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چكيده
"آگاهي" پروسهاي اكتسابي است كه انسان در تعامل با ديگران و در فرآيند آموزش كسب ميكند .در
حوزهي ديپلماتيك ايﻦ آگاهي از ملزومات ديپلماسي جهاني به شمار ميآيد .با توجه به حاكميت قواعد سنتي بر
حوزهي مناسبات ديپلماتيك ايران ،نياز به بهروزرساني ايﻦ قواعد ضروري مينمود .روند تدريجي تشكيل و
نهادينه شدن وزارت دول خارجه در طول دورهي قاجار ،ايﻦ فرصت را فراهم آورد تا با برداشتﻦ هر گامي در
راستاي ايﻦ انسجام ،منابع آگاهيبخش ديپلماتيك آن نيز تحوليافته و با سير مدرنيزاسيون اداري ايﻦ نهاد
منطبق گردد .منابع آگاهي ديپلماتيك به منشأ دانش و آگاهي در ايﻦ حوزه اطلاق ميشود؛ سير تحول ايﻦ منابع
مساله پژوهش حاضر است .منابع آگاهي ديپلماتيك كدامند؟ و مسير تحول آن در طول دورهي قاجار چگونه
بود؟ سؤالي اساسي است كه مسالهي پژوهش حاضر را شكل ميدهد .بنابرايﻦ فرضيهي تحقيق ايﻦگونه تنظيم
شد :سير تحول منابع آگاهي ديپلماتيك در ايران سيري است از كسب آگاهي شفاهي به سمت آگاهي مبتني بر
آموزش .تحول منابع آگاهي در دورهي قاجار ارتباطي دوسويه با رشد نهاد ديپلماتيك دارد يعني تحول در
منشأهاي آگاهي ،تحول در نهاد را نيز به دنبال داشته است و بالعكس؛ يافتههاي پژوهش نشان ميدهد در
دوره ي اول قاجار منشأهاي آگاهي عموماً شفاهي هستند و با گسترش مناسبات خارجي ،آگاهي تجربي نيز شكل
ميگيرد .در دورهي تحول تشكيلات ديپلماتيك ،شاهد رشد آگاهي تجربي و گامهاي آن بهسوي آگاهي مبتني بر
آموزش هستيم؛ ايﻦ پروسه در دورهي آخر قاجار با تشكيل مدرسهي عالي علوم سياسي تكميل و منشأ
آگاهيهاي ديپلماتيك به آموزش مدون تغيير مييابد .در جستار حاضر با روش توصيفي به سير ايﻦ تحول
پرداخته ميشود.

واژگﺎن كليدي :قاجاريه ،آداب ديپلماتيك ،آگاهي ديپلماتيك ،نظامنامهها ،مدرسهي عالي علوم
سياسي.
تاريخ دريافت٩٨/٠٩/٠٤ :

تاريخ پذيرش٩٩/٠٤/٣١ :
*E-mail: sabah.khosravi@gmail.com

٩٤

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٦بهار و تابستان ١٣٩٩

ﻣﻘدﻣﻪ
شرايط جهاني در آستانه روي كار آمدن قاجاريه بهواسطهي شكلگيري صفبندي قدرتهاي
بيﻦالمللي در مشرق زميﻦ دوراني را سپري ميكرد كه بريتانيا در آن بهواسطهي انقلاب صنعتي و داشتﻦ
مستعمرات عديده ،قدرتمندتريﻦ كشور جهان بود و قدرتهايي همچون فرانسه و روسيه با آن بر سر
منافع در رقابت بودند .پس از صفويه فاصله ايران از مركزيت نظام جهاني بيشتر شد و با حاكم شدن
دورهي پرآشوب و لرزان افشاريه و زنديه روند انزواي سياسي تداوم يافت .تلاش بنيانگذار قاجاريه براي
احياي حاكميت سياسي و ايجاد دولتي متمركز در پهنهي وسيعي از قلمرو صفويان رويارويي با
كشورهاي قدرتمند را در پي داشت .درگيريهاي با روسيه بر سر مناطق قفقاز و شكست ايران در ايﻦ
مصاف ،ماحصل ايﻦ رويارويي بود .از ديگر سو بريتانيا با سلطه بر هند براي حفاظت از بزرگتريﻦ
مستعمره خود نيازمند ايجاد حاشيهاي امﻦ براي آن بود؛ به ايﻦ منظور وجود دولتي نيمهقوي-
نيمهضعيف در ايران ميتوانست حائلي مابيﻦ متصرفات بريتانيا و روسيه ايجاد كند .تأسيس حكومت
قاجار در ايﻦ برهه زماني ،نقطهاي ايمﻦ براي جلوگيري از تقابل قدرتهاي بزرگ در منطقه ايجاد
ميكرد؛ بر ايﻦ اساس و مشخصاً پس از جنگهاي ايران و روس و دفع خطر فرانسه بهعنوان نيروي
سوم حاضر در ايران ،اساس تعامل با ايران بر ديپلماسي و اعمال فشار بدون استفاده از درگيري نظامي
قرار داده شد .ضعف ديپلماسي در دورهي اول جنگهاي ايران و روس ،صدمات جبرانناپذيري بر
تماميت ارضي ايران وارد آورده بود؛ ازايﻦجهت مقامي كه پيشازايﻦ مسئول روابط خارجي و مكاتبات با
دول بيگانه بود ارتقا و مسئوليتهاي آن در قالب وزارتخانهاي بانام وزارت دول خارجه نمايان شد.
وزارت تازه تأسيس خارجه به دليل نبود سابقه اداري هرچند نتوانست در مناسبات بعدي قدرتمند ظاهر
شود اما براي حكومت نوپاي قاجاري گامي روبهجلو بود كه توانست پايهاي براي تشكيل ساختار
حكومت عصر ناصري و بعدازآن باشد .در طول ايﻦ دوره ،مناسبات خارجي ايران با تحولي تدريجي
بهسوي انطباق با قواعد نظام جهاني گام برداشت و مأموريﻦ سياسي ايران براي همگامي با سير
تحولات نظام جهاني سعي در اخذ و يادگيري قواعد ديپلماتيك جاري در نظام بيﻦالملل داشتند .با توجه
به توضيحات فوق ،در ايﻦ جستار سعي بر آن است تا به پرسشهاي زير پاسخ داده شود :منابع آگاهي
بخش ديپلماتيك در دورهي قاجار كدامند؟ كاربدستان ديپلماسي قاجاري از چه مسيرهايي قواعد
ديپلماسي را ميآموختند؟ سير تحول منابع ديپلماتيك از سنتي به مدرن چگونه بود؟ پاسخ به ايﻦ
سؤالات موضوع بررسي مقالهي حاضر است.
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به نظر ميآيد آگاهي به قواعد ديپلماتيك در دورهي قاجار سيري از آگاهي شفاهي و تجربي به
كسب آگاهي از طريق آموزش نظاممند را طي كرده است به تعبيري با انسجام و شكلگيري
ساختارهاي وزارت خارجه سطح دانش و آگاهي به قواعد و ضوابط ديپلماتيك نيز متحول و آموزش
جايگزيﻦ شيوههاي سنتي كسب دانش ديپلماتيك شد .هرچند در خصوص وزارت خارجه بهصورت
معدود و در حوزهي تاريخ روابط خارجي بهصورت فراوان مقاله و كتاب داريم و شاهد كارهاي تحقيقاتي
هستيم اما در خصوص پيشينهي ايﻦ مقاله كاري مستقل صورت نگرفته است باايﻦحال ميتوان از
متون و اسناد كهﻦ ،رگهها و بلكه مطالبي منسجم درايﻦباره يافت همچنان كه بخشي از ايﻦ منابع در
قسمت ترجمهي ايﻦ مقاله آمده است .مبناي كلي پژوهش حاضر ،تقسيمبندي است كه دوره قاجار را از
منظر تحولات نهاد ديپلماتيك آن به سه دوره زير تقسيم ميكند :الف :شكلگيري و آغاز )١٢٠٩-١٢٦٤
ق( ،ب :تحول در تشكيلات ) ١٢٦٤-١٣٢٤ق( و ج :انسجام و همگامي ديپلماتيك ) ١٣٢٤-١٣٤٥ق(.
تحولات ساختاري وزارت خارجه نيز بر هميﻦ مبنا قابلتحليل است .بنابرايﻦ سير تحول منابع آگاهي
ديپلماتيك نيز كه در ارتباط دوسويه با رشد نهاد ديپلماتيك حكومت است با هميﻦ تفكيك قابليت
بررسي دارد.
آگاهي آموزشي

