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 (23/11/1398، پذیرش: 30/10/1398)دریافت: 
 چکیده

ق، از کشور فرانسه مستشارانی 1272شاه قاجار و به سال در دورۀ ناصرالدین
منظور آموزش قشون و انتقال دانش و فناوری نظامی استخدام شدند. افسران به

هایی در خصوص آموزش و مشق سال خدمت، فعالیتدر طی سه  فرانسوی
ها و فرماندهان آنها، تعلیم دانش آموزان دارالفنون، ساخت انواع فوج

های نظامی انجام افزار در قورخانۀ تهران و نیز نگارش و ترجمۀ کتابجنگ
دادند. در این مقاله، تالش شده است بر اساس منابع دست اول تاریخی همچون 

ها، عملکرد آنها بررسی و نتایج خطی و چاپ سنگی و روزنامه ها، نسخکتاب
 تشریح گردد.

آموزش قشون، دانش و فناوری نظامی، دورۀ قاجار، مستشاران  ها:کلیدواژه
 فرانسوی.
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 قاجار ۀروابط نظامی ایران و فرانسه در دور ۀپیشین

 فتحعلی شاه ۀاز فرانسه در دور یاستخدام مستشار نظام
مردان قاجار با استفاده ران و روس، دولتیا یهاشاه و به هنگام جنگعلیزمان فتحدر 

منظور انگلستان به وو وجود اختالف میان کشورهای فرانسه  یمناسبات جهان یاز فضا
روابط و انعقاد  ی، در صدد برقرارید نظامیدانش و فناوری جد یسازیانتقال و بوم

 ۀند، نمایینیخان قزو رزا رضایم ه همین منظوربمعاهده با امپراتوری فرانسه برآمدند. 
دربار ایران به اردوی ناپلئون بناپارت در لهستان رفت. دولت فرانسه كه مترصد حمله به 

رارداد و قکرد بود از این فرصت استفاده  در آن زمان، انگلستان ۀمستعمر، هندوستان
امضای  ید. در پیرسان دو كشور به امضا یم ق1222صفر  25خ ین در تاریكنشتانیف
 ینفر معلم و مهندس نظامی برا 70ق. ژنرال گاردان به همراه 1222ن پیمان و به سال یا

تاریخ ران شد )اعتماد السلطنه، یا یراه افزاراصالح و آموزش قشون و ساخت جنگ
(. گاردان و همراهان در 694، ص1؛ حسینی فسائی، ج1486، ص3، جمنتظم ناصری

سازی، ریزی، قلعهآموزش افواج، توپ ۀهایی در زمینایران، اقدامطی مدت حضور در 
؛ 60-59ص، ...زلژنرال تره یهاادداشتیدادند ) انجامکشی، فن اردو زدن و... نقشه

ان فعالیت مستشار (.97، صبن تان ۀسفرنام ؛253ل، صی؛ دروو135دنبلی، ص
 8ت در یلسیت ۀد عهدنامها مدتی پس از انعقاآنفرانسوی چندان به درازا نکشید و 

الحجه  یذ 27در تاریخ  ،میان فرانسه و روسیه ق1222 یاالول یجماد 1807/2هیژوئ
 ران را ترك كردند. یا ق1223

 محمدشاه ۀاز فرانسه در دور یاستخدام مستشار نظام
(، حاکمان قاجار همچون ق1254-1253ه و پس از نبرد هرات )در زمان محمدشا

د. افزارهای جدید پی بردنشاه به ضرورت آموزش قشون و استفاده از جنگفتحعلی ۀدور
، یروابط با کشور فرانسه در دستور کار قرار گرفت )هوشنگ مهدو ۀتوسعبه همین دلیل 

با هدف خرید سالح، استخدام مستشار و  1یباشآجودانالدوله نظام( و 255ص
ویکرد ن ریانگلستان، دولت فرانسه از اس شد. با وجود مخالفت یپار یگر راهصنعت

                                            
السلطنه را باشی سپاهیان عباس میرزا نایبای، وی سمت آجودانخان مقدم مراغه )محمد( حسین ،نظام الدوله .1

