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Abstract:
Purpose: The instructions issued for diplomatic missionaries differed in content and 
appearance and this independent research considers the types and components of these 
documents. This paper explores the varying characteristics of the Qajar Foreign Affairs 
Ministry Instructions.
Method and Research Design: Archival and library materials were examined to collect 
data.
Findings and Conclusion: Foreign Affairs Ministry's manuals were divided according 
to the subject. Four types of instructions were identified: instructions regarding for-
malities; directions for ambassadors and other diplomatic staff; occult instructions; and 
guidelines for political institutions.
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هدف: بررسی ساختارشناسی دستورالعمل های دیپلامتیک و نیز سیر تحول صدور این اسناد در دورۀ 

قاجار.

روش: در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، اسناد دستورالعمل های دیپلامتیک  وزارت امورخارجه 

قاجار، بررسی  شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ساختار اسناد دستورالعمل همگام با تکوین و تحول وزارت امور خارجه تغییر 

کرده است. دستورالعمل های وزارت امور خارجه به لحاظ ساختاری موضوع محورند و به لحاظ شکلی 

در دستورالعمل های مفصل به صورت توضیحی و در دستورالعمل های مخترص به صورت دفعه  مشخص 

می شوند. محتوای این نوع دستورالعمل ها عمدتاً کاربردی و برای مأمور دریافت کنندۀ آن الزم االجرا 

بود. دستورالعمل های دیپلامتیک در دورۀ قاجار، چارچوب رفتاری ماموران را مشخص می کند و نیز 

حاوی قواعد و ضوابط و شامل چهار نوع است: 1. دستورالعمل اجرای ترشیفات؛ 2. دستورالعمل سفرا 

و دیگر مأموریـــن دیپلامتیک برای انجام امـــور سیاسی و بین الدولــی؛ 3. دستـــورالعمـل های خفیه؛ 

4. دستورالعمل های راهنام برای نهادها و ارگان های سیاسی.
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1. مقدمه
دورۀ قاجار آغاز مرحله ای در تاریخ معاصر است که می توان از آن با عنوان مناسبات رسمی 
خارجی در تاریخ سیاسی ایران یاد کرد. تأسیس وزارت دول خارجه و نهادینه شدن آن 
طی زمانی طوالنی و به تبع آن حاکم شدن نظم بر دستگاه دیپلماسی کشور برآیند این دوران 
است. تأسیس نهاد وزارت امور خارجه در ایران باوجود سابقۀ مناسبات دیپلماتیک، تا دورۀ 
قاجار عرصه ای برای ظهور نیافت؛ این در حالی است که زمینه های شکل گیری این نهاد در 
اروپا از قرن هفدهم میالدی آغاز شده بود و در قرن هیجدهم تأسیس شد. وضعیت سیاسی 
ایران در آستانۀ روی کارآمدن حکومت قاجار با دوره های دیگر متفاوت بود. کشورهای 
قدرتمندی همچون انگلیس، روسیه و فرانسه بازیگران اصلی نظام بین الملل بودند. این 
کشورها با دراختیارداشتن دانِش روز، استعمار کشورهای ضعیف را آغاز کرده بودند. 
ایران، برای حفاظت از هندوستان -به عنوان بزرگ ترین  دراین میان اهمیت استراتژیک 
مستعمرۀ انگلیس- از سویی و پیشروی روس ها تا قفقاز و سودای آن ها برای دستیابی به 
آب های آزاد ازسوی دیگر و ظهور قدرت بناپارتی در فرانسه و خصومت آن با انگلستان، 

در مرکز توجه قدرت های جهانی قرار گرفته بود.
اوضاع متحول زمانۀ قاجار تفکری نو را طلب می کرد و تفکر نو، نهاد نو را به دنبال 
می آورد. اصالحات نظامی و تأسیس نهاد وزارت امور خارجه نمونه های آنی تحوالت 
جدید در حکومت قاجار بودند. دورۀ قاجار تالشی بود برای همگام سازی با نظام نوین 
جهانی. در این تالش، مدرن سازی سیستم کهنه به تدریج در دستور کار قرار گرفت. در 
دنیای مدرن، نوسازی قواعد و قوانین دیپلماسی به عنوان آیینۀ تمام نمای حکومت در خارج 
از مرزها اهمیت داشت. ساختار کهنۀ اجرای آداب و تشریفات دیپلماتیک مأموران سیاسی 
دول خارجی بدون توجه به قوانین مصّوب آن ها امکان تداوم حیات نداشت؛ ازاین رو 
چارچوب وزارت امور خارجه برای تنظیم این موارد به تأسی از دول معظم شکل گرفت. 
قدرت چانه زنی در عرصۀ بین الملل بدون دانش سیاسی میسر نبود. قواعد و مقررات 
معین شده در کنگره ها و کنفرانس های بین المللی وجهۀ1 همت مأموران دیپلماسی قاجاری 

قرار گرفت. 
با ثبات حکومت و اوج گیری آن در دورۀ ناصری اهتمام در ترجمۀ آثار غربی آغاز شد. 
ترجمۀ آثار مؤلفان اروپایی در آغاز نیمۀ دوم حکومت قاجار در درازمدت وزارت خارجه 
را از حالت سنتی و برداشت های شخصی صدراعظم های سابق و وزرای خارجی بیرون 
آورد. سامان دهی مأموران سیاسی و تعیین تکلیف آن ها در قالب دستورالعمل های وزارتی 
با الگوبرداری از کتاب های ترجمه شده دراین باره، گامی روبه جلو را در مناسبات دیپلماسی  1. ِوجِهه: مقصد؛ سمت.

صباح خسروی زاده 
نصرالله پورمحمدی املشی 
حجت فالح توتکار 
 محسن بهشتی سرشت
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درپی داشت. تدوین نظام نامه به عنوان قانون تعیین حدود و اختیارات و وظایف وزارت خانه 
برای مدون شدن این سازمان دیپلماتیک و همگام سازی آن با سازمان های هم طراز آن در 
خارج از مرزها تدوین شد. تکاپو برای فهم قواعد بین المللی حاکم بر سیستم دیپلماسی 
نظام بینِ دولتی1 و پیاده سازی آن در داخل برای برون رفت از وضعیت پیرامونی و تالش 
برای ارتقای این وضعیت در عرصۀ دیپلماسی افزایش پیدا کرد. کاربه دستان این وزارت خانه 
با آسیب شناسی وضعیت وزارت خانه، چشم اندازهای تحول در این ساختار را روشن تر 

