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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 formalities; directions for ambassadors and other diplomatic staff; occult instructions; and
guidelines for political institutions.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :بررسی ساختارشناسی دستورالعملهای دیپلامتیک و نیز سیر تحول صدور این اسناد در دورۀ

قاجار.
روش :در این پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلی ،اسناد دستورالعملهای دیپلامتیک وزارت امورخارجه
قاجار ،بررسی شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :ساختار اسناد دستورالعمل همگام با تکوین و تحول وزارت امور خارجه تغییر
کرده است .دستورالعملهای وزارت امور خارجه بهلحاظ ساختاری موضوعمحورند و بهلحاظ شکلی
در دستورالعملهای مفصل بهصورت توضیحی و در دستورالعملهای مخترص بهصورت دفعه مشخص
میشوند .محتوای این نوع دستورالعملها عمدتاً کاربردی و برای مأمور دریافتکنندۀ آن الزماالجرا
بود .دستورالعملهای دیپلامتیک در دورۀ قاجار ،چارچوب رفتاری ماموران را مشخص میکند و نیز
حاوی قواعد و ضوابط و شامل چهار نوع است .1 :دستورالعمل اجرای ترشیفات؛  .2دستورالعمل سفرا
و دیگر مأموریـــن دیپلامتیک برای انجام امـــور سیاسی و بینالدولــی؛  .3دستـــورالعمـلهای خفیه؛
 .4دستورالعملهای راهنام برای نهادها و ارگانهای سیاسی.
ڪلیدواژهها:

وزارت امور خارجه؛ دورۀ قاجار؛ سندشناسی؛ دستورالعملها؛ اسناد تاریخی؛ دستورالعمل دیپلامتیک.
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دورۀ قاجار آغاز مرحلهای در تاریخ معاصر است که میتوان از آن با عنوان مناسبات رسمی
خارجی در تاریخ سیاسی ایران یاد کرد .تأسیس وزارت دول خارجه و نهادینهشدن آن
طی زمانی طوالنی و بهتبع آن حاکمشدن نظم بر دستگاه دیپلماسی کشور برآیند این دوران
است .تأسیس نهاد وزارت امور خارجه در ایران باوجود سابقۀ مناسبات دیپلماتیک ،تا دورۀ
قاجار عرصهای برای ظهور نیافت؛ این در حالی است که زمینههای شکلگیری این نهاد در
اروپا از قرن هفدهم میالدی آغاز شده بود و در قرن هیجدهم تأسیس شد .وضعیت سیاسی
ایران در آستانۀ رویکارآمدن حکومت قاجار با دورههای دیگر متفاوت بود .کشورهای
قدرتمندی همچون انگلیس ،روسیه و فرانسه بازیگران اصلی نظام بینالملل بودند .این
ِ
دانش روز ،استعمار کشورهای ضعیف را آغاز کرده بودند.
کشورها با دراختیارداشتن
دراینمیان اهمیت استراتژیک ایران ،برای حفاظت از هندوستان -بهعنوان بزرگترین
مستعمرۀ انگلیس -از سویی و پیشروی روسها تا قفقاز و سودای آنها برای دستیابی به
آبهای آزاد ازسوی دیگر و ظهور قدرت بناپارتی در فرانسه و خصومت آن با انگلستان،
در مرکز توجه قدرتهای جهانی قرار گرفته بود.
اوضاع متحول زمانۀ قاجار تفکری نو را طلب میکرد و تفکر نو ،نهاد نو را بهدنبال
میآورد .اصالحات نظامی و تأسیس نهاد وزارت امور خارجه نمونههای آنی تحوالت
جدید در حکومت قاجار بودند .دورۀ قاجار تالشی بود برای همگامسازی با نظام نوین
جهانی .در این تالش ،مدرنسازی سیستم کهنه بهتدریج در دستور کار قرار گرفت .در
دنیای مدرن ،نوسازی قواعد و قوانین دیپلماسی بهعنوان آیینۀ تمامنمای حکومت در خارج
از مرزها اهمیت داشت .ساختار کهنۀ اجرای آداب و تشریفات دیپلماتیک مأموران سیاسی
دول خارجی بدون توجه به قوانین مص ّوب آنها امکان تداوم حیات نداشت؛ ازاینرو
چارچوب وزارت امور خارجه برای تنظیم این موارد به تأسی از دول معظم شکل گرفت.
قدرت چانهزنی در عرصۀ بینالملل بدون دانش سیاسی میسر نبود .قواعد و مقررات
معینشده در کنگرهها و کنفرانسهای بینالمللی وجهۀ 1همت مأموران دیپلماسی قاجاری
قرار گرفت.
با ثبات حکومت و اوجگیری 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 برداشتهای شخصی صدراعظمهای سابق و وزرای خارجی بیرون
آورد .ساماندهی مأموران سیاسی و تعیین تکلیف آنها در قالب دستورالعملهای وزارتی
با الگوبرداری از کتابهای ترجمهشده دراینباره ،گامی روبهجلو را در مناسبات دیپلماسی
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درپیداشت .تدوین نظامنامه بهعنوان قانون تعیین حدود و اختیارات و وظایف وزارتخانه
برای مدونشدن این سازمان دیپلماتیک و همگامسازی آن با سازمانهای همطراز آن در
خارج از مرزها تدوین شد .تکاپو برای فهم قواعد بینالمللی حاکم بر سیستم دیپلماسی
نظام ِ
بیندولتی 1و پیادهسازی آن در داخل برای برونرفت از وضعیت پیرامونی و تالش
برای ارتقای این وضعیت در عرصۀ دیپلماسی افزایش پیدا کرد .کاربهدستان این وزارتخانه
با آسیبشناسی وضعیت وزارتخانه ،چشماندازهای تحول در این ساختار را روشنتر
کردند.
دستورالعمل یکی از اسناد مهم و قابلتأمل بود که تا پیشاز تأسیس وزارت دول
خارجه تحت زعامت منشیالممالک و صدراعظم وقت بود و با تأسیس این وزارتخانه و
بهتدریج 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 .قبلاز پرداختن به دستورالعملهای دیپلماتیک باید دستورالعمل را شناخت و
اینکه اساس ًا به چه سندی عنوان دستورالعمل اطالق میشود؛ پسازآن سعی میشود تا به
این پرسشها پاسخ داده شود:
اسناد دستورالعمل دیپلماتیک چه ساختاری دارند؟
سیر تحول صدور اسناد دستورالعمل دیپلماتیک در دورۀ قاجار چگونه بودهاست؟
درزمینۀ موضوع این مقاله تاکنون تحقیقی انجام نشدهاست ،فقط داود نظریان و
سیدمحمدحسین مرعشی یک مقاله با عنوان «دستورالعمل تشریفات ،آداب استقبال و
پذیرایی از هیئتهای دیپلماتیک در دورۀ قاجار» چاپ کردهاند که در آن ،اسنادی از نوع
دستورالعملهای تشریفات را بازخوانی کردهاند (رجوع کنید به :نظریان و مرعشی،1389 ،
صص )828-813؛ این در حالی است که این مقاله بهدنبال چیستی دستورالعملهای
دیپلماتیک و تبیین انواع و مشخصههای ساختاری هرکدام از آنهاست.

