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Résumé 

Suite à une période de prospérité, au 17ème siècle, dans les relations politiques et culturelles entre 

l’Iran et la France, nous sommes témoins, au 18ème siècle, du déclin de ces relations, lequel 

affecta les rapports politiques et économiques des deux pays. Nous essaierons donc de répondre 

dans la recherche présente à la question suivante : malgré ce déclin important, quel rôle jouaient 

toujours les récits de voyages existants dans le maintien des relations franco-iraniennes ? Notre 

recherche montre en effet que les rapports culturels bilatéraux continuent à exister malgré des 

crises politiques. Entre autre, la publication des récits de voyage, traitant l’Iran, ainsi que la 

traduction des ouvrages persans, jouissent d’une situation favorable et nous sommes même 

témoins d’un développement en la matière. Cela favorise d’ailleurs la floraison de publication des 

récits de voyages, ayant comme sujet la Perse, au siècle suivant, à savoir le 19ème siècle. Ce qui 

fait montre de l’impact qu’ont eu les Iraniens pendant le siècle des Lumières. Nous souhaitons en 

effet, dans cet article, traiter le discours français implicite dans les récits de voyage à cette période, 

cela en considérant les évolutions politiques que subit l’Iran suite aux événements de la Révolution 

française de 1789.  
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Abstract 

After a period of prosperity in Franco Iranian cultural political relations in the 17th century, some 

local events and the decline of diplomacy between the two countries and also the international 

equations at the beginning of the 18th century, made the relations between these countries 

decreased, and led to the reduction of political and commercial frequentations between Iran and 

France. This article tends to answer this essential question that as the severe decline existed, what 

was the cultural relation’s status between the two countries? And also, what was the role of cultural 

mechanisms in the absence of political relations? The results of this research show that beside 

these political crises, the cultural mechanisms, particularly in France, continue to exist though 

more extended than before. Affected by writing diaries and some other reasons, in French works, 

writings, thoughts and reflections, and to some extent, over thoughts leading to the Revolution in 

France, concentration on Iran seems undeniable. This study, with an analytical approach and 

based on these effects, in the meantime, considering the formation of various subjects with the 

axis of Iran, in French writers and travelers’ works, such as Iranian revolutions, in the middle of 

the French Revolution, reveals how the cultural mechanisms find a determining role in the absence 

of political relations.  
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 0011تابستان  بهار و (،6)پیاپی اول، شمارۀ چهارمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  85 1911مرداد  80 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

های فرانسویان در حفظ روابط فرهنگی ایران و فرانسه در قرن سفرنامهجایگاه 
 میالدی 81
 پژوهشی ۀمقال

   0 )نویسندۀ مسئول(اسدالله محمدزاده 
یخ ایران بعد از اسالم، دانشگاه بین  .المللی امام خمینی، قزوین، ایراندانشجوی دکتری تار

 نصرالله پورمحمدی املشی
 .رانیا ن،یقزو  ،ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب خیگروه تار  اریدانش

 یمیرح عیعبدالرف
 .رانیا ن،یقزو  ،ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب خیگروه تار  اریدانش

 چکیده
م به دالیل برخی رویدادهای 71شکوفایی روابط سیاسی و فرهنگی بین ایران و فرانسه در قرن  پس از یک دوره

دچار   م این روابط71المللی، از اوایل قرن عرصۀ دو کشور و نیز برخی معادالت بینداخلی و روابط دیپلماسی در 
ترین نتایج این تحوالت بود. این نوشته افول شد که کاهش آمدوشدهای سیاسی و تجاری میان دو کشور از مهم

یکی  عنوانفرانسویان بههای درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که با وجود این افول شدید، سفرنامه
دهد در کنار این کردند؟ مطالعات این پژوهش نشان میهای فرهنگی چه نقشی در این روابط ایفا میاز مؤلفه

ـ و لو گستردههای سیاسی، سازوکارهای فرهنگی بهبحران ـ ادامه میویژه در فرانسه به حیات خود ـ دهند. تر از قبل 
شده ترده و در تیراژ باال، ترجمۀ آثار ایرانی، و محوریت ایران در موضوعات نگاشتهشکلی گسها بهانتشار سفرنامه

وزدهم ای که طول قرن نگونهشود. بهمی توسط روشنفکران قرن هجدهمی فرانسه بسیار بیشتر از قرن گذشته دیده
تردۀ ش پیامد نفوذ گسنویسی سیاحان فرانسوی با موضوع ایران است که این جهنظیر در سفرنامهعصر جهشی بی

م در آثار روشنفکران فرانسوی است که بذر آن در طول قرن هفدهم توسط سیاحان 71روح ایرانی در طول قرن 
گیری گفتمان فرانسوی در آثار سیاحان فرانسوی از این دوره به بود. شکلفرانسوی در قالب سفرنامه کاشته شده 

بست گیری انقالب فرانسه و کاران انقالبات ایران در بحبوحۀ شکلبعد، توجه به تحوالت سیاسی ایران تحت عنو
 .   شودها پرداخته میتوجهی هستند که در این پژوهش بدانشده در زمان حاضر از دیگر نکات قابلتئوری عنوان

 ها.بحران سیاسی، ایران ، فرانسه، روابط فرهنگی، سفرنامه: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
ویژه ایران زمین بهوآمد اروپاییان به مشرقزمان با حاکمیت صفویان، رفتق، هم 77و 71م / 71و  71های در قرن

ـ اقتصگونهکوشیدند تا بههای غربی میبا رشد چشمگیری مواجه شد. در این دوره، کشور ادی ای مناسبات سیاسی 
قی های شرهای مختلف از اروپا به کشوررو، افرادی با مأموریتزمین توسعه دهند، ازاینخود را با کشورهای مشرق

عباس به بعد، به سفیران و سیاحان نشان ویژه از زمان شاهآمدند. روی خوشی که شاهان صفوی، بهازجمله ایران می
 کرد.های مکرر غربیان به ایران فراهم میدادند، زمینه را برای سفرمی

کتوبات رایج با اهداف متعدد از همان آغاز مورد توجه ثبت ماجرای سفر در قالب سفرنامه یا گزارش و دیگر م
رهنگی ـ ترین منابع مطالعات فدلیل پرداختن به موضوعات متنوع از اصلیها بهاین سیاحان بود و اکنون این نوشته

ز خی اای که برگونههای این دوره مشتمل بر مطالب بسیاری است، بهآیند. سفرنامهشمار میتاریخی زمان خود به
است. صورت دایرةالمعارفی در باب فرهنگ و تاریخ نواحی شرقی درآمده ها مانند سفرنامۀ نه جلدی شاردن بهآن

خصوص قرن نوزدهم میالدی/ سیزدهم هجری، سفرهای اروپاییان بیش از هر زمان دیگر بود های بعد بهدر دوره
 ت.جامانده از این زمان بسیار زیاد اسهای بهو تعداد سفرنامه

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که در زمان فقدان روابط سیاسی ایران و فرانسه در قرن 
عنوان یک مؤلفه فرهنگی، چگونه توانستند مانع گسست روابط و معادالت سیاسی دو کشور ها بههجدهم، سفرنامه

 شوند؟ 
و انتشار  نویسیترین دالیل رشد سفرنامهی از اصلیها یکنظیر مخاطبان از سفرنامهرسد اقبال بینظر میبه

 ویژه فرانسه بود و این اقبال در بسیاری از شئون اجتماعی و فرهنگی این دوره از تاریخ فرانسه،ها در غرب بهآن

توان گفت بخش اعظمی از آثار روشنگری قرن هجدهمی فرانسه با منابع طوری که میاست. بهتأثیرگذار بوده 
 دهد بسیاری از آثار تأثیرگذار در تحوالتاست. نتایج این مطالعه نشان میزمین در ارتباط بوده ای مشرقهسفرنام

توان گفت اند. با یک مقایسۀ ضمنی میم فرانسه با موضوعات مربوط به ایران در تعامل بوده71اجتماعی اواخر قرن 
 های سیاسی را پوشش دهند.تنش توانند خألهای ناشی ازدر عصر حاضر هم مسائل فرهنگی می

ترین مقدار خود ـ در مقایسه با قرن هفدهم در قرن هجدهم که بنا به دالیلی چند، روابط ایران و فرانسه به کم
ها نیز با بود، مسافرت فرانسویان به ایران نیز به شدت کاهش یافته و درنتیجه نگارش سفرنامهو نوزدهم ـ  رسیده 