آگاهي تجربي

آگاهي شفاهي

نمودار سير تحول در كسب آگاهي ديپلماتيك دورهي قاجار

كسب دانش ديپلمﺎتيك ﻣبتﻨي ﺑر اقتبﺎس
قاجاريه زماني بر سركار آمد كه ايران دورهاي از آشوب و انزواي سياسي را پس از فروپاشي صفويه
تجربه كرده بود .حكومتهاي نهچندان پايدار افشاريه و زنديه تنها بر بخشهايي از ايران حاكميت
داشتند و توان و قدرت ايﻦ دو سلسله تنها با مؤسسان آنها نمايان ميشد .تلاشهاي سياسي و
جنگهاي خاندان قاجار براي رسيدن به مركزيت قدرت سياسي در ايران با تكيهي آقا محمدخان بر
اريكه ي سلطنت به ثمر نشست .اقدامات اراكلي ،فرمانرواي گرجستان ،پايه و اساس تلاقي منافع ايران و
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و روسيه در ايﻦ دوره شد و روسيه بهطور رسمي از ايﻦ زمان وارد بازي قدرت در ايران شد .حكومت
قاجار نيز هم بهواسطهي تهديد حاكميت و هم حفظ مشروعيت خود ،وارد در ايﻦ جنگها شد) .بينا،
 :١٣٣٣ج  ،١ص ٢٧-٢٨؛ اتكيﻦ :١٣٨٢ ،ص ١١٣؛ هدايت :١٣٨٠ ،ج  ،١٣ص  (٧٣٨٢علاقهي مقامات
كمپاني هند شرقي تا پيش از قاجار كامل ًا تجاري بود اما با افزايش قدرت آنها در هند باعث ورود به
عرصهي سياست نيز شد و از  ١٧٩٨م ١٢١٢-ق .به بعد ،عملاً وارد كارزار سياسي گرديد) .رايت:١٣٨٣ ،
ص  (١٢منافع روسيه و انگليس بهمﺜابهي قدرتهاي بزرگ جهاني در شرق و بهخصوص ايران پس از
فروپاشي صفويه و محكم شدن جاي پاي آنها در منطقه غيرقابلچشمپوشي بود؛ ازايﻦرو خودبهخود
ايران نوپا و بيتجربه وارد مسائل سياسي قدرتهاي جهاني شد و ناگزير بهتدريج تعامل سياسي
جايگزيﻦ جنگ گرديد .با بيشتر شدن تعاملات سياسي كشورهاي خارجي با ايران ،تنظيم روابط خارجي
كه تا قبل از ايﻦ از وظايف منصب منشيالممالكي بود در قالب نهادي مستقل درآمد و وزارت دول
خارجه تأسيس شد .شكلگيري وزارت امور خارجه در ميانه جنگهاي ايران و روس و ضعف ارتباطي و
تجربي كاربدستان ايﻦ سيستم نو كه متشكل از شخص وزير ،معاون ،منشي و چند سمت ديگر بود
زمينهي اخذ و اقتباس دانش ديپلماسي را نه به شيوهي اصولي و مبتني بر قواعد آموزشي بلكه مبتني بر
تجربه فراهم آورد .در ايﻦ برههي زماني تا آغاز دورهي ناصرالديﻦشاه سبك و سياق دانش ديپلماتيك
مأموريﻦ ديپلماسي ايران در برخورد با مسائل بيﻦالمللي بر اساس بينش و توانايي شخصي و اخذ آداب
ديپلماتيك از طرق مختلف بود .روشهاي سنتي در اخذ دانش ديپلماتيك در ايﻦ دوره زماني را ميتوان
ايﻦگو نه برشمرد :آگاهي ديپلماتيك از سفرا و مأموريﻦ خارجي و اندك مأموريﻦ و سياحان ايراني غرب
رفته و سفرنامهها و معاهدهنامهها كه در ادامه به هركدام خواهيم پرداخت.
سفرا و ﻣأﻣورين خﺎرجي
از مهمتريﻦ منابع آگاهي ديپلماتيك در دوران آغازيﻦ قاجار آمدوشد سفراي خارجي به دربار بود؛
بهطوريكه شاه و كاربدستان سياسي جهت بهرهگيري از دانش و اطلاعات سفراي دول خارجي به
پرسش و پاسخ با آنها برميآمدند و شرايط دربارهاي اروپايي و رسوم و آداب آنها را جويا ميشدند.
)سايكس :١٣٨٠ ،ج  ،٢ص ٤٤١؛ محمود :١٣٥٣ ،ج  ،١ص  (٩٩كسب دانش سياسي بديﻦ شيوه كه در
زمرهي كسب آگاهي شفاهي جاي مي گيرد هرچند سطحي و ناكارآمد خواهد بود اما يكي از راههاي
آشنايي به قواعد ديپلماتيك بوده است؛ ايﻦ به معناي نبودن تشريفات و آداب ديپلماتيك در ايران نيست
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زيرا با وجود حافظهي تاريخي و افراد درگير در قدرت ،همواره آداب به شيوهي سنتي و ايراني آن در
محافل سياسي اجرا ميشد) .خاوريشيرازي :١٣٨٠ ،ص ١٤١-١٤٢؛ هدايت ،ص (٧٤٩٩-٧٥٠٠
مناصب اجراي تشريفات ديپلماتيك بهمانند مهمانداران ايلچيهاي خارجي و منشيالممالك بهعنوان
مجري فراميﻦ شاه در بحث ارتباط با دول ديگر وجود داشت اما دانشي منسجم در ايﻦ حوزه كه با
قواعد نظام جهاني منطبق باشد ،وجود نداشت از ايﻦ رو مأموريﻦ ايراني بهصورت افواهي تجربيات
سفراي خارجي را جويا ميشدند تا با تمسك به آن بينشي از جهان اطراف خود به دست بياورند .يكي از
مواردي كه ميتواند دال بر ناآشنايي سطوح بالاي حاكمهي قاجار به قواعد جهاني باشد نامهنگاري شاه
ايران با مقامي پاييﻦتر از خود است كه در عرف ديپلماتيك مرسوم و معمول نبوده است) .بياني ،بيتا:
ص  (١٠٩در ايﻦ دوره بعد از عقد عهدنامهي تركمنچاي بزرگتريﻦ مسالهي ديپلماتيك حكومت قتل
گريبايدوف ،سفير فوقالعادهي دولت روسيه ،بود كه براي اجراي مفاد مورد توافق طرفيﻦ در ايران توقف
داشت .سواي توطئهها و دسيسههايي كه در ايﻦ ماجرا نهفته است )آدميت :١٣٦٠ ،ص  (١١ايﻦ واقعه را
بعد از عقد عهدنامه تركمنچاي بايد دوميﻦ آزمون ديپلماتيك وزارت نوپاي دول خارجه به زعامت
ميرزاابوالحسﻦخان ايلچي قلمداد كرد؛ بعد از قتل گريبايدوف كسي جرات نميكرد به سفارت روسيه
برود چون همه فكر ميكردند امپراتور روسيه قصد قصاص دارد .فتحعليشاه علينقيميرزا ركﻦالدوله،
پسر خود ،را از تهران روانهي تبريز ميكند و ميرزامحمدصادق وقايعنگار را هم مامور سفارت پترزبورگ
كرد اما قبل از آنكه ايﻦ مأموريﻦ به تبريز برسند عباسميرزا نايبالسلطنه پسر هفتم خود ،خسروميرزا ،را
با هيأتي روانه روسيه ميكند) .آشتياني :١٣٤٠ ،ص  (١٤-١٥ايﻦ آشفتگي در اعزام هيأت عذرخواهي
نشان از بيتجربگي در عرصهي ديپلماتيك دارد؛ هرچند ايﻦ هيأت ديپلماتيك به دليل درگيريهاي
روسيه در اروپا و شرايط سياسي روز بعد از ده ماه و پانزده روز با موفقيت نسبي به ايران بازگشت .ايﻦ
سفر به نسبت طولاني چشم اعضاي ايراني حاضر در هيأت سياسي را به كاستيهاي ايران باز كرد.
نگارندهي سفرنامهي خسروميرزا به پترزبورگ به درستي نياز آن روز ايران را در آموزش مدون مييابد و
عنوان ميكند كه» :اگر دولت اعيان مملكت خواه به مسافرت يا در خواندن السنه و علوم و تواريخ دول
ديگر به ايﻦ آگاهي واميداشت احتمال كلي ميرفت كه از آگاهي اعيان مملكت ،آگاهي به عموم رعيت
سرايت كند و زبان قدح و شكايت به مدح و منقبت بدل شود و ارادت سلطان در دلها قرار گيرد و به
ايﻦ سبب دولت دوام و ثبات پذيرد) «.افشار :١٣٤٩ ،ص (٣٧٤