 .2دستورالعمل و انواع آن

فرهنگها بهلحاظ لغوی دستورالعمل را بهمعنای دستور کار ،شیوهنامه ،آییننامه و بخشنامه
آوردهاند .بهلحاظ اصطالحی ،دستورالعمل عموم ًا نوعی سند است که دستوراتی را برای
بهتر انجامشدن کار در خود دارد .به تعبیری دیگر ،دستورالعمل حاوی رهنمودهایی الزامآور
برای تعیین چارچوب کاری و انجام امورات محوله است .دستورالعمل مفهومی گسترده
دارد؛ بهطوریکه عناوینی همچون دستورالعمل نگارش مقاالت ،دستورالعمل انتخاباتی،
دستورالعمل استفاده از دارو ،دستورالعمل تدوین استانداردها و  ...گویای وسعت کاربرد

1. Interstate system
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 .1در لغت به معنی قرار و مدار و مصادره
آمده است اما در اصطالح دیوانی قبل از
ایلخانان بهمعنای دستورات و سخنان پادشاه
در راستای انجام امور محوله است که وزرا
براساس آن عمل میکردهاند( .فروغ اصفهانی،
 ،1387ص245؛ قائممقامی،1350،
صص .)96-95
ّ .2
خطمشیای که ازطرف دیوان
صادر میشد.
 .3زمینی که ازطرف حاکم به صاحبمنصبان
درمقابلانجامخدماتدیوانی
و نظامی داده میشد.

10

این واژه است (ساکما .)999/27767 ،370/1182 ،93/998/327 ،293/125654 ،منشأ
صادرکنندۀ این دستور ،افراد یا ارگانهای باالدستی است که وظیفۀ نظارت کلی بر امور
را دارند.
بهلحاظ تاریخی ،دستورالعمل در معانی تکلیف و وظیفه (اعتمادالسلطنه،1367 ،
ج ،3ص ،)1985راهنما و ضابطۀ کار (وحید قزوینی ،1383 ،ص ،)293احکام حکومتی
(جهانگیر ،امپراتور هند ،1359 ،ص ،)18قانون (اتحادیه و روحی ،1385 ،ج ،1ص،)91
قرارداد و توافق فیمابین (سالور ،1354 ،ج ،2ص )1736و بودجه (مستوفی ،1384 ،ج،1
ص )12آمدهاست .در متون و اسناد تاریخی قبلاز صفویه عناوینی همچون مواضعه،1
مؤامره 2و دفتر قانون به چشم میخورد که معادل دستورالعملاند؛ یعنی قبلاز صفویه،
مؤامره ،مواضعه و دفتر قانون کارکرد سند دستورالعمل را داشتهاند (فروغ اصفهانی،
 ،1387ص245؛ مشکور ،1350 ،ص254؛ اشپولر ،1373 ،ج ،2ص .)122دفتر قانون در
دورۀ صفویه نیز رایج بود؛ این دفتر گویا از زمان غازانخان برای امور مربوط به تیول،
اِقطاع ،3زراعت و نحوۀ مالیاتگیری مرسوم شد .حاکم ایلخانی برای اینکه عدولی از
این دستورالعمل انجام نشود و اجحافی در حق رعیت نشود و عواید حکومتی مطابق
دستورالعمل جمعآوری شود ،مأمورینی برای نظارت بر اجرای آن میگمارد (خواندمیر،
 ،1380ج ،3ص .)180دفتر قانون شامل عواید و مستمری و حسابوکتاب جنسی و
نقدی حکومت بودهاست (نسوی ،1370 ،صص  81و  .)515این دفتر ،مبنای دستگاه
مالیاتی کشور صفوی نیز بودهاست؛ بهطوریکه دفتر قانون ،قانوننامچه یا دستورالعملی
بود که مقررات مالیاتی سراسر کشور را نشان میداد .دفتر مزبور گونههای مالیاتی ،شرح و
محل وصول و ماهیت پرداختها را تعیین میکرد (فلور ،1394 ،ص .)143در دفترخانۀ
توجیه ،نسخهای از دفتر قانون موجود بود که در مواقع لزوم با استفاده از آن بهعنوان
دفتر مرجع ،اختالفات پیشِرو را حلوفصل میکردند؛ طوری که کسی دراینبین متضرر
نشود (میرزاسمیعا ،1368 ،ص)77؛ ولی این دفتر در معنای بودجۀ کشور نبود بلکه بیشتر
جمعوخرج حکومت تلقی میشد (فلور ،1394 ،ص .)143در زمان شاهتهماسب صفوی
دفتر ثبت مالیاتها دایر شد و با مستوفیالممالکشدن اردوبادی در ادوار بعدی تغییراتی
در سیستم خزانهداری کشور و در نحوۀ دریافت عایدات انجام شد (قائممقامی،1350 ،
ص91؛ فلور ،1394 ،صص .)145-144
در بین اسناد مالی ،سند دستورالعملی که درزمینۀ بودجه میآید استقالل بیشتری
دارد و با عنوان کتابچه و یا دفتر دستورالعمل شناخته میشود (بینا ،1377 ،ص .)38در
دورۀ قاجار بودجه و یا جمعوخرج مملکت به تعداد ایاالت و والیات کشور بستگی
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داشت و تحت زعامت وزارت مالیه تدوین میشد .مستوفیان بههمراه زیردستان خود
(سررشتهداران و مستوفیان محلی) ازجانب وزارت مالیه مسئول تهیۀ بودجه یا همان کتابچۀ
دستورالعمل بودند .بهلحاظ ساختارشناسی سندی ،در کتابچۀ دستورالعمل هر محل ،اول
عایدات آن محل شامل مالیاتهای مستقیم تعیین میشد و بعد مخارج تحت دو صیغه
نوشته میشد .1 :مخارج والیتی شامل حقوق مستخدمین ،صاحبان مستمری و وظیفه و
تخفیفات محلی؛  .2مصارف دیوانی شامل مخارج قشون ،مستخدمین مرکزی ،و حقوق و
دستمزد اشخاص اضافهشده به خرج محل که در آخر کتابچه میآمد (بینا ،1377 ،ص40؛
ساکما 240/49758 ،و.)999/28026
اسناد دستورالعمل مالی بهصورت ساالنه صادر میشد و به امضای مستوفیالممالک و
صحۀ شاه میرسید و بههمراه مستوفی برای حکام والیات ارسال میشد (مستوفی،1384 ،
ج ،1ص .)422مستوفی گذشته از سواد دستورالعمل قلمرو خود ،از دستورالعملهای
قلمرو سایر مستوفیها هم سوادی برمیداشت و دفتری از آن ترتیب میداد که به دفتر
دستورالعمل موسوم بود (مستوفی ،1384 ،ج ،1ص.)423
بهطور کلی کتابچۀ دستورالعمل در اصطالح مالیۀ دورۀ صفویه و قاجار ،موارد زیر
را مشخص میکرد :سیاهه و ریز آنچه از نقد و جنس باید بهعنوان مالیات گرفته میشد
و نیز قواعد وصول و موقع دریافت مالیات و کیفیت مصرف آن (دهخدا ،1377 ،صص
.)10884-10883
دستورالعملها به دو شکل شفاهی و کتبی صادر میشدند .دستورالعملهای شفاهی
در قالب گفتاری به مأمور بیان میشدند و اهمیت فراوانی داشتند .اسناد دستورالعمل
کتبی چند نوع بودند؛ ولی بیشترین کاربرد آنها درزمینۀ امور مالی و امور سیاسی بود.
دستورالعملها ازلحاظ حجمی شامل دو نوع مفصل ،و مختصر بودند و ازلحاظ موضوعی
شامل دو نوع محرمانه ،و آشکارا میشدند (امینالدوله ،1391 ،ص .)70ازنظر تاریخی
واژۀ دستورالعمل مفهومی عمومی است که بر هر نوع ضابطه و قاعدهای اطالق میشود
(ساکما .)240/27731 ،293/39569 ،در اسناد دیپلماتیک این قواعد و ضوابط بنابر نوع
محتوا نامگذاری میشود و ساختار ظاهری نیز برایناساس انجام میشود.