کردند.
دستورالعمل یکی از اسناد مهم و قابل تأمل بود که تا پیش از تأسیس وزارت دول 
خارجه تحت زعامت منشی الممالک و صدراعظم وقت بود و با تأسیس این وزارت خانه و 
به تدریج تحت نظارت وزارت دول خارجه درآمد. معنای دستورالعمل دیپلماتیک بیشترین 
قرابت مفهومی را با چارچوب رفتاری و قواعد و ضوابط دارد که به انواع آن پرداخته 
خواهد شد. قبل از پرداختن به دستورالعمل های دیپلماتیک باید دستورالعمل را شناخت و 
این که اساساً به چه سندی عنوان دستورالعمل اطالق می شود؛ پس ازآن سعی می شود تا به 

این پرسش ها پاسخ داده شود:
اسناد دستورالعمل دیپلماتیک چه ساختاری دارند؟

سیر تحول صدور اسناد دستورالعمل دیپلماتیک در دورۀ قاجار چگونه بوده است؟
درزمینۀ موضوع این مقاله تاکنون تحقیقی انجام نشده است، فقط داود نظریان و 
سیدمحمدحسین مرعشی یک مقاله با عنوان »دستورالعمل تشریفات، آداب استقبال و 
پذیرایی از هیئت های دیپلماتیک در دورۀ قاجار« چاپ کرده اند که در آن، اسنادی از نوع 
دستورالعمل های تشریفات را بازخوانی کرده اند )رجوع کنید به: نظریان و مرعشی، 1389، 
صص 813-828(؛ این در حالی است که این مقاله به دنبال چیستی دستورالعمل های 

دیپلماتیک و تبیین انواع و مشخصه های ساختاری هرکدام از آن هاست.

2. دستورالعمل و انواع آن
فرهنگ ها به لحاظ لغوی دستورالعمل را به معنای دستور کار، شیوه نامه، آیین نامه و بخشنامه 
آورده اند. به لحاظ اصطالحی، دستورالعمل عموماً نوعی سند است که دستوراتی را برای 
بهتر انجام شدن کار در خود دارد. به تعبیری دیگر، دستورالعمل حاوی رهنمودهایی الزام آور 
برای تعیین چارچوب کاری و انجام امورات محوله است. دستورالعمل مفهومی گسترده 
دارد؛ به طوری که عناوینی همچون دستورالعمل نگارش مقاالت، دستورالعمل انتخاباتی، 
Interstate system .1دستورالعمل استفاده از دارو، دستورالعمل تدوین استانداردها و ... گویای وسعت کاربرد 

دستورالعمل های دیپلامتیک
 در ایران دورۀ قاجار
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این واژه است )ساکما، 293/125654، 93/998/327، 370/1182، 999/27767(. منشأ 
صادرکنندۀ این دستور، افراد یا ارگان های باالدستی است که وظیفۀ نظارت کلی بر امور 

را دارند.
به لحاظ تاریخی، دستورالعمل در معانی تکلیف و وظیفه )اعتمادالسلطنه،  1367، 
ج3، ص1985(، راهنما و ضابطۀ کار )وحید قزوینی، 1383، ص293(، احکام حکومتی 
)جهانگیر، امپراتور هند، 1359، ص18(، قانون )اتحادیه و روحی، 1385، ج1،  ص91(، 
قرارداد و توافق فی مابین )سالور، 1354، ج2، ص1736( و بودجه )مستوفی، 1384، ج1، 
ص12( آمده است. در متون و اسناد تاریخی قبل از صفویه عناوینی همچون مواضعه1، 
مؤامره2 و دفتر قانون به چشم می خورد که معادل دستورالعمل اند؛ یعنی قبل از صفویه، 
اصفهانی،  )فروغ  داشته اند  را  دستورالعمل  کارکرد سند  قانون  دفتر  و  مواضعه  مؤامره، 
1387، ص245؛ مشکور، 1350، ص254؛ اشپولر، 1373، ج2، ص122(. دفتر قانون در 
دورۀ صفویه نیز رایج بود؛ این دفتر گویا از زمان غازان خان برای امور مربوط به تیول، 
اِقطاع3، زراعت و نحوۀ مالیات گیری مرسوم شد. حاکم ایلخانی برای این که عدولی از 
این دستورالعمل انجام نشود و اجحافی در حق رعیت نشود و عواید حکومتی مطابق 
دستورالعمل جمع آوری شود، مأمورینی برای نظارت بر اجرای آن می گمارد )خواندمیر، 
1380، ج3، ص180(. دفتر قانون شامل عواید و مستمری و حساب وکتاب جنسی و 
نقدی حکومت بوده است )نسوی، 1370، صص 81 و 515(. این دفتر، مبنای دستگاه 
مالیاتی کشور صفوی نیز بوده است؛ به طوری که دفتر قانون، قانون نامچه یا دستورالعملی 
بود که مقررات مالیاتی سراسر کشور را نشان می داد. دفتر مزبور گونه های مالیاتی، شرح و 
محل وصول و ماهیت پرداخت ها را تعیین می کرد )فلور، 1394، ص143(. در دفترخانۀ 
توجیه، نسخه ای از دفتر قانون موجود بود که در مواقع لزوم با استفاده از آن به عنوان 
دفتر مرجع، اختالفات پیِش رو را حل وفصل می کردند؛ طوری که کسی دراین بین متضرر 
نشود )میرزاسمیعا، 1368، ص77(؛ ولی این دفتر در معنای بودجۀ کشور نبود بلکه بیشتر 
جمع وخرج حکومت تلقی می شد )فلور،  1394، ص143(. در زمان شاه تهماسب صفوی 
دفتر ثبت مالیات ها دایر شد و با مستوفی الممالک شدن اردوبادی در ادوار بعدی تغییراتی 
در سیستم خزانه داری کشور و در نحوۀ دریافت عایدات انجام شد )قائم مقامی، 1350، 

ص91؛ فلور، 1394، صص 145-144(.
در بین اسناد مالی، سند دستورالعملی که درزمینۀ بودجه می آید استقالل بیشتری 
دارد و با عنوان کتابچه و یا دفتر دستورالعمل شناخته می شود )بی نا، 1377، ص38(. در 
دورۀ قاجار بودجه و یا جمع وخرج مملکت به تعداد ایاالت و والیات کشور بستگی 

1. در لغت به معنی قرار و مدار و مصادره 

از  قبل  دیوانی  اصطالح  در  اما  است  آمده 

ایلخانان به معنای دستورات و سخنان پادشاه 

در راستای انجام امور محوله است که وزرا 

براساس آن عمل می کرده اند. (فروغ اصفهانی، 

1387، ص 245؛ قائم مقامی، 1350،

 صص 96-95).

2. خطّ مشی ای که ازطرف دیوان

 صادر می شد.

3. زمینی که ازطرف حاکم به صاحب منصبان 

در مقابل انجام خدمات دیوانی

 و نظامی داده می شد.

