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تاریخ  دانشــنامۀ  تاریخ،  محقــق   .2
ایران شــهر  شهرســازى  و  معمارى 

(ایران شهرپدیا)
golshan60@gmail.com

3. architect (English)

4. architecte (French)

5. engineer (English)

6. ingénieur (French)

7. نک: مدخل هاى ذى ربط در 
Oxford English Dictionary; 

The Merriam Webster 

Dictionary; and Larousse 

dictionnaire de française.

8. نــک: مدخــل «مهنــدس» در 
لغت نامۀ دهخــدا و فرهنگ معین و 
«آرشیتکت»  مدخل  سخن،  فرهنگ 

در فرهنگ معین و فرهنگ سخن.

ِحَیل نیز لقب مهندس داشتند، در میان دست اندرکاران ساخت وساز در دورة مورد 
در  تغییرات  با  متناظر  بودند.  فرنگ  تحصیل کردگان  مهندساْن  مقاله،  این  بحث 
مفهوم مهندس، به تدریج کار ساختن بناهاى جدید غیرنظامى را هم به این گروه 
اخیر مهندسان سپردند و گویى ورود معمارى اروپایى به ایران بر دوش «مهندس» 

به معناى جدید آن حمل شد. 

مقدمه
امروزه در زبان فارسى، معماران تحصیل کرده در دانشگاه را «مهندس» 
یا «مهندس معمار» مى خوانند. با آنکه نظام مدرن آموزش معمارى 
از اروپا وارد شده است، در زبان هاى اروپایى به کار بردن چنین لقبى 
براى معماران معمول نیست. در زبان هاى اروپایى معمار تحصیل کرده 
را «آرکیتکت»3 و «آرشیتکت»4 و مانند اینها مى خوانند و معادل هاى 
مهندس (مانند انجینى یر5 و آنژنیور6) را به جاى آن به کار نمى برند یا در 
کنار آن نمى نشانند.7 اینکه در زبان فارسى مهندس معمار و مهندس 
مدلول هاى  مجموعۀ  یعنى  مهندس اند،8  همه  آن  مانند  و  مکانیک 

چکیده
امروز لقب رایج معماران با تحصیالت دانشگاهى در ایران «مهندس» 
آموزش  نظام  مبدأ  اروپا،  در  درحالى که  است،  معمار»  «مهندس  یا 
معماران  براى  عنوانى  چنین  کاربرد  ایران،  در  معمارى  دانشگاهى 
معمول نیست. در عین حال، این لقب میان معماران و دانش آموختگان 
غیره)  و  صنایع  عمران،  مکانیک،  (مهندسان  فنى  رشته هاى  سایر 
مشترك است. این اشتراك لفظ نشانۀ نوعى اشتراك در مدلول هاست 
و احتماًال مانند هر ویژگى زبانى دیگر، بر امرى فرهنگى داللت دارد. 
تفسیرى ـ تاریخى،  روش  و  مفهومى  تاریخ  رویکرد  با  مقاله،  این  در 
دگرگونى هاى  و  فارسى  زبان  در  مهندس  مفهوم  دگرگونى هاى 
فرهنگى مربوط به معمارى که متناظر با تغییر مفهوم این واژه است، 
در نیمۀ نخست دورة قاجاریان، به ویژه عهد فتح على شاه، جست وجو 
مى شود. این جست وجو نشان مى دهد که در آغاز این دوره، دگرگونى 
رنگ  تقویت  و  معمارى  رنگ  گرفتن  کاستى  شامل  مهندس  مفهوم 
نظامى و نقشه بردارى آن است. با آنکه در قدیم، عالوه بر معماران 
بلند مرتبه و هندسه دان، خبرگان در دیگر فروع علم هندسه، چون علم 

تاریخ مفهومیِ مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان
مهرداد قیومی بیدهندی۱
دانشیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى 

زهرا گلشن۲

کلیدواژگان: مهندس، معمار، دورة قاجاریان، تاریخ مفهومى.
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9. conceptual history of 

architecture

10. براى آشــنایى با تاریخ مفهومى 
معمــارى، نــک: مهــرداد قیومى و 
مطهره دانایى فر، «مفهوم معمارى در 
برهۀ گذار از دورة ساسانیان به دوران 
اســالمى: درآمدى بر تاریخ مفهومى 

معمارى ایران»، ص51- 53.
11. همان جا.

جســتجوى  دانایى فر،  مطهــره   .12
مقوله هــاى معمارى برهــۀ گذار (از 
دورة ساسانیان به دوران اسالمى): با 

تکیه بر مقولۀ آبادانى.
13. مونــا بلــورى بــزاز، از معمارى 
و  معمارى  زمینى:  معمارى  تا  مینوى 

اطوار آن در شاهنامه.
دهاقانــى،  حجــازى  جــالل   .14

«مهندس و مهندسى».

«مهندس معمار» و مجموعۀ مدلول هاى همۀ اهل رشته هاى مهندسى یا حتى 
رشته هاى فنى اى، که با نحوى از طراحى و مداخله در طبیعت سروکار داشته 
باشند، در «مهندس» اشتراك دارند، مانند هر ویژگى زبانى دیگرى، بر امرى 
فرهنگى داللت مى کند. آیا واژة مهندس از آغاز در ایران چنین مدلول هایى 
داشته است؟ آیا مفهوم مهندس در زبان فارسى دستخوش دگرگونى معنایى 
از  برخى  به  مهندس،  مفهوم  آینۀ  در  کردن  نظر  با  مى توان  آیا  است؟  شده 
در  پرسش ها  قبیل  این  برد؟  پى  معمارى  به  مربوط  فرهنگى  دگرگونى هاى 
دایرة تاریِخ مفهومِى معمارى9 قرار مى گیرد.10 در مقالۀ حاضر، مفهوم مهندس 
را با رویکرد تاریخ مفهومى و روش تفسیرى ـ تاریخى در نیمۀ نخست دورة 

قاجاریان، با تکیه بر عهد فتح على شاه، مطالعه مى کنیم. 
تا کنون دربارة تاریخ مفهومى مهندس یا دیگر مشاغل در معمارى ایران 
در دورة قاجاریان مطالعه اى نشده است. نخستین نوشته دربارة تاریخ مفهومى 
معمارى ایران مقاله اى است با عنوان «مفهوم معمارى در برهۀ گذار از دورة 
ساسانیان به دوران اسالمى: درآمدى بر تاریخ مفهومى معمارى ایران».11 این 
دورة  (اواخر  تحقیق  دورة  و  («معمارى»)  مطالعه  مورد  مفهوم  حیث  از  مقاله 
ساسانیان و اوایل دوران اسالمى) پیشینۀ تحقیق حاضر نیست؛ اما از حیث وارد 
کردن رویکرد تاریخ مفهومى به مطالعۀ معمارى ایران و نیز پرداختن به مفاهیم 
در یکى از برهه هاى حساس گذار در تاریخ ایران پیشینۀ این تحقیق محسوب 
جستجوى  عنوان  با  ارشدى  کارشناسى  پایان نامۀ  از  فصلى  همچنین  است. 
مقوله هاى معمارى برهۀ گذار (از دورة ساسانیان به دوران اسالمى): با تکیه بر 
مقولۀ آبادانى به مفهوم مهندس در آغاز دوران اسالمى اختصاص دارد.12 فصولى 
از پایان نامۀ کارشناسى ارشد دیگرى به مشاغل مربوط به معمارى در شاهنامۀ 
فردوسى اختصاص دارد، که به موضوع این مقاله مربوط است.13 مقالۀ «مهندس 
و مهندسى» حاوى جست وجویى در گزیدة متون فارسى و برخى بررسى هاى 
واژه شناسى در زبان هاى اروپایى به منظور رسیدن به تعریفى از مهندس براى 
کاربرد امروزى، بدون توجه به معمارى، است.14 مفصل ترین کار دربارة تاریخ 
مهندس و مهندسى در ایران کتاب تاریخ مهندسى در ایران (از آغاز تا قرن 
حاضر)، نوشتۀ مهدى فرشاد، است که نخستین بار در سال 1356 منتشر شد. او 
در این کتاب به تاریخ علوم و فنون مهندسى، از جمله برخى از کارهاى معمارى 
و شهر و عمران، در همۀ تاریخ ایران مى پردازد؛ اما تاریخ مفهومى مهندس یا 

پرسش هاى تحقیق
در  مغرب زمین  به  توجه  افزایش  با   .1
مفهوم  قاجاریان،  دورة  نخست  نیمۀ 
یا  ماند  پایدار  ایران  در  «مهندس» 
دستخوش دگرگونى شد؟ ریشه هاى این 

