آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
دوﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ۹۵ ،۱۴۰۰ـ ۱۲۰

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ِ

ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

ﺟﻨﮓﻫﺎی دو ﺳـﺎﻟﮥ اﯾـﺮان و ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ )۱۲۳۸-۱۲۳۶ق( ﺑـﺎ اﻣﻀـﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﮥ اول
ـﺎن ﺗﺮﮐــﯽ و ﻓﺎرﺳــﯽ ،دارای
ارزﻧــﺔاﻟﺮوم ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪ .ﻣــﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣــﻪ ،ﺑــﻪ دو زﺑـ ِ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ اﺧـﺘﻼفﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻨﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﻋﺎری از اﺑﻬﺎم از اﯾـﻦ ﻣﻌﺎﻫـﺪه در دﺳـﺘﺮس ﻧﯿﺴـﺖ.
ّ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨﻘﺢ از اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎر او ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ .او در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺪﯾـﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی ﻣـﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ در زﻣـﺎن او ﻫﻨـﻮز ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪه و در
دﺳﺘﺮس او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،و ﺳـﭙﺲ
در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻬﻢ و
ِ
ﻣﺎدۀ اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﯾﺮان ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎﻫﺪۀ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم ،ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۰/۵/۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۹/۱۷ :

* داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن salehi.nasr@gmail.com /
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﺮان ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اول ﺑـﺎ روﺳـﯿﻪ )۱۲۲۸ق( ،در ﺳـﺎل ۱۲۳۶ق ،درﮔﯿـﺮ ﺟﻨﮕـﯽ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ اﻧﻌﻘـﺎد ﻣﻌﺎﻫـﺪۀ اول ارزﻧـﺔاﻟﺮوم ) ۱۹ذﯾﻘﻌـﺪۀ (۱۲۳۸
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ در ﺷﻮرشﻫﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﯾﻮﻧﺎن ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ
آراﻣﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷـﯿﺪ زﻣﯿﻨـﮥ ﺑـﺮوز ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺤـﺮان و ﺗـﻨﺶ ﺑـﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪ .در ﻣﺮزﻫـﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ،رﺷﺘﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪۀ دوﺳﺘﯽ دو دوﻟﺖ ﺑﻮد .دوﻟﺘﻤـﺮدان اﯾـﺮان
ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺟﻨﮓﻫﺎی دوﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﭘﺎﺷﺎﯾﺎن وﻻﯾﺎت ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ّزوار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺣﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑـﺪﺗﺮ از ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ
ِ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﻔﺘﻮن دﻧﺒﻠﯽ .(۴۵۸ :۱۳۸۹ ،ﮐﻮﭼﺎﻧﺪن ﻃﻮاﯾﻒ ﺣﯿﺪراﻧﻠﻮ و ﺳﯿﺒﮑﯽ از ﺧﺎک
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان ﺷـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ارﺳـﺎل
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ِ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻼت ﻣﺰﺑـﻮر ﺷـﺪﻧﺪ )اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ.(۳۵۸ :۱۳۷۰ ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﻣﯿﺮزا دوﻟﺘﺸﺎه ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اﯾﻞ ﺣﯿﺪراﻧﻠﻮ ﻧﻮﺷﺖ:

دوﻟﺖ ﺧﺪاداد را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﻮش
آن ﻋﺎﻟﯿﺸﺄن اﯾﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﮥ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﮥ ِ
رﻓﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺖﺑﺮدار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ )ﻧﺼﯿﺮی.(۲۳۴/۱ :۱۳۶۶ ،

ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ّ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﻼت ﻣﺰﺑﻮر از اﯾـﺮان ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد
)ﻫﻤﺎن .(۲۳۰/۱ :وی در دو ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕﺮ ،ﺿـﻤﻦ ﺑﯿـﺎن ﻋﻠـﻞ ﮐـﺪورتﻫـﺎی ﻓﯿﻤـﺎﺑﯿﻦ ،ﻧﻮﺷـﺖ:
ً
ﻣﺼﻄﻔﯽآﻗﺎ واﻗﻌﻪﻧﮕﺎر را ﺑﺮای »اﻇﻬﺎر ﺻﻼح دو دوﻟﺖ ﻣـﺄﻣﻮرا رواﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ را
ﺣﺎﻟﯽ اوﻟﯿﺎی آن دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) «...ﻫﻤﺎن .(۲۴۴/۱ :ارﺳﺎل ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ و اﻋـﺰام ﺳـﻔﺮا ﺗـﺄﺛﯿﺮی در
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮥ ﭘﺎﺷﺎﯾﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﺮان ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺴـﯿﺞ ﻗـﻮا ﭘﺮداﺧـﺖ .واﻟـﯽ ارزروم ،ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠـﮥ اﯾـﺮان ،در
۱۱ذﯾﻘﻌﺪۀ ۱۲۳۶ق اﺣﻤﺪ اﻓﻨﺪی را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳـﺘﺎد .ﻋﺒـﺎسﻣﯿﺮزا در دﯾـﺪار ﺑـﺎ وی ،ﻫـﺪف از