شون ق ۀهای ایران و روس بر عهده داشت و در زمان محمدشاه در لشکرکشی ایران به هرات، سرکرددر طی جنگ
ایران در استانبول و پاریس بود، به وزیر مختاری  ۀالعادسفیر فوقعالوه بر آنکه  ق1253آذربایجان بود. در سال 

 (.202ایران در لندن نیز فرستاده شد )سلیمانی، ص
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ش سطح روابط به همراه هیئتی یبا هدف افزا ر مختار رایوز 1«یدوسرس»استقبال و كنت 
ك نفر ی، دو نفر معلم سواره نظام، پنج نفر معلم سرباز با یشامل سه نفر معلم توپچ

شروط ردازند، مران كرد تا به مدت هشت سال به آموزش سپاه قاجار بپیفرمانده، رهسپار ا
كنند  یهمراهایشان ، کندران با هر كه بخواهد جنگ ین مدت دولت اینكه در ایبر ا

 2: بوشهاز این قرار استنظامی هیئت  ی(. اسامی اعضا883-882ص، ی)گرمرود
 4،ژرار روسیکونت سیو 3دوال والت، ی( مارك15ص یه مونتسه،)پی،سرفرمانده 

و  7دوبوفور دوتپول یمارك 6دوشازل شوزلن،کونت یو 5اك،یه دارشیویکونت اولیو
افزون بر این افسران یاد شده، با كوشش . (13)دوسرسی، ص 8کونت پل دارویو

راه  ای برای ساخت تفنگكارخانهتا ساز نیز استخدام شد یک نفر تفنگ یباشآجودان
 (.883، صیكند )گرمرود یانداز

از مراجعت ژنرال گاردان  و سه سال پس ی، سق1256م/1840بدین ترتیب در سال 
، ی)هوشنگ مهدو ران شدیمستشاری نظامی فرانسه وارد ا و همراهان، دومین گروه

آمدند،  رانیو پر شمار به ا یرسم یئت نظامیك هیان كه به صورت یفرانسو اما (.255ص
كه  یحال و در شد یها به اختالف و مجادله سپربیشتر وقت آنعملکرد موفقی نداشتند. 

شاه قاجار شدند کشور را ترك كردند و فقط  یها و حتمقام یو ناراحت یباعث دلسرد
نده ماران یكه طبق قرارداد در ا یهشت سال یط اودر تهران ماند.  ، بوشه،هانسرفرمانده آ

 ،یه مونتسهپینپرداخت و ارتش را به حال خود رها كرد ) یبود چندان به امور نظام
 (. 15ص

 ناصری ۀاز فرانسه در دور یار نظاماستخدام مستش
مردان ایران همچون عصر ، دولتق1272شاه قاجار و به سال رالدینناص ۀدر دور
شاه و محمدشاه تصمیم گرفتند تا از توان و مهارت فرانسویان برای انتقال و فتحعلی

                                            
1. de Sercey 
2. Bochet 
3. Le marquis de la valette 
4. Le vicomte Cyrus Gerard 
5. Le Vicomte Olivier d،Archiac 
6. Le Vicomte de Chazelle Chauselan 

7. Le Marquis de Beaufort d،Hautpoul 
8. Le Vicomte Paul Daru 
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 1خانفرخ الملكنیامرند. از این رو، شاه به یبهره گ ینظام یدانش و فناور یسازیبوم
و  ل معلم توپخانهیو چند نفر معلم از قب»...های فرانسوی دیدارمأموریت داد تا با مقام

تعلقه م علوم میه آمده مشغول تعلیمعلم سرباز و جنرال معتبر و مهندس به دربار دولت عل
، ...کاسناد و مدار ۀمجموع« )نظام... ]شوند[ یو سرباز و ترق یت توپچیبخود و ترب

 ،(م1870-1852لت ایران، مورد توجه ناپلئون سوم )(. درخواست دو47-46ص
شاه الدینبه ناصر یاپادشاه فرانسه قرار گرفت و ضمن استقبال از گسترش روابط، نامه