دگرگونى احتمالى چه بود؟
2. مفهوم مهندس در آن دوره چه نسبتى 
از  پیش  دوره هاى  در  مهندس  مفهوم  با 

آن داشت؟
3. مفهوم مهندس در آن دوره چه نسبتى 
با تحوالت فکرى و فرهنگى و طرز تأثر 

ایرانیان از اروپا داشت؟
دیگر  با  دوره  آن  در  مهندس  نسبت   .3
مشاغل مربوط به ساخت وساز چه بود؟
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15. مهدى فرشــاد، تاریخ مهندسى 
در ایــران (از آغاز تا قرن حاضر). این 

کتاب در سال 1376 بازنشر شد.
16. همو، «کرونولوژى تاریخ فنون و 

مهندسى در ایران».
17. همــو، «گوشــه هائى از تاریــخ 

مهندسى در ایران».
18. علیرضا ثقۀاالسالمى، «آیا تاریخ 
مهندســى به فلســفۀ مهندسى نیاز 

دارد؟».
19. علــى کریمیــان، «میــرزا رضا 
مهندس باشــى از نخستین مهندسان 

ایرانى در عصر قاجار».
20. مهرداد قیومى و بشرى موسوى، 
و  دارالفنــون  مدرســۀ  «معمــارى 
دگرگونى هاى آن در دورة قاجاریان».

مهندسى و پیوند آن با فرهنگ در دایرة کار او نیست.15 همو در 
مقالۀ «کرونولوژى تاریخ فنون و مهندسى در ایران»، یافته هاى 
تحقیق پیشین را به صورت تقویمى مرتب کرده است.16 همچنین 
است مقاله اى از همو با عنوان «گوشه هائى از تاریخ مهندسى در 
ایران»، که خالصه اى است از کتاب یادشده.17 مقالۀ «آیا تاریخ 
مهندسى به فلسفۀ مهندسى نیاز دارد؟» به جایگاِه مهم فلسفۀ 
مهندسى در تحقیق تاریخ مهندسى مى پردازد و حاوى اشاره اى 
کوتاه، اما بنیادى، به ضرورت بررسى تاریخ مهندسى در نسبت با 
جامعه و فرهنگ است.18 دو مقاله دربارة میرزا رضا مهندس باشى 
پدر  دربارة  کوتاه  تک نگارى هایى  مهندس باشى19  جعفر  میرزا  و 
در  را  آنان  جایگاه  حاضر،  مقالۀ  در  که  است  مهندس  پسرى  و 
در  داد.  خواهیم  نشان  مهندس  جدید  مفهوم  شکل گیرى  تاریخ 
مقالۀ «معمارى مدرسۀ دارالفنون»20 نیز از جایگاه این دو در سیر 

تحول معمارى مدرسۀ دارالفنون سخن رفته است. 

1. دامنۀ زمانى
بر  1925م  1344ق/  تا  1795م  1210ق/  از  قاجاریان  سلسلۀ 
ایران حکومت کرد؛ یعنى کمى بیش از کل سدة نوزدهم. این 
قوت  ناپلئون،  ظهور  فرانسه،  کبیر  انقالب  با  بود  مقارن  دوره 
گرفتن استعمارگرى اروپا از جمله قوت گرفتن استعمار انگلیس 
جهانى  جنگ  نهایت،  در  و  جدید،  روسیۀ  گرفتن  قوت  هند،  در 
پیدایى  غرب،  به  ایرانیان  توجه  دورة  دوره  این  همچنین  اول. 
تمایالت قوى مدرن سازى، آشکار شدن تعارض هاى شدید بین 
سنت و تجدد، و انقالب مشروطیت بود. چنین دورة پرفرازونشیبى 

معمارى اى بسیار متنوع دارد. 
ایران  پیشامدرن  معمارى  عنوان  با  امروز  آنچه  از  کثیرى 
بناها  یا  آن ها  بیشتر  است.  قاجاریان  دورة  بازماندة  مى شناسیم 
آثارى  یا  شده؛  برپا  دوره  آن  در  اصالتًا  که  است  شهرهایى  و 
از دوره هاى گذشته است که به واسطۀ مرمت و رسیدگى دورة 
قاجاریان به دست ما رسیده است. پس دست کم با تصویرى که 

امروزه از معمارى پیشامدرن ایران داریم، سنت آن معمارى در 
دورة قاجاریان ادامه یافته بود. همچنین در شمار بسیارى از آثار 
معمارى  تأثیر  کالِن  و  خرد  نشانه هاى  قاجاریان  دورة  معمارى 
مغرب زمین آشکار است. این تأثیر گاه در حد تزیینات است و گاه 

در حد فضاسازى و ساختار کلى و ترکیب و طرح استقرار. 
را  قاجاریان  دورة  طى  در  اروپایى  معمارى  با  ایرانیان  رفتار 
جهات،  این  از  یکى  کرد.  بررسى  گوناگونى  جهات  از  مى توان 
نسبت آن با واکنش کلى ایرانیان در برابر فرهنگ اروپایى است. 
به بیان دیگر، مى توان دگرگونى معمارى ایران در دورة قاجاریان 
را به منزلۀ مظهرى از دگرگونى فرهنگى ایران در آن دوره در 
مواجهه با فرهنگ اروپایى نگریست. این دوره روزگاِر ورود علوم 
و فنون جدید از اروپا به ایران است. ورود معرفت هاى نو ناگزیر 
را  مفاهیم  خود  و  مفاهیم  نظام  و  پیشین  معرفت هاى  دستگاه 
دستخوش تغییر کرد. مفهوم مهندس، با همۀ پیشینۀ دیرین آن 
در زبان فارسى، در زمرة مفاهیمى است که سخت در معرض 
این  تغییرات  جست وجوى  است.  بوده  فنون  و  علوم  تحوالت 
مفهوم در نسبت با معمارى مى تواند برخى از وجوه دگرگونى هاى 

معمارى در این دوره را، از منظر فرهنگى، روشن کند. 
امرى  مغرب زمین  معمارى  از  ایران  معمارى  تأثّر  ماجراى 
پیچیده و چندبعدى است و نمى توان آن را به یکى از جنبه هایش 
بررسى  اینجا  در  آنچه  بنابراین،  کرد.  منحصر  و  فروکاست 
ایران  معمارى  تأثر  ریشه یابى  محور  یگانه  معناى  به  مى کنیم 
از معمارى مغرب زمین نیست. در اینجا فقط ریشه هاى این تأثر 
آن چنان  حکومتى،  نخبگان  به ویژه  نخبگان،  رویکردهاى  در  را 
مى کنیم.  جست وجو  است،  شده  ظاهر  مهندس  مفهوم  در  که 
دامنۀ زمانى تحقیْق نیمۀ اول دورة قاجاریان است؛ یعنى از آغاز 
تأسیس این سلسله، به ویژه عهد فتح على شاه (1212- 1250ق/ 
(حک   ناصرالدین شاه  حکومت  دورة  میانۀ  تا  1834م)،   -1797

1264- 1313ق/ 1848- 1896).
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21. عبدالهــادى حائرى، نخســتین 
رویارویى هاى اندیشــه گران ایران با 
دو رویۀ تمــدن بورژوازى غرب، ص 

.155 -153
22. Louis XIV of France

23. همان، 154 و 155.
24. شیخ محمدعلى حزین الهیجى، 
تاریخ و ســفرنامه حزین، ص240 و 

.241
25. حائرى، همان، ص 192 و 193.