٩٨

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٦بهار و تابستان ١٣٩٩

آگاهي از ملزومات روابط ديپلماتيك بدون اقتباس قواعد موضوعه بيﻦالمللي ناميسر است .يكي از
راههاي كسب آگاهي در دورهي آغازيﻦ قاجار مسافرت به غرب بود كه همواره در اكﺜر موارد با حيرت
همراه بود .ميرزاابوالحسﻦخان ايلچي در سفرش به روسيه با تعجب از برگه احراز هويتي بانام
"باشتبورد" ياد ميكند او در معادلسازي ايﻦ اصطلاح از واژه "فتهي مرخصي" كه بيﻦ ايرانيان
معمول و متداول بوده است بهره ميجويد) .علوي شيرازي :١٣٦٣ ،ص  (١٧٧او سفر را بدون داشتﻦ ايﻦ
جواز براي اهل روسيه از پاييﻦتريﻦ قشر تا بالاتريﻦ مقامات دولتي غيرممكﻦ ميداند) .همان(١٧٧ ،
شيوهي اخذ گذرنامه در روسيه از زبان ايلچي بديﻦگونه است :نام كساني كه ميخواهند گذرنامه يا به
تعبير ايلچي "باشتبورد" دريافت كنند سه دفعه در سه هفته متوالي در روزنامهها و اعلاميهها نوشته
ميشد تا مردم از خروج يا قصد سفر او مطلع شوند و اگر بدهياي داشته باشد پرداخت نمايد و اگر
مدعياي در ايﻦ مدت پيدا شود تا رفع مشكل ،براي آن شخص گذرنامهاي صادر نميشد .از ديگر
محسناتي كه ايلچي حكومت ايران براي گذرنامه برميشمارد مدت معلوم اقامت صاحب گذرنامه است؛
به طوري كه دارندهي آن نميتواند حتي يك ساعت فراتر از مدت تعييﻦ شده براي او در محل
مسافرت ،اقامت نمايد مگر اينكه باشتبرد خود را تمديد كند و ايلچي ايﻦ انضباط را با حالت تحسيﻦ
نقل ميكند .ديگر مزاياي گذرنامه كه ايلچي به آن اشاره ميكند ثبت و ضبط عبورومرور اتباع خارجي،
كنترل خروج اتباع داخلي ،عايدات دولت از محل فروش گذرنامه و ...است) .همان ،ص  (١٧٧-١٧٨او
در مورد عايدات حكومتي از محل اعطاي جواز مرور ايﻦگونه ميگويد» :ديگر اينكه از گرفتﻦ هميﻦ
باشتبرد سالي مبالغ خطير عايد دولت ميشود .چرا كه هر باشتبرد كه گرفته ميشود ،يك تومان ،دو
تومان ،الي سه چهار تومان خرج دارد و جمعي هستند كه در هر جا و هر مكان مأمور بهميﻦ شغل
ميباشند .و باشتبرد را ثبت و ضبط مينمايند و سررشته نگاه ميدارند و مواجب از پادشاه دارند ،و آنچه
از ايﻦ رهگذر بهم ميرسد بخزانه پادشاه ميرسانند) «.همان ،ص  (١٧٨ايﻦ آگاهي هرچند اندك در
نتيجهي ارتباط و حشرونشر با كشورهاي قدرتمند حاصل شد .شايد ارتباطاتي از ايﻦ دست نتواند يكباره
بينش و آگاهي سياسي كشوري را دگرگون نمايد اما دانشهاي بصري و گفتوشنود با سفرا و خارجيها
بهصورت تجربهاي درآمد كه راه كسب دانش از طريق آموزش را هموار كند.
سفرنﺎﻣﻪهﺎي ايرانيﺎن ﺑﻪ غرب
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در سفرهاي ايرانيان به غرب و روبرو شدن آنها با پيشرفت سياسي و اقتصادي آنها شاهد
»حيرت« هستيم .ايﻦ مسافران شرقي با ورود به دنياي غرب يا مستعمرات آنها با تعجب ،بهت و
شيفتگي از پيشرفتهاي اروپاييان مينويسند .سفرنامههاي :تحفهالعالم اثر عبدالطيف موسوي شوشتري
)رك :شوشتري ،(١٣٦٣ ،حيرتنامه سفرا و دليلالسفرا از سفرنامههاي ميرزاابوالحسﻦخان ايلچي )رك:
ايلچي١٣٦٤ ،؛ علوي شيرازي ،(١٣٦٣ ،مرآت الاحوال جهاننما اثر آقااحمد بهبهاني كرمانشاهي )رك:
بهبهاني كرمانشاهي ،(١٣٦٩ ،سفرنامه ميرزاصالح شيرازي )رك :شيرازي (١٣٨٧ ،تنها نمونههايي از
سفرنامههايي هستند كه به نوعي پيشرفتهاي سياسي ،اجتماعي ،صنعتي و اقتصادي غرب را براي
ايرانيان بازگو كردهاند .سفرنامههاي فوق و سفرنامههاي ديگري كه بعد از ايﻦها نوشته شدند ديد
حاكمان دورهي قاجار را نسبت به پيشرفتهاي غرب باز كرد .غرب به مﺜابهي يك شمشير دو لبه از
طرفي ميتوانست از بيﻦ برنده افكار كهنه و عامل پيشرفت باشد از طرفي ديگر هراس استعمار و
چيرهگي غرب بر سرزميﻦهاي تحت سلطه را محتمل مينمود.
در ايﻦ سفرنامهها گزارشهايي دربارهي نحوه سلوك سياسي به چشم ميخورد اما نفس پرداختﻦ
به ترقي غرب ،ديد سياسيون ايراني را به عقبماندگي ايران باز كرد .در سفرنامههاي مذكور ،راه ،نوع
حكومت ،فرهنگ ،اقتصاد ،نهادهاي مدرن و بسياري موارد ديگر كه دانستﻦ آن بر آگاهي مأموريﻦ
سياسي اثر ميگذاشت ،موجود بود.
ﻣعﺎهدهنﺎﻣﻪهﺎ و قراردادهﺎي سيﺎسي
در دورهاي كه ما در ايﻦ پژوهش با عنوان دوران شكلگيري و آغاز مناسبات رسمي خارجي از آن
ياد كرديم بهواسطهي ارتباطات خارجي شاهد انعقاد عهدنامههايي با دول خارجي هستيم كه عهدنامهي
تركمنچاي در آن بهعنوان نقطهي آغاز پروسه مكتوب كردن آداب ديپلماتيك براي ايرانيان به حساب
ميآيد .در عهدنامههاي قبل از تركمنچاي مضمون به گونهاي تنظيم ميشد كه نيازهاي ايران و
تعهدات او در مقابل كمكهاي دريافتي ثقل گفتگو و توافق را تعييﻦ ميكرد يا اشارهاي گذرا به ايﻦ
مطلب كه دو دولت روابط حسنه با هم خواهند داشت آنچنان كه با ديگر دول در حال تعامل هستند به
گونهاي كه در قرارداد گلستان ايﻦ موضوع آمده است )ساكما ،شناسهي سند (٢١٠-١٧٨٢ :اما در
عهدنامهي تركمنچاي الحاقيهاي نوشته ميشود كه نحوهي برخورد و تعامل طرفيﻦ با سفرا و ديگر
مأموريﻦ خارجي در آن آمده است .ايﻦ آغاز هرچند تحميلي پايه و اساسي شد كه در غالب معاهدات
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دولت ايران با دول خارجي بخشي به رعايت اصول آداب و نحوهي برخورد با سفرا گنجانده شود .در
الحاقيهي عهدنامهي تركمنچاي كه با عنوان »در باب تشريفات سفراي دولتيﻦ روس و ايران« آمده
است با استناد به فصل نهم عهدنامهي مذكور دربارهي شرايط پذيرايي از سفرا ،وزراي مختار،
شارژدافرها و ديگر مأموريﻦ سياسي با رعايت رسوم طرفيﻦ تصميمگيري شده است) .صورت عهدنامهها
و قراردادها ،نسخهي خطي شمارهي ،١٥٦٩ :ص  (٣٩-٣٧تعييﻦ قوانيﻦ و مقررات سياسي بيﻦ دو كشور
پايهاي براي انجام امور ديپلماتيك شد .كشورهاي ديگر همچون بلژيك ،اسپانيا و عﺜماني كه پس از
ايﻦ و در دورهي محمدشاه با ايران عهدنامه بستهاند فصولي را به رعايت آداب ديپلماتيك اختصاص
دادهاند .در دوره ناصري و مظفري نيز متاثر از عهدنامهي تركمنچاي دول اروپايي در عهدنامههايي كه
با ايران منعقد مي كردند بندي از بندهاي توافق را به مبحث سفرا و فرستادگان سياسي اختصاص
ميدادند) .خورموجي :١٣٦٣ ،ج  ،١ص ٢١٦؛ صورت عهدنامهها و قراردادها ،پيشيﻦ ،ص  ٥٧-٥٥و -٥٩
(٦٢
پس از انقلاب مشروطه به سبب تحولات در سطح نظام بيﻦالملل وضعيت امور ديپلماسي به
گونهاي ديگر در عهدنامهها تبلور مييافت؛ از آنجاييكه ايرانيان با حدود و قواعد پلتيك جهاني آشنا
شدند معاهدات با ايران در ايﻦ دوره بيشتر با اشاره به اينكه قواعد ديپلماسي در حق نمايندگان سياسي
»طبق قوانيﻦ بيﻦالمللي و همچنيﻦ قواعد و مقررات جاريه در مملكتيﻦ« صورت خواهد گرفت اشاره
ميشد )نوازني :١٣٦٩ ،ص  (٢١١-٢١٩اما همچنان الحاقيههاي معاهدات بيﻦ كشورها در خصوص
برقراري حقوق مخصوص به نمايندگان سياسي منبعي آگاهيبخش براي كاركنان وزارت امور خارجه
بوده است .در عهدنامه مودت سال  ١٩٢١م ١٣٣٩-ق .كه پس از سقوط نظام تزاري با ايران منعقد شد
در فصل بيستوسوم عهدنامه امور مربوط به تعييﻦ حقوق و صلاحيت كنسولها را موكول به عقد
قراردادي مخصوص در ايﻦ زمينه ميكند تا وظايف نمايندگان سياسي و تجاري پس از الغاي حق
قضاوت كنسولي مشخص و معيﻦ باشد) .همان ،ص  (٢١٨-٢١٩ايﻦ مورد نشان از تاثير بيچونوچراي