 های ایران در فرانسه دچارتنها موجب نشد تا روند نشر سفرنامهده بود. اما این مسائل نهافت چشمگیری مواجه ش
تزلزل شود بلکه توجه به این آثار و دیگر آثار مربوط به ایران از جانب روشنفکران و متفکران فرانسوی باعث شد تا 

رتباطات فکری به مدد این آثار، خألهای ناشی از این افت روابط سیاسی تا حدود زیادی مرتفع شود و این ا
 صورت روابط فرهنگی  به حیات خود ادامه دهد. به
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 ها و روش پژوهشفرضیه. 2
های فرهنگی، به این مهم عنوان یکی از مؤلفهها، بهاین نوشته در صدد است تا ضمن پرداختن به نقش سفرنامه

وران و های دیپلماتیک به لطف فرهنگفرازونشیببپردازد که مسائل فرهنگی فراتر از روابط سیاسی و فارغ از 
که تأثیرپذیری آثار ادبی قرن هجدهم فرانسه از آثار فاخر دهند و اینروشنگران جامعه، به حیات خود ادامه می

کارگیری در جهت اهداف سیاسی و اجتماعی در شود، بلکه برای بهایرانی تنها در حد مسائل فرهنگی خالصه نمی
ای نه چندان زیاد به انقالب تحوالتی که در فاصله اند.شده قرن هجدهم فرانسه نیز به خدمت گرفته حال دگرگونی

 شود.کبیر فرانسه منجر می
ها و روش پژوهش در این نوشته از گونۀ تاریخی و به شیوۀ تحلیلی بوده و براساس منابع تاریخی، گزارش

 است.های سیاحان فرانسوی تدوین شده سفرنامه
 .پیشینۀ تحقیق   3

صورت جسته و گریخته به روابط سیاسی ایران و فرانسه در قرن هجدهم و دیگر ها و مقاالت متعددی بهدر کتاب
وشتۀ تاکنون ن های میانیتاریخ روابط ایران و فرانسه از سدهها کتاب ادوار تاریخی، اشاره شده است که آخرین آن

شده است.  ای مستقل پرداختهصورت نوشتهصفورا ترک الدانی است. ولی به ندرت به روابط فرهنگی دو کشور به
جواد حدیدی، شاید بارزترین نوشته در این باره مقالۀ حسن فروغی با  از سعدی تا آراگونجز کتاب ارزشمند به

باشد که در آن به تأثیرپذیری ادبیات کالسیک قرن « م71 قرن در ادبیات فرانسه اسطورۀ ایران دلفریب»عنوان 
بوط به های فرانسوی مرتأثیر سفرنامه» ای دیگر با عنوانو در مقاله هجدهم فرانسه از آثار ایرانی پرداخته شده است

 ها بر ذهنیتکه از عنوان مقاله هویداست، به تأثیر سفرنامهنهمچنا ،«ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم
االتی الملل نیز مقخوانندگان قرن هجدهمی فرانسه پرداخته شده است. دربارۀ نقش مسائل فرهنگی در روابط بین

ضوع تر به صورت مصداقی موشده است و کمطور اعم به تبیین نظریات مربوطه پرداخته نوشته شده است که به
بر  الملل: مروریبط فرهنگی تا نظریۀ فرهنگی روابط بیناز روا»شده است. مقالۀ  مورد بحث به چالش کشیده

ه و این الملل پرداختبه نقش فرهنگ در روابط بیننوشتۀ فرهاد عطایی و همکار  «المللنقش فرهنگ در روابط بین
 تبیین جایگاه فرهنگ در»نقش را براساس نظریات مختلف مورد تحلیل قرار داده است. مقالۀ دیگر با عنوان: 

ایی و نوشتۀ علیرضا رض« ای برای تعامل یا تقابلعنوان عرصهالملل: فرهنگ بههای سیاست و روابط بیننظریه
الملل همچون همگرایی، واگرایی، جنگ، صلح، دوستی و همکار است که به اهمیت نقش فرهنگ در روابط بین

یز نوشتۀ حسن خداوردی ن« المللبینهای روابط جایگاه فرهنگ در تئوری»است. مقاله با عنوان دشمنی پرداخته 
ت عمدتا  است. این مقاالالملل پرداخته همچون دو مقالۀ دیگر تنها به تبیین تئوریک جایگاه فرهنگ در روابط بین
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ها و دیگر مصادیق فرهنگی در حد طرح مباحث تئوریک و تبیین نظریات موجود باقی مانده و به سفرنامه
 اند. نپرداخته

 نظری تحقیق.چارچوب 4
 الملل. نقش مسائل فرهنگی در روابط بین۱ـ4

د که دستگاه گردای برمیالملل صرفا  به روابط فرهنگینظر برسد که نقش فرهنگ در روابط بینگونه بهشاید این
رجی های خاگونه باشد چنین روابطی کامال  تحت تأثیر سیاستدار آن است، ولی اگر اینسیاست خارجی عهده

، ضمن رسد مقولۀ فرهنگنظر مییابد. اما بهگرفته است و متناسب با شدت و حدت روابط سیاسی تغییر میقرار 
ز دربر ها را نیحضور در روابط سیاسی، چیزی فراتر از روابط دیپلماتیک بوده و دیگر شئونات اجتماعی دولت

ردال و کنند دومینیک ژکن ـ بالملل میبین تر روابطکه روابط فرهنگی چه کمکی به فهم دقیقگیرد. درمورد اینمی
أثیر منافع هایی که صرفا  به تکنند. به تعبیر آنان رویکردهای فرهنگی از تحلیلهمکاران به اثرات مختلفی اشاره می

 هارود و در کنار توجه به نقش برداشت گروهپردازند فراتر میالملل میهای انسانی بر نظام بینو منابع قدرت گروه
گیری ادراکات مشترک درمورد منافع و قدرت های احساس تعلق افراد و چگونگی شکلاز منافع و قدرت، به حوزه

 .(Jacquin-Berdal, 1998, pp.6-7)پردازد نیز می
الملل مغفول بوده است به سه های اخیر در عرصۀ روابط بینکه چرا فرهنگ تا سالپل شارپ در توضیح این

یشتر شود و معتقد است بد: گروهی که بین روابط درون جوامع انسانی و بیرون آن تمییز قائل میکنگروه اشاره می
شود و در بین جوامع تنها روابطی ساده و سطحی و زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در درون جوامع سپری می

ر معتقد است توضیحات مبتنی بفارغ از عناصر فرهنگی جریان دارد؛ گروه دوم اساسا  به مقولۀ فرهنگ بدبین و 
فرهنگ، اصوال  ناتوان هستند، زیرا نه قدرت دارند، نه منطق و نه عدالت؛ گروه سوم فرضش بر این است که باورها 

اند و به یک از این سه گروه موفق نبودهشود. واقعیت این است که هیچوسیلۀ عقل و شواهد آزموده میسادگی بهبه
-Sharp, 2004, pp. 361)« الملل قرار داردرسد فرهنگ در مرکز مباحثات روابط بینینظر مبه»تعبیر شارپ، 

اتر از رسد بسیار فرنظر میالملل چنان مهم و مؤثر است که به. این مسئله یعنی نقش فرهنگ در روابط بین(363
ه تواند همچنان بفرهنگی می ای که در غیاب روابط سیاسی بین کشورها روابطگونهدارد؛ به روابط دیپلماتیک قرار

 شود. وران و اندیشمندان محقق میحیات خود ادامه دهد. این مهم توسط فرهنگ

در قرن هجدهم، زمانی که روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و فرانسه به ناچیزترین مقدار در تاریخ روابط 
عنوان عناصر و سازوکارهای فرهنگی مانع از گسستن کامل ها و آثار مرتبط با آن، بهبود، سفرنامهدو کشور رسیده 

های غنی با موضوع ایران در طی حدود های متعدد و نگارش سفرنامهروابط میان دو کشور شد. به لطف مسافرت
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 رغم کاهشای بود که بهوجود آمد و این شناخت به اندازهپنجاه سال، شناخت نسبی از فرهنگ و ادب ایرانی به
 و به حداقل رسیدن مناسبات سیاسی توانست خألهای ناشی از سردی این روابط را پوشش دهد.   آمدوشدها

 .بحث و بررسی5
 م۱011م تا ۱011های . اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ایران در فاصلۀ سال۱ـ5

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ق( مقارن با سلطنت لویی پانزدهم، افزایش بحران7721م )7171در سال 
. های غلزایی منجر شدایدئولوژیکی در جامعۀ ایران اواخر صفوی، سرانجام به سقوط دولت صفوی توسط افغان