صباح خسروی زاده 
نصرالله پورمحمدی املشی 
حجت فالح توتکار 
 محسن بهشتی سرشت
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داشت و تحت زعامت وزارت مالیه تدوین می شد. مستوفیان به همراه زیردستان خود 
)سررشته داران و مستوفیان محلی( ازجانب وزارت مالیه مسئول تهیۀ بودجه یا همان کتابچۀ 
دستورالعمل بودند. به لحاظ ساختارشناسی سندی، در کتابچۀ دستورالعمل هر محل، اول 
عایدات آن محل شامل مالیات های مستقیم تعیین می شد و بعد مخارج تحت دو صیغه 
نوشته می شد: 1. مخارج والیتی شامل حقوق مستخدمین، صاحبان مستمری و وظیفه و 
تخفیفات محلی؛ 2. مصارف دیوانی شامل مخارج قشون، مستخدمین مرکزی، و حقوق و 
دستمزد اشخاص اضافه شده به خرج محل که در آخر کتابچه می آمد )بی نا، 1377، ص40؛ 

ساکما، 240/49758 و999/28026(.
اسناد دستورالعمل مالی به صورت ساالنه صادر می شد و به امضای مستوفی الممالک و 
صحۀ شاه می رسید و به همراه مستوفی برای حکام والیات ارسال می شد )مستوفی، 1384، 
ج1، ص422(. مستوفی گذشته از سواد دستورالعمل قلمرو خود، از دستورالعمل های 
قلمرو سایر مستوفی ها هم سوادی برمی داشت و دفتری از آن ترتیب می داد که به دفتر 

دستورالعمل موسوم بود )مستوفی، 1384، ج1، ص423(.
به طور کلی کتابچۀ دستورالعمل در اصطالح مالیۀ دورۀ صفویه و قاجار، موارد زیر 
را مشخص می کرد: سیاهه و ریز آنچه از نقد و جنس باید به عنوان مالیات گرفته می شد 
و نیز قواعد وصول و موقع دریافت مالیات و کیفیت مصرف آن )دهخدا، 1377، صص 

.)10884-10883
دستورالعمل ها به دو شکل شفاهی و کتبی صادر می شدند. دستورالعمل های شفاهی 
در قالب گفتاری به مأمور بیان می شدند و اهمیت فراوانی داشتند. اسناد دستورالعمل 
کتبی چند نوع بودند؛ ولی بیشترین کاربرد آن ها درزمینۀ امور مالی و امور سیاسی بود. 
دستورالعمل ها ازلحاظ حجمی شامل دو نوع مفصل، و مختصر بودند و ازلحاظ موضوعی 
شامل دو نوع محرمانه، و آشکارا می شدند )امین الدوله، 1391، ص70(. ازنظر تاریخی 
واژۀ دستورالعمل مفهومی عمومی است که بر هر نوع ضابطه و قاعده ای اطالق می شود 
)ساکما، 293/39569، 240/27731(. در اسناد دیپلماتیک این قواعد و ضوابط بنابر نوع 

محتوا نام گذاری می شود و ساختار ظاهری نیز براین اساس انجام می شود.

3. دستورالعمل های دیپلامتیک
از قوانین مصوب دول قدرتمند نیست. قوانین  تبعیت  بین الملل چاره ای جز  در نظام 
تصویب شدۀ دول معظم برای حکومت های ضعیف تر حجت و برنامۀ راه است. این قواعد و 
قوانین معموالً در کنگره ها، کنفرانس ها و دیگر مجامع بین المللی در قالب بیانیه، موافقت نامه 

دستورالعمل های دیپلامتیک
 در ایران دورۀ قاجار
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و معاهده صادر می شود و سرپیچی از آن ها فشارها و تبعات ناگواری برای کشور خاطی 
دربر خواهد داشت. انگلیس و روسیه -به عنوان دو قدرت جهانی صاحب نفوذ در ایران 
دورۀ قاجار- به دلیل منافع و مقاصد سیاسی خود حامی قاعده مندشدن دستگاه بروکراسی 
قاجار بودند؛ چون از این روزنه می توانستند ایران را به رعایت مصوبات خود مقید کنند. 
تشکیل وزارت امور خارجه راه مدرن سازی ایران را براساس مصوبات بین المللی هموار 
مفصل  داستانی  وزارت خارجه خود  تشکیالت  نهادینه شدن  و  تأسیس  روند  می کرد. 
با  دارد )رجوع کنید به: خسروی زاده و قیصریان فرد، 1392، صص 41-62(. همگام 
نهادینه شدن تشکیالت دیپلماتیک در ایران و محوریت یافتن نام وزارت دول خارجه در 
دورۀ ناصری، منشأ صدور اسناد این وزارت خانه نیز همانند تشکیالت آن مستقل شد. برای 
پیداکردن جایگاه در نظام نوین جهانی به تدوین قواعد و قوانینی منطبق با نظام بین الملل 
نیاز است؛ زمینۀ بروز این قواعد جدید در اسناد وزارت خارجه جلوه می یابد؛ اسنادی که 
ابزار همگامی با نهادها و ارگان های بین المللی است. یکی از این اسناد مهم دستورالعمل ها 
هستند؛ این اسناد بنابر ماهیت و درجۀ محرمانگی به دو شکل شفاهی و کتبی صادر 

می شوند که پیش تر نیز به آن اشاره شد.
دستورالعمل های شفاهی در اصطالح سندشناسی با عنوان مشافهه شناخته می شوند. 
این دستورالعمل ها رودررو به فرد مأمور وظایف اعالم می شود و سندی مکتوب به او 
تحویل داده نمی شود )بیهقی، 1374، ج1، ص258؛ قائم مقامی، 1350، صص 98-97(. 
پیک های حکومتی اسناد مشافهه را به مناطق گوناگون کشور می بردند و دستور حاکم 
هم  مأمور  احتمالی  پرسش های  اسناد جواب  این  در  می خواندند.  مأمور  فرد  برای  را 
پیش بینی می شد تا پیک بتواند با رجوع به آن جواب، پرسش احتمالی مأمور را پاسخ 
دهد )قائم مقامی، 1350، صص 97-98(. اثری از این نوع اسناد ارسالی پیدا نشد؛ فقط با 
حدس و گمان می توان اسناد دستورالعمل دیپلماتیک به مأمورین خفیۀ سیاسی و یا پاره ای 
از مالحظات برای سفرای خارجی را در این قالب دستورالعمل جای داد. اهمیت این اسناد 
بر کسی پوشیده نیست ولی به دلیل دسترسی نداشتن به این نوع اسناد هرگونه توضیح و 
تفسیری دراین باره تنها گمانه زنی است؛ بنابراین فقط دستورالعمل های مکتوب دیپلماتیک 

را که حاصل و برآیند فعالیت دستگاه دیپلماسی است بررسی می شود.
این نوع دستورالعمل تحت نظارت وزارت امور خارجه تهیه و تدوین می شد و 
اهمیت آن به دلیل حساسیت کار مأموران وزارت خارجه و تأثیر آن بر وجهۀ بین المللی 
کشور دوچندان است. دستورالعمل ها نیز مانند دیگر اسناد وزارت امور خارجه در داخل 
وزارت خانه تدوین می شد و در موارد مهم به صحۀ شاه می رسید )کمام، 76497(. اصول و 

صباح خسروی زاده 
نصرالله پورمحمدی املشی 
حجت فالح توتکار 
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قواعدی که در اسناد دستورالعمل می آمد به طور عموم چارچوب کاری مأمور وزارت خانه 
را تعیین می کرد.