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ٩٧ /

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ را ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و ﻧـﻪ ﭼﺸـﻢداﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺮزی و وﻻﯾـﺎت
ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ ﭘﺎﺷﺎﯾﺎن ﻣﺮزی ﮐﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﻟﯿـﺎن ارزروم و ﺑﻐـﺪاد ،ﮐـﻪ
ْ
ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل ﻫﻢﺟﻮاری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐـﺮد .اﺣﻤـﺪ اﻓﻨـﺪی ﺑـﺮای رﻓـﻊ اﺧـﺘﻼف
ﭘﺎﻧﺰده روز ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و آن ﻣﻬﻠﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ .ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف واﻟـﯽ ارزروم
دﻓﻊ وﻗﺖ اﺳﺖ ،وﻟﺬا ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن/۱ :ﺑﯿﺴﺖوﻧﻪ( .او اﺑﺘﺪا ،ﺑﺎ
اﻋﺰام ﺣﺎﺟﯽﻋﻠﯽﺑﯿﮏ ﺑـﻪ ارزروم ،ﻣﺤـﺎل ﭼﻬﺮﯾـﻖ را ﻃﻠـﺐ ﮐـﺮد ،اﻣـﺎ واﻟـﯽ ارزروم ﻓﺮﺳـﺘﺎدۀ
ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻄﻠﻨﻪ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد .درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖآﻣﯿـﺰ دوﻟـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎد ﭘﺎﺷـﺎﯾﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ و راﻫﯽ ﺟﺰ »ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ« آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ:

اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ آﺧﺮ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﻫﻤﮥ ﻋﻘﻼ و ﺧﺮدﻣﻨﺪان دﯾﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ِ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻠﯿﻎ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﺎﯾﺎن ﻣﻐﺮور ﮐﺮده ﺷـﻮد ،و ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎز
ّ
ﺑﻨﺎی ﻣﻮاﺣﺪت و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﻣﯿﺎن دو دوﻟﺖ دوران ﻋﺪت ﻧﻬﺎده ﮔﺮدد )ﻣﻔﺘـﻮن دﻧﺒﻠـﯽ:۱۳۸۹ ،
.(۴۷۹

ﭘﺲ ،ﺣﻤﻼت ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﻣﯿﺮزا ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ واﻟﯿـﺎن ﺳـﺮﮐﺶ ﺷـﺮق ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ از
ﻧﺎﺣﯿﮥ ارزروم و ﺑﻐﺪاد آﻏﺎز ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن (۴۶۱ :و در ﻋﺮض دو ﻣﺎه ،ﺗﺎ دوازدﻫﻢ ﺻـﻔﺮ ۱۲۳۷ق،
ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ،اﻟﺸﮑﺮد ،دﯾﺎدﯾﻦ ،ﻣﻼزﮔﺮد ،ﺑﺘﻠﯿﺲ ،ﻣﯿﮋ ،اﺧـﻼط ،ﻋـﺎدﻟﺠﻮاز ،ارﺟـﯿﺶ و ﺧﻨـﻮس ،ﺑـﺎ
ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻮاﺑﻊ و اﯾﻼت و ﺑﻠﻮﮐﺎت و رﻋﺎﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﺷﺪ .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺘﻠﯿﺲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(۴۶۷ :
ﺣﻤﻼت ﻗﻮای اﯾﺮان ﺑﻪ روم ،ﺑﺎ ّﻧﯿﺖ »ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮﺣﺪداران آن ﻣـﺮز و ﺑـﻮم« ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از »زﯾﺎدهﺳﺮی و زﯾﺎدهروی و ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﺳﻮءﺳﻠﻮک ﺧﻮد ﻧﺎدم ﺷﻮﻧﺪ] ،اﻣـﺎ[ ﺑﻌـﺪ از
وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻋﻨـﺎد اﻓﺰودﻧـﺪ« )ﻫﻤـﺎن .(۴۷۳ :ﺑﺎﺑﻌـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ
اﻧﺘﺼﺎب ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺳﺎﺑﻖ ،رﺋﻮفﭘﺎﺷﺎ ،ﺑﻪ واﻟﯿﮕﺮی ارزروم ،وی را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﭙﺎه اﯾـﺮان
اﻋﺰام ﮐﺮد .ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا در ﺷﻌﺒﺎن ۱۲۳۸ق از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑـﻪ ﺟﺒﻬـﮥ ﻧﺒـﺮد ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و ﺿـﻤﻦ ﺗﺜﺒﯿـﺖ
ُ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺣﺴﻦ ّﻧﯿﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ،ﻣﯿﺮزاﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﻣﺴـﺘﻮﻓﯽ را
»ﺑﺎ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻠﯿﻐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و رواﻧﮥ ارزﻧﺔاﻟﺮوم« ﮐﺮد )ﻫﻤﺎن .(۴۸۰ :ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ
اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ روز ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﯾـﺐاﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ داده
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اﯾﺮان ،وﯾـﻼک در ﻧﺎﻣـﮥ ۲۶ﻣﺤـﺮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از
ِ