مدت افاغنه پیامدهای منفی فراوانی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز روابط دیگر، حاکمیت کوتاهازطرفی
های نی حاکمان محلی، جنگ و درگیریخارجی ایران دربر داشت. این دوران آشفته ضمن عصیان و نافرما

 گرایی، اشغال بخشی از کشور توسط روسیه و عثمانی را نیز درپی داشت. دودمانی و قبیلهدرون
م( کشور روی 7171ـ7171ها به دست نادرشاه افشار )رسید در چنین شرایطی، با سرکوب افغاننظر میبه

ه جنگ و کشورگشایی سپری شد. درواقع، استراتژی اصلی آرامش را خواهد دید، اما تمام دوران سلطنت او ب
ترین شده بود. از آنجایی که در مشی این رویکرد اولین و ضروریگری بنیان نهاده حاکمیت نادر بر محور نظامی

حل بعدی غارت کشور خود و ای را ندهد، راهکار، نگهداری سپاهیان است، اگر نظام اقتصادی چنین اجازه
های بارز حکومت نادرشاه (. به همین دلیل یکی از ویژگی72، ص. 7717ور خواهد بود )رضاقلی، کشورهای مجا

های سنگین از اقشار مختلف و کسب غنائم جنگی بود. پیش افشار غارت در داخل و خارج از طریق اخذ مالیات
املی بود که عنوان عرگانی، بهتوجهی به روابط خارجی و تجارت و بازترین دالیل بیگرفتن این رویه یکی از اصلی

توانست پای بازرگانان و سیاحان را به داخل کشور باز کند و به رد و بدل شدن سفرا و کارگزاران کشورهای مختلف می
 منجر شود.

های خود به روحیۀ جنگجو و خوی بردند ضمن گزارشسر میاندک اروپاییانی که در این دوره در ایران به
کردند. پرسئیس کشیش ژزوئیت در نامۀ خود های خود تشریح میاره و اوضاع ایران را در نوشتهگری نادر اشنظامی

است، به کاری جز جنگ از موقعی که به تخت سلطنت نشسته »نویسد: باره میق( در این7717م )7171در سال
 «توانست[ جلوی او را بگیردها، نه سپاه ]نمیچیز نه کوه، نه دشت، نه شهرها، نه قلعهاست ... هیچنپرداخته 

نادرشاه در فکر این نیست تا کشور »نویسد: (. چنانکه ژان اوتر می771ـ771، صص. 7711)کشیشان ژزوئیت، 
را از راه بازرگانی شکوفا نماید و وقت هم ندارد و هدف و منافع او در این است که با جنگ به ذخایر کشور خود 

تواند مسافران زیادی را در کشور ماندگار و یا به ین سیاستی قطعا  نمی(. چن717، ص.7717)اوتر، « بیفزاید
مسافرت به ایران ترغیب کند. از نظر سیاست خارجی نیز اگر نادرشاه تمایلی به ایجاد روابط سیاسی و تجاری با 

 م بپردازد.هگذاشت تا به این مجا نمیدیگر کشورها داشت، یقینا  این همه جنگ و لشکرکشی فرصتی برای او به
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دلیل سوءرفتار او با فرزند و نزدیکانش و نداشتن جانشینی مقتدر که بتواند پس های پس از مرگ نادر نیز بهسال
های تحت حاکمیت برقرار کند، به تنش، درگیری و رقابت از یک دوره کشورگشایی، ثبات و آرامش را در سرزمین

با غلبه بر مدعیان به قدرت رسید. وی از حاکمانی بود که در خان بر سر جانشیی او گذشت. در این میان کریم
بست ر میکادوران حکومت، به فکر امنیت و آرامش مردم و ترقی و آبادانی کشور بود و تدابیری که در این زمینه به

 ل برسیاست داخلی وکی»برای حفظ مردم تحت حکومتش در برابر ظلم و سرکشی فرمانداران و فرمانرویان بود. 
ایجاد امنیت سیاسی و قضائی و برقرار کردن آرامش در کشور استوار بود و برای اجرای این منظور قطع نفوذ و تسلط 

)شعبانی، « دانستومرج ایران را که به خودسری عادت کرده بودند الزم میهای دورۀ هرجوالت و بیگلربیگی
 (.711، ص. 7711

ابیری بود تا بتواند حداکثر منفعت را برای مردمش به ارمغان بیاورد؛ دنبال تدخان در روابط خارجی نیز بهکریم
های طوالنی برکنار دارد و ازسویی با رونق تجارت خارجی، به بهبود زندگی ها را از ناامنی و جنگسو آنازیک

اط با اری ارتبها و اهداف متفاوتی در دوران زندیه موجب عالقۀ کشورهای دیگر برای برقرایشان توجه کند. انگیزه
توجهی داشت، در این زمان نیز در ابعاد مختلف، اما نه شد. این مناسبات که در زمان صفویه رونق قابلایران می

در آن اندازه، ادامه پیدا کرد. مناسبات ایران با سایر کشورها در این دوره در بسیاری از موارد دوستانه و براساس سود 
امید، انجها میها و ایجاد کدورت میان ایران با دیگر دولتمواردی هم که به درگیری متقابل برای هردو طرف بود. در

ها بود تا آرامش مرزها و ثبات داخلی به آبادانی سازی روابط میان دولتتالش اصلی برای برقراری آرامش و عادی
های شکل گرفت که سرکوب شورشو رفاه مردم منجر شود. سیاست خارجی زندیه در دورۀ پرالتهابی از تاریخ ایران 

 رفت.شمار میها از اهداف اصلی دولت زند بهداخلی در کنار روابط سازنده با دیگر دولت
 ق(۱2۱5تا  ۱۱۱2م )۱011تا  ۱011های . اوضاع سیاسی ـ اجتماعی فرانسه در فاصلۀ سال2ـ5

عنوان یک دولت قدرتمند، با مستعمرات دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه مقارن با اعتالی این کشور به
سال و دوران سلطنت پادشاه پس از او، یعنی لویی  12وسیع و ثروتی سرشار بود. دوران سلطنت لویی چهاردهم، 

سال حکومت این کشور را در اختیار  777سال طول کشید؛ یعنی دو پادشاه در مجموع به مدت  11پانزدهم، 
رسد این دوران طوالنی سلطنت، باید برای فرانسه، ثبات و قدرت به همراه بیاورد، اما نظر میداشتند. هرچند که به

ود؛ تدریج، از درون متالشی شگذرانی، باعث شد که حکومت فرانسه بهو خوش اتخاذ رویکرد استبدادی و عیاشی
م 7117ساله با انگلستان براساس قرارداد پاریس در های هفتها، در ماجرای جنگنسویکه فرامضاف بر این

، ص. 7717ها واگذار کردند )کامه و ژول ایزاک، ق(  تمام مستعمرات  غربی و شرقی خود را به انگلیسی7711)
ه در زمینۀ تجارت ویژم( دوران افول قدرت فرانسه در شرق و غرب به7117ـ7177(. دوران لویی پانزدهم )211

های افشاریه و زندیه همراه بود، در خلیج فارس بود. در دوران حاکمیت وی که با اواخر حکومت صفویه و سلسله
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این زمان،  در های هلند و انگلیس بازماند.شدت کاهش داد و نیز از رقابت با کمپانیفرانسه روابط خود را با ایران به
راف و تبذیر در اموال دولتي مشکالت فراواني برجاي گذاشت و اعتراض مردم و سوءاستفاده از قدرت مطلقه و اس

همچنین در ُبعد روابط خارجي، فرانسه در این دوران بسیاري از مستعمرات و مستملکات  .پارلمان را فراهم کرد
اصالحي  خود را ازدست داد. با این حال دورۀ سلطنت طوالني لویي پانزدهم، عصر روشنفکري بود و نظرات  

در این دوره مطرح شد و همراه با حوادث داخلي و خارجي، مقدمات  بزرگاني چون مونتسکیو، روسو، ولترو ...
ریبا  نظمی، تقزمان با روی کار آمدن لویی شانزدهم، آشوب، اعتراض و بیهمانقالب کبیر فرانسه را فراهم ساخت. 

 بود. همۀ نقاط این کشور را فراگرفته 
 ق(۱2۱5تا  ۱۱۱2)م 0011تا  0011های خارجی ایران با فرانسه در فاصلۀ سال . روابط3ـ5

ها که اوضاع را مساعد ق( و سقوط صفویان، فرانسوی7771م )7122ها به اصفهان در سال پس از هجوم افغان
در طول قرن خان زند، های هرچند اندک نادرشاه افشار و کریمدیدند، ایران را ترک کردند و با وجود تالشنمی

براین کمپانی فرانسوی هند شرقی نیز منحل و دولت فرانسه ای بین ایران و فرانسه شکل نگرفت. عالوههجدهم رابطه
خود نیز درگیر تحوالت منجر به انقالب شد. بنابراین روابط سیاسی بین ایران و فرانسه، برای مدت شصت سال و 

ای از سوی دو طرف جهت بهبود روابط شکل ها ارادهدر طول این سالدر تمام دوران افشاریه و زندیه متوقف شد و 
 نگرفت.