26. از جمله، نک: ابوطالب اصفهانى، 
مســیر طالبــى  یــا ســفرنامۀ میرزا 
ابوطالب خان  (1218 - 1213 ه ..ق )، 
ص 231 و 263؛ میــرزا محمدخان 
محمدکالنتر  میــرزا  روزنامه  کالنتر، 
فــارس، ص 89؛ نیز نــک: حائرى، 
همان، ص 121- 123؛ محمد توکلى 
بازاندیشــى  و  بومى  تجــدد  َطرقى، 

تاریخ، تهران، ص 135 و 136.
27. مونیکا رینگــر، آموزش، دین، و 
گفتمان اصالح فرهنگــى در دوران 

قاجار، ص 8.
28. ابوالحسن خان ایلچى، حیرت نامه: 
ایلچــى  ابوالحســن خان  ســفرنامه 
بــه لنــدن، ص 186 و 187؛ همو، 
شیرازى  ابوالحســن خان  ســفرنامه 
(ایلچى) به روسیه (دلیل السفرا)، ص 
مجموعه  شیرازى،  صالح  میرزا  168؛ 
شیرازى،  صالح  میرزا  ســفرنامه هاى 
همــان،  رینگــر،  و 143؛  ص 142 

ص 68.
29. Plymouth

2. سرآغاِز اقبال به فرنگ
هفتم/  سدة  از  دست کم  اروپایى  ممالک  و  ایران  بین  تعامل 
1349م)،   -1256 750ق/   -654) ایلخانان  دورة  در  سیزدهم، 
جنگ  در  عثمانیان  از  ایرانیان  شکست  بعدها  بود.  شده  آغاز 
چالدران (920ق/ 1514م) در زمان شاه اسماعیل اول (حک  905- 
930ق/ 1500- 1524م) توجه بیشتر نخبگان ایرانى به اروپا را 
و  توپ  از  برخوردارى  عثمانیان  پیروزى  عامل  زیرا  برانگیخت؛ 
سالح آتشین بود. از نخستین مظاهر این توجه، استفاده از یک 
(حک  1077-  صفوى  سلیمان  شاه  دورة  در  فرانسوى  مهندس 
1105ق/ 1666- 1694م) براى انتقال آب کارون از کوه رنگ 
سلطان حسین  شاه  سلیمان،  شاه  جانشین  است.21  زاینده رود  به 
از  گویا  نیز  1722م)   -1694 1135ق/   -1105 (حک   صفوى 
درخواست  (1643- 1715م)،  فرانسه  پادشاه  چهاردهم22،  لویى 
فرستادن مهندس کرده و او پذیرفته بود؛ زیرا لویى در نامه اى 
به تاریخ 1128ق/ 1715م براى شاه سلطان حسین، از فرستادن 
ایران  به  شما  سفیر  با  بودند  مایل  که  معمارانى  و  «مهندسین 

بیایند» همراه با هیئت سیاسى سخن گفته است.23 
واقعۀ سقوط صفویان به دست شورشیان افغان و آشوب هاى 
پس از آن نیز تکانۀ دیگرى براى نخبگان و جلب توجه ایشان 
به ضعف نظام اجتماعى و سیاسى ایران و تفاوت آن با ممالک 
حزین  محمدعلى  که  است  مقایسه اى  آن  نمونۀ  بود.  اروپایى 
و  سالطین  بین  (1103- 1180ق/ 1692- 1766م)  الهیجى 

امیران ایران و اروپا مى کند.24 
به  اتریش  پادشاه  که  مهندسى  سال 1144ق/ 1731م،  در 
دربار نادرشاه فرستاده بود پلى بر رودخانه اى بست که اسب و 
شتر به آسانى بر آن مى گذشت.25 بسامانى اوضاع در روزگار نادر 
محدود و کوتاه بود و پریشانِى پیامِد آن در روزگار زندیان هم 
به ویژه  را،  ایرانى  نخبگان  از  برخى  اوضاعى  چنان  یافت.  ادامه 
پیشرفت هاى  و  اروپاییان  متفاوت  وضع  متوجه  هند،  به واسطۀ 

سیاسى و علمى آنان در آن روزگار کرد.26 

بااین حال، تا پیش از دورة قاجاریان و وقایعى که در اوایل 
این دوره رخ داد، بیشتر ایرانیان، چه نخبگان و چه عوام، به اروپا 
آشکارا احساس برترى اجتماعى و فرهنگى داشتند؛ دیدگاهى که 
بر اساس آن اروپا وجود بى اهمیتى بود که چیزى نداشت که ایران 

از آن اقتباس کند.27
این  که  بود  نگذشته  قاجاریان  آمدن  کار  روى  از  چیزى  اما   
کلى  شکست  دگرگونى  این  اصلى  عامل  شد.  دگرگون  وضع 
بود.  نوزدهم  سدة  آغاز  در  روسیه  و  ایران  جنگ هاى  در  ایران 
مواجهه با سپاه روسیه و توجه به تفاوت هاى آن با سپاه ایران 
(حک  1797- 1834م)،  قاجار  شاه  فتح على شاه، دومین  در دورة 
(1203- 1249ق/  عباس میرزا  پسرش  و  شاه  خود  شد  موجب 
1789- 1833م) ــ نایب السلطنه و فرمانده لشکر ایران و حاکم 
ـ دربارة اروپا کنجکاو شوند و کسانى را براى آموختن  آذربایجانـ 
علوم و فنون، به ویژه علوم و فنون لشکرى، به آنجا بفرستند.28 
را،  لشکرى  و  دیوانى  اصالحات  عباس میرزا  که  بود  رو  این  از 
که به راهنمایى میرزا عیسى قائم مقام از همان هنگام انتصاب 
به والیت عهدى و حکومت آذربایجان (1213ق/ 1797م) آغاز 
کرده بود، پس از اولین یورش روس ها (1218ق/ 1803م) شدت 
ایران  مدرن سازى  سرآغاز  را  اصالحات  سلسله  این  بخشید. 
شمرده اند؛ از این رو، رواست که ریشه هاى ورود معمارى اروپایى 
و  معمارى  م ناصب  و  مشاغل  در  احتمالى  تغییرات  و  ایران  به 

مفهوم آن ها، از جمله مهندس، را در آنجا بجوییم.
میرزا صالح شیرازى از نخستین کسانى بود که عباس میرزا 
صالح  میرزا  سفرنامۀ  از  1809م).  (1224ق/  کرد  اروپا  روانۀ 
پیداست که به بناها و استحکامات نظامى توجهى ویژه داشته 
تجهیزات  و  اسکله ها  معمارى  جزئیات  وصف  به  مثًال  است؛ 
مهندسِى تعمیر و نگهدارى کشتى ها در بندر پلیموث29 پرداخته 
دریایى  نیروى  سامان دهى  مراکز  مهم ترین  از  بندر  این  است. 

انگستان است و در آن 
سربازخانه[اى] چند به جهت سپاه دریایى و اهالى کشتى ساخته اند 
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سفرنامه  شــیرازى،  صالح  میرزا   .30
میرزا صالح شیرازى، ص 211.

31. Alexander Sergeyevich 

Griboyedov (1795-1829)

32. میرزا مصطفى افشــار، سفرنامه 
خسرومیرزا به پترزبورغ، ص 205.

ســفرنامه  حیرت نامه:  ایلچــى،   .33
ابوالحســن خان ایلچى به لندن، ص 
319؛   ،187 و   186  ،143 و   142
همو، سفرنامه ابوالحسن خان شیرازى 
(ایلچى) به روسیه (دلیل السفرا)، ص 

168؛ مونیکا رینگر، همان، ص 68.
34. ایلچى، همان، ص 181.

35. ژوبر در سفرنامه اش از میرزا شفیع 
نقل مى کند: «مــا بى گفتگو از تمدن 
اروپایــى دوریــم؛ درحالى که غربیان 
انسانى  دانش  مرزهاى  پیش  از  بیش 
را توســعه مى دهند. [...] روس ها که 
پیش از این ما آن ها را به علت نادانى 
فراوانشــان که در آن غوطه ور بودند 
پســت مى شــمردیم، امروز از خیلى 
جهات از ما برتر شده اند» (آمده ژوبر، 
مسافرت در ارمنســتان و ایران، ص 

174 و 175).
36. بــراى آگاهــى بیشــتر دربارة 
پیامدهاى جنگ هــاى ایران و روس 
و عهدنامه هاى گلستان و ترکمانچاى 
و تأثیــر آن ها درفکــر تجدد و درك 
دیپلماسى جهانى و اصالحات مبتنى 
بــر آن، نــک: داریــوش رحمانیان، 

«رویداد گلستان از نگاهى دیگر».
37. عباس قدیمــى قیدارى، تداوم و 
عصر  ایران  در  تاریخ نویســى  تحول 

قاجار، ص 60- 76.