.3دستورالعملهایدیپلامتیک

در نظام بینالملل چارهای جز تبعیت از قوانین مصوب دول قدرتمند نیست .قوانین
تصویبشدۀ دول معظم برای حکومتهای ضعیفتر حجت و برنامۀ راه است .این قواعد و
قوانین معموالً در کنگرهها ،کنفرانسها و دیگر مجامع بینالمللی در قالب بیانیه ،موافقتنامه
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و معاهده صادر میشود و سرپیچی از آنها فشارها و تبعات ناگواری برای کشور خاطی
دربر خواهد داشت .انگلیس و روسیه -بهعنوان دو قدرت جهانی صاحبنفوذ در ایران
دورۀ قاجار -بهدلیل منافع و مقاصد سیاسی خود حامی قاعدهمندشدن دستگاه بروکراسی
قاجار بودند؛ چون از این روزنه میتوانستند ایران را به رعایت مصوبات خود مقید کنند.
تشکیل وزارت امور خارجه راه مدرنسازی ایران را براساس مصوبات بینالمللی هموار
میکرد .روند تأسیس و نهادینهشدن تشکیالت وزارت خارجه خود داستانی مفصل
دارد (رجوع کنید به :خسرویزاده و قیصریان فرد ،1392 ،صص  .)62-41همگام با
نهادینهشدن تشکیالت دیپلماتیک در ایران و محوریتیافتن نام وزارت دول خارجه در
دورۀ ناصری ،منشأ صدور اسناد این وزارتخانه نیز همانند تشکیالت آن مستقل شد .برای
پیداکردن جایگاه در نظام نوین جهانی به تدوین قواعد و قوانینی منطبق با نظام بینالملل
نیاز است؛ زمینۀ بروز این قواعد جدید در اسناد وزارت خارجه جلوه مییابد؛ اسنادی که
ابزار همگامی با نهادها و ارگانهای بینالمللی است .یکی از این اسناد مهم دستورالعملها
هستند؛ این اسناد بنابر ماهیت و درجۀ محرمانگی به دو شکل شفاهی و کتبی صادر
میشوند که پیشتر نیز به آن اشاره شد.
دستورالعملهای شفاهی در اصطالح سندشناسی با عنوان مشافهه شناخته میشوند.
این دستورالعملها رودررو به فرد مأمور وظایف اعالم میشود و سندی مکتوب به او
تحویل داده نمیشود (بیهقی ،1374 ،ج ،1ص258؛ قائممقامی ،1350 ،صص .)98-97
پیکهای حکومتی اسناد مشافهه را به مناطق گوناگون کشور میبردند و دستور حاکم
را برای فرد مأمور میخواندند .در این اسناد جواب پرسشهای احتمالی مأمور هم
پیشبینی میشد تا پیک بتواند با رجوع به آن جواب ،پرسش احتمالی مأمور را پاسخ
دهد (قائممقامی ،1350 ،صص  .)98-97اثری از این نوع اسناد ارسالی پیدا نشد؛ فقط با
حدس و گمان میتوان اسناد دستورالعمل دیپلماتیک به مأمورین خفیۀ سیاسی و یا پارهای
از مالحظات برای سفرای خارجی را در این قالب دستورالعمل جای داد .اهمیت این اسناد
بر کسی پوشیده نیست ولی بهدلیل دسترسینداشتن به این نوع اسناد هرگونه توضیح و
تفسیری دراینباره تنها گمانهزنی است؛ بنابراین فقط دستورالعملهای مکتوب دیپلماتیک
را که حاصل و برآیند فعالیت دستگاه دیپلماسی است بررسی میشود.
این نوع دستورالعمل تحت نظارت وزارت امور خارجه تهیه و تدوین میشد و
اهمیت آن بهدلیل حساسیت کار مأموران وزارت خارجه و تأثیر آن بر وجهۀ بینالمللی
کشور دوچندان است .دستورالعملها نیز مانند دیگر اسناد وزارت امور خارجه در داخل
وزارتخانه تدوین میشد و در موارد مهم به صحۀ شاه میرسید (کمام .)76497 ،اصول و
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قواعدی که در اسناد دستورالعمل میآمد بهطور عموم چارچوب کاری مأمور وزارتخانه
را تعیین میکرد.
دستورالعملهای وزارت امور خارجه ازلحاظ ساختار محتوایی موضوعمحورند
و ازلحاظ ساختار ظاهری در دستورالعملهای مفصل بهصورت توضیحی و در
دستورالعملهایمختصربهصورتدفعهمشخصمیشوند.ساختارشکلیدستورالعملهای
مختصر و مفصل در دو تصویر زیر مشخص شدهاست .محتوای این نوع دستورالعملها
عمدت ًا کاربردی و برای مأمور دریافتکنندۀ آن الزماالجرا بود .نزدیکترین معنا و مفهوم
به واژۀ دستورالعمل را در مباحث دیپلماتیک ،قاعده ،چارچوب و قانون باید دانست که
برایناساس چهار نوع سند دستورالعمل قابلشناسایی است.