خان زند، لویی پانزدهم سعی کرد برای در طول اغتشاشات پس از مرگ نادرشاه تا زمان به قدرت رسیدن کریم
ر عهدۀ کشیش بمقابله با سیاست گسترش روسیه در اروپا، بین ایران و عثمانی ارتباط برقرار کند و این مأموریت را 

« تحت لوای یک مأموریت علمی»(. درحقیقت این مأموریت سیاسی 71گذاشت )همان، ص. 1سیمون ویرویل
بایست به اسم این مأموریت علمی، اطالعاتی درمورد وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بود )همان(. درواقع می

 (.777، ص.7711 ؛ ترک الدانی، (Gharavi, 1994, p.  69آوری کند جمع
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به  هایی در زمینۀ مالیاتآمیز بود و درواقع توانست معافیتکه مأموریت ویرویل تا حد زیادی موفقیتبا این
های دست آورد و از منافع میسیونرهای مذهبی فرانسه در آن دوره محافظت کند، اما آغاز جنگنفع تجار فرانسوی به

و و سجنگیدند، ازیکسیه علیه انگلستان و پروس میم( در اروپا، که در آن فرانسه و رو7117-7111ساله )هفت
پایان  7111خان زند برای به قدرت رسیدن ازدیگرسو، به مأموریت سیمون ویرویل در سال مبارزۀ آزادخان و کریم

 شد. گری آن کشور در بصره سپرده داد. از آن پس، روابط تجاری فرانسه با ایران به کنسول
م 7111زند روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی اندکی بهبود یافت. در سال  خانبا روی کار آمدن کریم

خان خواست تا بین دو کشور روابط تجاری کنسول فرانسه در بصره بود، از کریم 7111، که از سال 1ق( پیرو7712)
ته یرمهنا در خلیج فارس خسنام مخان که از یک دزد دریایی بهبرقرار و جزیرۀ خارک را به فرانسه واگذار کند. کریم

ای بودند، این پیشنهاد را پذیرفت و شرط امضها پاسخ مثبتی به درخواست او نداده بود و از آنجا که انگلیسی شده
این معاهده را سرکوب میرمهنا توسط نیروی دریایی فرانسه گذاشت. روسو موضوع را به دولت متبوع خود گزارش 

، 7711ی، آمیز نبود )ترک الدانط را نپذیرفت و بنابراین اقدام پیرو در این مورد موفقیتداد، اما دولت فرانسه این شر
 (.771ص.

م، چند نامه درمورد پروژۀ 7111تا  7111های با سفر و اقامت در شیراز در فاصلۀ سال 8ژان فرانسوآ زاویر روسو
 ,Florence, 2007) خان زند به فرانسه فرستاد به همراه واگذاری جزیرۀ خارک از جانب کریم قرارداد تجاری

p.81)« .ردخان زند را رد کپنداشت، پیشنهاد کریموزیر مشاور در نیروی دریایی که پروژۀ ایرانی را عجوالنه می »
ذاکره کند که آزادی تجارت برای تجار خان، پادشاه جدید زند، م(. او درنهایت توانست با ابوالفتح12)همان، ص.

فرانسوی، واگذاری جزیرۀ خارک و کاپیتوالسیون از مفاد آن بود. روسو به دولت فرانسه پیشنهاد کرد تا با تقویت 
های داخلی در فرانسه اجازۀ تحقق این پیشنهاد نیروی نظامی ایران، قدرت جدیدی علیه روسیه ایجاد کند. اما نزاع

به توجهی دربار لویی پانزدهم و پس از آن لویی شانزدهم نسبتخبری و بی(. بی71، ص.7712، را نداد )احمدی
ویژه ایران، توجه به قدرت برتر منطقه در این برهۀ زمانی، یعنی دربار عثمانی، وقوع جنگ روابط تجاری با شرق به

یا، های هند شرقی دو کشور در آسکمپانیها به دامن شدن شعلۀ این جنگ ساله بین انگلیس و فرانسه و کشیدههفت
گیری روابط سیاسی، تجاری و بازرگانی بین دو کشور شد و بر روند ترین عواملی بودند که مانع شکلازجمله مهم

 نویسی نیز تا حدود زیادی تأثیر گذاشت.سفرنامه

هایی دست سیه و اتریش به تالشلویی پانزدهم در این زمان برای ایجاد اتحاد میان ایران و عثمانی در برابر رو
زمان با اغتشاشات داخلی ایران بود و از نتیجۀ زد و هیئتی به عثمانی و ایران فرستاد. ورود این هیئت به ایران هم
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ساله نیز درنهایت به شکست فرانسه انجامید های هفتهای آن اطالع دقیقی در دست نیست. جنگنهایی فعالیت
ها قرار م  بود که تمام متصرفات فرانسه در هند به جز پنج بندر در اختیار انگلیسی7117 و براساس پیمان پاریس در

خان داده بود عمل کند و (. فرانسه حتی نتوانست به تعهداتی که بعدها به کریم71، ص. 7711گرفت )رجایی، 
خان ای نزد کریمیندهق( نما7717م )7111ها در خان را فراهم کرد. آنهمین موضوع موجبات نارضایتی کریم

فرستادند که به او پیشنهاد داد تا منسوجات فرانسوی را با ابریشم گیالن و پشم کرمان مبادله کنند و این پیشنهاد مورد 
حاصل خان واقع شد، اما به جهت کوتاهی فرانسه در کمک به ایران در سرکوبی میرمهنا، این قرارداد بیقبول کریم

کنندۀ فرانسوی به ایران، نتایج های مذاکرهند نیز وضعیت به همین منوال بود و سفرهای هیئتماند. تا پایان دورۀ ز
 بخشی به همراه نداشت.رضایت

بود که در زمان لویی شانزدهم به ایران آمد. در این  1آخرین سفیر فرانسه در زمان زندیه، کنت فریر دو سووبوف
دلیل اختالفات شدید فرانسه با روسیه، ژان فرانسوا روسو کنسول فرانسه در بصره طی گزارشی به دولت ها  بهسال

ال این بدهد برای مقابله با روسیه اقدام به ایجاد روابط با ایران و تقویت نیروی نظامی آن کند. به دنخود پیشنهاد می
م 7117کند. او در سال گزارش لویی شانزدهم هیئتی به ریاست کنت فریر دو سووبوف به اصفهان اعزام می

مرادخان و نابسامانی کشور در این زمان و همچنین انقالب مرادخان زند مذاکره کرد، اما فوت علیق( با علی7711)
 (. 717، ص. 7711، نتیجه ماندن این مذاکرات منجر شد )مهدویفرانسه به بی

 نویسی. افول سفر فرانسویان به ایران و کاهش چشمگیر سفرنامه0ـ5
 نویسد: ها بر روابط ایران و فرانسه میژان شیبانی درمورد تأثیر این آشفتگی 
 

سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران نیز در این ایام دچار تغییر اساسی شده بود؛ کشور فرانسه از ترکیه ]عثمانی[ در قبال 
ایران حمایت کرده بود و رقابت ایران و ترکیه ]عثمانی[ بیش از هر زمان دیگر، راه عبور افراد از ترکیه ]عثمانی[ را سد کرده 

ۀ نگارش تر دانستند؛ فرانسویان ]بدین طریق[ وظیفراه بصره، از طریق بمبئی، را بهتر و مناسببود. مسافران راه روسیه یا 
 (. 711ـ711، صص. 7717سفرها به ایران را به انگلسیان و ترکان واگذاردند )شیبانی، 

 

حان ادر کنار جایگزینی عثمانی در روابط خارجی فرانسه باید به نقش چین و هند در جایگزین شدن مقصد سی
ها در دوران مورد مطالعه، حجم اندک طوری که با توجه به آمار سفرنامهفرانسوی به جای ایران نیز اشاره شود، به

ن ها از ایکه اهم آن های فرانسویان کامال  مشهود است که این امر دالیل متعددی داشتهها ازجمله سفرنامهسفرنامه
 قرار است:

  