معاهدات در تعييﻦ وضعيت مناسبات سياسي بيﻦ كشورها در اواخر دورهي قاجار است.
كسب دانش ديپلمﺎتيك ﻣبتﻨي ﺑر آﻣوزش
پروسهي آگاهي ديپلماتيك در ايران تابعي از ساختارمند شدن وزارت خارجه در ايران است .ايﻦ
آگاهي همچنان كه در مطالب پيشيﻦ نيز به آن پرداختيم از كسب دانش تجربي در زماني كه وزارت
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خارجه اسما تأسيس شد آغاز و به كسب دانش مبتني بر آموزش در دوران تحول تشكيلات وزارت
خارجه رسيد .تشكيلات وزارت خارجه با وجود اميركبير و سيستم او در نحوهي ادارهي مناسبات خارجي،
ارسال مأموريﻦ و آرشيو گزارشهاي آنها نقطهي آغازي در تشكيل حافظه سياسي مكتوب در ايران
است با ايﻦ وجود قتل او نقطهي گسستي در انجام ايﻦ پروسه به حساب ميآيد .امير با سابقه ماموريت
سياسي به كشورهاي خارجي خود تحولي نويﻦ در سياست خارجي ايجاد كرد .دفتر امور خارجه در
صدارت او اهميت زياد يافت .وزارت خارجه چنانكه پيشتر نيز به آن پرداختيم در دورههاي قبلي در
وجود وزير خلاصه ميشد به هميﻦ خاطر نظمي در چينش اسناد و مدارك مربوط به دول ديگر در ارتباط
ارتباط با ايران ديده نميشد .با زعامت وي بر وزارت دول خارجه از ايﻦ به بعد شاهد آغاز شكلگيري
وزارت خارجه در قالب يك سازمان وتشكيلات منظم هستيم و بهتر است گفته شود ايران ايﻦ دوره در
مسير نيل به تشكيل ساختار جديد وزارت خارجه قرار ميگيرد) .خسرويزاده (٤٠ :١٣٩٦ ،او نخستيﻦ
سفارتخانههاي دائمي ايران را در آخريﻦ سال صدارتش  ١٢٦٧ -ق -.در لندن و پترزبورگ تأسيس كرد.
)صفينيا ،پيشيﻦ ،ص ٦١؛ رياحي :١٣٦٨ ،ص  (٩همچنيﻦ سفارتخانه ايران در عﺜماني در زمان
صدارت او داير گرديد) .خرازي :١٣٨٤ ،ص  (٥٤جايگزيﻦ وي ،ميرزاآقاخان نوري ،قدرت ،دانش و
خلاقيت او در امر حكومتداري را نداشت .ميرزاملكمخان ،بهعنوان متفكر و يكي از اعضا و كاركنان
وزارت امور خارجه ،زماني كه مي خواهد بر ميرزاآقاخان خرده بگيرد او را به تبعيت از آييﻦ مملكتداري
دورهي فتحعليشاه محكوم ميكند و ميگويد» :آقاخان غافل از ايﻦ بوده كه از آن عهد ]فتحعليشاه[ تا
به امروز ]دوره ناصرالديﻦشاه[ پانصد سال گذشته است! نقشهي آسيا را پيش خود بگذاريد تاريخ ايﻦ
صد سال گذشته را بازنماييد و روش ايﻦ دو سيل هايل را كه از كلكته و پطرزبورغ رو به ايران راه
افتاده ،درست تحقيق نماييد و ببينيد كه ايﻦ دو سيل كه در اول محسوس نبودهاند در اندك مدت چقدر
بزرگ شدهاند؟« )اصيل :١٣٨١ ،ص  (٢٦-٢٧ارتباط گسترده با غرب بينش سياسي افرادي همچون
ملكم را كه در آغاز كار خود با عنوان غيرمعمول و نامرسوم "سفير كل فرنگستان" مامور به خدمت
شده بود و در نهايت سفير ايران در لندن شد را متحول كرد و ايﻦ افراد خود يكي از منابع آگاهي
ديپلماتيك در ايران ايﻦ دوره هستند .ملكم با چاپ رسالههايي مﺜل كتابچهي غيبي ،پلتيكاي دولتي،
رسالهي رفيق و وزير و غيره گامي بزرگ در آگاهيبخشي و تغيير نگرش اعضاي وزارت خارجه و ديگر
حكومتيان برداشت .ملكم معتقد به تسري علم و دانش در همهي امور است كه دستگاه ديپلماسي نيز از
ايﻦ قاعده مستﺜني نيست) .همان ،ص  (٢٨او قبل از ايﻦ كه وزارت خارجه در ايران تشكيلات و
نظامنامهاي داشته باشد با توجه به تجربياتي كه از ارتباط با غرب و وزارتخانههاي دول اروپايي كسب
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كرده است در قالب كتابچهي غيبي كه بهعنوان قوانيني الهام شده به وي در عالم رويا به شاه عرضه
كرد چارت سازماني و تشكيلات اداري وزارت خارجه و وظايف هركدام از ادارات را به روشني بيان كرده
است؛ )ناظمالدوله ،نسخهي خطي شمارهي  ،٩٣٠١برگ  (١٨-١٩امري كه سالهاي سال طول كشيد
تا محقق شد.
در  ١٨٦٨م ١٢٨٥-ق .انگليسها كوشيدند منطقهاي بيطرف بيﻦ متصرفات روسيه و هندوستان
ايجاد كنند) .كاظمزاده :١٣٥٤ ،ص  (١٢ايﻦ تصميم انگليس بعد از درگيري با ايران بر سر هرات
همچنان مورد تاكيد بود كه ترجيح مأموريﻦ سياسي انگليس بر اقدامات كاملاً ديپلماتيك استوار باشد از
طرفي روسها نيز براي بقاي خود در ايران نميتوانستند از تضميﻦ تماميت ارضي ايران در آن زمان
امتناع كنند شاه ايران به دنبال مكتوب كردن ايﻦ تضميﻦ بود اما چنيﻦ امري ناممكﻦ مينمود.
ميرزاسعيدخان موتمﻦالملك ،وزير خارجه ايران ،در گفتگو با سفير فرانسه ،بهعنوان نيروي سوم حاضر
در ايران ،مطمئﻦ شد كه تضميﻦ واقعي حفظ تماميت ارضي ايران كمتر در پيمان و بيشتر در رقابتها و
حسادت هاي دو قدرت روس و انگليس نهفته است ايران عقلا براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود
خود بايد تعادل ايﻦ دو حريف را حفظ كند) .همان ،ص  (١٤-١٥تجاوز روسها به قزلسو در  ١٨٦٩م-
 ١٢٨٦ق .و اقدامات ميرزاسعيدخان با توجه به پشتيباني نكردن انگليسيها از ادعاي ايران نشاني بر
توجه او به گفتههاي سفير فرانسه است .در ايﻦ دوران كه ساختارهاي وزارت خارجه شكل گرفت و
تشكيلات آن به دلي ل افزايش حجم روابط خارجي منسجم و مدون گرديد همچنان با تداوم كسب
آگاهي شفاهي و تجربي روبه رو هستيم اما نه بهصورت يادگيري غالب .گسترش امر نگارش كتب و
رسائل كه خود به نيت آگاهيبخشي توليد و تدويﻦ ميشدند پروسه آگاهي ديپلماتيك را گامي به جلو
سوق داد؛ پرداختﻦ سپهر به سفارتها ،با آن طول و تفصيل در ناسخالتواريخ به اذعان خود او هدفي جز
انتقال آگاهي به مأموريﻦ ديپلمات ايراني ندارد) .لسانالملك سپهر ،پيشيﻦ ،ج  ،٣ص  (٢٣٠رساله منهاج
العلي اثر ابوطالب بهبهاني ،رساله در اصلاح امور اثر مرتضي قليخان صنيعالدوله از ديگر آثاري هستند
كه اطلاعاتي حاوي مباحث و مباني آگاهي بخشي ديپلماتيك در آنها به چشم ميخورد) .رسايل
سياسي عصر قاجار :١٣٧٩ ،ج  ،١ص  ٢٧و  (٢٨٤-٢٨٥روزنامهها نيز به ديگر عامل آگاهي در دوره
قاجار تبديل شدند .ديپلماتها از اخبار و گزارشهاي روزنامهها استفاده ميكردند؛ ايﻦ پروسه از زمان
اميركبير و با چاپ روزنامه وقايع اتفاقيه آغاز و تا پايان دوره قاجار بهصورت سيستماتيكتر تداوم يافت.
اختصاص ستونهايي به اخبار جهان و روابط خارجي دولتها و در سطح داخلي انتشار قوانيﻦ مصوب
ديپلماتيك گوشهاي از اثربخشي روزنامهها در ايﻦ مقوله است) .روزنامه وقايع اتفاقيه :١٣٧٣ ،ص  ١٧و
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٤٥؛ روزنامه كوشش ١٣٤٢ ،ق :.شماره  (٩٢-١٠١در ايﻦ دوره كسب مهارت ديپلماتيك از طريق
آموزش چيرگي مييابد و ماموران سياسي ايران از طريق مطالعه كتب و روزنامهها كه در بالا به آن
اشاره شد و ترجمهي كتب اروپاييان كه ارتباط مستقيمي با آداب روابط سياسي كشور داشت و در نهايت
امر ،تحصيل در مدرسه علوم سياسي با دانش روز در حوزه ديپلماسي آشنا شدند.
ترجمﻪ
براي تحول در امر آموزش نياز به وجود منابع معتبر در آن حوزه است؛ در دورهي ناصري ايﻦ امر
محقق شد و مترجميﻦ ايراني به سمت ترجمهي آثار اروپاييان روي آوردند .دوران پنجاه سالهي سلطنت
ناصرالديﻦشاه قاجار بهواسطهي وقوف حكام و اميران به عقبماندگي ايران در برابر غرب آغاز دوراني
گرديد كه عطش اقتباس از فرهنگ ،آراء و تفكرات و دستاوردهاي غربي را فزوني بخشيد .سفرهاي
ناصرالديﻦ شاه به فرنگ و آشنايي هر چه بيشتر با مظاهر تمدني جديد روند اعزام محصليﻦ ايراني را كه