تصویر 1
ساختارعمومیدستورالعملهایمفصل
عنواندستورالعمل

وظایف و بیان نحوه استقبال از مامور خارجی
در منازل بین راه

عنوان
منازل
بین راه

تصویر 2
محل مهر و
ماه و سال تحریر

ساختارعمومیدستورالعملهایدفعهای
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 .3.1ساختار عمومی اسناد دستورالعمل دیپلامتیک

تفاوتهایی در محتوای چهار نوع سند دستورالعمل مذکور وجود دارد که به این تفاوتها
در ذیل هر نوع پرداخته خواهد شد .ولی اشتراکاتی نیز بین این اسناد وجود دارد و آن
محرمانهبودن مطالب دستورالعملها براساس درجۀ اهمیت سند است؛ برایناساس میتوان
اسناد دستورالعمل را نقشۀ راه نهادها و مأموران سیاسی دانست .این اسناد عمدت ًا تفسیر
بومیِ قوانین ،قواعد و ضوابط پیماننامههای بینالملل بود .هدف از صدور این اسناد
قاعدهمندکردن رفتار مأموران سیاسی در چارچوب نظام بینالملل بود .حکومت با صدور
اسناد دستورالعمل ،ثوابتی را تعیین میکند و بنابر مقتضای زمان و مکان حدی از اختیار را
برای مأموران سیاسی بهرسمیت میشناسد .این اسناد کلیات و جزئیات موردنیاز مأمور،
تذکرات الزم ،نحوۀ عمل و رفتار ،انتظارات حکومت از مأموریت و راههای رسیدن به
اهداف معین را مشخص میکند؛ همچنین اختصار و تفصیل دستورالعمل بنابر موضوع
مأموریت تعیین میشود.
ظاهر اسناد دستورالعمل نیز همانند محتوای آنها تفاوتهایی دارد که موردبحث قرار
خواهد گرفت؛ ولی مشترکات این نوع اسناد در چیست؟ آیا اسناد دستورالعمل ظاهری
منحصربهفرد دارند؟ یا فقط محتوای این اسناد هویت آنها را از دیگر اسناد جدا میکند؟
به قطع و یقین و باتوجهبه آنچه تاکنون گفته شد تفاوت این نوع اسناد با اسناد دیگر در
محتوای آنهاست و ظاهر این نوع اسناد در بیشتر دستورالعملها مشابه است .ارکان
ظاهری دستورالعمل عبارتاند از:
 .1تحمیدیه :عبارت تحمیدیه با عناوینی همچون «هو»« ،هو اهلل تعالی شأنُه»« ،بسماهلل
الرحمن الرحیم» و  ...مشخص میشود.
 .2خطابیه :در خطابیۀ این اسناد که عموم ًا با لفظ «دستورالعمل» میآیند نام مأمور و
مقام و رتبۀ او را میآورند.
 .3مقدمه :در مقدمه ،وظایف و تکالیف اولیۀ مأمور و خبر انتصابش به مأموریت را
بیان میکنند.
 .4متن :متون براساس موضوع مأموریت تدوین میشوند .وزارت امور خارجه در دورۀ
قاجار از دو قالب مختصر و مفصل استفاده میکرد .قالب مختصر ،مختص متون خبری بود و
در ذیل دفعه میآمد و قالب مفصل ،دستورالعملهای مشروح را پوشش میداد.
 .5تاریخ سند :معموالً در پایان متن ،تاریخ بهصورت قمری قید میشد.
 .6مهر وزیر امور خارجه :اسناد دستورالعملی که برای مأموران دیپلماتیک صادر
میشد عموم ًا به مهر وزیر امور خارجه مزین میشد.
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 .7مهر وزارت امور خارجه :در اسناد دستورالعمل مفصلی که برای نهادها و
ارگانهای وابستۀ دیپلماتیک صادر میشد ،مهر وزارت امور خارجه نقش میبست.

تصویر 3
منونۀ مهر وزارت امور خارجه برای تأیید
دستورالعمل

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

تصویر 4
منونۀ صحۀ شاه بر اسناد دستورالعمل

پساز تبیین ارکان مشترک ،در ادامه تفاوتهای چهار نوع دستورالعمل دیپلماتیک
بهصورت مجزا بررسی میشود.

 .3. 2دستورالعمل اجرای ترشیفات

آداب دیپلماتیک را باید مجموعهای از شیوههای برخورد در جشنها ،سوگواریها،
احترامات تشریفاتی ،پذیراییهای دیپلماتیک ،عناوین و نشانها و القاب رسمی دانست
که برای رؤسای کشورها ،اعضای سفارت و مأموران کشور میهمان در کشور میزبان اجرا
میشود .از اعضای سفارت و مأموران خارجی بهنسبت موقعیت و مقامشان پذیرایی و
توجه میشود .بهطور کلی تشریفات دیپلماتیک مجموعهقوانین و مقرراتی است که ریشه در
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« .1سنی» در معنای عالیرتبه و بلندمرتبه
و «جوانـب» نیز بهمعنای اطـراف و اکناف
آمدهاسـت .ایـن اصطلاح در دورۀ قاجـار
بهعنـوان صفتـی بـرای نشـاندادن عظمت
و بزرگـی همهجانبـۀ حاکـم کشـور (شـاه)
بـهکار میرفتـه و قبـلاز رواج کلمـۀ شـاه
کاربرد داشـته اسـت.

16

نزاکت دارد و در روابط بین دولتها ،رؤسای کشورها ،نمایندگان حکومتها ،دیپلماتها
و بین وزارت خارجه و نمایندگیهای خارجی اعمال میشود (ذوالعین ،1381 ،ص.)16
در روابط دیپلماتیک آداب از ضرورتها است؛ اسناد این حوزه عموم ًا دستوراتیاند که
برای مهماندارِ مأمور خارجی صادر شدهاند .این نوع دستورالعملها راهنمای مهماندار
در انجام وظایفش درقبال مأمور خارجی است .حل مسائل تشریفات ازقبیل نگارش و
تدوین دستورالعملهای مهمانداران سفرا ،تعیین مهماندار و تهیۀ لوازم پذیرایی و تشخیص
منزل سفرا و مأموران دول خارجه و قراردادهای مأمورین وزارتخانه تمام ًا بهعهدۀ دفتر
رسوم و تشریفات وزارت خارجه بهعنوان منشأ صادرکنندۀ اسناد تشریفات است (کمام،
 ،17500ص .)18در بین اسناد دیپلماتیک دو نوع دستورالعمل تشریفات برای پذیرایی از
سفرای خارجی وجود دارد که عبارتاند از -1 :دستورالعمل مهماندارانی که سفیر را از
بدو ورود تا دارالخالفه یا پایتخت حکومت قاجاری راهنمایی میکردند؛  -2دستورالعمل
اجرای تشریفات برای مهماندارانی که از بدو ورود سفیر به پایتخت تا روز شرفیابی همراه
سفیر بودند.
در دستورالعمل اولی ،مهمانداران با خطابهایی مانند «دستورالعمل مقربالخاقان
[نام مهماندار] مهماندارِ جناب ایلچیِ [اسم کشور اعزامکنندۀ سفیر]» و «دستورالعملِ
مقرب الحضرتالخاقانیه [نام مهماندار با منصب و مقام او] مهماندارِ
ِ
جناب [رتبۀ سفیر
و کشور او] که از [مکان ورود سفیر و آغاز مهمانداری مهماندار] به دارالخالفه میآید»
(نظریان و مرعشی ،1389 ،صص  )823-822مأمور پذیرایی از سفرا میشدند و باید
بنابه دستورالعملی که در اختیار داشتند بههنگام رسیدن به سفیر خود را اینگونه معرفی
نیالجوانب 1سرکارِ
ِ
اقدس همایون شاهنشاهی مأمورم که
میکردند« :من ازجانب َس ّ
ِ
ِ
شما را بهرسم ایلچی ِ
دولت علیه به
دولت [نام کشور اعزامکنندۀ سفیر] مأمور
گری
نیالجوانب سرکارِ
ِ
اقدس همایو ِن شاهنشاهی
احترام تمام بپذیرم ».یا «من ازجانب َس ّ
ِ
دولت علیه به احترام تمام بپذیرم» (نظریان و مرعشی،
مأمورم که شما را بهرسم مأمور
 ،1389صص  .)823-822تقریب ًا در اکثر دستورالعملهایی از این نوع ،چنین جمالت
یا جمالتی نزدیک به این مفهوم وجود دارد؛ درحالیکه در اسناد دستورالعملهای نوع
دوم این نوع معرفی ثبت نشدهاست ،بلکه وظایف مأموران پذیرایی و نحوۀ استقبال از
سفرا و وزرای مختار بنابرآنچه عرف نظام بینالملل و کشور ایران است بهصورت دفعه
و مختصر به رئیس و مأمور تشریفات داده میشد و در موقع شرفیابی سفرا ،رئیس دفتر
تشریفات بهاتفاق ایشیکآقاسیباشی با لباس رسمی ،آنها را به حضور شاه همراهی
میکردند (کمام ،17500 ،ص.)21
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بااینکه نمیتوان عنوان واحدی برای دستورالعملهای تشریفات قائل شد ،ولی معموالً