 بخشی از آن به شرح زیر است: ۀنوشت که ترجم

ه باشد داشت یمنظم یمعتقد هستم كه بهتر است انسان قوا ینظام یروین ۀبار در
هزار مرد منظم به شکل  30ا ی 20حضرت ینظم. اگر آن اعلیاد و بیز یرویا نت

ان، )هم .است(... ینظر من كافه ن رقم بیداشته باشند )و ا یرانیو لباس ا ییاروپا
 (.439ص

نفر معلم برای  5 از این قرار بود: شمار و تخصص مستشاران مورد درخواست ایران
نفر  یکنفر شکرساز،  یک ،دو نفر معلم هندسه ،نهنفر برای توپخا 6 آموزش سربازان،

)همان، نفر معلم علم معدن و یک نفر معلم علم قورخانه  یک ك،یزیمعلم علم ف
ای به وزارت جنگ ، نامهخ خانفرهای مذکور، افزون بر تخصص. (335-334ص

 (.83، صیقائم مقامام یک نفر نایب توپخانه نیز شد )فرانسه نوشت و خواهان استخد

در یک قرارداد گروهی و یک قرارداد یک نفری ها الزم، مستشاران پیگیریاز پس 
دسته جمعی  6رویونو  5،لوبیه 4،ماری 3،سرژان 2،روسخدمت گرفته شدند. قرارداد به

                                            
شاه علیبچگان خاص فتحدی. ابتدا از غالمخان )ابوطالب( کاشی فرزند میرزا مهفرخ ،الدولهامین الملک/امین .1

 وشاه بود  شاه و محمدجزا )عمله( خلوت )امین خلوت( فتحعلی بود و سپس پیشخدمت او شد. در واقع وی از ا
خان پایدار بوده فرخ ۀشاه به بعد در خانواد خلوت نیز بوده است. سمت امین خلوتی از زمان محمد ۀرئیس عمل
 میانپاریس  ۀامضاکنندگان معاهد ق1273م/1875انگلستان در پاریس در سال خان و لرد کولی، سفیراست. فرخ

 .(43)سلیمانی، ص ایران و انگلستان بودند
2. Russ 
3. Sergent 
4. Marie 

5. Laubier 
6. Rouillon 
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( 220-219ص، های سیاسی...یادداشتصورت انفرادی بود )به 1(یا نمبرگ)بنزک و 
 (.74ان، صیراهی ایران شوند )هاشم 2برونیارو قرار شد تحت سرپرستی ویکتور 

كل  یرا به معلم ، مسیو برونیاریپس از ورود هیئت، ناصرالدین شاه طی فرمانی نظام
ه ب، مشق توپخانه و روسیقشون منصوب کرد. در این میان، امور قورخانه تهران به مس

واگذار شد. عالوه بر  4دوهوسهاده نظام به یو تعلیم پ و آموزش هندسه به نمبرگ 3کالین
ه كسرهنگ توپخانه  یرزا زكیمشرفت بهتر امور، یبا هدف نظارت بر عملکرد و پ این

و در علوم توپخانه و هندسه آگاه و در مدرسه دارالفنون مشغول بود به زبان فرانسه مسلط 
 کند. همچنین، فرامرزخانها را همراهی ف آنیدر انجام وظا شدمأمور  ،تدریس بود

رت بر عملکرد صاحب منصب هندسه و متخصص هندسه، مأمور نظا سرهنگ،
ر یمشق و سا ۀدار نظارت بر فعالیت آنان در زمینعهده ،یباشب آجودانینا آقا، یمحمدعل

 (.3-2، ص430 ۀ، شمارهیع اتفاقیوقا ۀروزناماده نظام شد )یامور پ

 آموزش قشون

 انیآموزش توپچ
ی ك بر اساس تواناییهر  یمنصبان فرانسوصاحبکه اشاره شد، بر اساس برنامه، چنان

 کال،ینو یدار وظایفی شدند. در این میان، مشق توپخانه به مسو تخصص عهده
(. 225-224و 76ص ان، ی)هاشم س سپرده شدیك پاریتكن یپل ۀمدرس ۀآموختدانش

ر جوان انتخاب کرد و د یست و پنجاه نفر توپچیوی، بدین منظور برای شروع کار دو
، 415 ۀشمار ،هیع اتفاقیوقا ۀروزنامم و مشق آنان همت گماشت )یدان ارك به تعلیم