از ادوار پيش آغاز شده بود تسريع كرد .توسعه صنعت چاپ و نياز به هماهنگي با دنياي پيشرفته و لزوم
بهرهوري از آثار و يافتههاي علمي نويﻦ چرخهي ترجمه و نگارش كتب كاربردي و اساسي را به راه
انداخت .تأسيس دارالترجمه بر گسترش هرچه بيشتر دانش روز درباريان افزوده ميكرد و ايﻦ را ميتوان
از ترجمههايي كه صورت دادهاند دريافت بهعنوان نمونه مﺜالي براي الگوبرداري از قواعد دول اروپايي
ازجمله فرانسه دست به ترجمهي قوانيﻦ حكومتي آن زدند و ساختار و وظايف دواير حكومتي آن را از
طريق ترجمهي كتب آنها آموزش ميدادند) .رك :وِژژه و لَلَﻦ ،بيتا :ص  (١-١٣٣وزارت خارجه
بهواسطهي اينكه سمبل ايران و حكومت به شمار ميرفت و مراودات خارجي و پذيراييها و مذاكرات از
وظايف ايﻦ ارگان بود در ايﻦ ميان استعداد فراگيري و نوسازي بيشتري را ميطلبيد؛ از ايﻦ رو با ترجمه
و يا نگارش نسخههايي دربارهي حقوق بيﻦالملل و نحوهي اجراي آداب ديپلماتيك جديد سعي در
گره گشايي از نقاط كور و ناديده ساختار ديپلماسي خود نمودند .بر هميﻦ اساس مترجميﻦ درصدد برآمده
و نسخههايي را از آداب جديد و تاريخچهي وزارت خارجه در جهان مورد بازخواني قرار دادند كه مباني
راهبردي و تئوريك وزارتخانه را ترسيم ميكنند .از ايﻦ دست رسالهها در مقام قياس با ديگر حوزهها
تعداد كمي در دست است .ارزش و كاربرد ايﻦ طيف از منابع در شكلگيري بينش و دانش اعضاي
وزارت امور خارجه و تبييﻦ و تعييﻦ راهكارها و نحوهي برخورد با مسائل حقوق بيﻦالملل هويدا ميگردد.
رسالههايي ازجمله قوانيﻦالسفرا ،اشتهارنامه در قواعد سفرا ،رهنماي سفرا ،مآثر مهديه ،راهنماي سفرا و
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نظامنامه مأموريﻦ وزارت خارجه ازجمله نمونههايي هستند كه محققيﻦ و پژوهشگران را با زبان
ديپلماسي آن دوره و زمانه آشنا ميكنند .نكته جالب و مشترك تمامي ايﻦ نسخ و رسالهها ترجمه-
تاليف) (١بودن آنها است كه ما در اينجا به دليل اهميت ايﻦگونه از منابع به معرفي هركدام خواهيم
پرداخت.
قوانيﻦالسفرا :كتاب قوانيﻦالسفرا عنوان نسخهي خطياي است كه در دورهي ناصرالديﻦ شاه قاجار
توسط ميرزاابراهيم ملكم از زبان فرانسه به فارسي ترجمه شده و توسط مترجم و به اذعان خود وي
دخل و تصرفاتي در آن كرده است؛ در دورهاي كه تشكيلات ديپلماتيك ايران دوران طفوليت خود را
سپري ميكرد تا به رشد و نمو برسد ايﻦ نسخه در كنار نسخ ديگري از ايﻦ دست مبنا و پايهي آگاهي و
عمل مأموريﻦ ديپلماسي ايران بودهاند .بنابرايﻦ و با توجه به ايﻦ مساله ،ميتوان عنوان كرد كه نسخهي
مذكور راهگشاي شناخت بسياري از مناصب ،نشانها ،ماموريتها و حقوق و آداب سياسي بيﻦالمللي در
دورهي ناصري و بعدازآن بوده است .متﻦ نسخه شامل دوازده باب و هشتادونه فصل است كه بابهاي
آن در خصوص سفرا و ويژگيهاي آنها ،مراتب سياسي مأموريﻦ خارجي و رتبهي سياسي آنها ،حقوق
مأموريﻦ ديپلمات ،تشريفات مأموريﻦ خارجي ،مراتب سياسي مأموريﻦ سفارتخانهها و آداب تغيير و
تبديل مأموريﻦ آن ،تشريفات ديپلماتيك دريايي و مراتب و وظايف كنسولها اطلاعات بكري را در
اختيار مأموريﻦ ديپلمات ايراني قرار ميداد) .رك :مرتنس(١٣٩٤ ،
اشتهارنامه در قواعد سفرا :ايﻦ نسخه ادامهي نسخهي قوانيﻦالسفرا و به نوعي جلد دوم از مجموعه
كيد ديپلماتيك اثر بران مرتنس فرانسوي است؛ در ايﻦ اثر نحوهي نامهنگاريهاي ديپلماتيك را به
جهت آموزش كاركنان وزارت امور خارجه آورده است .بهمانند نسخهي قوانيﻦالسفرا مولف-مترجم ايﻦ
اثر ميرزاابراهيم ملكم است كه با انشاي ميرزامحمود خويي تحرير شده است .نسخهي حاضر در كنار
قوانيﻦالسفرا در صنعت ترجمهي آثار مربوط به وزارت خارجه و كاركرد آن در زمرهي اوليﻦ آثار از نوع
خود است كه در آگاهيبخشي به مأموريﻦ سياسي ايران نقشي به سزا داشته است .اشتهارنامه در قواعد
سفرا شامل هفت باب است و در موضوعهاي مربوط به تحرير مكتوبات دولتي ،نحوهي سلوك دولت با
ملت ،نحوهي اعزام مأموريﻦ خارجي و قطع مراودات ديپلماتيك ،آداب مجالس سلاطيﻦ و سفراي داخلي
و خارجي ،آداب نامهنگاري در سطح پادشاهان و حكام كشورها ،كاربرد القاب و قواعد مكاتبات جديد
بيﻦ سفرا ،كنسولها و ديگر مأموريﻦ خارجي مباحث جدياي را پيشروي وزارت خارجه ايران قرار داد.
)رك :مرتنس ،بيتا(
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رهنماي سفرا :كتاب رهنماي سفرا برخلاف ديگر آثاري كه در دورهي ناصري و در حوزهي مسائل
ديپلماتيك به نگارش درآمدهاند از آلماني ترجمه شده است ،ديگر آثار ايﻦ حوزه ،همگي از زبان فرانسه
يعني زبان رسمي ديپلماسي آن زمان ترجمه شدهاند .رهنماي سفرا توسط مسيو مارتسنگ كه در خدمت
وزارت خارجه آلمان بوده تاليف و توسط اديب اريب شكيب افندي به تركي عﺜماني ترجمه شده است.
ميرزاعبدالرسول منشي تبريزي نيز ترجمهي آن را از تركي به فارسي در اوان سلطنت ناصرالديﻦشاه
قاجار و با اشاره ميرزايوسفخان مستشارالدوله شروع ميكند و در سال  ١٣٠١ق .در بمبئي به چاپ
ميرساند .كتاب رهنماي سفرا يك اثر دو جلدي است كه در جلد اول آن به وظايف و تكاليف سفرا و
مأموريﻦ خارجي و در جلد دوم آن به دستورالعملهاي جنرال كنسولها و كنسولها پرداخته است
)مارتسنگ ١٣٠١ ،ق :ص  ٧و  (١٨-١٩اما متاسفانه در هيچ يك از كتابخانهها و آرشيوهاي كشور اثري
از جلد دوم ايﻦ اثر يافت نشد .كتاب حاضر داراي شش باب و سيوهفت فصل است و به موضوعاتي
همچون مناسبات خارجي و وزارت دول خارجه ،نحوه انتخاب و اعزام سفرا و مراتب آنها و حقوق و
امتيازات مأموريﻦ ديپلماتيك پرداخته است) .ر ك :مارتسنگ ١٣٠١ ،ق(.
راهنماي سفرا )مقررات و قوانيﻦ راجع به وزارت امور خارجه() (٢و نظامنامهي مأموريﻦ وزارت
خارجه) :(٣ايﻦ دو نسخه بر خلاف نظر مصححان آنها و عناويني كه براي آن انتخاب كردهاند هر دو
يكي هستند .تاريخ كتابت راهنماي سفرا  ١٣٠٦ق .و نظامنامه مأموريﻦ خارجه  ١٣١٤ق .است اختلاف
در سال دليل بر تفاوت در محتوا نيست .با توجه به موضوع و محتواي آن ،به نظر ميرسد كه رسالهي
فوق در دوره ي ناصري به سبب ارتباط بيشتر ايران با كشورهاي اروپايي و رفت و آمد سفرا و مأموريﻦ و
لزوم آشنايي هرچه بيشتر آنها با اصول ديپلماسي و امور بيﻦ دول ،از روي متون اروپايي ترجمه و
تنظيم گرديده و كاربرد داشته است .ايﻦ رساله شامل دو جلد است كه جلد اول آن شامل يازده باب و
جلد دوم رساله نيز شامل يك باب به همراه شانزده فصل ميشود .جلد اول ايﻦ رساله به توضيح
مراودات و مناسبات خارجي وزارتخانه ،ذكر اوصاف و مولفههاي شخص وزير خارجه و مشاغل وي،
سفرا و ماموريتهاي ديپلماتيك ،درجات و ترتيب رتبه مأموريﻦ ديپلماتيك ،ارسال سفرا و آداب آن،
حقوق و امتيازات مأموريﻦ وزارت خارجه ،تكاليف و ماموريت مأموريﻦ خارجه ،ختم ماموريتهاي
ديپلماسي و تغيير درجات مأموريﻦ ،تشريفات دربارها و تشريفات خارجه و تشريفات بحريه پرداخته است
و جلد دوم رساله نيز به وضع و بناي كنسولگري ،رعايت مناصب و ماموريت كنسول ،مأموريﻦ،
محاكمات سفرا ،معافيت اموال و دارايي سفرا از ماليات و دعاوي ،حقوق بست و عبادات مأموريﻦ
ديپلماسي ،امتيازات و ترتيب درجات و تكاليف كنسول ،روابط كنسول با هموطنان خود ،حقوق متوفايان