ِ
خطاب عمومیِ این نوع از دستورالعملها« ،صورت تشریفات»« ،تشریفات»،
عنوان و
«دستورالعمل تشریفات»« ،صورت پذیرایی» و  ...است (استادوخ ،کارتن  ،7پروندۀ ،33
صص  7و  11و  13و  22و .)25

تصویر 5
خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع اول

تصویر 6
خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع اول

تصویر 7
خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع دوم

تصویر 8
خطابیۀ دستورالعمل ترشیفات از نوع دوم

دستورالعمل تشریفات بهلحاظ محتوایی حاوی معرفی شخص مهماندار به مأمور
خارجی ،بررسی راهها و منازل بین راه ،نحوۀ محاسبۀ هزینههای 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 (مث ً
ال نگرفتن پاداش از مأمورین
خارجه مگر به اصرار آنهم 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
صاحبمنصبان و چگونگی برخورد با مأمورین خارجی ،نحوۀ شرفیابی به حضور شاه و...
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است (کمام .)16638 ،دقت در تعداد نفرات و مشخصکردن مأمورین استقبال ازجمله
1
فراشان ،یساوالن ،2شاطران 3و تعیین امورات مهم در تشریفات و آنچه
قوریَسا ُولباشی ّ ،
که افزون بر عرف تشریفات بینالملل به مهماندار محول میشود از مشخصههای محتوایی
این نوع دستورالعمل است (استادوخ ،کارتن  ،7پروندۀ  ،33ص.)11
ساختار سندی دستورالعملهای تشریفات بدین شیوه است و میتوان اطالعات
ارزندهای از آن دربارۀ رفتار و نحوۀ اجرای آداب دیپلماتیک بهدست آورد .دستورالعملهای
تشریفات بهلحاظ ساختار ظاهری در زمرۀ اسناد مختصر جای میگیرند و ازنظر شکلی
به شیوۀ عمدت ًا دفعهای نگارش میشوند .جزئیات این سبک و سیاق با بهرهگیری از متون
ترجمهشدۀ دورۀ ناصری تکمیل شد.

 .3.3دسـتورالعمل سـفرا و دیگـر مأموریـن دیپلامتیـک بـرای انجام امور سیاسـی و
بینالدولی

 .1رئیس ترشیفات
 .2یساول  :/yasāvol/مأمور ترشیفات
 .3شـاطر  :/šāter/پیادگانـی بـا لباسهـای
مخصوص که پیشـاپیش موکب پادشاهان و
امیـران میرفتهانـد.
 .4شـارژدافر ( :/šārždāfer/اسم)[فرانسوی:
( ]chargé d’affairesسیاسـی) [منسـوخ]
مأمور سیاسـی؛ کاردار.
 .5نـام دیگـر ایـن اصطلاح شـارژ دفـر
پارانرتیـم (کاردار موقـت) اسـت.
 .6نـام دیگـر ایـن اصطلاح ژنرال کنسـول یا
جرنال کنسـول اسـت.
 .7ویـس کنسـول ( :/viskonsul/اسـم)
[فرانسـوی( ]vice-Consule :سیاسـی)
[منسـوخ] نایـب کنسـول؛ کاردار.
 .8وکیـل کارپـردازی ،ایـن شـخص ازطـرف
کنسـول بـه خدمـت در شـهرها و بندرهـای
کوچـک مأمـور میشـود.
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مأمورین وزارت خارجه که به کشورهای دیگر اعزام میشوند براساس مراتب شأن و مقام
عبارتاند از :سفیرکبیر (نمایندۀ سلطان و پادشاه)؛ وزیرمختار و ایلچی (نمایندۀ دولت)؛
5
وزیر مقیم (نمایندۀ شخص وزیر خارجه)؛ شارژدافر( 4نمایندۀ وزارت خارجه)؛ شارژهدزافر
(نمایندۀ شخص وزیرمختار)؛ و مأمورین تجارتی شامل :کنسولژنرال6؛ کنسول اول و دوم؛
ویس کنسول 7و آژان کنسولر( 8ممتحنالدولۀ شقاقی ،1379 ،صص  .)14-13مهمانداران
از هرکدام از این مأمورین براساس عرف تعیینشدۀ بینالمللی بهنحوی خاص استقبال
میکردند و تشریفات را در حق آنها رعایت میکردند .میزان تشریفات به رتبه و اهمیت
مأموریت این مأمورین بستگی داشت .در ابتدای دوران قاجار و تأسیس وزارت دول
خارجه بهشکلی سنتی مراسم تشریفات انجام میشد ولی بهتدریج 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 کنگرههای بینالمللی همچون وین 1815م از دورۀ
ناصری به بعد رعایت شد (شهیدزاده ،1344 ،ص.)40
اسناد دستورالعملی که به سفرا و دیگر مأمورین سیاسی داده میشود بر دو نوع
تحریری و تقریری است .ارجحیت در مأموریتهای دیپلماتیک بر نوع دوم است که
مخاطرات کمتری برای کشور دربردارد .در حالت تقریری تمام نکات و ظرایفی که
شخص مأمور باید در طول مأموریتش انجام دهد به او ابالغ و به پرسشهای احتمالیاش
پاسخ داده میشود که همان دستورالعملهای شفاهی یا بهمفهوم سندشناسانۀ آن مشافهه
است ولی در نوع تحریری ،بههنگام عزیمت سفیر ،مکتوبی به او داده میشود که نحوۀ
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روابط با دولت محل مأموریت در آن آمدهاست .در این مکتوبات تغییروتحولی نباید روی
دهد مگر به اقتضای موقعیت .نقطۀ مشترک انواع دستورالعملها رگهای از محرمانهبودن
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 میشود ،مأمور سیاسی مسئولیت اجرای احکام را خود برعهده
میگیرد و شرححال و گزارش ایرادات اجرای دستورالعمل را برای دولت خود میفرستد
و منتظر صدور دستورالعمل جدید میشود (امینالدوله ،1391 ،ص .)68گاهی مأمورین
سیاسی میتوانند مخالف اوامر دستورالعمل کار کنند ولی بهشرطی که مخالف سیاست
اصلی دولت متبوعشان نباشد و در مواردی هم که نه دستورالعمل جوابگوست و نه کاری
میتوان کرد بهترین راهحل ،مسامحه و تعلل است که مأمورین سیاسی باید هنر آن را
داشته باشند (امینالدوله ،1391 ،صص  .)70-68دستورالعملهای سیاسی چند نوعاند:
مخصوص ،متعارفی ،مخفی ،ظاهری .در نوع اول و دوم مأمورین دیپلماتیک میتوانند
دراثنای گفتگوی دولتی یا زبانی یا با نوشته مطلبی بیان کنند ولی در نوع سوم مأمور
نمیتواند مکتوب دولتیاش را آشکار کند مگر اینکه از دولت خود اجازۀ این کار را
داشته باشد؛ و در نوع چهارم تکلیف همانگونهای است که در بند سوم آمد یعنی برای
اظهار دستورالعمل خود باید از دولت خود اجازه بگیرد (مرتنس ،1395 ،صص .)74-72
مأمورین خارجی موظفاند پساز اتمام مأموریت ،دستورالعمل خود را بهانضمام گزارش
مأموریت به وزارتخانه تحویل دهند.
ساختار ظاهری دستورالعملهای مأمورین خارجی از نوع مفصل و بهصورت
فقرهفقره یا فصلبهفصل است .در این نوع اسناد بهدلیل اهمیت مأموریت ،سبک و شیوۀ
دستورالعملهای مختصر نمیتواند جوابگوی پرسشهای سیاسی مأمور باشد؛ بنابراین
اسناد دستورالعمل سفرای اعزامی به دول خارجی باید از نوع مفصل و بهصورت توضیحی
باشد .محتوای این دستورات آگاهی به مأمور در انجام مأموریت ،تنظیم نحوۀ واکنش
مأمور به قضایا ،چگونگی بهدستآوردن اطالعات مهم ،گوشزدکردن شرایط ایدهآل و
مورددرخواست حکومت در مناسبات با دولت میزبان ،بررسی وضعیت همکاری و
همراهی دو دولت ،فهم نقشهها و توطئههای سیاسی و  ...است (ساکما،295/7267 ،
صص 28-25؛ نامههای امیرکبیر بهانضمام رسالۀ نوادراالمیر ،1371 ،صص .)237-235
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 .3.4دستورالعملهای خفیۀ سیاسی