تدریس نظری علم توپخانه در نیکال همچنین مأمور (. 1، ص422؛ نیز شمارۀ 4ص
 (.225-224صان، ی)هاشمشد مدرسه دارالفنون 

تحریر  ۀرا به رشت صحرایی ۀتوپخانۀ دانش توپخانه، کتاب در زمین مسیو نیکال
و معلم عملی و نظری دارالفنون از دانش آموختگان ، خان قلی مصطفیدرآورد که توسط 

دارد و  چند باب ب. کتاشدیتدریس متوپچیان رای بو شد  ترجمه، به فارسی توپخانه

                                            
1. Benezech/ Nemberg 
2. Brongnaird  
3. Nicolas 
4. De Hosse 
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صندوق ، ییصحرا ۀتوپخان ،هاپسو ق هاقراول رفتن توپ بارۀدر  یتصاویردر پایان آن 
 ... آمده است. بارکشی و ۀعراد ،ییبزرگ صحرا ۀقورخان

 منصبان و خوانینآموزش صاحب
های ایالت( یکی دیگر از سای فوجؤمنصبان قشون و خوانین )رآموزش صاحب

ز چند منصب و نین راستا، از هر فوجی سه نفر صاحبیهای فرانسویان بود. در افعالیت
میدان مشق تمرین کنند و  ها مشخص شدند که همه روزه درنفر از خوانین و پسرهای آن

 ۀشمار ،هیع اتفاقیوقا ۀروزنام) سپس در دیوانخانه نظام به مدت دوساعت درس بخوانند
 (.2، ص421ۀ و شمار 4، ص415

 آموزش افواج
بود.  یارمو یسها زیر نظر مز رونق گرفت. آموزشمشق افواج نی یبا ورود افسران فرانسو

نگ و فشکار بردن به بارۀری آموزش كامل در بر اساس برنامه، سربازان بعد از فراگی
، 511 ۀ، شماررانیه ایدولت عل ۀروزنامپرداختند )و زدن نشانه می یراندازی، به تیچاشن

، ... یادداشت های سیاسی)1الپراهای ، افسرانی دیگر به نامیمار(. افزون بر 3ص
د واعقی کتاب به منظور آموزش نظر مأمور تعلیم بودند. سرژان سرژان( و 316ص
عد واقاثر  نیر درآورد. در ایتحر ۀبه رشت ق1276سال در را  ادهیپ رانبخم قشم اترکح
در  ولمعم هایروش ، از رویاترکو ح هانارم، فادهیپ رانبخم عمج فص اترکح
دیگر معلم  .کرده است همرجتآن را ا آق یلقیضرتمی و آورعم، جهسانفر ایههانازخبسر

 مت آموزش هشتاد نفر از فوج اصفهان را جهت تعلیم علیولؤبود که مس افواج نمبرگ
فوری و دائمی  یسازها در خارج شهر تهران آموزش قلعهدار شد و به آنسازی عهدهقلعه

، رانیه ایدولت عل ۀروزنام؛ 1393، ص2، جمرآت البلدانداد )اعتماد السلطنه، یم
 ..(4، ص511 ۀشمار

 آموزش در دارالفنون
 ۀس، تدریس نظری علم توپخانه در مدرنیکال کارها مسیویکی از تر آمد  که پیش آن طور

 ۀروزنامنیز معلم دانش آموزان مهندس مدرسه ) دارالفنون بود. افزون بر وی، نمبرگ
ست یشد. وی ب 2بهلر( و جانشین هموطن خود مسیو 2، ص411 ۀشمار ،وقایع اتفاقیه

                                            
1. Lepras 

 . ویمشغول بودکشی به ایران آمد در دارالفنون به تدریس ریاضیات و نقشه ق1269که در سال  Buhlerبهلر  .2
 (.193ص لیف کرد )هاشمیان،أریاضی و فنون نظامی ت ۀچندین کتاب در رشت