موضوع محورند  محتوایی  ساختار  ازلحاظ  خارجه  امور  وزارت  دستورالعمل های 
در  و  توضیحی  به صورت  مفصل  دستورالعمل های  در  ظاهری  ساختار  ازلحاظ  و 
دستورالعمل های مختصر به صورت دفعه مشخص می شوند. ساختار شکلی دستورالعمل های 
مختصر و مفصل در دو تصویر زیر مشخص شده است. محتوای این نوع دستورالعمل ها 
عمدتاً کاربردی و برای مأمور دریافت کنندۀ آن الزم االجرا بود. نزدیک ترین معنا و مفهوم 
به واژۀ دستورالعمل را در مباحث دیپلماتیک، قاعده، چارچوب و قانون باید دانست که 

براین اساس چهار نوع سند دستورالعمل قابل شناسایی است.

   

تصویر 1

ساختار عمومی دستورالعمل های مفصل

   

تصویر 2

ساختار عمومی دستورالعمل های دفعه ای

دستورالعمل های دیپلامتیک
 در ایران  دورۀ قاجار
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1. 3.  ساختار عمومی اسناد دستورالعمل دیپلامتیک
تفاوت هایی در محتوای چهار نوع سند دستورالعمل مذکور وجود دارد که به این تفاوت ها 
در ذیل هر نوع پرداخته خواهد شد. ولی اشتراکاتی نیز بین این اسناد وجود دارد و آن 
محرمانه بودن مطالب دستورالعمل ها براساس درجۀ اهمیت سند است؛ براین اساس می توان 
اسناد دستورالعمل را نقشۀ راه نهادها و مأموران سیاسی دانست. این اسناد عمدتاً تفسیر 
بومِی قوانین، قواعد و ضوابط پیمان نامه های بین الملل بود. هدف از صدور این اسناد 
قاعده مندکردن رفتار مأموران سیاسی در چارچوب نظام بین الملل بود. حکومت با صدور 
اسناد دستورالعمل، ثوابتی را تعیین می کند و بنابر مقتضای زمان و مکان حدی از اختیار را 
برای مأموران سیاسی به رسمیت می شناسد. این اسناد کلیات و جزئیات موردنیاز مأمور،  
تذکرات الزم، نحوۀ عمل و رفتار، انتظارات حکومت از مأموریت و راه های رسیدن به 
اهداف معین را مشخص می کند؛ هم چنین اختصار و تفصیل دستورالعمل بنابر موضوع 

مأموریت تعیین می شود.
ظاهر اسناد دستورالعمل نیز همانند محتوای آن ها تفاوت هایی دارد که موردبحث قرار 
خواهد گرفت؛ ولی مشترکات این نوع اسناد در چیست؟ آیا اسناد دستورالعمل ظاهری 
منحصربه فرد دارند؟ یا فقط محتوای این اسناد هویت آن ها را از دیگر اسناد جدا می کند؟ 
به قطع و یقین و باتوجه به آنچه تاکنون گفته شد تفاوت این نوع اسناد با اسناد دیگر در 
محتوای آن هاست و ظاهر این نوع اسناد در بیشتر دستورالعمل ها مشابه است. ارکان 

ظاهری دستورالعمل عبارت اند از:
1. تحمیدیه: عبارت تحمیدیه با عناوینی همچون »هو«، »هو اهلل تعالی شأنُه«، »بسم اهلل 

الرحمن الرحیم« و ... مشخص می شود.
2. خطابیه: در خطابیۀ این اسناد که عموماً با لفظ »دستورالعمل« می آیند نام مأمور و 

مقام و رتبۀ او را می آورند.
3. مقدمه: در مقدمه، وظایف و تکالیف اولیۀ مأمور و خبر انتصابش به مأموریت را 

بیان می کنند.
4. متن: متون براساس موضوع مأموریت تدوین می شوند. وزارت امور خارجه در دورۀ 
قاجار از دو قالب مختصر و مفصل استفاده می کرد. قالب مختصر، مختص متون خبری بود و 

در ذیل دفعه می آمد و قالب مفصل، دستورالعمل های مشروح را پوشش می داد.

5. تاریخ سند: معموالً در پایان متن، تاریخ به صورت قمری قید می شد.
6. مهر وزیر امور خارجه: اسناد دستورالعملی که برای مأموران دیپلماتیک صادر 

می شد عموماً به مهر وزیر امور خارجه مزین می شد.

صباح خسروی زاده 
نصرالله پورمحمدی املشی 
حجت فالح توتکار 
 محسن بهشتی سرشت



15
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  109

و  نهادها  برای  که  مفصلی  دستورالعمل  اسناد  در  خارجه:  امور  وزارت  مهر   .7
ارگان های وابستۀ دیپلماتیک صادر می شد، مهر وزارت امور خارجه نقش می بست.

8. صحۀ شاه: در اسناد دستورالعمل مهم که به تأیید شاه نیاز داشت جایی برای صحۀ 
شاه می گذاشتند تا سند مزبور با قید لفظ »صحیح است« تأیید شود و وجاهت قانونی پیدا 

کند.

پس از تبیین ارکان مشترک، در ادامه تفاوت های چهار نوع دستورالعمل دیپلماتیک 
به صورت مجزا بررسی می شود.

