مدت بیست وي به .استجزو نخستین محصالن دارالفنون اعتماد السلطنه محمدحسن خان 

و در بسیاري از سفرهاي داخلی و خارجی از جمله سه سفر شاه به اروپا  همراه و همنشین ناصرالدین شاه
برخی از مهم ترین آثار اعتمادالسلطنه از اعتمادالسلطنه آثار فراوانی برجاي مانده . مصاحب او بوده است

  صري،تاریخ منتظم ناو  البلدان، المآثر و اآلثار مرآت: عبارتند ازکه در این رساله از آنها استفاده شده 
سال تاج  1264جلدهاي دوم و سوم کتاب مرآت البلدان با داشتن وقایع و رخدادهاي دوره ناصري از 

ی ارزشمند اطالعاتیکی از مهمترین منابع براي نگارش رساله حاضر است که . ق1295گذاري تا 
صب و اسامی معلمان و محصالن مرتبه اول و دوم و منا, درخصوص چگونگی تأسیس مدرسه دارالفنون

و تولیدات  هاي امیرکبیر در زمینه امور نظامی و تحوالت اقدام, سرنوشت و عملکرد محصالن, مشاغل
  . دهد می ارائه , قورخانه و جبه خانه

  آلمآثر و آالثار؛- 3
تمدنی هاي  آثار و فعالیت, در این کتاب. این اثر نیز یکی دیگر از تألیفات ارزشمند اعتماد السلطنه است 

، روایی ناصرالدین قاجار مانند رواج یافتن جغرافیا، شیمی جدید، فیزیک، دواسازيفرمانچهل سال 
آهن سازي، ، چلواربافی ،مانند نساجی، آسیاي بخار ییها کارخانه، تلفن، ، چراغ برقپست تلگراف،

 مهمکتاب مباحثی . آمده است الفنوندارمدرسه  گشایشو روزنامه  تأسیس... بلورسازي، چینی سازي و
  .در بر داردفعالیت معلمان دارالفنون و اصناف قورخانه , در زمینه تحوالت نظامی دوره ناصري

  تاریخ منتظم ناصري؛- 4
در خالل مطالب و به کتاب جلد سوم  .در سه مجلد است وطنه لدیگر اثر اعتمادالستاریخ منتظم ناصري 

, در زمینهخصوص مطالب پایانی و در مباحث مربوط به وزارت جنگ و علوم اطالعاتی ارزشمند 
افواج قزاق و فعالیت افسران اتریشی در دوره , فعالیت معلمان و شاگردان دارالفنون, هیأت گاردان فعالیت

  . دهد به دست می, صرينا
  اجتماعی و اداري دورة قاجاریه؛تاریخ : کتاب شرح زندگانی من- 5

جلد . کتاب یاد شده همچنانکه از عنوان آن مشخص است تاریخ اجتماعی و اداري ایران عصر قاجار است
درخصوص  مباحثی , کتاب. شود نخست آن از دوره آقا محمدخان تا آخر عصر ناصرالدین شاه را شامل می

تفنگ و باروت و نیز , میرزا آقاسی براي ساخت توپ هاي حاج فعالیت, ساختار قشون قاجار پیش از اصالح
 . درخصوص اصالح قشون بیان می کند هاي امیرکبیر اقدام

 ؛التواریخ  نتخبم - 6

تاریخ عمومی است مشتمل بر پنج و  الممالک شیبانی میرزا ابراهیم خان، صدیقنوشته التواریخ  نتخبم
 22التواریخ فقط در وقایع  اهمیت منتخب .باب داردها چند  قسم، که هر قسم آن چند فصل و برخی از آن
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باشد که از خود او بوده و در جاي دیگر تا به حال دیده نشده  می .ق 1322تا  1300ساله یعنی از سال 
فعالیت قورخانه در زمینه ساخت , استخدام افسران روس, ها استخدام معلم از اتریش و عملکرد آن .است

سفرهاي ناصرالدین شاه , اصناف قورخانه, هاي ناصرالدین شاه از قورخانه ازدیدب, ها تجهیزات و کیفیت آن
به اروپا و موضوع خرید تفنگ و کشتی و نیز فعالیت مدرسه ناصري از جمله اطالعات ارزشمند ارائه شده 

  . در این کتاب است

  پنجاه سند تاریخی از جالیریان تا پهلوي؛  یکصد و - 7

لف این کتاب جهانگیر قائم مقامی، مؤ. است  و نفیس از تاریخ مکتوب ایران ارزندهیادشده اثري  تابک
تا مجموعه اي از اسناد  شدهسعی  تدوین اثر در. تاریخی است ن اسنادتاریخنگاران و متخصصا یکی از

کتاب شامل اسناد ارزشمندي درخصوص  .کندارائه مندان جمع آوري و  مهم تاریخی را براي عالقه
ان از جمله شاه صفی و شاه سلطان حسین با اروپا براي استخدام متخصص به منظور ارتباطات صفوی

, ساخت توپ و تفنگ؛ روابط ایران و فرانسه در عصر ناصري در حوزه نظامی همچون خرید سالح
  .استخدام مستشار و نیز گزارشی از وضعیت توپخانه ایران در دوره ناصري می باشد