 299.../بررسی عملکرد و نقش مستشاران فرانسوی 

علم  مینفر از شاگردان دارالفنون را برگزید و در خارج شهر تهران به همراه افواج تعل
ه یدولت عل ۀروزنام؛ 1393، ص2ج ،مرآت البلدانداد )اعتماد السلطنه، یم یسازقلعه

 (.4، ص511 ۀ، شماررانیا

 نظامی یانتقال فناور
و توانا بود. ر اهخواهان مهندسی م ۀ امور قورخانهاشاره شد دولت ایران در زمینکه چنان

 که (3، ص430ۀ ، شمارهیع اتفاقیوقاروزنامۀ ) شدروس استخدام مسیو  بر این اساس
 یتهران در عصر ناصر ۀقورخان ین مهندس خارجین و مشهورتریترمهماو را توان می

 شدیساخت كه با قاطر حمل م قپسیوآورانه برای نمونه او در یک طراحی ندانست. 
سخت و  یهاهنگام عبور از راهو ( 1390، ص2، جمرآت البلدان)اعتماد السلطنه، 

با  را نیزان یآموزش و مشق توپچاو همچنین . به آسانی قابل حمل بود مرتفع یهاكوه
 بر این (. افزون1، ص422ۀ شمار ،هیع اتفاقیوقا ۀروزنام) دادهمین سالح انجام می

، 419 ۀحمل آذوقه و سایر تدارکات فوج ساخت )همان، شمار برایای عراده روس
ترتیب داد که هر عراده توپ، سه صندوق  ای(. همچنین، برای توپخانه قورخانه2ص

همراه داشت و همگی توپچیان یک عراده توپ، جای سواری داشتند و هیچ قورخانه به
ت ها و توپ، ده اسب به آسانی و سرعبا همگی توپچیتوپچی پیاده نبود و سه صندوق را 

تفنگ شش خان را در ایران  ناو همچنی (.1، ص439 ۀداد )همان، شمارحرکت می
له، مهتاب یتیبه ف یازیگر نیتوپ اختراع كرد كه د یبرا یاترقهطراحی کرد و ساخت و 

ن به آ یمانسیشد و ربه ترقه وصل می یمیس ۀك پارچین روش، یو آتش نداشت. در ا
 یانگرفت و به آسیبود؛ به محض حركت، ترقه آتش م یم متصل و در دست توپچیس

دولت  ۀروزنام؛ 1371، ص2، جمرآت البلدان)اعتماد السلطنه،  دادیتوپ را آتش م
 .(1، ص475 ۀ، شماررانیه ایعل

 ۀت كارگران قورخانه در حمل و نقل لولیفعال ی، با هدف راحتن، روسیافزون بر ا
ین ساخت. همچن یتوپ سوراخ كن ۀتا كارخان یزیرتوپ ۀاز كوریک مسیر ریلی توپ، 

ه از فرانسشده های خریداری های بارکشی و ساخت چاشنی برای تفنگساخت عراده
؛ اعتماد السلطنه، 2، ص507 ۀ، شماررانیه ایدولت عل ۀروزنامبود ) کارهای اور گاز دی

 (.1390، ص2، جمرآت البلدان

ها رخ داد كه به ران و تركمنیان ایم نبرد مرو ق1277گفتن است که در سال شایان 
شون ق ۀو كهن یمیقد یهاد. یکی از دالئل شکست تفنگیشکست قشون قاجار انجام
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ند. بود یعال یهاد و تپانچهیجد یهاها مسلح به تفنگكه تركمن یران بود در حالیا
ها و ل خود را بر االغیخواربار، اسباب و وسان، قشون قاجار اسلحه، مهمات، یهمچن

 یعبرت (. درس565شد. )بروگش، صشتران بار كرده بودند كه باعث کم تحرکی می
مجهز و  ۀك قورخانین بود كه بدون داشتن یهای قاجار داد، ابه مقام كه شکست مرو

 یندومرینان داشت و ارتش نیخود اطم یز قوایتوان به تجهینم یسازتفنگ ۀكارخان
ار یس قورخانه را احضار و او را با اختیرئ ،و روسیل شاه مسین دلیبه هم .وجود آورده ب