                                                           
1. Ferrier de Sauvebauf 
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نسه که با مرگ لویی چهاردهم به حداقل رسیده بود )این امر خود معلولی از مناسبات سیاسی ایران و فرا .7

 شود(؛ ها اشاره میهایی است که در ادامه بدانعلت
عدم تمرکزگرایی در حاکمیت ایران و کوتاه بودن دوران حکومت پادشاه مقتدری چون نادرشاه افشار که  .2

 ثباتی در روابط خارجی بود؛ نتیجۀ آن بی

عدم وجود حکومت مقتدر در فرانسه پس از مرگ لویی چهاردهم و غافل ماندن از ایران و اهمیت آن در  .7
 مناسبات سیاسی؛ 

 دلیل مشکالت داخلی فرانسه به برتری انگلستان انجامید؛های سیاسی انگلیس و فرانسه که بهرقابت .7

تر در کانون توجه کشورهای قدرت موجب شد ایران کم تر چین و هند در این کشاکشنقش پررنگ  .1
 اروپایی ازجمله فرانسه قرار بگیرد؛

وآمدهای صورت یک مانع در مراودات و رفتنقش کاهندۀ عثمانی در روابط میان ایران و فرانسه که به .1
 کرد. سیاسی و بازرگانی عمل می

 

، فرستادۀ ویژۀ 1از دورۀ افشار که ترجمۀ آن در دسترس است مربوط به ژان اوتر ی فرانسویهاهاز معدود سفرنام
 در شرق به سر برد و از مناطق مختلف سال 1به مدت 7177تا  1390پانزدهم، پادشاه فرانسه است که از سال  لویی

 ابعرو سفرنامۀ ژان اوتر یکی از مندرشاه بود ازاینهای نازمان با جهانگشاییمسافرت او به ایران هم. ایران بازدید کرد
است. کتاب  جوار در زمان نادرشاهاز حکومت نادر و اوضاع ایران و ممالک هم هاییارزشمند برای آگاهی از جنبه

ند که خواشود. مترجم در این مقدمه ژان اوتر را نیز از مأموران سیاسی میای انتقادی از مترجم آغاز میبا مقدمه
 8فرانسه ارسال کرد. های الزم را بهخدمت به کشور متبوع خود به شرق آمد و اطالعات و گزارش برای

انگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه و های شگفتدو اثر دیگر مربوط به این دوره، نامه
دهند، که اطالعات مفید و باارزشی از این دوره ارائه میهای طبیب نادرشاه هستند که ضمن اینهمچنین نامه

                                                           
1. Jonas Otter 

نشدۀ دیگری نیز در این عصر های ترجمهرسد این سفرنامه تنها سفرنامه در این دوران باشد. یقیناً سفرنامه. به نظر نمی2 

تواند روند روابط خارجی ایران و فرانسه در این بازۀ زمانی ها میاست که شناسایی و ترجمۀ آنتوسط فرانسویان نوشته شده 

 .تر سازدرا شفاف
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تاب سازند. مترجم کهای مقطعی در این دوره را هویدا مینگارینویسی و تقلیل به نامهوضعیت رو به افول سفرنامه
یابی م در پاریس چاپ شده و اکنون از حیث کم7111کند که این کتاب در سالتصریح می های طبیب نادرشاهامهن

 (.1، ص. 7711های خطی جای دارد )پادری بازن، و نایابی در ردیف نسخه
ت روابط خارجی ایران در زمان نادر عمدتا  حول و حوش مسائل مرزی با روسیه و عثمانی و مرزهای شرقی جه

چرخید و تنها روابط جدی نادر با اروپاییان خرید چند کشتی از کشورهای هلند و حفظ تمامیت ارضی کشور می
زمان با دوران رونق توان روی کار آمدن قاجارها را هممنظور تقویت نیروی دریایی بود. میانگلیس به

چشمگیر  دلیل فتوحات. گرچه در آغاز بهنویسان فرانسوی دانستنویسی البته با رویکرد جدید سفرنامهسفرنامه
ناپلئون بناپارت در اروپا کشورهای اروپایی ازجمله انگلستان برای جلوگیری از تعرضات او به مستعمراتشان اقدام 

ـ نمایندۀ تامبه عقد قراردادهایی با ایران کردند. ازجمله مهم االختیار ترین این قراردادها پیمانی بود که مهدی علیخان 
شد ق( با ایران منعقد کرد که براساس آن ایران متعهد می7272م )7111مپانی هند شرقی انگلیس ـ در سال ک

(؛ و نیز 217، ص. 7711)مهدوی،  1فرانسویانی را که در هر نقطه از خاک ایران پا بگذارند توقیف و زندانی کند
بر مفاد خان اعتمادالدوله منعقد کرد که عالوهق( با حاجی ابراهیم7271م )7117قراردادی که جان مالکوم در سال 

شد. هرچند خاتمۀ لشکرکشی فرانسه در مصر، قتل پل اول و عهدنامۀ فوق تعهدات نظامی نیز شامل آن می
م بین فرانسه و انگلستان، 7112خوردن نقشۀ حمله به هندوستان و انعقاد معاهدۀ صلح آمین در سال هم به

فرما شد و تصویب و مبادلۀ معاهدات با ایران به اجرا درنیامد رابطه با ایران در هند حکمبه عالقگی زیادی نسبتبی
اعتنایی دولت ( و عواملی چون اشغال ناگهانی شهرهای قفقاز به وسیلۀ ارتش روسیه و بی211)همان، ص. 

ک خود قائل شده مخصوص شرایط بسیار سنگینی که برای اعطای کبه تقاضای کمک به ایران بهانگلستان نسبت
 (.211بود، باعث شد توجه ایران به فرانسه معطوف شود )همان، ص. 

  

                                                           
با سلطان مسقط و عمان منعقد کرد )نک. مهدوی، ص.  1971. مشابه همین پیمان را مهدی علیخان در اکتبر 1
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با وجود افول مناسبات سیاسی و تجاری بین ایران و فرانسه در طول قرن هجدهم و کاهش آمدوشد فرستادگان 
 سازوکارهای فرهنگیها، دنبال آن کاهش چشمگیر نگارش سفرنامهسیاسی ـ مذهبی و بازرگانان و سیاحان و به

بخشی جدا از مجادالت سیاسی کماکان در جریان بود و روشنفکران بسیاری این سازوکارها را در خدمت آگاهی
ان ها آرمیده بودند که توسط این اندیشمندویژه سفرنامهالی آثار ادبی و بهجامعه قرار دادند. این عناصر فرهنگی البه

 به بیداری انجامیدند. 
یت ایران در فرانسه و ارتباط آن با سفرنامه. ایجا5ـ5  نویسید نهضت فکری با محور

است، این زمین روابط سیاسی و تجاری داشته که فرانسه در این دوران با بسیاری از کشورهای مشرقبا توجه به این
 در فرانسه واقع شد؟ مایۀ فکری آثار قرن هجدهمدستشود که چرا ایران سؤال مطرح می

نیز عد نویسی فرانسویان در دورۀ بنویسی در دورۀ قبل بود بر سفرنامهاین نهضت که خود متأثر از رونق سفرنامه
ها تأثیری شگرف گذاشت. اگرچه عمال  روابط خارجی ایران و فرانسه در این دوران به حداقل خود و نگارش سفرنامه

ها در این دوره در فرانسه شکلی بود، روند نشر سفرنامهترین مقدار در تاریخ روابط دو کشور رسیده نیز به کم
 ویژه ایران و توجه ویژۀزمین بهصعودی داشت. در آستانۀ قرن هجدهم همراه با اقبال گستردۀ اروپاییان به مشرق

ه ب آورد سفر و اتفاقا  بذل توجه خوانندگان اروپاییعنوان ارزشمندترین رهسیاحان اروپایی به نگارش سفرنامه به
های شرقی در کانون توجه سیاحان و مخاطبان ترین دولتعنوان یکی از شاخصگونه آثار، ایران بهاین

بود. آشنایی با ایران و آثار ارزشمند فارسی و ترجمۀ برخی از آثار فاخر ادبی به زبان فرانسه هایشان قرار گرفته سفرنامه
را به کشوری کامال  آشنا برای اذهان عمومی در فرانسه مبدل  مندان به فرهنگ و ادب ایرانی، ایرانتوسط عالقه

 گونه برشمرد:توان اینبود. برخی از این علل را میساخته 
 

 هایی از شاردن، تاورنیه، تونو، و...؛ویژه آثاری چون سفرنامهای در قرن هفدهم بهنشر آثار سفرنامه .1
 ایرانی؛قرابت فکر و اندیشۀ فرانسوی با روح حاکم بر آثار  .2