این نوع از دستورالعمل در سطح باالی محرمانهبودن جای میگیرد .مأموران خفیه ،بهکلی
با دیگر مأمورین اعزامی به خارج متفاوتاند .سه دسته سفیر به مأموریتهای خارجی
اعزام میشوند که با درجههای سفارت عادی ،سفارت فوقالعاده و سفارت خفیّه به محل
مأموریت میروند (مارتسنگ1301 ،ق ،ص .)51در نوع سوم (سفارت خفیّه) وضعیت با
دو نوع دیگر متفاوت است .اشخاصی که برای سفارتهای خفیه اعزام میشوند میتوانند
مأمور رسمی وزارت خارجه باشند و یا میتوانند عاری از این رسمیت و مأمور مخفی
وزارت خارجۀ ایران باشند (مارتسنگ1301 ،ق ،ص)52؛ این افراد باید قابلاطمینان و
امینِ سفارت باشند.
سفارت این نوع از سفرا به دو گونه است:
 .1بدون اینکه رسم ًا و آشکارا سمت وزارت یا همان سفارت به آنها داده شود به
مأموریت فرستاده میشوند؛
 .2بعضی مواقع به آنها اجازه داده میشود درصورت لزوم مأموریت خود را آشکار
کنند.
در این نوع از سفارت ،مأمورین اعزامی بههیچوجه حق تقاضای تشریفات و انتظار
رسوم و امتیازات معمول را از دولت میزبان ندارند (امینالدوله ،1391 ،صص .)51-50
در قوانینالسفرا دربارۀ این مأمورین آمدهاست« :بعضیاوقات اشخاصی را به سفارت
میفرستند که در حق ایشان اطمینان کامل دارند ازجهت انجامدادن کارهای عمده؛ ولی
بیآنکه پادشاهی که به نزد وی مأمورند احترام سفارتی را در حق ایشان معمول بدارد ،مادام
که کارشان انجام نیافتهاست ازجهت پیشرفت عملشان .و بسا میشود که ازجهت مالحظۀ
بعضی جهات ،مأمور مخفی را که ظاهرا ً منصب دولتی ندارد ،دولتی قبول مینماید نه کسی
را که مأموریت وی آشکارا است؛ و دولتی که اطالع از خفیۀ مأموریت مخفی آن مأمور
بههم رساندهاست باید کمال اطمینان را به او بدهد و او هم توقع احترام ظاهری رسمی را
از آن دولت نداشته باشد» (مرتنس ،1395 ،ص .)57بهنظر میرسد دستورالعمل مأمورین
مخفی باید بهصورت مشافهه بوده باشد .چون مأموریت این افراد خطراتی داشت ،معموالً
ِ
مأموریت
نباید سندی بر جای میگذاشتند؛ همچنانکه در بند اول کتابچۀ دستورالعمل
ِ
هرات حاجی غالمعلیخان این نکته مشخص است .در این کتابچه آمدهاست که:
«باید از این دستورالعمل احدی غیر از خود حاجی غالمعلیخان مستحضر نشود.
خود او بخواند و نقش خاطر کند و در اجرای احکام آن اهتمام نماید .مأذون است که
این دستورالعمل را به مقربالخاقان قوامالدوله بنماید تا اگر چیزی هم در امورات متعلقه
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به خراسانْ او بداند بیفزاید َوا ِ ّل احدی نباید بداند» (مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران ،7576-32 ،ص .)1تأکید بر مخفیبودن دستورالعمل و اینکه تنها یک شخص
میتواند سند مأموریت را ببیند موضوع مهمی است که رعایتنکردن آن میتوانست
حکومت را وارد مشکالت ناخواسته کند .هرچند تعداد اندکی از این اسناد موجود است،
ولی اهمیت زیادی دارند؛ زیرا دغدغهها ،اقدامات و آمال و اهداف حکومت در این نوع
اسناد بدون پرده هویدا میشوند .ماهیت محرمانۀ سند و شاهد و گواهی که در مقدمۀ آن
است ظن و گمان را به سمت تقریریبودن این دستورالعمل میبرد و این یعنی بهصورت
زبانی ارکان مأموریت به مأمور گفته میشد و مأمور باید دستورات را نقش خاطر میکرد
و بدون دراختیارداشتن سند کتبی مأموریت را تمام میکرد.
ساختار ظاهری این نوع اسناد بهدلیل نیاز به توضیحات زیاد در زمرۀ دستورالعملهای
مفصل جای میگیرد .خطابیۀ سند دستورالعملهای مخفی مانند دیگر اسناد به شخص
مأمور است.