2 .3. دستورالعمل اجرای ترشیفات
در جشن ها، سوگواری ها،  برخورد  شیوه های  از  مجموعه ای  باید  را  دیپلماتیک  آداب 
احترامات تشریفاتی، پذیرایی های دیپلماتیک، عناوین و نشان ها و القاب رسمی دانست 
که برای رؤسای کشورها، اعضای سفارت و مأموران کشور میهمان در کشور میزبان اجرا 
می شود. از اعضای سفارت و مأموران خارجی به نسبت موقعیت و مقامشان پذیرایی و 
توجه می شود. به طور کلی تشریفات دیپلماتیک مجموعه قوانین و مقرراتی است که ریشه در 

   

   

تصویر 3

تصویر 4

منونۀ مهر وزارت امور خارجه برای تأیید
 دستورالعمل

منونۀ صحۀ شاه بر اسناد دستورالعمل

دستورالعمل های دیپلامتیک
 در ایران دورۀ قاجار
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نزاکت دارد و در روابط بین دولت ها، رؤسای کشورها، نمایندگان حکومت ها، دیپلمات ها 
و بین وزارت خارجه و نمایندگی های خارجی اعمال می شود )ذوالعین، 1381، ص16(. 
در روابط دیپلماتیک آداب از ضرورت ها است؛ اسناد این حوزه عموماً دستوراتی اند که 
برای مهماندارِ مأمور خارجی صادر شده اند. این نوع دستورالعمل ها راهنمای مهماندار 
در انجام وظایفش درقبال مأمور خارجی است. حل مسائل تشریفات ازقبیل نگارش و 
تدوین دستورالعمل های مهمانداران سفرا، تعیین مهماندار و تهیۀ لوازم پذیرایی و تشخیص 
منزل سفرا و مأموران دول خارجه و قراردادهای مأمورین وزارت خانه تماماً به عهدۀ دفتر 
رسوم و تشریفات وزارت خارجه به عنوان منشأ صادرکنندۀ اسناد تشریفات است )کمام، 
17500، ص18(. در بین اسناد دیپلماتیک دو نوع دستورالعمل تشریفات برای پذیرایی از 
سفرای خارجی وجود دارد که عبارت اند از: 1- دستورالعمل مهماندارانی که سفیر را از 
بدو ورود تا دارالخالفه یا پایتخت حکومت قاجاری راهنمایی می کردند؛ 2- دستورالعمل 
اجرای تشریفات برای مهماندارانی که از بدو ورود سفیر به پایتخت تا روز شرفیابی همراه 

سفیر بودند.
در دستورالعمل اولی، مهمانداران با خطاب هایی مانند »دستورالعمل مقرب الخاقان 
]نام مهماندار[ مهماندارِ جناب ایلچِی ]اسم کشور اعزام کنندۀ سفیر[« و »دستورالعمِل 
مقرب الحضرت الخاقانیه ]نام مهماندار با منصب و مقام او[ مهماندارِ جناِب ]رتبۀ سفیر 
و کشور او[ که از ]مکان ورود سفیر و آغاز مهمانداری مهماندار[ به دارالخالفه می آید« 
)نظریان و مرعشی، 1389، صص 822-823( مأمور پذیرایی از سفرا می شدند و باید 
بنابه دستورالعملی که در اختیار داشتند به هنگام رسیدن به سفیر خود را این گونه معرفی 
که  مأمورم  شاهنشاهی  همایون  اقدِس  َسنیّ الجوانب1 سرکارِ  ازجانب  »من  می کردند: 
به  اعزام کنندۀ سفیر[ مأمور دولِت علیه  ]نام کشور  ایلچی گرِی دولِت  به رسم  شما را 
اقدِس همایوِن شاهنشاهی  احترام تمام بپذیرم.« یا »من ازجانب َسنیّ الجوانب سرکارِ 
مأمورم که شما را به رسم مأمور دولِت علیه به احترام تمام بپذیرم« )نظریان و مرعشی، 
1389، صص 822-823(. تقریباً در اکثر دستورالعمل هایی از این نوع، چنین جمالت 
یا جمالتی نزدیک به این مفهوم وجود دارد؛ درحالی که در اسناد دستورالعمل های نوع 
دوم این نوع معرفی ثبت نشده است، بلکه وظایف مأموران پذیرایی و نحوۀ استقبال از 
سفرا و وزرای مختار بنابرآنچه عرف نظام بین الملل و کشور ایران است به صورت دفعه 
و مختصر به رئیس و مأمور تشریفات داده می شد و در موقع شرفیابی سفرا، رئیس دفتر 
تشریفات به اتفاق ایشیک آقاسی باشی با لباس رسمی، آن ها را به حضور شاه همراهی 

می کردند )کمام، 17500، ص21(.

1. »سنی« در معنای عالی رتبه و بلندمرتبه 

و »جوانـب« نیز به معنای اطـراف و اکناف 

آمده اسـت. ایـن اصطـالح در دورۀ قاجـار 

به عنـوان صفتـی بـرای نشـان دادن عظمت 

و بزرگـی همه جانبـۀ حاکـم کشـور (شـاه) 

بـه کار می رفتـه و قبـل از رواج کلمـۀ شـاه 

کاربرد داشـته  اسـت.

صباح خسروی زاده 
نصرالله پورمحمدی املشی 
حجت فالح توتکار 
 محسن بهشتی سرشت
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 بااینکه نمی توان عنوان واحدی برای دستورالعمل های تشریفات قائل شد، ولی معموالً 
عنوان و خطاِب عمومِی این نوع از دستورالعمل ها، »صورت تشریفات«، »تشریفات«، 
»دستورالعمل تشریفات«، »صورت پذیرایی« و ... است )استادوخ، کارتن 7، پروندۀ 33، 

صص 7 و 11 و 13 و 22 و 25(.

دستورالعمل تشریفات به لحاظ محتوایی حاوی معرفی شخص مهماندار به مأمور 
خارجی، بررسی راه ها و منازل بین راه، نحوۀ محاسبۀ هزینه های سفر تا پایتخت، نحوۀ 
استقبال در منازل بین راه و احترامات عساکر، دادن تذکرات الزم مبنی بر رعایت آداب 
و جلوگیری از رفتارهای خارج از عرف در طول مسیر )مثاًل نگرفتن پاداش از مأمورین 
خارجه مگر به اصرار آن هم اول باید انکار کرد سپس پذیرفت(، نحوۀ استقبال از مأمور 
خارجی در بیرون و درون شهر، نحوۀ حفاظت از جان سفیر توسط عساکر، نحوۀ دیدار 
صاحب منصبان و چگونگی برخورد با مأمورین خارجی، نحوۀ شرفیابی به حضور شاه و... 

   

   

   

   

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 7

تصویر 8

خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع اول

خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع اول

خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع دوم

خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع دوم
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است )کمام، 16638(. دقت در تعداد نفرات و مشخص کردن مأمورین استقبال ازجمله 
قوریَساُول باشی1، فّراشان، یساوالن2، شاطران3 و تعیین امورات مهم در تشریفات و آنچه 
که افزون بر عرف تشریفات بین الملل به مهماندار محول می شود از مشخصه های محتوایی 

این نوع دستورالعمل است )استادوخ، کارتن 7، پروندۀ 33، ص11(.
ساختار سندی دستورالعمل های تشریفات بدین شیوه است و می توان اطالعات 
ارزنده ای از آن دربارۀ رفتار و نحوۀ اجرای آداب دیپلماتیک به دست آورد. دستورالعمل های 
تشریفات به لحاظ ساختار ظاهری در زمرۀ اسناد مختصر جای می گیرند و ازنظر شکلی 
به شیوۀ عمدتاً دفعه ای نگارش می شوند. جزئیات این سبک و سیاق با بهره گیری از متون 

ترجمه شدۀ دورۀ ناصری تکمیل شد.