و [...] یکى از دارالشفاهایى که بزرگ ترین دارالشفاى انگلند است 
در اینجا ساخته اند؛ محض از براى سپاه دریایى. [...] دو کلیساى 

بزرگ و چند کلیساى کوچک دارد.30 
دو  فاصلۀ  در  نایب السلطنه،  عباس میرزا  پسر  خسرومیرزا، 
جنگ ایران و روس، در پى غائلۀ گریبایدوف31، براى دل جویى 
تزار به روسیه سفر کرد. سفرنامۀ او، به قلم میرزا مصطفى افشار، 
از  اوست؛  مالحظات  و  بازدیدها  از  ارزشمندى  گزارش  حاوى 
جمله، پیداست که خسرومیرزا از آن فرصت بهره جسته و آنچه 
را در تفاوت نظام و لشکریان ایران و روسیه به گوش رجال قاجار 

رسیده بود به چشم دیده است: 
سیم، تماشاى مدرسۀ سپاهى بود؛ و آن عمارتى است بسیار عالى 
و وسیع در خارج شهر مسقو [مسکو] و چمنى در مقابل آن واقع 
مالحظه  را  اتاق ها  همۀ  شده،  داخل  شاهزاده   [...] است.  شده 
کردند. [...] ما بین هر دو اتاق، ظرف بزرگ مسى گذاشته و چند 
لوله بر آن قرار داده بودند براى اینکه شاگردان دست و روى خود 
چندین  نمودند؛  مشاهده  را  آنجا  شفاخانۀ   [...] بشویند.  آن  در  را 

اتاق بود به غایت پاکیزه.32 
سفرنامۀ ابوالحسن خان ایلچى نیز آشکارا از درك کاستى اى 
براى  تالش  و  علت ها،  فهم  لزوم  اروپا،  با  مقایسه  در  ایران  در 
مى گوید  ابوالحسن خان  مى کند.33  حکایت  آن  چاره هاى  یافتن 
روس ها خود ماده و استعداد این را نداشتند که نظام یا صنعتى 
اختراع کنند و «هر بنایى که گذاشته اند از یوروپ کسب کرده اند 

و آموخته اند».34 
در چنان اوضاع و احوالى، نخبگان ایرانى که پیش تْر ایران را 
بهترین جاى جهان و مردم آن را مردمى گزیده و منظور نظر خاص 
الهى مى شمردند، بهت زده به شکست ایرانیان و مسلمانان شیعه 
در برابر کافرانى مى نگریستند که، تا چندى پیش، آنان را وحشى 
مى شمردند.35 گذشته از بى خبرى ایرانیان از وضع روس ها، دیدیم 
که فقط شمارى اندك از نخبگان ایرانى از دگرگونى هاى اروپا در 

طى دو سدة پیش از آن خبر داشتند و دیگران اروپاییان را به چیزى 
نمى گرفتند. حیرت از شکست هاى پى درپى و مشاهدة انضباط و 
نظام و فناورى جنگى روس ها، و سپس سفر به اروپا و دیدن و 
آموختن علوم و فنون و فناورى هاى نو و مواجهه با جامعۀ مدنى 
اروپایى و طرز سیاست و حکومت در آنجا نخبگان را به تجدید 
نظر در نظام لشکرى، و سپس نظام سیاسى، نظام معرفتى، و حتى 
گاهى به تردید در نظام عقیدتى کشاند. این تردیدها به تدریج و 
کمابیش به زلزله و دگرگونى در همۀ فعالیت ها و تعامالت، به ویژه 
در دایرة حکومت و نخبگان، انجامید.36 آیا سازوکار معمارى، به ویژه 

معمارى حکومتى، هم از این زلزله متأثر شد؟ 

3. عامالن معمارى
مى پرداختند.  معمارى  به  کماکان  ایران  پهنۀ  سرتاسر  در  مردم 
خصوصى  و  عمومى  بناهاى  همچنان  نیز  حاکمان  و  حکومت 
مى ساختند و با معمارى در مراتب گوناگون آن سروکار داشتند. 
براى فهم دگرگونى هاى احتمالى در معمارى حکومتى آن روزگار 
حکومت،  تازة  نیازهاى  و  نخبگان  ذهنى  دگرگونى هاى  اثر  بر 
است  شواهدى  مهم ترین  از  تاریخ نامه ها،  به ویژه  متنى،  شواهد 

که در اختیار داریم.
مهم تریِن  شد.  نوشته  تاریخ نامه  چند  فتح على شاه  دورة  در 
آن ها دو کتاب است که سرآغاز جریانى نو در تاریخ نویسى در 
دنبلى  مفتون  عبدالرزاق  سلطانیۀ  مآثر  شده اند:37  شمرده  ایران 
(1176- 1243ق) و تاریخ ذوالقرنین خاورى شیرازى (ح1190- 
1266ق). این دو تاریخ نامه به ویژه از حیث گزارش جنگ هاى 
عباس میرزا  توجه  و  اروپا  و  ایران  روابط  و  روس  و  ایران 
نایب السلطنه به علوم و فنون اروپا بسیار مهم است. مهم ترین 
جنبۀ مآثر سلطانیه گزارش جنگ هاى اول ایران و روس است، 
تاریخ  جنبۀ  مهم ترین  و  شد؛  منتهى  گلستان  عهدنامۀ  به  که 
به  که  است،  روس  و  ایران  دوم  جنگ هاى  گزارش  ذوالقرنین 

عهدنامۀ ترکمانچاى انجامید. 
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38. عبدالرزاق بیــک دنبلــى، مآثــر 
سلطانیه: تاریخ جنگهاى اول ایران و 
روس، به ضمیمه تاریخ جنگهاى دورة 

دوم از تاریخ ذوالقرنین، ص 101.
39. همان، ص 133 و 134.

40. همان جا.
41. فضــل اهللا بن عبدالنبــى خاورى 
شیرازى، تاریخ ذوالقرنین، ج 1، ص 342.

42. همان، ج 1، ص 341.
43. جنگ هــاى ایران و روســیه و 
تصرف رسمى قفقاز در دورة قاجاریان 
اتفاق افتاد؛ اما مقدمات این درگیرى ها 
مدت ها پیش از قاجاریان آغاز شــده 
بود. اختــالف و بى اعتمــادى میان 
خوانین مســلمان و مسیحى والیات 
قفقاز با دولــت مرکزى ایران از عهد 
شــاه سلطان حسین صفوى آغاز شده 
بود و در همــۀ دوره هاى بعد، به ویژه 
در بحران هاى جانشــینى افشاریان و 
زندیان، ادامه یافت و به قاجاریان به 
ارث رســید. روس ها مدت ها پیش از 
آغاز رسمى جنگ، در چندین منطقۀ 
اســتراتژیک اســتحکامات نظامــى 
ســاخته و زمینه هاى پیوســتن این 
مناطق به روسیه را به طرق گوناگون 
اقتصادى و نظامــى و عمرانى آماده 
کرده بودند. براى آگاهى بیشتر، نک: 
ایران  تاریخ  زرگرى نژاد،  غالمحسین 
در دوره قاجاریه (عصر آقامحمدخان)، 

ص 302- 312 و 334- 342.
44. عبدالرزاق بیــک دنبلــى، همان، 

ص 191.
45. همان، ص 205.

ج 1،  همان،  شــیرازى،  خاورى   .46
ص 269.

نخستین جایى از مآثر سلطانیه که در آن ذکر معمارى رفته 
است در سخن از ساختن قصر قاجار در نیم فرسنگى تهران در 
سرایى  و  باغ  آنجا  در  گرفت  تصمیم  شاه  است.  سال 1213ق 
بسازد تا «بّنایان و باغبانان اظهار هنر کنند».38 نوبت دوم در ذکر 
رویدادهاى سال 1215ق، در بیان تعمیر و توسعۀ حرم حضرت 

معصومه(ع) در قم و ساختن مدرسۀ فیضیه، 
قبۀ  و  برداشتند  را  قدیم  طاق  صنعت نما  بّنایان  و  دانا  معماران 
استوارى از نو بر نُه رواِق بلند طاق افراشتند و سدى محکم بر 
رودخانۀ قم، که از سمت غربى آن روان است، بسته و ساحت دو 
صحن کهن را به یکدیگر پیوسته، مدرسه اى روح افزا از اشکال 
و  ُحُجرات  بر  مشتمل  جّنت ُمشاِکِل  خلدمعادِل  عرصۀ  با  هندسه 

ِحیاض و جداول پرداخته آمد.39 
رویدادهاى  بیان  در  باز  و «بّنا»یند.  اینجا «معمار»  در  عامالن 
همان سال، مى گوید شاه به حاکم اصفهان فرمود کاخى در آن 
شهر بسازد و او آن کاخ را به دست «بّنایان بینا و نقاشان هنرنما 
کناره کرِد  در  آجرى  و  سنگى  ِرباطى  و  نوح صفت»،  نجاران  و 
خاورى  برآورد.40  چابک دست»  «معماران  به دسِت  را  جاجرود 
شیرازى هم در ماجراى ساختن کاخ و باغ سلیمانیۀ کرج به امر 
فتح على شاه، از معمار و مهندس و بّنا سخن مى گوید.41 همو در 
وصف فصل بهار، باد نوروزى را به معمار تشبیه و از کارگزاران 
معمارى او سخن گفته است: «[سال تحویل شد] و کارپردازاِن 
عمل  شغل  عامل  را  گلشن  سلیمانیۀ  قلعۀ  احداث  نوروزى  باِد 