عنوان زعیم عنوان زعیم مذهب شیعه در آسیا و درنتیجه تقابل با عثمانی و فرانسه بهجایگاه مشابه ایران به .7
 مذهب کاتولیک در اروپا؛

 تالش جهت احیای وحدت ملی در دو کشور ایران و فرانسه در این دوره؛ .7

 سعدی و بسیاری دیگر از این دست؛  بوستان، اوستاهایی چون ترجمۀ کتاب .1

هایی هپرداخت افسانوعنوان سفیر پادشاه صفوی در فرانسه و ساختحضور پرطمطراق محمدرضا بیک به .1
 ؛1در باب او

 های ایران. پی در ایران تحت عنوان انقالبدرانتشار اخبار مربوط به انتقال قدرت پی .1
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ویژه فرهنگی دو کشور ها در توسعۀ روابط سیاسی و بهنقش سفرنامه یترین عوامل در این رویاروییکی از برجسته
وان قرابت ترا میشاردن اوج آشنایی فرانسویان از ایران را درپی داشت. عامل برجستۀ دیگر  سفرنامۀبود. انتشار 

ترین جنبۀ مهمفکری و فرهنگی فرانسه و ایران دانست. این مسئله از جوانب مختلفی قابل ارزیابی است. اولین و 
این مشابهت موقعیت مذهبی ایران و فرانسه در دو منطقۀ اروپا و آسیاست؛ رسمی شدن مذهب شیعه و تقابل با 

عنوان زعیم اصلی مذهب کاتولیک در اروپا داشت. اعزام مبلغان مذهبی در ادوار عثمانی موقعیتی مشابه با فرانسه به
کیشان مسیحی در کشورهای ب مسیح و حمایت از هممختلف و تأسیس مراکز مذهبی جهت ترویج مذه

تواند در راستای توسعه و گسترش استعمار قلمداد شود، اما رسالت اصلی این اقدامات در مختلف، هرچند می
های پر رافائل دومان در ایران قابل توجه و تأمل است. نکتۀ دیگر، جایگاه زبان و ادبیات فارسی در آسیا و فعالیت

ندگان عنوان زبان شعر و ادبیات، نویسیات فرانسوی در اروپاست که این دو زبان در قارۀ کهن و قارۀ سبز بهزبان و ادب
اند. این قرابت و نزدیکی بود که با وجود دو قدرت روسیه و آثار فاخر و ارزشمندی تقدیم فکر و اندیشۀ جهانی کرده

کشور و دو فرهنگ از هم نگسلد و روابط فرانسه با ایران  و انگلیس در ادوار تاریخی بعد موجب شد رشتۀ پیوند دو 
 نیز دچار سرنوشتی مشابه کشورهایی چون پرتغال، هلند، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی نشود.

ای در جهت عامل مهم دیگری که موجب استمرار روابط فرهنگی دو کشور شد این بود که در هردو کشور اراده
بود. تفاوت مهم این دو جریان در این بود که در فرانسه این وحدت فکری به همت فته احیای وحدت ملی شکل گر

 های فکریاندیشمندانی چون مونتسکیو، دیدرو، ولتر و آنکتیل دو پرون و در جهت خرد جمعی و هدایت جریان
در و در جهت احیای گیری بود، اما در ایران این حرکت به دست جنگاوری به نام نابه سوی جمهوری  در حال شکل

بود و در صدد احیای ساختار اولیۀ خود بود؛ حاکمیت  حکومت پادشاهی و همان ساختار همیشگی جریان یافته
سیاسی  گرفته در فرانسه از تحوالتشخص شاه. نکتۀ حائز اهمیت در این تحوالت، تأثیرپذیری جریان فکری شکل

ر به ایران و مطالب مربوط به ایران در آثار قرن هجدهم چنان غنی و اجتماعی ایران در این دوران بود. اشارات مکر
گذارد که ایران با وجود کاهش روابط سیاسی همچنان یکی از گونه تردیدی باقی نمیو پربار است که جای هیچ

 های بارز در محورهای فکری اندیشمندان فرانسوی در قرن هجدهم بود. مؤلفه
درمورد خاستگاه   اسطورۀ ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهمن ای با عنواحسن فروغی درمقاله

ق ایران کشوری است که، ابتدا از طری»نویسد: استفاده از این اسطوره در میان نویسندگان فیلسوف قرن هجدهم می
فرانسه  ادبیاتای اغواگر در ها، در طول قرون به افسانهانگیز کتاب مقدس و سفرنامهای و شگفتتصاویر افسانه

گوید: طور که در جایی دیگر می. درواقع، همان(Foroughi, 2005, p.62)« قرن هجدهم تبدیل شد
                                                           

رسد مونتسکیو نیز در خلق شخصیت ازبک نظر میبود. به شبهزارویک. شخصیت او برای فراسویان یادآور شاهزادگان 1 

 است.به او نظر داشته 
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( و دیگر منابع ایرانی، اسناد الزم 7111ها، کتابخانه شرقی بارتلمی دربلو )های ایرانی، سفرنامههای کتابترجمه»
فراهم کردند تا اطالعاتی درمورد ادبیات، تاریخ، جغرافیا و  را برای شاعران، فیلسوفان یا دانشمندان ]قرن هجدهم[

 (.ibid, pp.66-67« )دست آوردندنامیم بهانگیز که ایران میمذهب این دنیای شگفت
بیشتر نویسندگان قرن هجدهم مانند مونتسکیو، ولتر، روسو و دیدرو از یک تصویر چندجانبه و گاه مرموز 

د و مدارکی که تواند با کیفیت اسناهیچ کشور شرقی نمی»اند. به گفتۀ شیبانی ام گرفتهاسطورۀ ایران در آثار خود اله
(. نویسندگان این قرن حتی به 717، ص.7717)شیبانی،  « در قرن هجدهم درمورد ایران وجود داشته رقابت کند

قشی که اسی ساختند. نهای باستان دسترسی داشتند، حتی از زرتشت، قهرمانی حماطالعات مربوط به دین ایرانی
های در این زمینه ایفا کرد بسیار حائز اهمیت و انکارناپذیر است. به گفتۀ روسو، ایرانی 1مطالعات آنکتیل دوپرون

ای تشکیل دادند که خود به تنهایی این شکوه را داشت: داستان نهادهای آن، خود رمانی فلسفی ملتی افسانه»باستان 
 (.771، ص. 7711؛ حدیدی، (Rosseau,1852, p.467 « شودقلمداد می

اتاق شهریار  بود و همتداعی شده  شبهزارویکبودند که در فیلسوفان این قرن هم شیفتۀ درس اخالق شده 
 ,Foroughi, 2005)بود ها را مسحور کرده این مجموعۀ داستانی که نماد مبارزۀ زندگی در برابر مرگ است، آن

p.70) . افق جدیدی  شبهزارویکم منتشر شد. درواقع، 7171تا  7117از سال  شبهزارویکجلد کتاب دوازده
وضوعات، ترین منبع م، این مجموعه مهمانوار سهیلیو کتاب  گلستانطوری که پس از در ادبیات فرانسه باز کرد، به

 شود. های بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و شاعران فرانسه محسوب میتصاویر و ایده
م منتشر شد. این اثر بزرگ تأثیر زیادی بر ادبیات قرن 7172و  7171های بین سال 8پتی دوالکروآ روزهزارویک     

(، اما 771، ص.7711دیدی، بود )ح شبهزارویکی آن یعنی هجدهم گذاشته و موفقیتش بیشتر از الگو
نویسان بزرگ این قرن نیز های ماجراجویی نبودند. رمانتنها منابع نویسندگان رمان روزهزارویکو  شبهزارویک

ی دیدرو اثر و شبهزارویکرا به سبک  ملکۀ بوالهوسداستان آثار خود را از این دو کتاب گرفتند. برای مثال، روسو 
های نامهبا « ومونتسکی»ها نوشتند. اما در میان نویسندگان بزرگ این قرن را مطابق این داستان پرندۀ سفیدبا عنوان 

 ,Foroughi, 2005)ها الهام گرفتند بیشتر از این داستان صادق ویژههای فلسفی، بهو ولتر با داستان ایرانی

p.73). 
و شش سال پس از مرگ  شبهزارویکم، چند سال پس از انتشار 7127های ایرانی مونتسکیو در سال نامه

 .(Hayati Ashtiyani, 2004, p.  4) آمیز بود لویی چهاردهم منتشر شد. انتشار این کتاب بسیار موفقیت