3. 3. دسـتورالعمل سـفرا و دیگـر مأموریـن دیپلامتیـک بـرای انجام امور سیاسـی و 
بین الدولی

مأمورین وزارت خارجه که به کشورهای دیگر اعزام می شوند براساس مراتب شأن و مقام 
عبارت اند از: سفیرکبیر )نمایندۀ سلطان و پادشاه(؛ وزیرمختار و ایلچی )نمایندۀ دولت(؛ 
وزیر مقیم )نمایندۀ شخص وزیر خارجه(؛ شارژدافر4 )نمایندۀ وزارت خارجه(؛ شارژه دزافر5 
)نمایندۀ شخص وزیرمختار(؛ و مأمورین تجارتی شامل: کنسول ژنرال6؛ کنسول اول و دوم؛ 
ویس کنسول7 و آژان کنسولر8 )ممتحن الدولۀ شقاقی، 1379، صص 13-14(. مهمانداران 
از هرکدام از این مأمورین براساس عرف تعیین شدۀ بین المللی به نحوی خاص استقبال 
می کردند و تشریفات را در حق آن ها رعایت می کردند. میزان تشریفات به رتبه و اهمیت 
مأموریت این مأمورین بستگی داشت. در ابتدای دوران قاجار و تأسیس وزارت دول 
خارجه به شکلی سنتی مراسم تشریفات انجام می شد ولی به تدریج و در دورۀ ناصری 
و مظفری به بعد و با تکوین وزارت امور خارجه تطابق مراسم تشریفات در ایران با 
کشورهای دیگر بیشتر شد و مفاد کنگره های بین المللی همچون وین 1815م از دورۀ 

ناصری به بعد رعایت شد )شهیدزاده، 1344، ص40(.
اسناد دستورالعملی که به سفرا و دیگر مأمورین سیاسی داده می شود بر دو نوع 
تحریری و تقریری است. ارجحیت در مأموریت های دیپلماتیک بر نوع دوم است که 
تمام نکات و ظرایفی که  تقریری  برای کشور دربردارد. در حالت  مخاطرات کمتری 
شخص مأمور باید در طول مأموریتش انجام دهد به او ابالغ و به پرسش های احتمالی اش 
پاسخ داده می شود که همان دستورالعمل های شفاهی یا به مفهوم سندشناسانۀ آن مشافهه 
است ولی در نوع تحریری، به هنگام عزیمت سفیر، مکتوبی به او داده می شود که نحوۀ 

1. رئیس ترشیفات

2. یساول /yasāvol/: مأمور ترشیفات

3. شـاطر /šāter/: پیادگانـی بـا لباس هـای 

مخصوص که پیشـاپیش موکب پادشاهان و 

امیـران می رفته انـد.

4. شـارژدافر /šārždāfer/: (اسم)]فرانسوی: 

]منسـوخ[  (سیاسـی)   ]chargé d’affaires

مأمور سیاسـی؛ کاردار.

دفـر  شـارژ  اصطـالح  ایـن  دیگـر  نـام   .5

اسـت. موقـت)  (کاردار  پارانریـم 

6. نـام دیگـر ایـن اصطـالح ژنرال کنسـول یا 

جرنال کنسـول اسـت.

(اسـم)   :/viskonsul/ کنسـول  ویـس   .7

(سیاسـی)   ]vice-Consule ]فرانسـوی: 

کاردار. کنسـول؛  نایـب  ]منسـوخ[ 

8.  وکیـل کارپـردازی، ایـن شـخص ازطـرف 

کنسـول بـه خدمـت در شـهرها و بندرهـای 

کوچـک مأمـور می شـود.

صباح خسروی زاده 
نصرالله پورمحمدی املشی 
حجت فالح توتکار 
 محسن بهشتی سرشت
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روابط با دولت محل مأموریت در آن آمده است. در این مکتوبات تغییروتحولی نباید روی 
دهد مگر به اقتضای موقعیت. نقطۀ مشترک انواع دستورالعمل ها رگه ای از محرمانه بودن 
آنهاست که در مأموریت سفرا نیز این اصل ثابت است. طریقۀ گفتار و کردار مخاطبان 
این نوع دستورالعمل باید مطابق مفاد آن باشد. در مواردی که اجرای دستورالعمل باعث 
ضرر و زیان حکومت می شود، مأمور سیاسی مسئولیت اجرای احکام را خود برعهده 
می گیرد و شرح حال و گزارش ایرادات اجرای دستورالعمل را برای دولت خود می فرستد 
و منتظر صدور دستورالعمل جدید می شود )امین الدوله، 1391، ص68(. گاهی مأمورین 
سیاسی می توانند مخالف اوامر دستورالعمل کار کنند ولی به شرطی که مخالف سیاست 
اصلی دولت متبوعشان نباشد و در مواردی هم که نه دستورالعمل جوابگوست و نه کاری 
می توان کرد بهترین راه حل، مسامحه و تعلل است که مأمورین سیاسی باید هنر آن را 
داشته باشند )امین الدوله، 1391، صص 68-70(. دستورالعمل های سیاسی چند نوع اند: 
مخصوص، متعارفی، مخفی، ظاهری. در نوع اول و دوم مأمورین دیپلماتیک می توانند 
دراثنای گفتگوی دولتی یا زبانی یا با نوشته مطلبی بیان کنند ولی در نوع سوم مأمور 
نمی تواند مکتوب دولتی اش را آشکار کند مگر این که از دولت خود اجازۀ این کار را 
داشته باشد؛ و در نوع چهارم تکلیف همان گونه ای است که در بند سوم آمد یعنی برای 
اظهار دستورالعمل خود باید از دولت خود اجازه بگیرد )مرتنس، 1395، صص 74-72(. 
مأمورین خارجی موظف اند پس از اتمام مأموریت، دستورالعمل خود را به انضمام گزارش 

مأموریت به وزارت خانه تحویل دهند.
به صورت  و  مفصل  نوع  از  خارجی  مأمورین  دستورالعمل های  ظاهری  ساختار 
فقره فقره یا فصل به فصل است. در این نوع اسناد به دلیل اهمیت مأموریت، سبک و شیوۀ 
دستورالعمل های مختصر نمی تواند جوابگوی پرسش های سیاسی مأمور باشد؛ بنابراین 
اسناد دستورالعمل سفرای اعزامی به دول خارجی باید از نوع مفصل و به صورت توضیحی 
باشد. محتوای این دستورات آگاهی به مأمور در انجام مأموریت، تنظیم نحوۀ واکنش 
مأمور به قضایا، چگونگی به دست آوردن اطالعات مهم، گوشزدکردن شرایط ایده آل و 
و  همکاری  بررسی وضعیت  میزبان،  دولت  با  مناسبات  در  مورددرخواست حکومت 
همراهی دو دولت، فهم نقشه ها و توطئه های سیاسی و ... است )ساکما، 295/7267، 

صص 25-28؛ نامه های امیرکبیر به انضمام رسالۀ نوادراالمیر، 1371، صص 237-235(.