  یان؛ ها در میان ایران انگلیسی - 8

که در قرن  استبیشتر در شرح احوال انگلیسیانی این اثر . نوشته دنیس رایت است یاد شدهکتاب  
نوزدهم و اوایل قرن بیستم به عنوان دیپلمات و جهانگرد به ایران سفر کرده و در بسیاري موارد عاقد 

به خاطر حفظ امپراتوري آن کشور در  ب سیاست استعماري بریتانیاقراردادهایی بودند که در چارچو
کتاب داراي مباحثی درخصوص چگونگی ورود و عملکرد و . شد هندوستان بر ایران تحمیل می

هاي افسران انگلیسی در زمینه آموزش قشون و ساخت تجهیزات در دوره فتحعلی شاه و  فعالیت
  .محمدشاه می باشد

  ؛1273- 1249هاي  قسمت اول مربوط به سال مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امین الدوله، - 9

درخصوص , کتاب وي. از طرف ناصرالدین شاه مامور دربار ناپلئون سوم شد. ق1272امین الدوله در سال 
 . روابط ایران و با فرانسه در عصر ناصري و استخدام مستشار از آن کشور داراي اهمیت است

 ؛هاي سیاسی کنت دوگوبینو یادداشت -10

اند و در  یادداشت 53بخش نخست که  شامل دو بخش است یادداشتهاي سیاسی کنت دوگوبینوکتاب 
 69؛ و بخش دوم که نگارش یافتهعنوان کاردار سفارت فرانسه  به .م1858تا  1856فاصله سالهاي 
 تیه ژان هی. که وزیرمختار فرانسه بود نوشته است.م 1863تا  1862هاي  شود و در بین سال یادداشت می
سراي عالی و دانشکده ادبیات به ایران آمده بود،  براي تدریس زبان فرانسه در دانش .ش1313که در سال 

که به فرانسه  .ش1316رونوشتی از این یادداشتها در بایگانی سفارتخانه فرانسه در تهران تهیه کرد و در 
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در . شد مقایسه نمود داري میرفت، با نسخه دوم همین یادداشتها که در وزارت امور خارجه فرانسه نگه
اي جامع بر آنها و شرحی بر  خواند، با مقدمه تیه که در دانشگاه تاریخ می دختر وي آدریان هی .ش1338

توسط  1370اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آن دوران، آنها را منتشر کرد  این نسخه فرانسوي در سال 
کتاب از لحاظ  .چاپ رسیدط انتشارات جویا به صفحه توس 354عبدالرضا هوشنگ مهدوي ترجمه و در 

داشتن اطالعاتی در خصوص عملکرد افسران فرانسوي که در دوره ناصري به منظور آموزش و ساخت 
در قورخانه اطالعاتی » روس«جنگ افزار به استخدام دولت ایران در آمدند به خصوص عملکرد مسیو 

  . دهد ارزشمند به دست می

  ه ایران؛کتاب ایران و قضی-11

رتبه سیاسی است که در طول زندگی خود دو بار به ایران و  جمله سیاحان و مأموران عالیاز لرد کرزن 
سالگی پس از بازگشت از ایران شرح اولین مسافرت خود را  31کرزن در سن . خلیج فارس مسافرت کرد

هاي اجمالی وي در  هشاین کتاب مشتمل بر پژو. به نگارش درآورد» ایران و قضیه ایران«در کتاب 
اثر کرزن که مجموعه . ایران است و نظامی اقتصادي, خصوص مسائل تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی 

نظیري در خود دارد یک فرهنگ جغرافیایی   هاي شفاهی، شنیداري و دیداري نسبتاً کم اطالعات و آگاهی
هاي  تچگونگی ورود هیأهمچون د و در زمینه دانش و فناوري نظامی عصر قاجار شو نیز محسوب می

میزان موفقیت افسران انگلیسی در , شمار نفرات قشون عباس میرزا, ها انگلیسی و عملکرد و سرنوشت آن
عملکرد افسران فرانسوي و اتریشی در عصر ناصري و میزان موفقیت قاجارها در زمینه , دوره محمدشاه
  . دهد اطالعات گرانقدري به دست میسازي دانش و فناوري نظامی  انتقال و بومی

  زل در سفر به ایران؛ هاي ژنرال تره یادداشت-12

ها و عملکرد  هاي وي مطالبی مهمی درخصوص اقدام در یادداشت. تره زل نیز از همراهان گاردان است
هاي  فعالیت, هاي فابویه در اصفهان در زمینه ساخت توپ و مشکالت وي فعالیت, هیأت گاردان همچون

  . کشی هیئت گاردان و نیز سرانجام کار هیأت فرانسوي آمده است نقشه

  

  :ها روزنامه: پ

سازي  ص چگونگی انتقال و بومیهاي فراوان و مختلف و تقریبا پیوسته درخصو ها با داشتن گزارش روزنامه
ها نقل  اي آنه گزارش, البته. نظامی در دوره قاجار از مهمترین منابع رساله حاضر هستند دانش و فناوري

ها با متون  توان با بررسی و تحلیل و نیز مقایسه آن می, قول رسمی از عملکرد دولت قاجار است اما
 .تاریخی و اسناد به اطالعات ارزشمندي دست یافت
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