                                                           
1. Anquetil Du perron 

2.  Les Mille et un Jours de Pétis de la Croix 
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اند. های معاصر یا مدرن انتخاب شدهانیقهرمانان این کتاب افرادی ایرانی به نام ریکا و ازبک هستند که از میان ایر
رای ای به دست نویسندگان آن دوره بزند، بهانهجایی که شکیبایی و تحمل، استبداد را کنار می»درواقع، ایران مدرن 

هستند که در اثر « ترین الگوهای سانسورهای ریکا و ازبک معروفدهد. شخصیتانتقادات وحشتناک می
ها یپس از ریکا و ازبک در فرانسه، ایران»اند. به نظر حدیدی، شدهها به فرانسه فرستاده یمونتسکیو از طرف ایران

« شدند ها به فراموشی سپردهها و چینیها، هندیها، ژاپنیها، عربچنان معروف شدند که برای مدت طوالنی ترک
 (. 777، ص.7711)حدیدی، 

نگارانه حضور نداشتند، اما دو اتفاق بزرگ توجه های نامهها هنوز در رماندرواقع، تا آن تاریخ، ایرانی
روز از یکم و هزارو7172تا  7177شاردن در سال  سفرنامۀها جلب کرد: انتشار هفت جلد آخر ها را به آنفرانسوی

ها وجود داشت بعضی ها اطالعات زیادی درمورد ایران و ایرانیم. انتشار این آثار که در آن7172تا  7171
ب شان ایرانی بودند ترغیهای اصلینگارانه که شخصیتهای نامهنویسندگان عصر روشنگری را به نوشتن رمان

م چاپ 7177نوشتۀ فرانسوآ برنارد، در سال هایی از یک فیلسوف ایرانیگزیدههای ایرانی با عنوان کرد. اولین نامه
رد اخالق درمو شده در مصال، مرد لوی در هیسپهان،شتهنامۀ نونام جوزف بونه شد. پنج سال بعد نویسندۀ دیگری به

ها نمایندۀ نویسندگان دنبال این آثار، ایرانی(. به711، ص. 7717را منتشر کرد )شیبانی،  1هاو مذهب فرانسوی
م، روشی را دنبال کرد که 7127خود در سال  های ایرانینامهفرانسوی این دوره شدند. هرچند مونتسکیو با انتشار 

ـ اصالحی  ها و نگاه انتقادیبودند، اما سبک و سیاق متفاوت مونتسکیو در نگارش نامهقبال  پیشینیانش آغاز کرده 
وشته ترین نعنوان موفقفرانسه در زمان انتشار آن، دست به دست هم داد تا این اثر بهاو در این اثر و شرایط جامعۀ 

ها در خاطر سرعت دست به دست شود و بازار بیاعان را تحت سیطرۀ خود بگیرد. این تأثیر تا سالر نوع خود بهد
طوری که با جایگزین شدن چین به جای ایران در آثار فرانسوی، قهرمان داستان در اندازد، بهفرانسویان چنگ می

دمدت آثار ایرانی بر تغییر بیانگر تأثیر بلن این که یابدمی با عنوان نورالدین چینی تغییر کتاب چینی باادب در فرانسه
این نام مرحلۀ تحول و انتقال نفوذ ایران در »نویسد: ذهن و آثار فرانسوی است. شیبانی با اشاره به این موضوع می

 (.711)همان، ص. « دهدعالم ادب، به نفوذ چین را نشان می

 ا عنوان انقالب در آثار فرانسوی. استفاده از انتقال قدرت در ایران ب6ـ5
حوالت های قرن هجدهم تاقتباسات فکری فرانسویان به فرهنگ و ادبیات ایرانی محدود نماند. در بسیاری از نوشته

این اندیشمندان واقع شد. هرچند اجتماعی و تغییرات حکومتی در ساختار سیاسی ایران نیز دستمایۀ فکری 
م 1329تا  1385های نقالب آمریکا در فاصلۀ سالم و ا1822توان تأثیر انکارناپذیر انقالب انگلستان در سال نمی

                                                           
1. Lettre écrite à Musala, Homme de Loy à Hispahan, sur les mœurs et la religion des Français écrits par Joseph 

Bonnet. 
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های انکارناپذیری از تأثیر رویدادهای ایران بر نادیده گرفت، اما نشانهبر رویدادهای منتهی به انقالب در فرانسه را 
سادگی گذشت. ها بهتوان از آنشود که نمیمیحوادث اجتماعی و تحوالت فکری فرانسه در قرن هجدهم دیده 

ها در انتقال مطالب و شرح رویدادهای تاریخی ایران نشئت ای از محتوای سفرنامهطور عمدهأثیرات بهاین ت
 گرفت.می

ها و با اتکا به یک شهادت اصیل یعنی کتاب خاطرات پ. یهودا، کتابش را با اشاره به شورش افغان 1دو سرسو
کرد م در پاریس منتشر 7121گذاری و در سال نام« تاریخ آخرین انقالب ایران»، یسوعی لهستانی، 8کروسینسکی

گیری قدرت توسط نادرشاه را تحت عنوان آخرین انقالب ایران ذیل (. مونتسکیو بازپس217، ص.7717)شیبانی، 
توان انقالب نامید؟ اگر اقدام (. آیا واقعا  اقدام نادر را می271کند )همان، ص.های ایران عنوان میتاریخ انقالب

در ایران را باید انقالب نامید. تعمد   ا انقالب بنامیم تمام تحوالت منجر به تغییرات سیاسی در رأس قدرتنادر ر
مشی مشخص کامال  مشهود است. نام بردن منظور ایجاد یک خطبرداری بهگذاری جهت بهرهمونتسکیو در این نام

طور به کهباشد؟ نه این توانست داشتهمعنایی میها در ایران تحت عنوان انقالب در فرانسه چه این انتقال قدرت
 ند؟کخواستند به مردم بقبوالنند که پایان یک حکومت استبدادی را انقالب تعیین میغیرمستقیم می

ات عنوان راهی برای نجرسد حوادث تکراری انتقال قدرت در تاریخ ایران در کشوری چون فرانسه بهنظر میبه
بارها به مقایسۀ حاکمیت فرانسه با ایران، های ایرانی نامهشود. مونتسکیو در کتاب یاز دیکتاتوری قلمداد م

هرچند نظام حکومتی  9(.11ـ12، صص. 7721کشد )مونتسکیو، دیکتاتوری حاکم بر فرانسه را به چالش می
وی یک ساختار سرفت اوضاع سیاسی فرانسه بهعیار و راه حلی برای برونعنوان یک الگوی تمامتوانست بهایران نمی

عنوان محور فکری  این زمین بهحکومتی مردمی، نقشی ایفا کند، اما انتخاب ایران از میان همۀ کشورهای مشرق
اپذیر ایران در ذهن و اندیشۀ خردورزان و همچنین خوانندگان آثار این تواند مؤید موقعیت انکارنخیزش می

ناسانده و ها شای بود که از طریق سفرنامهنویسندگان در فرانسه باشد؛ و همۀ این موارد به لطف ارتباطات فرهنگی
رن در آثار قبود. درحقیقت به لطف شناخت ایران و معرفی آن وران قرن هجدهم فرانسه حفظ شده توسط اندیشه

 بود بار اینشدۀ آن زمان، این ایران بود که  توانسته ها، از بین کشورهای شناختهویژه سفرنامههجدهمی فرانسه به
 مأموریت را به دوش بکشد.