١٠٦

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٦بهار و تابستان ١٣٩٩

و ورثه آنها ،ويس كنسولها ،دفترخانه كنسولگري و  ...پرداخته است) .رك :اميﻦالدوله١٣٩١ ،؛
كيواني (١٣٩٠ ،رسالهي فوق به دليل توجه ويژه به مباحث آداب ديپلماتيك و تشكيلات وزارت خارجه،
ماموريت سفرا و مأموريﻦ وزارت خارجه و همچنيﻦ تفكيك مسئوليتهاي محوله و روابط ميان دول
حائز اهميت است.
مآثر مهديه :مترجم -مولف ايﻦ كتاب ميرزامهديخان شقاقي ملقب به ممتحﻦالدوله از رجال معتبر
دورهي ناصري است .وي جزء اوليﻦ هيأت محصلان ايراني بود كه به دستور ناصرالديﻦ شاه براي
تحصيل به پاريس اعزام شد .پس از بازگشت ميرزامهدي از پاريس ،از طريق ميرزاسعيدخان به سمت
منشي مخصوص و مترجم زبان فرانسه در ايﻦ وزارتخانه مشغول به كار شد) .ممتحﻦالدوله:١٣٥٣ ،
ص  ( ١٥٥وي در طول خدمت خود در وزارت امور خارجه ،به مقام نيابت دوم وزارت ،ارتقاء مقام يافت و
به مناسبت شغل خويش سفرهايي را به كشورهاي اروپايي و آسيايي ازجمله ايتاليا ،انگلستان ،بلژيك،
افغانستان ،مسقط و  ...انجام داد .مشهورتريﻦ كتاب وي در زمينهي تاريخ ديپلماسي ،رساله مآثر مهديه
است كه ميتوان آن را جزو نخستيﻦ ترجمههاي مربوط به آداب ديپلماتيك و حقوق بيﻦالملل دانست.
رساله داراي دو جزء است .جزء اول ايﻦ كتاب شامل سه باب در موضوعات مناسبات عمومي دول
مختلف و اصول پلتيكي ،حقوق ملكي ،تنظيمات دولتها براي برقراري روابط دوطرفه و جزء دوم ايﻦ
رساله شامل چهار باب دربارهي احوال دولتهاي متخاصم نسبت به يكديگر ،احوال دولتهاي متفق،
احوال دولتهاي بيطرف و اصول مصالحه ميشود) .رك :ممتحﻦالدوله شقاقي(١٣٧٩ ،
با توجه به مباحث فوق و موادي كه در ايﻦ رساله ارائه گرديده ،ميتوان بر ايﻦ مطلب تأكيد نمود
كه رسالهي فوق به دليل داشتﻦ مواد بكر و بديع خود در مطالعهي تاريخ ديپلماسي و نحوهي كاركرد
اجزاء وزارت خارجه و نيز حقوق بيﻦ دول و به ويژه بهواسطهي آن كه جزء اوليﻦ كتب مربوط به ايﻦ
حوزهي خاص به شمار رفته و نخستيﻦ آگاهيهاي حقوق بيﻦالملل را در ايﻦ برههي زماني در دستگاه
ديپلماسي ايران به نمايش ميگذارد ،از اهميت و جايگاه والايي برخوردار است.
آﻣوزش ﻣدون و تشكيل ﻣدرسﻪي عﺎلي علوم سيﺎسي
در كنار انتشار منابعي همچون ترجمهها و سفرنامهها و تعدد آمدوشد سفرا و مأموريﻦ سياسي،
توليد و تدويﻦ اسناد رسمي از ديگر منابعي است كه آگاهي ديپلماتيك در ايران را وارد مرحلهاي نويﻦ
كرد .بر اساس اسناد در دسترس اوليﻦ نظامنامهي مدون وزارت امور خارجه در ايران سال  ١٢٩٩ق .و
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به زمان وزارت ميرزاسعيدخان موتمﻦالملك تدويﻦ شد) .بياني :١٣٧٥ ،ج  ،٣ص ٧٨- ٨٠؛ توكلي،
 :١٣٢٨ص  (٥٤-٥٨ايﻦ نظامنامه ،نقطهي آغاز مكتوب كردن وظايف و شرح تكاليف وزارتخانه مطابق
با عرف بيﻦالملل است .ايﻦ رويه در سالهاي بعد ادامه يافت و با بازنگري در متﻦ نظامنامه و در چند
مقطع در سالهاي  ١٣٠١ق ١٣١٤ ،.ق ١٣٢٦ ،.ق ١٣٢٨ ،.ق .و ...سند سادهي اوليه كه دو صفحه بود
به بالاي صد صفحه رسيد) .رك :كمادات ،سند شمارهي٣/٩٣٩٦ :؛ كمام ،نسخهي خطي شمارهي:
١١٩٩؛ ساكما٢٤٠/٢٩١٦٢ ،؛ ساكما ،نسخهي خطي شمارهي٥/١٦٦٣٩ :؛ ساكما ،نسخهي خطي
شمارهي (١٢٩١٤ :مأموريﻦ مشغول به خدمت در وزارت خارجه در هر يك از اداراتي كه مشغول به
خدمت بودند بر اساس دستورالعمل و نظامنامه مخصوصي كه براي شغل آنها تدويﻦ شده بود عمل
ميكردند) .رك :خسرويزاده :١٣٩٦ ،ص  (٦-٣٢بديﻦ ترتيب و پيش از تشكيل مدرسهي سياسي،
آموزش اعضاي وزارت خارجه منبعث از آشنايي آنها به قوانيﻦ و قواعد بيﻦالمللي در معاهدات و
بهرهگيري از كتب ترجمهاي در قالب تدويﻦ نظامنامه و دستورالعملهاي ديپلماتيك نمود يافت .نياز به
آموزش مدون در ايران از ابتداي دورهي قاجار احساس شد و به منظور تاميﻦ نيروهاي آموزشديده،
كاروانهاي معرفت به اروپا اعزام شدند .محصلان ايراني در اروپا بعد از دورههاي آموزشي كه ميديدند
به كشور برمي گشته و هركدام در تخصصي كه داشتند مشغول به كار ميشدند ،اما ايﻦ امر براي تربيت
كاربدستان حكومت كفايت نميكرد؛ بنابرايﻦ مدرسه دارالفنون كه توجه خود را به آموزش فني در ايران
معطوف كرده بود تأسيس شد .هميﻦ احساس نياز در حوزهي روابط خارجي نيز محسوس بود و در سال
 ١٣١٧ق .منجر به تأسيس مدرسه عالي علوم سياسي شد .در تأسيس ايﻦ مدرسه ميرزانصرالله نائيني،
وزير امور خارجه ،نقش اساسي داشت .در فرماني كه مظفرالديﻦ شاه به مناسبت تأسيس ايﻦ مدرسه
صادر ميكند به صراحت ايﻦ جمله آمده است كه مستخدميﻦ آيندهي وزارت خارجه و ساير دواير دولتي
پس از اخذ ديپلم و تصديق تمام تحصيل از آن مدرسه وارد خدمت دولتي شوند) .اميﻦ :١٣٧٨ ،ص (٩١
ميرزاحسﻦخان مشيرالملك نيز در نطق افتتاحيهي مدرسه هدف تأسيس مدرسه را ايﻦ عنوان كرد كه از
بيﻦ خانوادههاي نجيب و اصيل مملكت شاگرد بپذيرد و ديپلماتهايي وطﻦپرست براي آيندهي ايران
تربيت كند تا آنكه مأموريﻦ وزارت خارجه لياقت همدوشي با ساير ديپلماتهاي جهان را داشته باشند.
)تفرشي :١٣٧٠ ،ص  (٥٣ايﻦ يك تحول اساسي در شيوهي جذب مأموريﻦ ديپلماتيك و انتخاب
كاركنان وزارت امور خارجه به حساب ميآيد .در سال  ١٣٢٧ق .مدرسه عالي علوم سياسي بهصورت
رسمي بهعنوان يكي از ادارات وزارت امور خارجه ايران درميآيد .مخارج و هزينههاي ايﻦ مدرسه در
ابتداي امر از فايدهي معادن و عوايد تذكره و تفتيش و سپس بودجهي وزارت امور خارجه تاميﻦ ميشد.
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مدرسهي عالي علوم سياسي براي محصليﻦ خود يك دورهي چهارساله را در نظر گرفته بود كه
ورودي آن با آزمون كتبي و شفاهي همراه بود) .عاقلي :١٣٧٧ ،ص  (٣٥١بر اساس نظامنامهي شرايط
اختصاصي وزارتخانهها و ادارات كشوري  ١٣٠٢ش .براي محصلان مدرسهي عالي علوم سياسي كه
قصد خدمت در وزارت خارجه را داشتند مواد و شرايط درسي از ايﻦ مواد تشكيل ميشد :ادبيات فارسي
و حسﻦ خط ،تاريخ و جغرافياي مفصل ايران ،دفترداري براي محاسبات ،عهود و قراردادهاي ايران با
ممالك خارجه ،قوانيﻦ و نظامات مربوط به وزارت امور خارجه و زبان فرانسه؛ همچنيﻦ مستخدميﻦ
وزارت خارجه براي ارتقاء بايد از عهدهي دروس زير بربيايند :حقوق اداري ،حقوق اساسي ،حقوق
بيﻦالملل و خصوصي ،تاريخ سياسي ،تاريخ معاصر ،علم ثروت ،حقوق تجارتي ،حقوق جزايي ،اصول
محاكمات حقوقي و جزايي ،فقه و جغرافياي مفصل جهان؛ در ايﻦ بيﻦ كساني كه به غير از زبان
فرانسه ،زبان ديگري ميدانستند در اولويت استخدام قرار ميگرفتند و كساني كه در خارج از كشور
تحصيل كرده بودند اگر يكي از مواد درسي فوق را نگذرانده باشند بايد در آن مادهي درسي امتحان
ميدادند) .ساكما ،شناسهي سند ،٢٩٧/٣٠١٦٤ :برگ  (٩-١١با گستردهتر شدن آموزش در ايران شرايط
ورود به مدرسهي علوم سياسي تغيير كرد؛ به طوري كه در سال  ١٣٠٥ش .داوطلباني ميتوانستند وارد
ايﻦ مدرسه شوند كه شرايط زير را داشته باشند :شرط سني پانزده سال ،دارندهي مدرك دورهي اول
متوسطه يا دادن امتحان ورودي ،گذراندن قسمت مقدماتي مدرسه براي ورود به كلاسهاي تخصصي،
دارندگان مدرك شعبهي ادبي دورهي دوم متوسطه با دادن امتحان زبان فرانسه) .روزنامهي نامهي
اطلاعات :١٣٠٥ ،ص ٢؛ روزنامهي شفق سرخ :١٣٠٥ ،ص ٣؛ ساكما ،شناسهي سند ،٢٩٧/٣٠١٦٤ :برگ
 (٢١بر اساس آخريﻦ تحولات مدرسهي عالي علوم سياسي در اواخر دورهي قاجار و اوايل دورهي پهلوي
ايﻦ مدرسه در دو قسمت مقدماتي و عالي فعاليت ميكرد.
در قسمت مقدماتي دروس شعبه ادبي دورهي دوم متوسطه با توجه خاص به زبان فرانسه تدريس
ميشد و پس از اتمام تحصيلات ،مدرك شعبهي ادبي دورهي دوم متوسطه اعطا ميشد) .ساكما،
شناسهي سند ،٢٩٧/٣٠١٦٤ :برگ  (٢١در قسمت عالي مدرسه نيز دروسي ازجمله :حقوق بيﻦالمللي
عمومي ،تاريخ ديپلماتيك از  ١٦٤٨م تا زمان حال ،تاريخ معاهدات ايران با دول خارجه و نتيجه
معاهدات ،فقه :باب معاملات و احكام ،علم اقتصاد ،حقوق تجارتي ايران و اروپاي بري و بحري،
جغرافياي تجارتي و احصائي ،اروپاي معاصر و منافع دول اروپا در خارج از اروپا ،حقوق اداري ايران و
ممالك خارجه به انضمام فراگيري زبان فرانسه بهعنوان زبان اول در كنار يكي از زبانهاي انگليسي،
روسي و آلماني به انتخاب خود محصل) .ساكما ،شناسهي سند ،٢٩٧/٣٠١٦٤ :برگ  (٢١-٢٣مدرسهي