شدند»42.
در همین سال 1215ق/ 1801م بود که روسیه گرجستان را 
رسمًا به خاك خود ملحق و زمینۀ جنگ با ایران را فراهم کرد 
مقدمات  روس ها  که  روسیه،  و  ایران  اول  جنگ هاى  سپس  و 
آن ها را از مدت ها قبل مهیا کرده بودند، در 1218ق/ 1803م با 
تصرف گنجه به دست روس ها آغاز شد.43 در جنگ هاى پیاپى، 
با  را  خود  لشکر  تفاوت  کم کم  عباس میرزا،  به ویژه  فرماندهان، 
لشکر منظم روس دریافتند. دنبلى نخست در همین جاست که از 

تفاوت دو لشکر یاد مى کند:
و معلوم است که از قشون بى نظام فتحى که از او دلى گشاید 
و کارى که از او خاطرى برآساید میسر نمى شود. و در آن وقت، 

مدت ها بود که لشکر ایران و اهل اسالم بى نظام بودند44. 
این آگاهى رفته رفته افزوده شد. دنبلى در ذکر وقایع سال بعد 

مى گوید: 
گرد  کشور  گوناگون  جاهاى  از  سواره  و  پیاده  لشکریان  اگرچه 
آمده بودند و از خزانه به وفور براى آنها خرج مى شد؛ لیکن چون 
در جنگ و جهاد، آیین پیشین اسالمیان مرعى و معمول نبود، 
کار جنگ بر وجه دل خواه ساخته نمى شد. و نَّواب نایب السلطنه 
فرنگ  جنِگ  که  فرمودند  مالحظه  دقت  نظر  به  [عباس میرزا] 
اشاره به آن  همان نظام است که خداوند مجید در قرآن حمید 
فرموه و سپاه ایران نظام قدیم را از دست دادند و همان قاعده را 

مخالفان به دست گرفتند.45 
پیداست  جمشید  تخت  نقوش  از  مى گوید:  هم  شیرازى  خاورى 
که ما خوْد نظام داشته ایم؛ اما آن را از دست داده ایم؛46 و اگر کار 
جنگ به دلخواه پیش نمى رود، از آن روست که لشکر ما «نظام» 

ندارد. این نظام را بایست از اهلش فرامى گرفتند.47
این چنین شد که در همان اوان، از فرانسه و انگلیس معلم 
نظام  فرنگ،  قاعدة  مطابق  را  لشکرى  صدها  و  آوردند  نظام 
و  انگلیس  از  کردند؛  وارد  تفنگ  انگلیس  از  آموختند؛  جدید 
فرانسه توپچى آوردند؛ از همۀ کشورهاى فرنگ، معلمان توپ 
و تفنگ و ُصّناع زیرك و طبیب و جراح آوردند؛ باروت خانه به 
شیوة باروت خانۀ فرنگ ساختند؛ استادان ایرانى را براى آموختن 
صنایع نظامى به انگلیس فرستادند؛48 و در طى چند سال، پیوسته 

لشکریان را مطابق قواعد نظام جدید مشق فرمودند.49 
جمعى از آدمى زادگان این دیار را، از مهندس و طبیب و توپچى و 
اهل صنعت و معلم سپاِه نصرت پناه، به لندن، که پایتخت پادشاه 

انگلیس است، فرستاده چند سال متوقف بودند؛50 
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47. تا پیــش از آن، موفقیت نظامى 
را بیشــتر نتیجۀ نبوغ فرمانده لشکر 
مى دانســتند و به ســازمان لشکر و 
نظــام آن کمتر توجه داشــتند. مثًال 
نبوغ نظامى نادرشــاه موجب شــده 
چشم  ایران به  نظام  کاستى هاى  بود 
نیایــد و حتى اســتمرار تأثیر مخرب 
اجتماعى و سیاسى آن، که آثارش تا 
روزگار قاجاریان باقى بود، از چشم ها 
مثال هایى  مطالعۀ  براى  بماند.  پنهان 
در مورد این دوگانگى دورة نادر، نک: 
ژان اوتــر، ســفرنامه ژان اوتر (عصر 
نادرشــاه)، ص 181 و 206. آنچه در 
صدر دورة قاجاریــان روى داد توجه 
نخبگان به ضعــف «نظام» در همۀ 

امور، به ویژه امور لشکرى، بود. 
48. دنبلى، همــان، ص 207- 209 

و 217.
49. همان، ص 276.
50. همان، ص 217.

51. همــان، ص 218؛ نیــز نــک: 
محمودمیرزا قاجار، تاریخ صاحبقرانى: 
حوادث تاریخى سلسلۀ قاجار (1190- 

1248ق)، ص 161.
52. براى آشنایى با کتب علم نظامى 
در زبان فارسى و مقایسۀ سهم دورة 
قاجاریان با دوره هاى قبل، نک: ایرج 

افشار، «کتابهاى علم نظامى».
بررســى  گلشــن،  زهــرا   .53
دورة  در  ترجمه  تاریخ  نسخه شناختى 
قاجاریه از ابتدا تا پایان دورة ناصرى، 

ص 15 و 16.
54. Pierre Amédée Emilien 

Probe Jaubert (1779-1847)

مهندسى  (1220ق)  سال  همان  در  «مهندسان»  از  گروهى  و 
از  سخن  اینجا  در  برگشتند.51  لندن  از  و  آموختند  صنعت  و 
ساختن قلعه است و نخستین بارى است که در کار معمارى، از 

«مهندس» نام مى برند. 
همت گماشتن به اصالح لشکر هم در عمل بود و هم با قلم. 
کتاب هاى بسیارى از زبان هاى فرانسه، انگلیسى، آلمانى، و ترکى 
به فارسى ترجمه شد.52 موضوع این کتاب ها دامنه اى وسیع از 
علوم و فنون نظامى، تاریخ و جغرافیا، طب، سیاست، حقوق، و 
نهضت  سرآغاز  موج  این  مى گرفت.  بر  در  را  طبیعى  علوم  نیز 
ترجمه در ایران معاصر شد و در جریان تجدد و تجددگرایى آن 

روزگار نقشى چشمگیر ایفا کرد.53

4. مهندس دل پذیر
در سال 1221ق، ناپلئون، که با روسیه بناى دشمنى گذاشته بود، 
سفیرى غیررسمى را به نام پى یر آِمده ژوبر54 به ایران فرستاد.55 
ژوبر مى گوید عباس میرزا در یکى از دیدارها به من چنین گفت: 
کرده  مسلط  ما  بر  را  اروپایى ها  شما  که  قدرتى  این  نمى دانم 
چیست و موجب ضعف ما و ترقى شما چه؟ [...] مگر جمعیت و 
حاصل خیزى و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا خدا [...] 
بزن!  حرف  اجنبى  نمى کنم.  گمان  دهد؟  برترى  را  شما  خواسته 

بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم.56 
مخصوص  آجودان  ناپلئون  1807م)،  (1222ق/  بعد  سال 
خود، ژنرال کلودـ متیو گاردان،57 را به ِسَمِت وزیر مختار به نزد 
عباس میرزا و سپس شاه فرستاد.58 گاردان 8 رمضان 1222ق/ 
6 نوامبر 1807 وارد ایران شد و در 10- 15 رمضان/ 8- 13 
از  متشکل  هیئتى  بود.59  عباس میرزا  میهمان  تبریز  در  نوامبر 
فراست اندیشه»60  هنرپیشۀ  و  تجربت پیشه  «نام آور  نفر  چندین 
گاردان را همراهى مى کرد. این هیئت دو گروه داشت: نظامى 
پیاده نظام،  افسر  دو  از  بود  متشکل  او  نظامى  هیئت  سیاسى.  و 
یک افسر سواره نظام، یک مهندس توپخانه (سروان المى61 که 

به او خواهیم پرداخت)، یک مهندس با تخصص نامعلوم، یک 
یک  جغرافیا،  مهندس  دو  نقشه بردار،  یک  نقشه بردار،  مهندس 
افسر توپخانه، دو گروهبان پیاده. هیئت سیاسى او متشکل بود 
از سیزده سیاست مدار و کشیش. هفتاد نفر مستخدم و کارگر نیز 
این دو هیئت را همراهى مى کرد.62 عباس میرزا سروان المى و 
چند تن از افسران را نزد خود نگه داشت و مابقى را راهى دربار 
فتح على شاه در تهران کرد.63 در زمرة گروه سیاسى هم دیپلماتى 
به نام موسیو الژار (معروف به الزار)64، باستان شناس برجسته، 