تصویر 9
منونۀخطابیۀدستورالعملهایخفیه

محتوای این نوع دستورالعمل عموم ًا فهم نیات سیاسی افراد و اشخاص و بررسی
اوضاعواحوال کشورها و پیشبینی احتماالت و شرح مس ّلمات بهصورت پنهانی و با استفاده
از مهرههای نفوذی در کشور مقصد است (مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران-32 ،
 ،7576صص .)14-1

 .3 .5دستورالعملهای راهنام برای نهادها و ارگانهای سیاسی

به قطع و یقین مهمترین نوع دستورالعملهای دیپلماتیک دوران قاجار را میتوان
دستورالعملهای راهنما برای نهادها و ارگانهای سیاسی دانست .در این نوع دستورالعمل
دستگاه دیپلماسی قاجاری با بهرهگیری از قواعد و قوانین بینالمللی به تدوین قواعد و
مقرراتی برای نظاممندشدن ادارات ذیربط خود اقدام میکند .ادارات و دوایری که تحت
نظارت وزارت امور خارجه فعالیت میکنند باید مجهز به قوانینی باشند که براساس آن،
خارج کشور و همچنین اتباع بیگانه را برای ورود و خروج به
امورات اتباع ایرانیِ داخل و
ِ
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ایران رفعورجوع کنند .بنابراین یکی از جلوههای حکومت در خارج از مرزها کارپردازی،
کنسولگری و سفارتخانهها هستند که رفتار مأمورین آن باید با قوانین بینالمللی هماهنگ
باشد .حکومت قاجار در راستای پیوستن به جریان دولت-ملت جهانی به آموزش و تجهیز
کارکنان وزارت خارجۀ خود نیاز داشت؛ ازاینرو عالوهبر صدور دستورالعمل برای اشخاص،
نهادها را نیز از یاد نبرده بود و به کار آنها اهتمام جدی داشت.
با نهادینهشدن تشکیالت دیپلماتیک در ایران لزوم توجه به ادارات و نهادهای وابسته
به وزارتخانه احساس شد؛ این در حالی است که تا قبلاز دورۀ ناصری حتی با تشکیل
وزارت خارجه این توجه محقق نشده بود و بیشتر فرمانهای مربوط به وزارت بهصورت
کلی و َد ِّ
رحد وظایف معمول به وزیر دول خارجه ابالغ میشد (رجوع کنید به :محیط
طباطبایی ،1339 ،دورۀ دوم ،شمارۀ 12؛ توکلی ،1328 ،صص .)58-54
دستورالعملهای نهادها و ارگانهای دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجۀ ایران
بهلحاظ شکلی بهصورت کتابچه صادر میشدند .در این اسناد ترتیب ادارات ،وظایف و
حدود اختیارات ادارات ذیربط معین میشد (کمام ،17500 ،صص  .)19-1کتابچههای
دستورالعمل نهادها از آغاز قاجار تا اواسط دورۀ ناصری زیرنظر صدراعظم تدوین میشد
و به صحۀ شاه میرسید .در این نوع دستورالعملها بهدلیل نبود بینشی درست از چارچوب
ساختاری وزارت خارجه بیشتر شرح وظایف وزیر امور خارجه به چشم میخورد تا
نهادی دیپلماتیک (بیانی ،1375 ،ج ،3صص  .)80-78با محوریتیافتن وزارت خارجه
در مسائل سیاسی و کسب استقالل نسبی و پیچیدهترشدن نظام دیوانساالری ایرانی،
ِ
دارالشورای کبرای دولتی ،صدراعظم و وزیر امور
اسناد دستورالعمل نهادها با تعیین
خارجه تدوین میشد .پساز مشروطه مجلس و نهاد وزارت امور خارجه مسئول طرح
و تأیید نظامنامههای کلی وزارتخانه شدند و وزارت خارجه شخص ًا مسئول تدوین
دستورالعملهای ارگانهای وابسته به وزارت در چارچوب معینشده ازسوی مجلس شد.
این نوع دستورالعملها در گروه دستورالعملهای مفصل جای دارند که در آن ،دستگاه
دیپلماسی به قوانین ادارات میپرداخت و سعی بر آن داشت تا چارچوب کلی اختیارات
مأمورین را مشخص کند .نمونۀ این دستورالعملها ،دستورالعمل تذکره است که بهدلیل
اهمیتش وزیر امور خارجه موظف بود آن را به صحۀ شاه هم برساند (کمام.)76497 ،

نتیجهگیری

سیر مدرنسازی دولت در ایران بهطور مشخص و بهتدریج در دورۀ قاجار آغاز شد.
رویارویی با غرب و آشنایی ایرانیان با پیشرفتهای نوین جهانی نقطۀ آغاز تحول در
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بنیانهای نظام سیاسی و تالش برای دستیابی به سطحی از دانش در راستای همگامی با
نظام جدید بینالملل بود .وزارت امور خارجه نمادی از تغییروتحول در دستگاه حکومتی
ایران عصر جدید است؛ تغییری که بهصورت پیوسته تاکنون نیز تداوم داشتهاست .حکومت
قاجار با تأسی از قوانین بینالمللی روندی روبهجلو را در مدرنسازی نهاد وزارت خارجه
طی کرد که نمود این نوسازی در اسناد وزارت امور خارجه قابلمشاهده است.
ِ
اهمیت وزارت خارجه در دورۀ قاجاراند.
دستورالعملها یکی از اسناد دیپلماتیک حائز
آنها یکی از این عرصههای نوسازیاند که از قالب سنتی و عرفی جامعۀ ایرانی به اسنادی
با چارچوب و مضمونهای مشخص تبدیل شدند .در این زمینه رجوع دولتمردان ایرانی
دیپلماسی به کتب تحریریافته نقشی اساسی داشت .ترجمه-تألیفهای چاپشده در
دورۀ قاجار چراغ راه دیپلماتهای ایرانی شد .بنابرآنچه که تاکنون بررسی کردیم اسناد
دستورالعملهای دیپلماتیک به چهار نوع تقسیم شدند .1 :دستورالعمل اجرای تشریفات؛
 .2دستورالعمل سفرا و دیگر مأمورین دیپلماتیک برای انجام امور سیاسی و بینالدولی؛
 .3دستورالعملهای خفیه؛  .4دستورالعملهای راهنما برای نهادها و ارگانهای سیاسی.
مشخصۀ ساختاری این اسناد ،موضوعمحوربودن آنهاست و بهلحاظ ظاهری در دو طیف
مفصل ،بهصورت توضیحی و مختصر ،بهصورت دفعه نمایان میشوند .منشأ صدور اسناد
دستورالعمل ،وزارت امور خارجه است .محتوای این اسناد قالب و صورتبندی آنها را
مشخص میکند؛ به تعبیری میتوان گفت در اسناد دستورالعمل ،ظاهر تابع محتواست .این
اسناد برای مأمورین دریافتکنندۀ آنها کاربردیاند و به بیانی چارچوب رفتار و اعمال
مأمور را طی مأموریتش مشخص میکنند؛ بااینحال گاهی در قِسم دوم و سوم این نوع
اسناد اختیاراتی به مأمور دریافتکننده داده میشد 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؛ بهشرط آنکه با ضوابط و باورهای سیاسی کشورش مخالف نباشد.
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ضامئم

 .1متحابّه ( :/motahābbe/صفت) [عربی:
متحابَّة] [قدیمی] دوست؛ یار.