٩٨

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

۱۲۳۸ق در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﻪ ا َ
ﺳـﺘﺮﻧﮕﻔﻮرد ،ﺳـﻔﯿﺮ
ِ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐـﺮده و ﺳـﻔﯿﺮ آﻣـﺎدۀ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻧﺎﻣﮥ ﺻﻔﺮ ۱۲۳۸ق ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺮوح درﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎی
اﯾﺮان را در ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )ﺗﯿﻤﻮری .(۴۶۵/۱ :۱۳۸۴ ،وی در ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ رﺋـﻮفﭘﺎﺷـﺎ،
ﺿﻤﻦ ﮔﻠﻪ از ﺧﻠﻒوﻋﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ،ﻧﻮﺷﺖ:
ﻫﻔﺖ ﻣﺎه از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان ﮔﺬﺷـﺖ ،ﺟـﻮاﺑﯽ از آن ﺟﻨـﺎب ﻧﺮﺳـﯿﺪ .ﭼـﻮن دوﺳـﺘﺪار
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺻﻠﺢﺟﻮ ﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤـﯽدارد ...ﭼـﻮن وﻗـﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻌﺠﯿﻠﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻋﻦﻗﺮﯾﺐ ﺧﻮنﻫﺎ رﯾﺨﺘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ...
)ﻫﻤﺎن.(۴۶۸-۴۶۷ :

ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ رﺋﻮفﭘﺎﺷﺎ ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺳﻠﻢ و ﺳﺎزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﮐﺎوش؛ و اﮔﺮ از آن ﻃـﺮف ﻫـﻢ ﻣﻘﺼـﻮد اﯾـﻦ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ در ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯿﻦ ﺣﻀـﻮر ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎﻣـﮥ دوﻟﺘـﯿﻦ
اﺻﻼح ذاتاﻟﺒﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪُ ...ﺣﺴﻦ ّﻧﯿﺖ و ﺿـﻤﯿﺮ ﯾـﺎر و ﻧﺎﺻـﺮ اﺳـﺖ و ﻃﺎﻟـﺐ ﺻـﻠﺢ ﻏﺎﻟـﺐ
)ﻧﺼﯿﺮی.(۲۷۵/۱ :۱۳۶۶ ،

ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﻪ و اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺟـﺪی اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﺑﺮﻗـﺮاری ﺻـﻠﺢ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی
اﺳﺘﺮﻧﮕﻔﻮرد ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮه ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺑـﺎ اﻋـﺰام ﻣﯿﺮزاﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﻣﺴـﺘﻮﻓﯽ آﺷـﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ارزﻧﺔاﻟﺮوم و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻣﻌﺎﻫﺪۀ اول ارزﻧـﺔاﻟﺮوم در  ۱۹ذﯾﻘﻌـﺪۀ ۱۲۳۸ق اﻣﻀـﺎ
ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ .ﻣـﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮرﺧﺎن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻪ ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از آﻧﻬﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣـﺘﻦ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،در ﻣﺤﺘﻮا ،ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﮐﻠﻤﺎت آن ،دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۰۲ﺳﺎل،
ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻨﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﻋﺎری از اﺑﻬﺎم از اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ .از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ،
ﻋﻨﻮان »ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﺎﻫﺪۀ اول ارزﻧـﺔاﻟﺮوم«
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ِ

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ٩٩ /

ّ
) (۱۳۵۲ﺗﻼش ﮐﺮد ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨﻘﺢ از اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺗﻼش او ﻗﺎﺑﻞ ﺳـﺘﺎﯾﺶ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ
ّ
ﮐﺎرش ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ او ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐـﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ را ﻧﺪﯾـﺪه اﺳـﺖ؛ و دوم
آنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎن او ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸـﺪه و در دﺳـﺘﺮس او ﻧﺒـﻮده
ﺟﺴـﺘﺎر ﺣﺎﺿـﺮ ،ﻧﺨﺴـﺖ ﭼﻨـﺪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن  ۴۸ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘﺎﻟـﮥ او ،در
ِ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ،و ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎدۀ اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﻪ
)/وﯾﺮاﺳﺖ( ﻣﻬﻢ و
ِ

ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
 .۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻓﯿﻤﺎ
ﻣﺂﺛﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪ

ﺑﻌﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ً
ً
ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎق و ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ -
اﻟﻮﺟﻮه ،از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد و در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر) ،...ﻣﻔﺘﻮن دﻧﺒﻠﯽ.(۴۹۱ :۱۳۸۹ ،
ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ّ
ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻧﺐ

ﺗﺎرﯾﺦ ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ

ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎﻗﺎت و
ً
ً
ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪودی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ
ّ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ّ
ّ
ﺗﻌﺮض در
ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد و در
ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره) ،...ﺧﺎوری ﺷﯿﺮازی.(۵۸۷/۱ :۱۳۸۰ ،
ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ّ
ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻧﺐ

اﮐﺴﯿﺮ اﻟﺘﻮارﯾﺦ

ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎق و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد .و در

روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ

ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ

ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره) ،...اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ.(۳۶۹ :۱۳۷۰ ،
ً
ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ اﮐﺴﯿﺮ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از »ﻣﺪاﺧﻠﻪ« ﮐﻠﻤﮥ »ﺟﺎﯾﺰ« آﻣﺪه اﺳﺖ
)ﻫﺪاﯾﺖ.(۷۸۱۲/۴ :۱۳۸۰ ،
ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ّ
ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت و ﺳﻨﺠﺎﻗﺎت
ً
ً
و ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪودی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ

١٠٠

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ّ
ّ
ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد .و در
ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض در
ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره) ،...ﺳﭙﻬﺮ.(۳۴۵/۱ :۱۳۹۰ ،
ﺟﺪول ۱

 .۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪات
دوﻟﺖ ّ
ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ﺑﺎ
دول ﺧﺎرﺟﻪ

ﻓﺼﻞ اول :ﭼﻮن ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر داﺧﻠﻪ دﯾﮕﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ
ﺧﻮاه ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺧﻮاه ﺑﮑﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ً
داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و
ً
وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﻧﺸﺪه و از
ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ از ﺣﻮاﻟﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان

ﻣﺰﺑﻮره) ،...ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ۱۳۲۶ ،ق.(۱۹۶ :
ً
ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ )ﻧﮏ .وﺣﯿﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ.(۱۵۸ :۱۳۵۰ ،
ﻫﺮ دو دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ

رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و
ﻋﺮاق

ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده آن ﻗﺮار دارد ،دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻣﺰاﺣﻤﺖآﻣﯿﺰ را ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری درﺑﺎرۀ ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻠﯽ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

)ﭘﺎرﺳﺎدوﺳﺖ.(۴۹۹ :۱۳۷۰ ،

١

ﺟﺪول ۲

 .۳ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻨﺎد

اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در

ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯽ

رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از

ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس و

ً
ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ

ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض و در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ

 .١ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﺎرﺳﺎدوﺳﺖ ﻣﺘﻦ را از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾـﻦ
اﺛﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
Parry, Clive. (1980). L.L.D. The Consolidated Treaty Series (Edited and Annotated), Vols. 31, 32,
33, 37, 73, 101, 204, 214, 215. Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York.

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١٠١ /

ﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

و ﻻﺣﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد ،و در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره) ،...ﻣﯿﺮزاﺻﺎﻟﺢ.(۲۷۲/۱ :۱۳۶۵ ،
ً
ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ »اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ «...اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﻨﺎد:
.(۲۹۵/۱ :۱۳۶۹
ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ

دو ﺳﺎل آﺧﺮ...

از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎل ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻬﺎت

ً
ً
ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦاﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از

ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد و در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره) ،...ﺗﯿﻤﻮری.(۴۸۲/۱ :۱۳۸۴ ،
ﺟﺪول ۳

 .۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

ّ
ﻣﺎدۀ اول :ﻃﺮﻓﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر
داﺧﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﯿﻤﺎﺑﻌﺪ از ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎل ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻬﺎت

ﻧﺴﺨﮥ ش ۲۷۷۵

ً
ً
ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از

ﻣﺠﻠﺲ

ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﯿﻠﮥ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد و در ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮره) ،...ص.(۳۳۹
ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻤﺎﺑﻌﺪ

ﻧﺴﺨﮥ ش ۱۵۳۹۷
ﻣﺠﻠﺲ

از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎل ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻬﺎت

ً
ً
ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از

ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد و در ﺣﻮال ﻣﺬﮐﻮره) ،...ص.(۱۵-۱۴
ﻣﺎدۀ اوﻟﯿﻪ :ﭼﻮن ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺴﺨﮥ ش ۱۶۷۸۴
ﻣﺠﻠﺲ

اوﻟﯿﺎی دوﻟﺘﯿﻦ را ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦﺑﻌﺪ از ﻃﺮف ﺑﻐﺪاد و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎﻗﺎت

ً
ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺮﺣﺪات ﻋﺮاﻗﯿﻦ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه و ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف

در اﻣﻮر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮑﺮده دﺳﺖ ﺗﻌﺮض و ﭘﺎی ﺗﺠﺎوز ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﺸﯿﺪه دارﻧﺪ و
ً
ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ وﻻﯾﺎت ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ را ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮐﺎنام ﻻﺣﻘﺎ از ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ

)ص.(۷
ً
ﻧﺴﺨﮥ ش  ۵ -۱۱۳۸ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﮥ ش ۱۶۷۸۴ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ )ﻧﮏ .ص.(۱۱
ﻣﻠﯽ

١٠٢

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻣﺎدۀ اول :ﻃﺮﻓﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﯿﻤﺎﺑﻌﺪ از ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺣﺪود داﺧﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و در ﺟﻤﻠﻪ

ﻧﺴﺨﮥ ش  ۱۵۸ﻣﻠﯽ
ً
ﻣﺤﺎل ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎق و ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب
ً
وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ّ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده و
و
در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد و در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره) ،...ص.(۲۱
ﺟﺪول ۴

 .۵ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﻓﺼﻞ اول :ﭼﻮن ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻧﻔﯿﺴﯽ

ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺧﻮاه ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺤﺎﻟﯽ

ً
ﮐﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب
ً
و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﻧﺸﺪه و از

ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ از ﺣﻮاﻟﯽ
ﻣﺰﺑﻮره.(۶۷۱ :۱۳۸۳) ،...
ﺟﻌﻔﺮی وﻟﺪاﻧﯽ

ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ را در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ ).(۴۶۷-۴۴۰ :۱۳۷۰
ﻣﺎدۀ اول :دوﻟﺘﯿﻦ ﻋﻠﯿﺘﯿﻦ را در اﻣﻮر داﺧﻠﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯽ

اﻣﯿﻦﭘﻮر

ﻣﺎﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از

ً
ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺣﺪود ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب و وﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﺟﻮه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض در ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و
٢

ﺑﻬﺮاﻣﯽ و ﻣﻈﻔﺮی

ﻻﺣﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﺸﻮد ودر ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره.(۱۰۷ :۱۳۹۴) ،...
ً
از ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )ﭼﺎپ ﺑﻬﺒﻮدی (۳۴۲-۳۴۰ :۱۳۵۳ ،ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
) .(۱۴ :۱۳۸۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺎدۀ اول در ﭼﺎپ ﺑﻬﺒﻮدی و ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۵

 .۶ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﮐﯽ

ﻣﺎدۀ اوﻟﯽ :ﻫﯿﭻ ﺑﺮ دوﻟﺘﮏ اﻣﻮر داﺧﻠﯿﻪﺳﻨﻪ آﺧﺮ دوﻟﺘﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺳﯽ ﺟﺎﺋﺰ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮدت

اوﻟﻤﺎﻣﻐﻠﻪ ﻓﯿﻤﺎﺑﻌﺪ ﮐﺮک ﺑﻐﺪاد ﺟﺎﻧﺒﻨﺪه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻃﺮﻓﻠﺮﯾﻨﻪ و ﮐﺮک ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺣﺪود

 .٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ اﺛﺮ وﺣﯿﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١٠٣ /
ً
داﺧﻠﻨﺪه ﺑﻮﻟﻨﺎن ﻣﺤﻠﻠﺮه و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻨﺠﺎﻗﻠﺮی ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﻨﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦاﻻﺳﺒﺎب و
ً
وﺟﻬﺎ ﻣﻦاﻟﻮﺟﻮه دوﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﻪ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض و ﺳﺎﺑﻖ و
ﻻﺣﻖ ﺳﻨﺠﺎق ﻣﺘﺼﺮﻓﻠﺮی ﺣﻘﻨﺪه ﺗﺼﺤﺐ  ٣اوﻟﻨﻤﯿﻪ و ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮره،...

)ﺟﻮدت۱۳۰۱ ،ق.(۲۷۰/۱۲ :
ﻣﻌﺎﻫﺪات

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮدت اﺳﺖ )۱۲۹۷ق :ج ،۳ﺟﺰو ،۱ص(۲

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ
ﺟﺪول ۶

ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
ْ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ارزﻧﺔاﻟﺮوم دارای ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﺳﺎس ،ﺷﺮط و ﻫﻔﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎدۀ اول ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﺎده
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت آن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ در ﺟﺪاول ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮرﻧـﮓ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻗﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣـﺎده ،ﮐﻠﻤـﻪﻫـﺎی »ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت« و »ﺗﺼـﺎﺣﺐ«
ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﺎ درک
ﮐﻠﻤـﺎت ﻣﺰﺑـﻮر زﯾـﺮ ﺑـﺎر ﻗﺒـﻮل ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺮﻓـﺖ و ﺿـﻤﻦ اﻋﺘـﺮاض ،ﺧﻮاﻫـﺎن
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم
ِ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ،ﺑﻪ ﻣﺘﻮن و اﺳﻨﺎد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ً
راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻔﺘﻮن دﻧﺒﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﺂﺛﺮ اﻟﺴـﻠﻄﺎﻧﯿﻪ
رواﯾـﺖ ﻣـﺎدۀ اول
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮرﺧـﺎن ﺑﻌـﺪ از او ،و ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،در ﺛﺒـﺖ و
ِ
اﻫﻤﯿﺖ زﺑـﺎن و ﮐـﺎرﺑﺮد واژﮔـﺎن در ﻣـﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ آﮔـﺎه
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ
ِ
ْ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪات »زﺑﺎن« ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻤﺘـﺎزی
دارد .در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،از زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑـﺎن
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬاﮐﺮات دو دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﻣﻌﺎﻫﺪات اﯾﺮان و
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧـﺘﻼف در ﻣﻔـﺎد
ً
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺟﻮع ﻣﯽﺷﺪ .اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ ﺑﻮد ،زﯾـﺮا در
ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪات ،ﺗﮏﺗﮏ ﮐﻠﻤﺎت از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و ﮐﻠﻤﺎت
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 .٣در ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ »ﺗﺼﺎﺣﺐ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺗﺼﺤﺐ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٠٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

از ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم اﮔﺮﭼﻪ دو ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾـﻦﮐـﻪ
آﯾﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﻫـﻢ ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟـﺎی ﺳـﺆال اﺳـﺖ .ﺳـﭙﻬﺮ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :دو ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﮕـﺎر دادﻧـﺪ« )ﺳـﭙﻬﺮ،
 .(۳۴۳/۱ :۱۳۹۰درﺳﺘﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻣﻮرﺧـﺎن دورۀ
ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ،ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ .ﺛﺒـﺖ ﻣـﺘﻦ
ﺗﺮﮐﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ »زﺑﺎن« در اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫـﺪات
وﻗﻮف داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐـﺮده و ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
ﮐﺴﯽ درﺻﺪد ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ دو ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫـﻢ در
زﺑﺎن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣـﺎل آنﮐـﻪ ﻗـﺪم اول در
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد )۱۳۵۲ش( ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ِ
ً
ﮑـﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﮕﺎرش آن اﺳﺖ .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ اﺻـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻓ ِ
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .او ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾـﺪ ،در ﺟﺴـﺖوﺟـﻮی ﺧـﻮد ﺑـﻪ »ﻣـﺘﻦ ﺳـﻮﻣﯽ از
ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ِ
ﱢ
ﻣﻌﺎﻫﺪه« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم و ﺻﻔﺤﺎت ]آن[ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬـﺮ او
و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۲۳۹ق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﭘـﯽ ﻧﺒـﺮده اﺳـﺖ«
)ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ .(۱۷ :۱۳۵۲ ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﯿﺪاﺷﺪن »ﻣﺘﻦ ﺳﻮم« را زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای آﻏـﺎز »ﭘـﮋوﻫﺶ
وﺳﯿﻊ« درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ »ﺟﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرۀ آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(۱۷-۱۶ :
وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑﻬﺎﻣـﺎت
ِ ِ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات و واژﮔﺎن ﻣﺎدۀ اول دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮد
درﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ »ﻣﺘﻦ ﺳﻮم« ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﯽﮐﺎﻫـﺪ .اﮔـﺮ
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮدت و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ( ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ ﻣـﺘﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺗﺮﮐﯽ ـ و ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ آن را ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮده

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١٠٥ /

اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ و ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﺳـﻠﻄﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ارﺳﺎﻟﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺘﺤﻌﻠـﯽﺷـﺎه ﻣﻮاﺟـﻪ
ﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه و ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺎ ّ
ﮐﻠﯿﺖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣـﺎدۀ اول آن
اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎدۀ اول ،دارای ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﻔﻬﻮم آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮرﺧﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ از ﻣﻌﻨـﺎی ﻣـﺘﻦ ،آن را
در آﺛﺎر ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﺴﺖ رواﯾﺖ آنﻫﺎ را ﻧﻘـﺪ و ﺳـﭙﺲ رواﯾـﺖ ﺻـﺤﯿﺢ را
ﻣﯽآورﯾﻢ.
 .۱در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﺟﺪول (۱رواﯾﺖ ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﺒـﻊ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ .ﻣـﺂﺛﺮ اﻟﺴـﻠﻄﺎﻧﯿﻪ را
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ زرﮔﺮی ﻧﮋاد ،و ﺳﻪ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ را ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼـﺎپ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در ﻫـﺮ
ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻦ ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت«» ،ﺳﻨﺠﺎق«ُ » ،ﻣ َﺘ ّ
ﺼﺮف« و »ﺗﺼﺎﺣﺐ« ﯾﮑﺴﺎن آﻣـﺪه
ً
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎق ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در دو ﻣﺘﻦ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻠﻤﮥ
»ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« اﺷﺎره ﻧﺸﺪه و در دو ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻏﻠﻂ و ﺑـﯽرﺑـﻂ از اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﻪ
ً
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زرﮔﺮیﻧﮋاد ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« را ﺑﺎ ﻣﻌﻨـﺎی آن در ﻣﺘـﻮن ﻓﺎرﺳـﯽ ﺧﻠـﻂ
ﮐــﺮده و آن را »ﺗﺮﺗﯿﺒــﺎت ﺣﺴــﺎب و ﺑــﺮوات دﯾــﻮاﻧﯽ« داﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ )زرﮔﺮیﻧــﮋاد:۱۳۸۹ ،
ﭘﺎورﻗﯽ.(۴۹۱

٤

ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت«» ،ﺳﻨﺠﺎق«ُ » ،ﻣ َﺘ ّﺼﺮف« و »ﺗﺼﺎﺣﺐ« ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ واژهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد
ً
دﯾﮕﺮ ،ﻋﯿﻨﺎ از ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﺗﺮﮐـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫـﺪۀ ﻓﺎرﺳـﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ .ﮐﻠﻤـﺎت »ﺗﻮﺟﯿـﻪ«،

»ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« و »ﺗﺼﺎﺣﺐ« در ﺳﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ،ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻋﺮﺑـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻟﻐـﻮی و اﺻـﻄﻼﺣﯽ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﮐﻠﻤﺎت »ﺳﻨﺠﺎق« و » ُﻣ َﺘ ّﺼﺮف« ﻫـﻢ از اﺻـﻄﻼﺣﺎت اداری و دﯾـﻮاﻧﯽ
ﻣﺨﺘﺺ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 .٤در ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢﺷﺪۀ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺂﺛﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪ اﺷـﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌـﺪدی راه ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ» :ﺗﺎﻣـﻪ« ﺑـﻪﺟـﺎی »ﻧﺎﻣـﻪ«،
»ﻣﻨﺎوﻟﻪ« ﺑﻪﺟﺎی »ﻣﺒﺎدﻟﻪ«» ،ﻓﻀﺎ« ﺑﻪﺟﺎی »ﻗﻀﺎ« ،ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن ﮐﻠﻤﮥ »ﺷﺮط« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐـﺎن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ،ﺟـﺎ
اﻓﺘﺎدن ﻋﺒﺎرت »ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪی ّ
ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳـﺖ« ﺑﻌـﺪ از »از ﺟﺎﻧـﺐ اﻣـﯿﻦ ﺻـﺮۀ ﻫﻤـﺎﯾﻮن« ،و در
ِ
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ » ۴۹۴رﺋﻮفﭘﺎﺷﺎ« ﺑﻪﺟﺎی »ﻧﺠﯿﺐ اﻓﻨﺪی« )ﻣﻔﺘﻮن دﻧﺒﻠﯽ.(۴۹۴-۴۸۹ :۱۳۸۹ ،