بود.65 
از میان اعضاى هیئت گاردان، دنبلى فقط از موسیو المى نام 

برده و دربارة او گفته است: در توصیف قلعۀ عباس آباد 
همین قدر کفایت مى کند که سر َهرُفرد ُجنس بَرونِت66، ایلچى 
دولت َعلّیۀ انگلیس، بعد از مالحظۀ جسرى که از چوب بر روى 
رود ارس متصله به قلعه ساخته شده بود، انگشت حیرت به دندان 
گزید. با وصف عداوت که میان انگلیس و فرانسه مى باشد، اذعان 
نمود که این کار انحصار به موسى67 المى دارد و در مهندسى 

براى او عدیلى و نظیرى نیست.68 
مهم تر از این، جایگاه المى در آموزش مهندسان قلعه سازان در 

ایران است:
است:  ِهَرمان بنیان  قلعه هاى  ساختن  و  مهندسان  تعیین  دیگر 
جمعى از امیرزادگان این دیار را که به فطانت و کیاست معروف 
هندسۀ  علم  به عالوة  فرنگ  قاعدة  به  هندسه  تعلیم  به  بودند 
المى  موسى  نزد  وقتى  اندك  در  جماعت  آن  و  بازداشتند  ایران 
بود،  صاحب مدرك  فیلسوفى  و  زیرك  مهندسى  که  فرانسوى، 
آداب  دانستن  و  هندسه  علم  در  و  نمودند  حاصل  کامل  مهارتى 
مساحت و شناختن مکامن طعن و ضرب و ترتیب ُمقام اردو و 
ضابطۀ گستردن خیام به نظام و ساختن قلعه ها به طرز و اسلوب 

فرنگ صاحب فن شدند.69 
عباس میرزا  محبوب  چندان  دل پذیر»70  «مهندس  این 
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55. دنبلى، همــان، ص 253. براى 
مطالعۀ بیشــتر دربارة سیاســت هاى 
ناپلئون در ماجراى سفارت غیررسمى 
آمده ژوبر به ایران و قابلیت هاى ژوبر 
که منجر به این انتخاب شــده بود، 
نــک: ایرج امینى، ناپلئــون و ایران، 

ص 87- 103.
56. ژوبر، همان، ص 94 و 95.

57. Claude-Matthieu 

Gardane (1766–1818)

58. دنبلــى، همان، ص 276- 278؛ 
 ،1 ج  همــان،  شــیرازى،  خــاورى 

ص 269.
59. محمدحســن کاووسى عراقى و 
حســین احمدى، اســنادى از روابط 
ایران و فرانسه، ص سى- سى وچهار.

60. دنبلى، همان.
61. Armand François Lamy 

(1781-1839)

62. کاووسى عراقى و احمدى، همان، 
ص سى- سى وسه.

63. همان، ص ســى- سى وچهار. در 
ترجمۀ کتاب ناپلئون و ایران، نوشتۀ ایرج 
امینى، ترکیب این هیئت با اسناد یادشده 
سازگار نیست. از جمله، شخصى به نام 
مهندس پرئو در زمرة فهرست اعضاى 
هیئت نظامى گاردان هست که مطابق 
اسناد، نقشه بردار بوده (کاووسى عراقى 
و احمدى، همان، ص ســى ویک)؛ اما 
نویسنده یا مترجم کتاب ناپلئون و ایران 
او را «مهندس معمار و نقاش» خوانده 

است (ایرج امینى، همان).
64. Jean-Baptiste Félix 

Lajard (1783-1858)

65. کاووسى عراقى و احمدى، همان، 
ص سى ودو.

نایب السلطنه افتاده بود که در نامه اى به تالیران71، وزیر خارجۀ 
ناپلئون، او را «مهندس هوشیار آگاه» و «فطانت و فراست پناه» 
خواند که در ایران زحمت بسیار در خدمِت محول کشیده است.72 
میرزا  بود،  بازگشته  فرانسه  به  المى  که  هنگامى  در  همچنین 
عیسى قائم مقام بزرگ از طرف عباس میرزا نامۀ احوال پرسى و 
سپاس گزارى براى او فرستاد.73 گویا ساختن «قلعه هاى رفیع بنا 
که هریک به طرز قلعه هاى فرنگ ساخته شده»، از جمله قلعۀ 
عباس آباد که دنبلى از آن ها در وقایع سال 1220ق یاد کرده، کار 

همین موسیو المى و شاگردان ایرانى او بوده است.74 
او،  بودن  «دل پذیر»  و  ایران  در  او  کارهاى  المى،  موسیو 
قاجاریان  برهۀ  در  ایران  در  مهندس  از  تلقى  دگرگونى  نمایندة 
متقدم است. از اینجا به بعد است که مفهوم مهندس در ذهنیت 
نخبگان ایرانى با تعلم در فرنگ یا تعلم در نزد استادان فرنگى و 

به طرز فرنگ مالزم مى شود.

5. دگردیسِى مهندس
دیدیم که پیش از باز شدن پاى آموزش معمارى نظامى اروپایى 
کنار  در  مهندس  از  سخن  قاجاریان  دورة  متون  در  ایران،  به 
در  بود.  آمده  این ها  مانند  و  رباط  و  باغ  ساختن  براى  معماران 
این متون پیداست که مهندس، آنجا که پاى معمارى در میان 
کاِر  در  را  آنان  که  است  هندسه دانى  و  برجسته  معماِر  است، 
بناهاى دشوار، که ساختنشان به دانش هندسى اى بیش از دانش 
معماران متعارف نیاز دارد، دخالت مى دهند. این تلقى از مهندس 
در صدر دورة قاجاریان در امتداد سنتى درازآهنگ در ایران بود.

از نظر لغوى، «مهندس» اسم فاعل از دو مصدر «َهنَدَسةً/ 
فارسى  انداز  هندازه/  هنداز/  معرب  هنداس  است.  ِهنداس» 
است، که خوْد بِن مضارع مصدر «انداختن» است. این واژه به 
کشیدن؛  نقشه  کردن،  برنامه ریزى  اندیشیدن،   (1 معناست:  دو 
ذراع  معناى  در  «هندازه»  واژه  این  مشتقات  از  افکندن.   (2
«اندازك»  مقدار؛  و  مقیاس  معناى  در  «اندازه»  طول)؛  (واحد 

خبره،  مشاور،  معناى  در  ایده؛ «هنداختار»  و  فرضیه  معناى  در 
سده هاى  عربِى  و  فارسى  ایرانِى  متون  در  است.75  حسابگر 
نخست اسالمى،76 مهندس همواره با اندازه و اندازه گیرى و طرح 
(معادل عربى «انداختن») سروکار دارد و مهندسان دانشمندان 
مّساحى،  زمین،  و  آب  اندازه گیرى  کارشان  که  صانعانى اند  و 

معمارى بناهاى دشوار، و فنون حیل است.77 
به گواهى مهم ترین منابع نوشتارى فارسى و عربى در ایران، 
تداوم  کمابیش  قاجاریان  دورة  اوایل  تا  مهندس  معناى  همین 
گاهى  و  مى گرفت  قوت  آن  در  هندسه دانى  رنگ  گاهى  یافت؛ 
هندسه دان  از  طیفى  در  مهندس  یعنى  معمارى؛  و  عملى  رنگ 
نظرى تا هندسه دان عملى، از قبیل مساح و معمار برجسته و دانندة 
فنون ِحَیل، در تردد بوده است.78 حافظ ابرو مى گوید در ساختن 
بناى باغ سفید و عمارت کوشک به امر تیمور در 813 ق/ 1410م،

و  مشورت  به  دانا  معماران  و  حاذق  بّنایان  و  استاد  مهندسان 
صواب دید یکدیگر طرح آن به نوعى افکندند که تا بنیاد جهان و 

نهاد عالم است، کسى مثل آن نشان نداده است.79
عباسى  عالم آراى  در  ترکمان  اسکندربیگ  صفویان،  دورة  در 
مى گوید طرح میدان نقش جهان و عمارت هاى عالى آن را شاه 
آن  اتمام  در  معماران  و  مهندسان  و  است  انداخته  طرح  عباس 
است  آمده  اصفهان  شاه  مسجد  احداثیۀ  کتیبۀ  در  مى کوشند.80 
در  که  رسید  پایان  به  کسى  معمارى  به  مسجد  این  بِناى  که 
على اکبر  استاد  دوران  یگانۀ  یعنى  است؛  مهندسان  مانند  عمل 
که  داشته  واال  چندان  شأنى  مهندس  که  پیداست  اصفهانى.81 
بزرگ ترین معمار ممالک صفوى را تازه در عمل مانند مهندسان 
ششصد  که  بیهقى  سخن  با  کنید  مقایسه  را  این  شمرده اند. 
سال پیش از اسکندربیگ دربارة معمارى کردن مسعود غزنوى 
گفته بود: «چنان دانستى در بناها که هیچ مهندس را به کس 

نشمردى»82.
مى بینیم که در هیچ یک از این ها، ساختن قلعه و استحکامات 
مهندس  کاِر  یگانه  لشکریان  ِخیام  و  اردوگاه  دادن  سامان  و 
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66. Sir Harford Jones-

Brydges, Baronet (1764-

1847)

67. در بســیارى از منابــع قاجارى 
به اختصار «موســى»  را  «موســیو» 

خوانده اند.
68. دنبلى، همان، ص 211 و 212.