  

                                                           
1. Du Cerceau 
2. P. Jude Krusiniski 

 وسوم.سی ویکم، نامۀودوم، نامۀ سیهای نوزدهم تا بیست. ن.ک: نامه3 



 

 

 

 

 اول ۀشمار چهارم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

111 

 
 

ی تواند خألهای ناشرنگ ایران و فرانسه میهای سیاسی جهان و روابط کمامری که امروزه نیز با توجه به تنش 
م شود مگر با تحکیسیاسی و دیپلماتیک دو کشور را تا حدود زیادی پوشش دهد و این امر میسر نمیاز روابط 

 اند.دوستانی که دو فرهنگ غنی آسیایی و اروپایی را تا به امروز غنا بخشیدهوران و فرهنگروابط فکری توسط اندیشه
 

 گیری. نتیجه6
قدار ترین ممیان دو کشور ایران و فرانسه به دالیلی چند، به کماز آنجایی که در طول قرن هجدهم، روابط سیاسی 

های ایرانی ـ فرانسوی در طی قرن هفدهم ای و شناختی که میان اندیشهبود، اما به لطف آثار سفرنامه خود رسیده
 گیرد.بر میدر بود، سراسر این قرن را تبادالت فکری میان آثار ایرانی و تألیفات روشنگران فرانسویوجود آمده به

های فرهنگی در روابط دیپلماتیک تر به مؤلفههای مرتبط با روابط خارجی کشورها، شاید کمدر مطالعات و نوشته
توجه شود؛ به عبارت دیگر شاید این عقیده در میان باشد که روابط فرهنگی عمدتا  درپی ایجاد روابط سیاسی شکل 

پذیرد. اما با مطالعه در رویدادهای تاریخی ایران اسی این روابط نیز پایان مییافتن ارتباطات سیگیرد و با پایان می
ها ها و دیگر آثار ایرانی، سالو فرانسه در قرن هجدهم مشخص شد که ارتباطات پررنگ فرهنگی به مدد سفرنامه

ر فرانسویان محقق شد، های پرباشد. این مهم که به مدد سفرنامهکار گرفته در فرانسه به نفع عصر روشنگری به
موجب شد تا روابط میان ایران و فرانسه دچار سرنوشتی مشابه روابط میان ایران و کشورهایی چون هلند، پرتغال و 

جر به انقالب های رو به جلوی مناسپانیا نشود. در بررسی تأثیرپذیری فرهنگی آثار عصر روشنگری فرانسه و اندیشه
های مربوط به ایران، مشخص شد که هرچند روابط سیاسی و ،  از نوشته12 گیری در فرانسه قرندرحال شکل

تی پس از گیری و حترین مقدار در تاریخ روابط دو کشور از زمان شکلدیپلماتیک ایران و فرانسه در این قرن به کم
ای فرهنگی فراتر از این عنوان عناصر و سازوکارهها و دیگر آثار مرتبط با ایران، بهآن، رسیده بود، ترجمۀ سفرنامه

کنند؛ مسائل راه خود را در پیش گرفته بود و ضمن تأثیر بر این رویدادها، رشتۀ پیوند روابط دیپلماسی را حفظ می
که در قرن نوزدهم از میان کشورهای اروپایی این فرانسه است که با حضور دوباره در روابط سیاسی ایران، چنان

. هرچند این روابط با فرازوفرودهایی همراه است، قرابت فکر و اندیشۀ فرانسوی شودموجب گسترش این روابط می
با روح حاکم بر آثار ایرانی، و جایگاه مشابه دو کشور در دو قارۀ اروپا و آسیا، موجب قوام روابط فرهنگی و تبادالت 

ز آید و امروز نیسی دو کشور میها در این دوره شد. بنابراین در این میان آن چیزی که به مدد حیات سیافکری آن
تواند این نقش مهم را ایفا کند، سازوکارهای فرهنگی است که در فقدان روابط سیاسی همچنان مانع از گسستن می

 شود.این رشتۀ پیوند می
 منابع

ر. فم. ثاقب. ترجمۀ تاریخ ایران )از مجموعۀ تاریخ کمبریج( دورۀ افشار، زند و قاجار(. 7711) آوری، پ.، و همکاران
 . تهران: جامی.1ج
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هران: ت اسناد مربوط به رابطۀ بین ایران و فرانسه )از انقالب مشروطه تا پایان سلسلۀ قاجار(.(. 7717احمدی، ح. )
 کتابخانۀ ملی ایران. 

 ترجمۀ ع. اقبالی. تهران: جاویدان. سفرنامۀ ژان اوتر )عصرنادرشاه(.(. 7717اوتر، ژ. )
 ترجمۀ ع.ا. حریری. به اهتمام ح. یغمایی. تهران: انجمن آثار ملی. های طبیب نادرشاه.نامه(. 7771پادری، ب. )
 ترجمۀ ا. طاهري. تهران: امیرکبیر.تاریخ جهان نو. (. 7711پالمر، ر.ر. )

: . تهرانهای فرانسوی موجود در کتابخانۀ ملی ایرانفهرست توصیفی سفرنامه (.2171پوراحمد جکتاجی، م.ت. )
 کتابخانۀ ملی ایران.

 . ترجمۀ ش. شفا. تهران: علمي و فرهنگي.سفرنامۀ پیترو دالواله(. 1934پیترو دالواله )
 دی.المللی اله. تهران: انتشارات بینهای میانی تاکنونتاریخ روابط ایران و فرانسه از سده(. 1911الدانی، ص. )ترک

 . تهران: امیرکبیر.ایراني با دو رویۀ تمدن بورژوازي غربگران نخستین رویارویي اندیشه(. 1983حائري، ع. )
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.از سعدی تا آراگون )تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه(. (. 1915حدیدی، ج. )

فصلنامة مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد الملل. های روابط بین(. جایگاه فرهنگ در تئوری7711خداوردی، ح. )
 .727-711، صص71، میاسال

 . تهران: دانشگاه تهران.8. ترجمۀ ا. بهمنش. جتاریخ جهانی(. 1982دوالندولن، ش. )
، 13، . فصلنامة تاریخ روابط خارجی(. مناسبات تجاری و سیاسی ایران و فرانسه در دوران زندیه7711رجایی، غ. )

 . 11ـ77
 فرجام.تهران: نیک گردآوری(.نادرشاه )تدوین، ترجمه و (. 7711رضازاده شفق، ص. )

 . تهران: نشر نی.شناختی ضحاک ماردوششناسی خودکامگی: تحلیل جامعهجامعه(. 7717رضاقلی، ع. )
نوان عالملل: فرهنگ بههای سیاست و روابط بین(. تبیین جایگاه فرهنگ در نظریه7711رضایی، ع.ر.، و ترابی، ق. )

 .12ـ 17، 31، علوم سیاسی دانشگاه آزاد ۀ تخصصیفصلنام ای برای تعامل یا تقابل.عرصه
 . به اهتمام ک. کاهن. ترجمۀ ن. انصاري. تهران: نشر دانشگاهي.مدخل تاریخ شرق اسالمي(. 1988سواژه ، ژ. )

 . تهران: دانشگاه ملی.(1تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه )ج(. 1951شعبانی، ر. )
هاي اروپاییان، پژوهشي در روابط سیاسي و اقتصادي صفوي از دیدگاه سفرنامهایران (. 7717، س. )شوستر والسر

 . ترجمۀ غ.ر. ورهرام. تهران: امیرکبیر.(3۰۵۱ـ 3۲۱۱ایران )
 . ترجمۀ س.ض. دهشیری. تهران: علمی و فرهنگی.سفر اروپاییان به ایران(. 7717شیبانی، ژ. ر. ف. )

الملل: مروری بر نقش (. از روابط فرهنگی تا نظریۀ فرهنگی روابط بین1918زاده، ن.س. )واسعی عطایی، ف.، و
 .08ـ11، 11 ،المللیتحقیقات سیاسی و بینالملل. فرهنگ در روابط بین
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 . قسمت اول. تهران: چاپخانۀ ایران.تاریخ روابط ایران و اروپا در دورۀ صفویه(. 1918)فلسفي، ن. 
 پژوهشهای فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم. (. تأثیر سفرنامه1921فروغی، ح. )

 .32ـ51، 11،  های خارجیزبان
 ترجمۀ غ.ع. وحید مازندرانی. تهران: علمی و فرهنگی.(. 3ایران و قضیۀ ایران )ج(. 7717کرزن، ج.ن. )
وشی. تهران: مؤسسۀ علمی . ترجمۀ ب. فرهصفویه و افشاریهانگیز از دوران های شگفتنامه(. 7711کشیشان، ژ. )

 جوان.
 نوري. تهران: ابن سینا.. ترجمۀ ف. خواجهتحقیقات جغرافیایي راجع به ایران(. 1902گابریل، آ. )

 ترجمۀ ی. آژند. تهران: جامی. تاریخ کمبریج(.، از مجموعۀ 6تماس اروپاییان با ایران )ج (. 7711لکهارت، ل. )
 .. ترجمۀ ع. وجداني. تهران: گزارشمحمدرضابیك سفیر ایران(. 1934موریس، ه. )

 فروشی مرّوج.. ترجمۀ ح. ارسنجانی. تهران، کتابهای ایرانینامه(. 7721مونتسکیو، ب.د. )
 تهران: امیرکبیر.تاریخ روابط خارجی ایران.  (.7711مهدوی، ع. )هوشنگ( )

 . تهران: هما.1ج . ایران و جهان(. 1934نوایي، ع. )

. تهران: 1. ج اسناد مصور اروپاییان از ایران از اوایل قرون وسطي تا اواخر قرن هیجدهم(. 1902همایون، غ. )
 انتشارات دانشگاه تهران.
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