منابع آگاهي ديپلماتيك در ايران دورهي قاجار

١٠٩

عالي علوم سياسي در سال  ١٣٠٦ش .در مدرسهي عالي حقوق ادغام شد .در كنار مدرسهي عالي علوم
سياسي عامل ديگري كه براي آگاهي مأموريﻦ وزارت امور خارجه تأسيس شد ،تشكيل كتابخانهي
وزارت خارجه بود .بر اساس نظامنامهي ايﻦ كتابخانه كه در سال  ١٣٠٢ش .تدويﻦ شد ،وزارت امور
خارجه براي رفع نيازهاي اداري اعضاي خود ،كتابخانهاي تأسيس ميكند كه در آن تمامي كتب اعم
ازآنچه در وزارت امور خارجه موجود يا آنهايي كه خريداريشده يا ميشوند و همچنيﻦ كتابها و
نوشتههاي غير محرمانه و مجلات و رسائلي كه توسط مأموريﻦ و افراد ديگر به وزارتخانه ميرسد در
محل مخصوص جمع نمايند و در سه دفتر كه يكي در كتابخانه و ديگري در ادارهي محاسبات و سومي
در مواقع لزوم براي وزارت ماليه فرستاده ميشد ثبت و ضبط نمايند؛ تصميم بر آن گرفته شد كه اخبار
تلگرافي ،روزنامه و مجلات داخلي و خارجي ،كتب و رسائل مربوط به كنگرهها و كنفرانسها و رسائل
مربوط به احصائيهي ايران و ساير دول هر شش ماه يكبار به كتابخانه تحويل داده شود همچنيﻦ
اعضا ميتوانستند كتاب را با ثبت آن در دفتر مخصوص امانت بگيرند) .ساكما ،شناسهي سند:
 ،٣٦٠/٦٧٦٠برگ  (٣بنابرايﻦ و با توجه به سير تحول آگاهي ديپلماتيك در ايران دورهي اخير را كه
بهرهگيري از نظامنامه ،دستورالعمل و آموزشهاي سياسي اعضاي وزارت خارجه مصادف با تغيير و
تحول در ساختار وزارت خارجه نيز هست ،كه خود منبعث از تغيير و تحول مناسبات خارجي ايران با
دول اروپايي و آشنايي ايرانيان با قواعد و قوانيﻦ بيﻦالمللي بود .تجربيات و آگاهي كسبشده از دورهي
ناصري باعث احساس نياز كاربدستان حكومت در حوزهي آموزش مدون شد و ايﻦ پروسه با تأسيس
مدرسهي عالي علوم سياسي محقق گرديد.
نتيﺠﻪ
مسئوليت تشريفات و آداب ديپلماتيك در دنيا بعد از قرن هفدهم ميلادي در ذيل مسئوليتهاي
وزارت خارجه تعريف شد .در ايران به دليل نبود ايﻦچنيﻦ ارگاني تا دوره قاجار ،وظيفه پذيرايي و مكاتبه
با سفراي خارجي بر عهده مناصب ديواني مختلف ازجمله صدارت عظمي ،ديوان رسايل و ...بود.
فشارهاي قدرتهاي جهاني از سويي و ناكارآمد بودن سيستم ديوانسالاري قاجاري در پاسخگويي به
مراودات خارجيها در ايران باعث تشكيل نهادي جديد به نام وزارت خارجه از درون منصب
منشالممالكي شد .با تأسيس وزارت دول خارجه در دوره فتحعليشاه ،ايران بهسوي فضاي تازهاي از
تجربه ديوانسالاري در زمينه كنترل و تنظيم روابط خارجي خود گام برداشت .به دليل نبود آگاهي به
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قوانيﻦ و قواعد ديپلماسي روز ،وزارت تازه تأسيس خارجه به مﺜابه دستگاه ديپلماسي قاجار بر حول
شخصيت وزير خارجه ميگرديد و عمل ًا وظايف و قواعد آن در حكم انتصابي كه براي وزير خارجه صادر
ميشد ،نمود مييافت؛ به هميﻦ سبب قواعد ديپلماسي جهاني كه در كنگره ويﻦ  ١٨١٥م ١٢٣٠ /ق .به
تصويب جهان متمدن آن روز رسيد در ايران به اجرا درنيامد يا حداقل بر اساس اسناد آرشيوهاي موجود
آگاهي و علمي نسبت به آن نداشتند .در حاليكه نظامهاي سياسي جهان بويژه دولتهاي اروپايي با
قواعد و مقررات نسبت ًا مشخص در عرصه جهاني تعاملات بيﻦالمللي را دنبال ميكردند امكان ادامه
فعاليت سنتي براي حكومت ايران نه مناسب بود و نه امكان تداوم داشت .از ايﻦ رو ،ديپلماتها و
سياسيون ايراني دورهي قاجار همگام با سير تحول نهاد وزارت خارجه راههاي متفاوتي را در راستاي
كسب آگاهي ديپلماتيك در پيش گرفتند .در ابتداي قاجار كه آغاز دوران مناسبات رسمي در روابط
خارجي است و وزارت خارجه به مﺜابه منشاء تنظيم امور ديپلماتيك محسوب ميشود ،به دليل نبود
تشكيلات منسجم كسب آگاهي از طريق گفتگو و پرسش و پاسخ از سفراي دول خارجي و كسب تجربه
در ماموريتهاي سياسي نمود مييابد؛ ايﻦ منابع در كنار معاهدهنامههاي سياسي سرچشمهي آگاهي
ماموران سياسي ايران را تشكيل ميدهند .با تشكيلاتي شدن نهاد ديپلماتيك در ايران هرچند موارد فوق
همچنان بهعنوان طرقي براي كسب آگاهي مورد استفاده قرار ميگرفتند اما بهصورت تدريجي ايﻦ
آموزش سياسي بود كه با تدويﻦ مقررات و تاليف و ترجمهي كتب وجه مسلط كسب آگاهي در ايران
دورهي قاجار شد .با تقويت ايﻦ اركان و تشكيل مدرسهي علوم سياسي در سال  ١٣١٧ق .چرخشي
ديگر در نحوهي آموزش ديپلماتهاي ايراني حاصل گرديد .مدرسهي سياسي محل آموزش حقوق و
قواعد حاكم بر نظام بيﻦالملل را آموزش ميداد و ماموران سياسي ايران موظف شدند براي كار در
وزارت امور خارجه حتم ًا دروس مربوطه را در ايﻦ مدرسه آموزش ببينند .به نظر ميآيد آگاهي به قواعد
ديپلماتيك در دوره ي قاجار سيري از آگاهي شفاهي و تجربي به كسب آگاهي از طريق آموزش نظاممند
را طي كرده است به تعبيري با انسجام و شكلگيري ساختارهاي وزارت خارجه سطح دانش و آگاهي به
قواعد و ضوابط ديپلماتيك نيز متحول و آموزش جايگزيﻦ شيوههاي سنتي كسب دانش ديپلماتيك شد.