69. همان، ص 211.
ج 1،  همان،  شــیرازى،  خاورى   .70

ص 292.
71. Charles-Maurice de 

Talleyrand-Périgord (1754-

1838)

و  کاووســى  در   39 ش  ســند   .72
احمدى، همان، ص143 و 144.

73. ســند ش50 در همان، ص180 
و 181.

74. دنبلــى، همان، ص 211 و 212. 
نیاز حاد دربار ایران به مهندســان و 
مستشاران خارجى براى تجهیز نظام 
موجب تحول آداب و ســنت پذیرش 
سفرا و خدام خارجى در دربار قاجارى 
نیز شــد. بعد از این دوره، بهره گرفتن 
از این اشخاص در سمت هاى مهم و 
حساس تا پایان دورة قاجاریان ادامه 
یافــت. بدین نحــو، دورة جدیدى از 
تعامل ایرانیان مســلمان را با غربیان 
نامســلمان شــکل گرفت و موجب 
انطباق مناســبات دیپلماتیک ایران با 
دیپلماسى جهانى آن روزگار شد (براى 
پذیرش  آداب  دربارة  بیشــتر  مطالعۀ 
سفرا و تحوالت آن در دورة قاجاریان، 
نک: غالمحسین زرگرى نژاد و صباح 
خســروى زاده، «آداب دیپلماتیک در 
ایران از آغــاز قاجار تــا پایان دورة 
ناصرى: مطالعۀ موردى پذیرش سفرا 

و مأمورین خارجى»).

از  یکى  هم  این  مى ساختند،  هم  قلعه اى  مهندسان  اگر  نیست. 
کارهایشان بود. وضع در روزگار قاجاریان نیز، تا پیش از ورود 
آشنا  بود.  منوال  همین  بر  کمابیش  ایران،  به  مدرن  دانش هاى 
شدن نخبگان ایران با انواع رشته ها و حوزه هاى مدرِن مهندسى 
تلقى ایشان از مهندس را دگرگون کرد. درست است که پیش 
صناعات  و  علوم  متصدیان  و  شاغالن  به  ایران  در  نیز  آن  از 
شامل  این  و  مى گفتند،  مهندس  هندسه  علم  فروِع  به  مربوط 
همۀ حوزه هاى علم حَیل (شبیه به مکانیک امروزى) مى شد؛ اما 
آنچه مجراى ورود علوم و فنوِن مهندسى مدرن بود نیاِز نظامى 
و لشکرى بود. آنچه این حوزه هاى متنوع را با معمارِى نظامى به 
هم مى پیوست پیوند آن ها با استحکامات و تدبیرهاى لشکرى 
دورة  صدر  در  آموخته  مهندساِن  که  است  جهت  همین  به  بود. 
قاجاریان فقط کسانى نبودند که استحکامات و قلعه مى ساختند؛ 
بلکه کسانى بودند که استحکامات و قلعه «به طرز فرنگ» و 
«به قانون فرنگ» مى ساختند. به بیان دیگر، از آن هنگام باز، 
«مهندس» با معمار نظامِى فرنگ رفته مالزم شد و این مالزمت 
آن قدر ادامه یافت تا مهندس نظامى رنگ خود را بر «مهندس» 

مطلق تثبیت کرد.
قصر  و  باغ  و  اوجان  قصر  بیان ساختن  در  بعد،  به  اینجا  از 
خارج قلعۀ تبریز، باغ تبریز، باغ کنار قریۀ میانه، تعمیر پل ها و 
در  مهمان خانه  و  چاپارخانه  ساختن  آذربایجان،  کاروان سراهاى 
آذربایجان به امر عباس میرزا، پاى معمار و بّنا و عمله در میان 
است؛ اما دیگر هیچ ذکرى از مهندس نیست.83 فقط هرجا سخن 
از ساخت وساز نظامى است، پاى مهندس در میان است و سایر 
عامالن معمارى، چون معمار و بّنا، کمتر جایى دارند. در تعمیر 
قلعۀ تبریز به امر عباس میرزا در 1220ق، از «ساختن بیرون قلعه 
به طرز فرنگ» به دست امینان زیرك و مهندسان صاحب مدرك 
از  بارها  هردو  خاورى  و  دنبلى  مى گوید.84  سخن  بّنا  و  عمله  و 
ساختن قلعه و قورخانه و توپخانه و عمارت باروت خانه «به قانون 
پاى  همه جا  در  و  گفته اند  سخن  فرنگ»  شکل  و «به  فرنگ» 

قراباغ،  جنگ  در  است.85  میان  در  ایرانى  و  فرنگى  مهندسان 
اسلحه  کنار  در  هم  را  مهندسانشان  شدند،  تسلیم  که  روس ها 
مأمور  مهندسان  گلستان،  عهدنامۀ  متن  در  کردند؛86  تسلیم 
و  ایران  مرزى  اختالفات  حل  در  و  شدند؛87  مرز  دقیق  تعیین 
و  ایران  دوم  جنگ هاى  کردند.88  مراجعه  مهندسان  به  روسیه، 
روسیه (1241ق/ 1826م- 1243ق/ 1828م) پس از دو سال به 
عقد عهدنامۀ ترکمانچاى انجامید.89 از گزارش خاورى شیرازى 
پیداست که تا پایان این جنگ ها، مفهوم تازة مهندسى در ذهن 
نخبگان ایرانى مستقر شده بود و در طى دهه هاى بعد، پیوسته 

استوارتر شد.90 
در عهد دو شاه بعدى ــ محمدشاه و ناصرالدین شاه ــ نیز 
در بین کسانى که براى تحصیل به اروپا فرستادند، دست کم پنج 
نفر مهندسى آموختند: میرزا زکى، عبدالرسول خان، میرزا عباس، 
میرزا اسماعیل پسیان، میرزا مهدى خان شقاقى.91 دیگر نه تنها 
مى شمردند؛  لشکرى  جدید  نظام  واجب  ارکان  از  را  مهندسى 
درباریان  و  شاهزادگان  و  مى ستودند  شاهانه  هنرى  چون  بلکه 
به برخوردارى از آن مى بالیدند. چنین است که خاورى در مدح 
نوادگان  و  عباس میرزا  فرزندان  از  دیگر  تن  چند  و  محمدشاه 

فتح على شاه مى گوید ایشان مهندسى مى دانستند.92 
در کاروان هاى معرفت، که از زمان عباس میرزا تا پایان روزگار 
قاجاریان به اروپا اعزام شدند، هیچ کس را براى آموختن معمارى 
«مى سازند»  که  کسانى اند  مهندسان  برهه،  این  در  نفرستادند. 
و به طرز فرنگ مى سازند. مهندس حامل و عامل معمارى به 
طرز فرنگ است. میرزا جعفر مهندس، که عباس میرزا به لندن 
فرستاد و بعداً به او منصب «معمارباشى» داد، مهندسى و فنون 
نظامى خوانده بود. همچنین است میرزا رضا مهندس باشى. میرزا 
 -1847 1327ق/   -1263) ممتحن الدوله  شقاقى  مهدى خان 
است،  معروف  ایرانى  آرشیتکت  نخستین  به  که  هم،  1909م) 
در مدرسۀ مرکزى صنایع و کارخانجات پاریس93 مهندسى راه و 

پل سازى خوانده بود.94 
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75. مطهره دانایى فر، همان، ص 49.
76. مانند ابن مسکویه، تجارب  االمم؛ 
رسته،  ابن  ســفرنامه؛  ناصرخســرو، 
العلوم  یواقیــت  النفیســه؛  االعالق 
فارابى،  ابونصــر  النجــوم؛  درارى  و 
احصاء العلوم؛ یعقوبــى، البلدان؛ ابن 
بلخى، فارس نامــه؛ بلعمى، تاریخ نامۀ 
مقدسى،  شاهنامه؛  فردوسى،  طبرى؛ 

معرفة  فى  احسن التقاســیم 
 االقالیــم؛ تاریخ سیســتان؛ 
ابن قتیبــه، ادب الکاتب؛ بیرونى، آثار 
الباقیه؛ قفطــى، تاریخ  الحکما؛ حاکم 
نیشــابورى، تاریخ نیشابور؛ محمد بن 
جریر طبرى، تاریــخ طبرى؛ بیهقى، 
تاریخ بیهقى؛ حسن  بن حسن، تاریخ 
(مطهره  مفاتیح  العلوم  خورازمى،  قم؛ 

دانایى فر، همان جا).
77. همان، ص 49- 52.