ه به ندر قورخا ید، تحولیجد یسازتفنگ ۀس یک كارخانیكامل مأمور كرد تا با تأس
همانند تولیدات  یهایرا گسترش داد و تفنگ یسازتفنگ ۀكارخان وجود آورد. روس

را  دیجد یهاشرفت كار خشنود بود تفنگیشاه كه از پن یفرنگ ساخت. ناصرالد
م یدق ۀدر كنار قورخان نیز یدیجد ۀكرد و دستور داد تا كارخانش یشخصا چند بار آزما

رد. واگذار ك هیلوببه نام  یگر فرانسویك مهندس دیت آن را به یریس شود و مدیتاُس
 (.563)بروگش، ص

اردادی برای ساخت و تحویل بیست به هنگام فعالیت در قورخانه قر مسیو روس
تلف دیگر با شرایط مخ ۀهزار قبضه تفنگ با دولت ایران بست. عالوه بر آن چند معامل

کاری در پیش گرفت، وی شغل مقاطعهکه  یجهت خرید اسلحه متعهد شد. هنگام
 افسران با وی مخالفت کردند. اما رئیس هیئت نظامی فرانسه و سایر سرهنگ برونیار

ن هشدارها نكرد. وزارت جنگ فرانسه با اطالع از موضوع، دستور یبه ا یهتوج روس
، مقامات ایران از روس شکایت کردند که به بیشتر تعهدات یصادر کرد. از طرف یبررس

تعدادی از  دو هوسهعمل نکرده است. در این میان از طرف دولت فرانسه سرگرد 
های و محرمانه به مقامکرد ده و بررسی هایی را که روس قرار شده بود بسازد، مشاهتفنگ

مردان ایران تقاضای تحقیق ها قابل قبول نیست. دولتکشورش اعالم کرد که سالح
مه داد هایش ادا، همچنان به فعالیت. روسکردبا آن مخالفت کردند که سفارت فرانسه 

ت، عصبانیو حتی تمام نیروهای قدیمی قورخانه را اخراج کرد. مقامات ایرانی با وجود 
قدامی نبودند. در این میان، کنت دو از ترس به هم خوردن روابط با فرانسه قادر به ا

ز ا بررسی پرونده پرداخت و متوجه شد روسوزیر مختار فرانسه، مخفیانه به  1گوبینو،
دیک محلی نز ۀبه سپهساالر )وزیر جنگ( و سایر کارمندان بلند پای راه پرداخت رشوه

ز ریاست هایش را تسویه کند و اشده است. وزیر مختار به وی هشدار داد تا حساب

                                            
1. De Gobineou 
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مخالفت کرد. در این شرایط دولت ایران درخواست  قورخانه استعفا دهد اما روس
ده شتحقیق کرد که فوری پذیرفته شد. ایران اعالم کرد اوضاع قورخانه پریشان و متضرر 

میسیون کنیازی نیست. برای بررسی بیشتر موضوع،  عالیت روساست و دیگر به ادامه ف
ز و از ایران نی و لوبیه ماری ،تحقیق با حضور دوگوبینو و افسران فرانسوی شامل بنزک

 وممقصر شناخته و محک تشکیل شد و پس از دو ماه بررسی، روسجهانگیرخان سرتیپ 
قرار شد  همچنین و از وزیر جنگ فرانسه درخواست شد وی را احضار کند. شد

ما اهای ساخته شده به دلیل کیفیت پائین، کمتر از قیمت قرارداد خریداری شود، تفنگ
د کاران که بیشترشان کارگران قورخانه بودنقبول نکرد. این در حالی بود که طلب روس

تجمع  روس دستمزدشان را هنوز دریافت نکرده بودند و در مقابل سفارت فرانسه و منزل
هایی میم گرفت که نمونه سالحکردند. در این میان، کمیسیون تصمیبرپا آمیز اعتراض 
 آن ۀبار های آن کشور درساخته به وزارت جنگ فرانسه ارسال شود تا مقام که روس

وس ر اچند قران تعیین شد امتصمیم بگیرند. پس از بررسی، مبلغ هر قبضه دو تومان و 
ه شد و از این کگیر میرخی اوقات موضوع را پیقبول نکرد. دولت ایران نیز بمجدداً 