دستورالعمل های دیپلامتیک
 در ایران دورۀ قاجار
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4. 3. دستورالعمل های خفیۀ سیاسی
این نوع از دستورالعمل در سطح باالی محرمانه بودن جای می گیرد. مأموران خفیه، به کلی 
با دیگر مأمورین اعزامی به خارج متفاوت اند. سه دسته سفیر به مأموریت های خارجی 
اعزام می شوند که با درجه های سفارت عادی، سفارت فوق العاده و سفارت خفیّه به محل 
مأموریت می روند )مارتسنگ، 1301ق، ص51(. در نوع سوم )سفارت خفیّه( وضعیت با 
دو نوع دیگر متفاوت است. اشخاصی که برای سفارت های خفیه اعزام می شوند می توانند 
مأمور رسمی وزارت خارجه باشند و یا می توانند عاری از این رسمیت و مأمور مخفی 
وزارت خارجۀ ایران باشند )مارتسنگ، 1301ق، ص52(؛ این افراد باید قابل اطمینان و 

امیِن سفارت باشند.
سفارت این نوع از سفرا به دو گونه است:

1. بدون این که رسماً و آشکارا سمت وزارت یا همان سفارت به آن ها داده شود به 
مأموریت فرستاده می شوند؛

2. بعضی مواقع به آن ها اجازه داده می شود درصورت لزوم مأموریت خود را آشکار 
کنند.

در این نوع از سفارت، مأمورین اعزامی به هیچ وجه حق تقاضای تشریفات و انتظار 
رسوم و امتیازات معمول را از دولت میزبان ندارند )امین الدوله، 1391، صص 51-50(. 
در قوانین السفرا دربارۀ این مأمورین آمده است: »بعضی اوقات اشخاصی را به سفارت 
می فرستند که در حق ایشان اطمینان کامل دارند ازجهت انجام دادن کارهای عمده؛ ولی 
بی آنکه پادشاهی که به نزد وی مأمورند احترام سفارتی را در حق ایشان معمول بدارد، مادام 
که کارشان انجام نیافته است ازجهت پیشرفت عملشان. و بسا می شود که ازجهت مالحظۀ 
بعضی جهات، مأمور مخفی را که ظاهراً منصب دولتی ندارد، دولتی قبول می نماید نه کسی 
را که مأموریت وی آشکارا است؛ و دولتی که اطالع از خفیۀ مأموریت مخفی آن مأمور 
به هم رسانده است باید کمال اطمینان را به او بدهد و او هم توقع احترام ظاهری رسمی را 
از آن دولت نداشته باشد« )مرتنس، 1395، ص57(. به نظر می رسد دستورالعمل مأمورین 
مخفی باید به صورت مشافهه بوده باشد. چون مأموریت این افراد خطراتی داشت، معموالً 
نباید سندی بر جای می گذاشتند؛ همچنان که در بند اول کتابچۀ دستورالعمل مأموریِت 

هراِت حاجی غالم علی خان این نکته مشخص است. در این کتابچه آمده است که:
»باید از این دستورالعمل احدی غیر از خود حاجی غالم علی خان مستحضر نشود. 
خود او بخواند و نقش خاطر کند و در اجرای احکام آن اهتمام نماید. مأذون است که 
این دستورالعمل را به مقرب الخاقان قوام الدوله بنماید تا اگر چیزی هم در امورات متعلقه 
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به خراساْن او بداند بیفزاید َوااِّل احدی نباید بداند« )مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 
تهران، 32-7576، ص1(. تأکید بر مخفی بودن دستورالعمل و این که تنها یک شخص 
می تواند سند مأموریت را ببیند موضوع مهمی است که رعایت نکردن آن می توانست 
حکومت را وارد مشکالت ناخواسته کند. هرچند تعداد اندکی از این اسناد موجود است، 
ولی اهمیت زیادی دارند؛ زیرا دغدغه ها، اقدامات و آمال و اهداف حکومت در این نوع 
اسناد بدون پرده هویدا می شوند. ماهیت محرمانۀ سند و شاهد و گواهی که در مقدمۀ آن 
است ظن و گمان را به سمت تقریری بودن این دستورالعمل می برد و این یعنی به صورت 
زبانی ارکان مأموریت به مأمور گفته می شد و مأمور باید دستورات را نقش خاطر می کرد 

و بدون دراختیارداشتن سند کتبی مأموریت را تمام می کرد.
ساختار ظاهری این نوع اسناد به دلیل نیاز به توضیحات زیاد در زمرۀ دستورالعمل های 
مفصل جای می گیرد. خطابیۀ سند دستورالعمل های مخفی مانند دیگر اسناد به شخص 

مأمور است.

 محتوای این نوع دستورالعمل عموماً فهم نیات سیاسی افراد و اشخاص و بررسی 
اوضاع واحوال کشورها و پیش بینی احتماالت و شرح مسّلمات به صورت پنهانی و با استفاده 
از مهره های نفوذی در کشور مقصد است )مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، 32-

7576، صص 14-1(.

5. 3. دستورالعمل های راهنام برای نهادها و ارگان های سیاسی
می توان  را  قاجار  دوران  دیپلماتیک  دستورالعمل های  نوع  مهم ترین  یقین  و  قطع  به 
دستورالعمل های راهنما برای نهادها و ارگان های سیاسی دانست. در این نوع دستورالعمل 
دستگاه دیپلماسی قاجاری با بهره گیری از قواعد و قوانین بین المللی به تدوین قواعد و 
مقرراتی برای نظام مندشدن ادارات ذی ربط خود اقدام می کند. ادارات و دوایری که تحت 
نظارت وزارت امور خارجه فعالیت می کنند باید مجهز به قوانینی باشند که براساس آن، 
امورات اتباع ایرانِی داخل و خارِج کشور و هم چنین اتباع بیگانه را برای ورود و خروج به 

   