78. مثــًال نــک: حافظ ابــرو، زبدة 
التواریــخ، ج 1، ص 32، 268، 445، 

ج 2، ص 551، 805، 806.
79. همان، ج 3، ص390.

80. اســکندربیگ منشــى، تاریــخ 
عالم آراى عباســى، ج 2، ص 544 و 

.545
81. «و بمعماریــۀ مــن فــى العمل 
کالمهندسین و هو النادر األوانى استاد 

على اکبر اصفهانى».
82. ابوالفضــل بیهقى، تاریخ بیهقى، 

ج 1، ص 198.
83. دنبلى، همان، ص 214 و 215.

84. همان، ص 213.
 ،384  ،348 ص347،  همــان،   .85

.509
ج 1،  همان،  شــیرازى،  خاورى   .86

ص 337.
87. همان، ج 1، ص 362.

میرزا  که  زمانى  در  آذربایجان،  در  عباس میرزا  روزگار  در 
ابوالقاسم قائم مقام فراهانى (1193- 1251ق/ 1779- 1835م) 
(امیرکبیر  فراهانى  تقى خان  میرزا  بود،  عباس میرزا  خاصۀ  وزیر 
بعدى) در زمرة منشیان و دبیران دستگاه او بود. میرزاتقى خان 
چه بسا  و  یافت؛  پرورش  او  اصالحات  بطن  در  و  قائم مقام  نزد 
و  فرنگى  معلمان  نزد  در  ایرانى  محصالن  تعلم  با  او  مواجهۀ 
که او  روزگار بود  فرنگ در همان  از  بازگشته  ایرانِى  مهندسان 
را به فکر تأسیس مدرسه اى براى آموختن علوم و فنون جدید 
انداخت. هنگامى که به صدارت رسید (1264ق/ 1848م)، این 
اندیشه را عملى کرد و مدرسه اى جدید براى تعلیم علوم نو، که 
علوم نظامى در رأس آن ها بود، به نام دارالفنون تأسیس کرد.95 
دارالفنون مؤسسه اى جدید و در ایران یکسره بى سابقه بود. پس 
بناهاى  با  آن  بناى  تفاوت  خواستار  امیرکبیر  اگر  نیست  عجیب 

دیگر بوده باشد. 
براى این منظور، امیر زمینى را در درون ارگ شاهى انتخاب 
کرد؛ یعنى در جایى از شهر که هم شأن شاهانه داشت و پیوسته 
با دیگر دستگاه هاى حکومت بود و هم هیچ مدرسه اى در آن 
نبود.96 طراحى بناى مدرسه را بایست به کسى مى سپرد که هم 
معمارى اروپایى را بشناسد و هم با مدارس جدید اروپا آشنا باشد. 
معمارباشى دربار، محمدتقى خان، در زمرة معماران سنتى ایران 
بود و از معمارى و مدرسه هاى فرنگ چیزى نمى دانست. امیر 
فقط ساختن مدرسه را از او خواست؛ اما طراحى بنا را به میرزا 
 -1203) مهندس باشى  رضا  میرزا  سپرد.97  مهندس باشى  رضا 
پنج  از  یکى  توپخانه،  صوبه دار  محمدرضا  میرزا  یا  1299ق)، 
نفرى بود که عباس میرزا در 1230ق براى تحصیل علوم جدید 
به انگلستان فرستاد.98 میرزا رضا در سال آخر حضور در انگلستان 
وارد مدرسۀ نظامى وولویچ99 لندن شد که کار آن تربیت افسران 
طراحى  در  او  که  گفته اند  بود.100  نظامى  مهندسان  و  توپخانه 

مدرسۀ دارالفنون از معمارى همین مدرسه الهام گرفته بود.101 
صاحب منصبان  که  هم  امیرکبیر  قتل  از  بعد  سال  چند 

همین  از  بدهند،  تغییراتى  مدرسه  ظاهر  در  مى خواستند  جدید 
الگو پیروى کردند: طراحى تغییرات مدرسه را به یک مهندس 
ــ میرزا عباس مهندس باشى، فرزند میرزا رضا ــ سپردند102 و 
ساختنش را به یک معمار سنتى: محمدابراهیم خان معمارباشى، 
سال هاى  در  محمدابراهیم خان  این  محمدتقى خان.  پسر 
1290- 1309ق وزیر تهران و وزیر بّنایى بود.103 میرزا عباس 
پلى تکنیک  مدرسۀ  دارالفنون،104  مدرسۀ  در  مهندس باشى 
از  پس  بود.  کرده  تحصیل  متز106  مس/  مدرسۀ  و  فرانسه،105 
بعضى  مأمور  و  گرفت  دوم  سرتیپى  منصب  فرنگ،  از  بازگشت 
سفرا  و  نظام  تشریفاتچِى  سمت  به  بعداً  شد.  سرحدى  خدمات 
میرزا  و  حضور»107  مخصوص  «مهندس  را  او  و  شد  منصوب 

عباس مشاورالدوله خواندند108. 
مى بینیم که در دورة قاجاریان، چگونه مهندسانى که در اروپا 
مهندسى نظامى و ساختن استحکامات آموخته بودند رفته رفته 
طراحى بناهاى غیرنظامى را نیز بر عهده گرفتند. آنان تنها کسانى 
بودند که هم در زمرة سازندگان بناها به شمار مى آمدند و هم 
با علوم و کمابیش با معمارى فرنگى آشنا بودند. در میانۀ دورة 
قاجاریان، مفهوم کهِن مهندس، «معمار برجسته و هندسه دان»، 
با مفهوم جدید آن، «معمار درس خوانده در فرنگ»، درآمیخت 

و «مهندس» را به حامل معمارِى اروپایى به ایران بدل کرد. 

مؤخره
در آغاز دورة قاجاریان، مفهوم مهندس دگرگون شد؛ به این معنا 
که رنگ معمارى آن کاستى گرفت و رنگ نظامى و نقشه بردارى 
آن تقویت شد. اما در میان کسانى که به نحوى در کار ساخت وساز 
بودند، فقط مهندسان بودند که در فرنگ تحصیل کرده بودند. پس 
رفته رفته کاِر ساختن بناهاى «جدید» غیرنظامى را هم به آنان 
سپردند. بدین نحو، گویى ورود معمارى اروپایى به ایران بر دوش 
قدیم،  در  که  دیدیم  شد.  حمل  آن  جدید  معناى  به  «مهندس» 
عالوه بر معماران زبردست و بلندمرتبه و هندسه دان، به کسانى 
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هم که در دیگر علوم هندسه، از جمله حیل، عالم بودند یا در حوزة 
عمل در آن ها استاد بودند «مهندس» مى گفتند. بنابراین، یکى 
دیگر از معانى مهندس، یعنى مهندس مکانیک، هم در این میانه 
محملى فراهم کرد تا کسانى غیر از مهندسان مساح و مهندسان 
استحکامات و قلعه سازى و قلعه گیرى را هم «مهندس» بخوانند. 
بررسى سیر این دگرگونى مفهوم مهندس و امتداد آن در دوران 
حدس  مى توان  این قدر  اما  است؛  دیگر  تحقیقى  نیازمند  معاصر 

زد که همین مقدمات موجب شد که از هنگام تأسیس نخستین 
دانشگاه ایران (دانشگاه تهران)، به متخصصان همۀ علوم فنى اى 
که با طراحى سروکار داشت «مهندس» بگویند. دانشکدة هنرهاى 
زیبا که محل تربیت «مهندس معمار» بود؛ و دانشکدة فنى محل 
مهندس  ساختمان،  و  راه  مهندس  نقشه بردار،  مهندس  تربیت 
مکانیک، و دیگر رشته هاى مهندسى. بدین نحو، هم «آرشیتکت/ 

آرکیتکت» را مهندس خواندند و هم «آنژنیور/ انجینى یر» را.
88. همان، ج 1، ص 600.

89. همان، ج 2، ص 666- 681.
90. همان، ص 786.

و  آقاحســینى، «چالش  علیرضا   .91
پاسخ در دوره قاجاریه: اعزام دانشجو 
به خارجه با تأکید بر مورد فرانســه»، 
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