١٠٦
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۲در ﺑﺨﺶ دوم )ﺟﺪول (۲ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪ :آﺛـﺎر ﺣﺴـﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿـﺎ )ﻣﺆﺗﻤﻦاﻟﻤﻠـﮏ(،
وﺣﯿﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و ﮐﻠﯿﻮ َﭘﺮی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺎرﺳﺎدوﺳﺖ .اﺛﺮ ﻧﺨﺴـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻌﺎﻫـﺪات

دوﻟـﺖ ّ
ﻋﻠﯿـﮥ اﯾـﺮان ﺑـﺎ دول ﺧﺎرﺟـﻪ ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺣﺴـﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿـﺎ در ﺳــﺎل ۱۳۲۶ق ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷــﺪه و

ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ اﺛـﺮ،
ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻌﺎﻫﺪات در دو ﺳﺘﻮن و ﺑﻪ دو زﺑـﺎن آورده ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۱۱۶ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر آن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ »ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ«
ِ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ اﺷﮑﺎﻻت و اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎدۀ اول ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳـﺖ
ِ
و ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ .ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« در ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻠـﮥ ﮐﻠﯿـﺪی در ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﭘﯿﺮﻧﯿـﺎ
ُ
اﺷﮑﺎل و اﺑﻬﺎم ﺟـﺪی دارد .ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﺴـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣـﺎدۀ اول ،ﺑﺮﮔـﺮدان درﺳـﺖ ﮐﻠﻤـﮥ ﮐﻠﯿـﺪی
»ﺗﺼﺎﺣﺐ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﻤﺎﯾﺖ« اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺰﺑﻮر در ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﺑـﻪ
ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺛﺮ
وﺣﯿﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،روﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺎرﺳﺎدوﺳﺖ از ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪات
ْ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣـﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺗﺮﺟﻤـﻪ
دوﻟﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎدۀ اول در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﮑﺎل دارد .در ﺟﻤﻠﮥ »از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪاد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ« ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از دو دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﺷﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺎدۀ اول ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺰﺑـﻮر دﺧﺎﻟـﺖ ﮐﻨـﺪ .در
اداﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺗﻮاﺑـﻊ ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ در داﺧـﻞ
ﻣﺤﺪودۀ آن ﻗﺮار دارد ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« .ﻣﺘﺮﺟﻢ دو ﺟﻤﻠـﮥ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﻫـﻢ آورده
اﺳﺖ؛ ﺟﻤﻠﮥ اﺧﯿﺮ درﺳﺖ و ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻤﻠـﮥ »]دوﻟـﺖ اﯾـﺮان[
ّ
ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﯾـﺎ ﻗﺒﻠـﯽ آن ﻧـﻮاﺣﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ« ﻧﺎرﺳﺎﺳـﺖ.
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری درﺑﺎرۀ
اﺧﺘﯿﺎر« ﺻـﺮف؛
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺼﺐ« اﺳﺖ ﻧﻪ »
ﻣﻨﻈﻮر از »اﺧﺘﯿﺎر« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر از »اﺧﺘﯿﺎر«» ،
ِ
ِ

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١٠٧ /

و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ» :دوﻟﺖ اﯾـﺮان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧﺘﯿـﺎری در ﻧﺼـﺐ ُﻣ َﺘ ّ
ﺼـﺮﻓﺎن ﻗﺒﻠـﯽ و
ﺑﻌﺪی ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
 .۳در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد )ﺟﺪول (۳ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪ :ﻧﺨﺴـﺖ »اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ در

رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن
دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان و ﻫﻨﺮی وﯾﻼک ،ﮐﺎردار اﻧﮕﻠﯿﺲ ،در ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﯿﺮزاﺻـﺎﻟﺢ
ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت« را ﻣﻌـﺎدل »ﻋـﻮارض و ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎ« ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﻣﯿﺮزاﺻـﺎﻟﺢ:۱۳۶۵ ،
 (۳۸۰/۱و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﻪ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای او روﺷﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ ،در اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ »...ﺣﺪود ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺘﻦ در ﻣﻨﺒﻊ دوم )ﮔﺰﯾﺪۀ
اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺨﺴـﺖ اﺳـﺖ و در ﻣﻨﺒـﻊ ﺳـﻮم )دو ﺳـﺎل آﺧـﺮ:
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺳﺮ ﺟﺎن ﮐﻤﺒﻞ( ﻫﻢ ﺗﯿﻤﻮری ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم را
ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ  F. Q. 60. 570ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻟﻨﺪن اﺳـﺖ ،ﭼـﺎپ
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﯿﻤﻮری .(۴۸۶-۴۸۰/۱ :۱۳۸۴ ،در ﻣﺘﻦ ﻣﺰﺑـﻮر ﮐﻠﻤـﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت« ﺑـﻪ ﻏﻠـﻂ
ِ
»ﺗﻮﺟﻬﺎت« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺟﻤﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
 .۴در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ )ﺟـﺪول (۴ﭘـﻨﺞ ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪ :در دو ﻧﺴـﺨﻪ از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺗﻮﺟﻬﺎت« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در دو ﻧﺴـﺨﮥ
ﻣﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎق ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،از ﻧﻈﺮ
ِ