تصویر 9

منونۀ خطابیۀ دستورالعمل های خفیه
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ایران رفع ورجوع کنند. بنابراین یکی از جلوه های حکومت در خارج از مرزها کارپردازی، 
کنسول گری و سفارتخانه ها هستند که رفتار مأمورین آن باید با قوانین بین المللی هماهنگ 
باشد. حکومت قاجار در راستای پیوستن به جریان دولت-ملت جهانی به آموزش و تجهیز 
کارکنان وزارت خارجۀ خود نیاز داشت؛ ازاین رو عالوه بر صدور دستورالعمل برای اشخاص، 

نهادها را نیز از یاد نبرده بود و به کار آن ها اهتمام جدی داشت.
با نهادینه شدن تشکیالت دیپلماتیک در ایران لزوم توجه به ادارات و نهادهای وابسته 
به وزارت خانه احساس شد؛ این در حالی است که تا قبل از دورۀ ناصری حتی با تشکیل 
وزارت خارجه این توجه محقق نشده بود و بیشتر فرمان های مربوط به وزارت به صورت 
کلی و َدرحدِّ وظایف معمول به وزیر دول خارجه ابالغ می شد )رجوع کنید به: محیط 

طباطبایی، 1339، دورۀ دوم، شمارۀ 12؛ توکلی، 1328، صص 58-54(.
دستورالعمل های نهادها و ارگان های دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجۀ ایران 
به لحاظ شکلی به صورت کتابچه صادر می شدند. در این اسناد ترتیب ادارات، وظایف و 
حدود اختیارات ادارات ذی ربط معین می شد )کمام، 17500، صص 1-19(. کتابچه های 
دستورالعمل نهادها از آغاز قاجار تا اواسط دورۀ ناصری زیرنظر صدراعظم تدوین می شد 
و به صحۀ شاه می رسید. در این نوع دستورالعمل ها به دلیل نبود بینشی درست از چارچوب 
ساختاری وزارت خارجه بیشتر شرح وظایف وزیر امور خارجه به چشم می خورد تا 
نهادی دیپلماتیک )بیانی، 1375، ج3، صص 78-80(. با محوریت یافتن وزارت خارجه 
در مسائل سیاسی و کسب استقالل نسبی و پیچیده ترشدن نظام دیوان ساالری ایرانی، 
امور  کبرای دولتی، صدراعظم و وزیر  دارالشوراِی  تعیین  با  نهادها  اسناد دستورالعمل 
خارجه تدوین می شد. پس از مشروطه مجلس و نهاد وزارت امور خارجه مسئول طرح 
و تأیید نظامنامه های کلی وزارت خانه شدند و وزارت خارجه شخصاً مسئول تدوین 
دستورالعمل های ارگان های وابسته به وزارت در چارچوب معین شده ازسوی مجلس شد.
این نوع دستورالعمل ها در گروه دستورالعمل های مفصل جای دارند که در آن، دستگاه 
دیپلماسی به قوانین ادارات می پرداخت و سعی بر آن داشت تا چارچوب کلی اختیارات 
مأمورین را مشخص کند. نمونۀ این دستورالعمل ها، دستورالعمل تذکره است که به دلیل 

اهمیتش وزیر امور خارجه موظف بود آن را به صحۀ شاه هم برساند )کمام، 76497(.

نتیجه گیری
سیر مدرن سازی دولت در ایران به طور مشخص و به تدریج در دورۀ قاجار آغاز شد. 
رویارویی با غرب و آشنایی ایرانیان با پیشرفت های نوین جهانی نقطۀ آغاز تحول در 
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بنیان های نظام سیاسی و تالش برای دستیابی به سطحی از دانش در راستای همگامی با 
نظام جدید بین الملل بود. وزارت امور خارجه نمادی از تغییروتحول در دستگاه حکومتی 
ایران عصر جدید است؛ تغییری که به صورت پیوسته تاکنون نیز تداوم داشته است. حکومت 
قاجار با تأسی از قوانین بین المللی روندی روبه جلو را در مدرن سازی نهاد وزارت خارجه 

طی کرد که نمود این نوسازی در اسناد وزارت امور خارجه قابل مشاهده است.
دستورالعمل ها یکی از اسناد دیپلماتیک حائز اهمیِت وزارت خارجه در دورۀ قاجار اند. 
آن ها یکی از این عرصه های نوسازی اند که از قالب سنتی و عرفی جامعۀ ایرانی به اسنادی 
با چارچوب و مضمون های مشخص تبدیل شدند. در این زمینه رجوع دولتمردان ایرانی 
به کتب تحریریافته نقشی اساسی داشت. ترجمه-تألیف های چاپ شده در  دیپلماسی 
دورۀ قاجار چراغ راه دیپلمات های ایرانی شد. بنابرآنچه که تاکنون بررسی کردیم اسناد 
دستورالعمل های دیپلماتیک به چهار نوع تقسیم شدند: 1. دستورالعمل اجرای تشریفات؛ 
2. دستورالعمل سفرا و دیگر مأمورین دیپلماتیک برای انجام امور سیاسی و بین الدولی؛ 
3. دستورالعمل های خفیه؛ 4. دستورالعمل های راهنما برای نهادها و ارگان های سیاسی. 
مشخصۀ ساختاری این اسناد، موضوع محوربودن آنهاست و به لحاظ ظاهری در دو طیف 
مفصل، به صورت توضیحی و مختصر، به صورت دفعه نمایان می شوند. منشأ صدور اسناد 
دستورالعمل، وزارت امور خارجه است. محتوای این اسناد قالب و صورت بندی آن ها را 
مشخص می کند؛ به تعبیری می توان گفت در اسناد دستورالعمل، ظاهر تابع محتواست. این 
اسناد برای مأمورین دریافت کنندۀ آن ها کاربردی اند و به بیانی چارچوب رفتار و اعمال 
مأمور را طی مأموریتش مشخص می کنند؛ بااین حال گاهی در قِسم دوم و سوم این نوع 
اسناد اختیاراتی به مأمور دریافت کننده داده می شد تا بتواند بنابر اقتضای زمانی و مکانی و 
احساس نیاز برای تطابق در روند گفتگو یا مأموریت خود تغییراتی را با مسئولیت خویش 

در آن اِعمال کند؛ به شرط آن که با ضوابط و باورهای سیاسی کشورش مخالف نباشد.

دستورالعمل های دیپلامتیک
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ضامئم

   

سند شامرۀ 1
دستورالعمل صورت ترشیفات ورود 
قونسول های دول متحاّبه1

1.  متحاّبه /motahābbe/: (صفت) ]عربی: 

متحابَّة[ ]قدیمی[ دوست؛ یار.
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سند شامرۀ 2
دستورالعمل قاسم خان در سفارت

 دولت عثامنی
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سند شامرۀ 3

سند شامرۀ 4

 بخشی از کتابچۀ دستورالعمل حاجی 
غالم علی خان مأمور مخفی ایران در هرات

 آغاز کتابچۀ دستورالعمل تذکرۀ مرور
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