يﺎدداﺷﺖ هﺎ:
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 .١منظور ايﻦ است كه مترجم تنها به متﻦ اصلي وابسته نبوده و خود به اقتضاي نياز ،مطالب و يا
تيترها و حواشياي به آن افزوده است.
 .٢راهنماي سفرا نامي است كه فهرستنويس و سپس مصحح نسخه بر آن گذاشته است .اسمي
كه بر روي نسخه نوشته شده همان عبارت داخل پرانتز فوق يعني مقررات و قوانيﻦ وزارت امور خارجه
است كه با شمارهي  ٠٠٣٦٧در كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي موجود است.
 .٣اصل ايﻦ نسخه با شمارهي  ١١٩٦١در كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
موجود است.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
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اتكيﻦ ،موريل .(١٣٨٢) .روابط ايران و روس  ،١٧٨٠-١٨٢٨ترجمهي محسﻦ خادم ،تهران ،مركز نشر
دانشگاهي.
آدميت ،فريدون .(١٣٦٠) .آشفتگي فكر تاريخي ،بيجا ،بينا.
آشتياني ،عباساقبال .(١٣٤٠) .ميرزاتقيخان اميركبير ،به كوشش ايرج افشار ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.
اصيل ،حجتاله )گردآوري و مقدمه( .(١٣٨١) .رسالههاي ميرزاملكمخان ناظمالدوله ،تهران ،نشر ني.
افشار ،ميرزا مصطفي .(١٣٤٩) .سفرنامه خسروميرزا به پطرزبورگ ،به كوشش محمد گلبﻦ ،تهران ،چاپخانه
اتحاد.
اميﻦ ،سيدحسﻦ .(١٣٧٨) .يكصدميﻦ سالگشت تأسيس مدرسه علوم سياسي در ايران ،مجله اطلاعات
سياسي-اقتصادي ،شمارهي .١٤٩-١٥٠
اميﻦالدوله ،ميرزاعليخان .(١٣٩١) .راهنماي سفرا )مقررات و قوانيﻦ راجع به به وزارت امور خارجه( ،به
كوشش فرهاد طاهري ،تهران ،انتشارات كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي و انتشارات سفير
اردهال.
ايلچي ،ميرزاابوالحسﻦخان .(١٣٦٤) .حيرتنامه ،به كوشش حسﻦ مرسلوند ،تهران ،موسسه خدمات
فرهنگي رسا.
بهبهانيكرمانشاهي ،ميرزاآقااحمد .(١٣٦٩) .مرآتالاحوال جهاننما ،به اهتمام :علي دواني ،تهران ،اميركبير.
بياني ،خانبابا) .بيتا( .سياست ناپلئون در ايران در زمان فتحعليشاه ،تهران ،شركت چاپ كتاب.
بياني ،خانبابا ،پنجاه سال دربار ناصري ،تهران ،نشر علم.١٣٧٥ ،
بينا ،علياكبر .(١٣٣٣) .تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران :از گلناباد تا تركمنچاي ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.
تفرشي ،مجيد .(١٣٧٠) .مدارس عالي حقوق و علوم سياسي در ايران از ابتدا تا تأسيس دانشگاه تهران،
دوره  ،١شمارهي .١
توكلي ،احمد ،تاريخچه وزارت امور خارجه و اوليﻦ اساسنامه آن ،تهران ،نشريه وزارت امور خارجه ،شمارهي
دوم ،ج اول.١٣٢٨ ،
خاوري شيرازي ،ميرزافضلالله .(١٣٨٠) .تاريخ ذوالقرنيﻦ ،به تصحيح :ناصر افشارفر ،تهران ،سازمان چاپ
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
خرازي ،سعيد .(١٣٨٤) .روابط با آتاتورك و جانشينانش :تاريخچه روابط ايران و تركيه در دورة پهلوي،
ماهنامه انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر ،سال چهارم ،شماره .٤٠

منابع آگاهي ديپلماتيك در ايران دورهي قاجار

١١٣

خسرويزاده صباح .(١٣٩٦) .تشكيلات و آداب ديپلماتيك در ايران از آغاز قاجار تا پايان دورة ناصري،
تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه.
خسرويزاده ،صباح .پورمحمدي املشي ،نصرالله .فلاحتوتكار ،حجت .بهشتيسرشت ،محسﻦ.(١٣٩٦) .
دستورالعملهاي ديپلماتيك در ايران دوره قاجار ،فصلنامه گنجينه اسناد ،شمارهي .١٠٩
خورموجي ،محمد جعفر .(١٣٦٣) .حقايقالاخبار ناصري ،به كوشش حسيﻦ خديوجم ،تهران ،نشر ني.
رايت ،سردنيس .(١٣٨٣) .انگليسيان در ايران ،ترجمهي غلامحسيﻦ صدري افشار ،تهران ،نشر اختران.
رسايل سياسي عصر قاجار .(١٣٧٩) .به تصحيح غلامحسيﻦ زرگرينژاد ،تهران ،كتابخانه ملي جمهوري
اسلامي ايران.
روزنامه شفق سرخ .(١٣٠٥) .شمارهي .٥٨٥
روزنامه كوشش ١٣٤٢) .ق .(.شمارههاي ٩٣-١٠١
روزنامه نامه اطلاعات .(١٣٠٥) .شمارهي .٢٧
روزنامه وقايع اتفاقيه .(١٣٧٣) .تهران ،انتشارات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مركز
مطالعات و تحقيقات رسانهها ،شمارههاي .١٣٠-١٣١
رياحي ،محمد اميﻦ .(١٣٦٨) .سفارتنامه هاي ايران )گزارشهاي مسافرت و ماموريت سفيران عﺜماني در
ايران( ،تهران ،انتشارات توس.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران )ساكما( ،شناسهي سند٢١٠-١٧٨٢ :
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران )ساكما( ،شناسهي سند.٢٩٧/٣٠١٦٤ :
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران )ساكما( ،شناسهي سند.٢٤٠/٢٩١٦٢ :
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران )ساكما( ،نسخهي خطي شمارهي.١٢٩١٤ :
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران )ساكما( ،نسخهي خطي شمارهي.٥/١٦٦٣٩ :
سايكس ،سرپرسي .(١٣٨٠) .تاريخ ايران ،ترجمهي سيدمحمدتقي فخر داعي گيلاني ،تهران ،انتشارات
افسون.
شوشتري ،عبدالطيف .(١٣٦٣) .تحفهالعالم و ذيلالتحفه ،به اهتمام :صمد موحد ،تهران ،كتابخانه طهوري.
شيرازي ،ميرزاصالح .(١٣٨٧) .مجموعه سفرنامههاي ميرزاصالح شيرازي ،تصحيح :غلامحسيﻦ ميرزاصالح،
تهران ،انتشارات نگاه معاصر.
صفينيا ،رضا .(١٣٢٨) .تاريخچه تشكيل وزارت امور خارجه ايران ،تهران ،سالنامه كشور ايران ،سال
چهارم.
صورت عهدنامهها و قراردادها ،تهران ،كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ،نسخهي خطي
شمارهي .١٥٦٩
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عاقلي ،باقر .(١٣٧٧) .مدرسه علوم سياسي ،مدرسه عالي حقوق-دانشكده حقوق و علوم سياسي ،فصلنامه
تاريخ معاصر ايران ،سري  ،٢شمارهي ٧
علوي شيرازي ،محمدهادي .(١٣٦٣) .دليلالسفرا؛ سفرنامه ميرزا ابوالحسﻦخان شيرازي ،ايلچي ،به روسيه،
به تصحيح محمد گلبﻦ ،تهران ،دنياي كتاب.
كاظمزاده ،فيروز .(١٣٥٤) .روس و انگليس در ايران  ١٨٦٤-١٩١٤پژوهشي درباره امپرياليسم ،ترجمهي
منوچهر اميري ،تهران ،شركت سهامي كتابهاي جيبي.
كتابخانه مركزي و مركز اسناد و تاميﻦ منابع علمي دانشگاه تهران )كمادات( ،سند شمارهي.٣/٩٣٩٦ :
كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي )كمام( ،نسخهي خطي شمارهي.١١٩٩ :
كيواني ،مجدالديﻦ )به كوشش( .(١٣٩٠) .نظامنامهي مأموريﻦ وزارت امور خارجه ،نشريه پيام بهارستان
)ويژه نامه قانون و حقوق( ،تهران ،شمارهي اول.
مارتسنگ ١٣٠١) .ق( .رهنماي سفرا ،ميرزاعبدالرسول منشي تبريزي ،بمبئي ،بينا )سازمان اسناد و
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ،نسخهي خطي شمارهي .(٦-٢٠٧٧٤
محمود ،محمود .(١٣٥٣) .تاريخ سياسي روابط ايران و انگليس در قرن نوزدهم ،تهران ،انتشارات اقبال.
مرتنس ،بران .(١٣٩٥) .قوانيﻦالسفرا؛ رسالهاي دربارهي آداب ديپلماسي زمانه قاجار ،ترجمهي ميرزاابراهيم
ملكم ،به كوشش صباح خسرويزاده و فاطمه اميريپري ،تهران ،انتشارات مهاجر.
مرتنس ،بران) .بيتا( .اشتهارنامه در قواعد سفرا ،ترجمهي ميرزاابراهيم ملكم ،تهران ،كتابخانه و موزه ملي
ملك ،نسخهي خطي شمارهي .١١٧٠/١
ممتحﻦالدوله شقاقي ،ميرزامهديخان .(١٣٧٩) .مآثر مهديه] ،براي[ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي ،تهران،
مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ممتحﻦالدوله ،مهديبﻦ رضاقلي .(١٣٥٣) .خاطرات ممتحﻦالدوله ،به كوشش حسينقليخان شقاقي ،تهران،
اميركبير.
ناظمالدوله ،ميرزاملكم) .بيتا( .كتابچه غيبي ،تهران ،كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ،نسخهي خطي
شمارهي .٩٣٠١
نوازني ،بهرام .(١٣٦٩) .عهدنامه مودت ايران و شوروي » ٢٦فوريه  ،«١٩٢١تهران ،نشر همراه.
هدايت ،رضاقلي .(١٣٨٠) .تاريخ روضهالصفاي ناصري ،به تصحيح و تحشيه جمشيد كيانفر ،تهران،
انتشارات اساطير.
وِژژه و َللَﻦ) .بيتا( .قوانيﻦ دولت قويه فرانسه ،مترجم رضاريشار پاريسي ،كتابخانه ،موزه و مركز اسناد
مجلس شوراي اسلامي ،نسخهي خطي شمارهي .١-٢٢٨٦