سند شامرۀ 1
دستورالعمل صورت ترشیفات ورود
1
قونسولهایدولمتحابّه

24

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 109

دستورالعملهایدیپلامتیک
در ایران دورۀ قاجار

سند شامرۀ 2
دستورالعمل قاسمخان در سفارت
دولت عثامنی
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سند شامرۀ 3
بخشی از کتابچۀ دستورالعمل حاجی
غالمعلیخان مأمور مخفی ایران در هرات

سند شامرۀ 4
آغاز کتابچۀ دستورالعمل تذکرۀ مرور
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سند شامرۀ 4
انجام کتابچۀ دستورالعمل تذکرۀ مرور

اسناد

منابع

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران (ساکما) ،شماره سند240/49758 ،؛ 240/27731؛
293/39569؛ 370/1182؛ 293/125654؛ 295/7267؛ 999/28026؛ 999/27767؛ .93/998/327

مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارۀ بازیابی.7576-32 :
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه (استادوخ) ،کارتن  ،7پروندۀ .33
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (کمام) ،شمارۀ ثبت16638 ،؛ 17500؛ .76497
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کتاب

اتحادیه ،منصوره؛ روحی ،سعید .)1385( .در محضر شیخ فضلاهلل نوری :اسناد حقوقی عهد ناصری( .ج.)1
تهران :نشر تاریخ ایران.

اشپولر ،برتولد .)1373( .تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی( .ج( .)2جواد فالطوری و مریم میراحمدی،
مترجمان) .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسنبنعلی .)1367( .تاریخ منتظم ناصری( .ج( .)3محمداسماعیل رضوانی ،مصحح).
تهران :دنیای کتاب.

امینالدوله ،علیبنمحمد (میرزاعلیخان) .)1391( .راهنمای سفرا (مقررات و قوانین راجع به وزارت امور

خارجه)( .فرهاد طاهری ،کوششگر) .تهران :انتشارات کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی و انتشارات سفیر اردهال.

بیانی ،خانبابا .)1375( .پنجاه سال تاریخ ایران در دوره ناصری :مستند به اسناد تاریخی و آرشیوی( .ج.)3
تهران :نشر علم.

بیهقی ،محمدبنحسین (ابوالفضل) .)1374( .تاریخ بیهقی( .خلیل خطیب رهبر ،مصحح) .تهران :انتشارات
مهتاب.

جهانگیر ،امپراتور هند .)1359( .جهانگیرنامه :توزک جهانگیری( .محم ِد هاشم ،مصحح) .تهران :بنیاد فرهنگ
ایران.

خواندمیر ،غیاثالدینبنهمامالدین .)1380( .تاریخ حبیبالسیَر .تهران :انتشارات خیام.

دهخدا ،علیاکبر .)1377( .لغتنامۀ دهخدا .تهران :موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ذوالعین ،پرویز .)1381( .آداب و تشریفات دیپلماتیک .تهران :نشر میزان.

سالور ،قهرمانمیرزا (عینالسلطنه) .)1374( .روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه( .ج .)2تهران :انتشارات اساطیر.

فروغ اصفهانی ،مهدیبنباقر (محمدمهدی) .)1387( .فروغستان :دانشنامۀ فن استیفا و سیاق( .ایرج افشار،
کوششگر) .تهران :میراث مکتوب.

فلور ،ویلم .)1394( .تاریخچۀ مالی-مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه( .مرتضی کاظمی یزدی،
مترجم) .تهران :نشر تاریخ ایران.

قائممقامی ،جهانگیر .)1350( .مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی .تهران :انتشارات انجمن آثار ملی.

مارتسنگ1301( .ق) .رهنمای سفرا(.عبدالرسول منشی تبریزی ،مترجم) .بمبئی :بینا.

مرتنس ،بران .)1395( .قوانینالسفرا :رسالهای دربارۀ آداب دیپلماسی زمانۀ قاجار( .میرزاابراهیم ملکم،
مترجم)( .صباح خسرویزاده و فاطمه امیریپری ،کوششگران) .تهران :انتشارات مهاجر.

مستوفی ،عبداهلل .)1384( .شرح زندگانی من ،یا ،تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه( .ج .)1تهران:
انتشارات ز ّوار.
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مشکور ،محمدجواد .)1350( .اخبار سالجقۀ روم .تهران :کتابفروشی تهران.

میرزاسمیعا ،محمدسمیع .)1368( .تذکرةالملوک( .مسعود رجبنیا ،مترجم) .تهران :انتشارات امیرکبیر.

ممتحنالدولۀ شقاقی ،میرزامهدی .)1379( .مآثر مهدیه .تهران :وزارت امور خارجه.

نامههای امیرکبیر بهانضمام رسالۀ نوادراالمیر( .)1371( .سیدعلی آ ِلداود ،مصحح و تدوینگر) .تهران :نشر
تاریخ ایران.

نسوی ،محمدبناحمد .)1370( .نفثهالمصدور( .امیرحسین یزدگردی ،مصحح و توضیحدهنده) .تهران :نشر
ویراستار.

وحید قزوینی ،محمدطاهربنحسین .)1383( .تاریخ جهانآرای عباسی( .سعید میرمحمدصادق ،مصحح).
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مقاله

بینا« .)1377( .گوشهای از تاریخ مالیه در عصر قاجار :تهیه و تصویب کتابچۀ دستورالعمل» .پژوهشنامۀ
مالیات ،شمارۀ .19

توکلی ،احمد« .)1328( .تاریخچۀ وزارت امور خارجه و اولین اساسنامۀ آن» .نشریۀ وزارت امور خارجه،
شمارۀ دوم ،جلد اول.

خسرویزاده و هادی قیصریان فرد« .)1392( .تشکیالت وزارت خارجۀ ایران در دورۀ ناصری» .فصلنامۀ
مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال پنجم ،شمارۀ  ،17صص .62-41

شهیدزاده ،حسین« .)1344( .تشریفات دیپلماتیک در یک قرن پیش» .نشریۀ وزارت امور خارجه ،دورۀ سوم،
شمارۀ دوم.

محیط طباطبایی ،محمد« .)1339( .نخستین وزیر امور خارجۀ ایران» .نشریۀ وزارت خارجه ،دورۀ دوم،
شمارۀ .12

نظریان ،داود؛ مرعشی ،سیدمحمدحسین« .)1389( .دستورالعمل تشریفات ،آداب استقبال و پذیرایی از
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