هر و موم شده م فایده را در انباری که به وسیله کنت دوگبینوهای بیمجبور بود این سالح
، های سیاسی...یادداشت) و در حال خراب شدن بود نگه دارد، شکایت داشت

 (.354-353، 286-285، 252-249ص

 یسرانجام مستشاران فرانسو
رو شدند و گاهی از رفتار روبه یفعالیت با مشکالت ۀفرانسوی در طول دورمستشاران 

مردان قاجار برای لتها و برخی ساکنان تهران شکایت داشتند. تا جایی که دومقام
ها را تهران احترام آن یصاحب منصبان و اهال یها دستور دادند كه همگحمایت از آن

 ۀروزناماخذه خواهند شد )ؤنكنند و گرنه مداشته باشند و خالف قاعده با آنها رفتار 
د یكه در ابتدا ام یسرانجام فرانسویان با وجود (.3، ص427 ۀ، شمارهیع اتفاقیوقا

ت ممتاز ینكه نتوانستند از موقعیل ایاساسی در قشون شوند به دل یرفت باعث تحولیم
ط یشرا كه خود را با ندقادر نبود یكنند و از طرف یبردارد بهرهید و شایخود آن گونه كه با

ه تغییری نكید، بعد از سه سال فعالیت بدون انق دهیط ایران تطبیو مسائل اجتماع و مح
  (.17، صیه مونتسهپی) ند تهران را ترك كردنداساسی ایجادکرده باش
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 نتیجه
در  ، پس از دو هیئتی کهشاه قاجار سومین هیئت مستشاری فرانسویناصرالدین ۀدر دور
با هدف انتقال دانش و فناوری  فتحعلی شاه و محمد شاه به ایران آمده بودند،زمان 

ها بسیاری به آنشاه اختیارات . با شروع فعالیت، ناصرالدینندنظامی وارد ایران شد
ترین برونیار واگذار کرد. مهمفرماندهی کل قشون را به مسیو  یْو طی فرمانکرد واگذار 

انتقال دانش نظامی به صورت آموزش نظری و عملی  ۀدر حوزاین هیئت های اقدام
نیز  منصبان وتوپخانه، آموزش صاحب ۀعبارت بود از: تالش برای تربیت یک دست

خوانین ایالت و پسرهایشان به عنوان بخشی مهم از فرآیند اصالح قشون، مشق افواج، 
شاگردان و آموزش  بارۀ علم توپخانه و پیاده نظام در هاییکتاب ۀتألیف و ترجم

 دارالفنون. 

های نوآورانه و مختلفی تهران اقدام ۀانتقال فناوری نظامی نیز در قورخان ۀدر زمین
 ،مهندس و رئیس آن مرکز افزار و تجهیزات توسط مسیو روس،جنگ ساخت منظوربه

ر د .ها ناتمام مانداما با بروز اختالف میان وی و دولت ایران، این فعالیت انجام شد،
 بود همستشاران فرانسوی نهاده شد ۀبا توجه به وظایف و اختیاراتی که بر عهد مجموع

و  هابیطلمنفعتگروه، به دلیل برخی این مردان قاجار به عملکرد و با وجود امید دولت
ا با ها نتوانستند خود رولت ایران و اینکه آنبا دبرخی از اعضای این گروه اختالف نیز 

قاجار و محیط ایران هماهنگ کنند، بعد از سه سال تحت حکومت خاندان  ۀجامع
آموزش قشون قاجار و ساخت  ۀفعالیت، بدون ایجاد تغییری اساسی و پایدار در زمین

 یران را ترك كردند. در واقع، مستشاران فرانسویافزار و دیگر ملزومات نظامی، اجنگ
ژنرال گاردان و ، کشورشانهای نظامی ها هیئتدند جز تكرار آنچه پیش از آننكر یكار

انجام  ،شاه و گروه همراه کنت دوسرسی در زمان محمدشاهعلیش در زمان فتحهمراهان
کرده ایتالیایی دارالفنون  و معلمان اتریشی، یسیمستشاران انگلداده بودند و نیز آنچه 

   .بودند
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