 .۵در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﺟﺪول (۵ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ً
ﺷﺪ :ﻧﻔﯿﺴﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪون ارﺟﺎع آورده و ﻣﺎدۀ اول در ﻣﺘﻦ او دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿـﺎ
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در اﺛـﺮ ﺟﻌﻔـﺮی وﻟـﺪاﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ دو ﻣـﺘﻦ ﮐﻠﻤـﮥ
ً
»ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﯿﻦﭘﻮر ،و ﺑﻬﺮاﻣﯽ ـ ﻣﻈﻔﺮی ،ﻣﺎدۀ اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻋﯿﻨﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ
اول ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺎدۀ اول ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۶در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ )ﺟﺪول (۶ﻫﻢ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪ :ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟـﻮدت و ﻣﻌﺎﻫـﺪات
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ .ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ

١٠٨

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ً
ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﻣـﺜﻼ ﻧـﮏ .(Soofizadeh, 2013 .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم ﻣﺘﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دارای ﯾـﮏ ﺗﺤﺮﯾـﺮ واﺣـﺪ ﺗﺮﮐـﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان دارای ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدۀ اول
اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﻦ ﺗﺮﮐﯽ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶﺗـﺮ،
ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ِ

ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺎدۀ اول را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐـﺮدﯾﻢ و ﻧﺸـﺎن دادﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻣﻮرﺧـﺎن ،و
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺑﺪون وﻗﻮف ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،آﻧﻬﺎ را در آﺛﺎر ﺧـﻮد آوردهاﻧـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ،
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺮﮔـﺮدان ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧـﻮد را از ﻣـﺎدۀ اول اراﺋـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 .۱ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮﺟﯿﻪ« )ج :ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت( در ﺗﺮﮐـﯽ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ،اﻋﻄـﺎی
رﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺼﺐ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﺼﺐ ﻓـﺮدی ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم و ﻣﻨﺼـﺐ اﺳـﺖ )ﺳـﺎﻣﯽ:۱۳۱۷ ،
 .(۴۴۸در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ّﻗﺒﻪ آﻟﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮای »ﺗﻮﺟﯿﻪ« داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

Memuriyt tâînlerı: tevcih vezir, beylerbeyi, sancak beylerine/Verilmiş olan
rütbeler (URL 1: tevcih).

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ـ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ردﻫﺎوس ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ را آورده اﺳﺖ.

٥

ﻧﺼـﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻮق ،ﻣﺮاد از »ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و
ِ
]واﻟﯿﺎن و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﺎﯾﺎن[ در ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ ٦.ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ
ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺑﻘﮥ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دورۀ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﯿﻢﭘﺎﺷﺎ ،ﺣـﺎﮐﻢ
اﻣﺎرت ﺑﺎﺑﺎن ،ﻣﻘﺎرن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻓﺸﺎرﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آوازۀ اﻗﺘﺪار ﻧﺎدرﺷﺎه ،در ﺻـﺪد ﺟﻠـﺐ

 .٥در ردﻫﺎوس در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺗﻮﺟﯿﻪ« آﻣﺪه اﺳـﺖRedhouse, 1999: ) coferring an office / appointment :
.(1165

 .٦در دﯾﻮانﺳﺎﻻری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ اﻓﺮاد ﻣﻨﺼﻮب در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻻﯾـﺎت ،در
ً
دﻓﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ» :ﯾﮑﺮﻣﯽ اوچ ﺳﻨﻪﺳﯽ ﺷﻮاﻟﻨﮏ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ« )ﻧﮏ .ﺟـﻮدت،
۱۲۷۴ق.(۳۴۱-۳۴۰/۹ :

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١٠٩ /

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺎﺑﺎن ﺑﺮآﻣـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺑـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎن ،اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻧﻔـﻮذ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﯾﺎﻓـﺖ )داﻧﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم :ذﯾﻞ »ﺑﺎﺑﺎن«( .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﺎ دورۀ ﻗﺎﺟـﺎر اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ و در دوران ﻓﺘﺤﻌﻠـﯽﺷـﺎه و
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮥ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .ﻣـﺎدۀ اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾـﺮان ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻌـﺪ از اﻧﻌﻘـﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻧﺼﺐ( واﻟﯿﺎن ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺣﻘـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
»
ِ
ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت« )ﺗﻌﯿﯿﻦ و ِ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدۀ اول ،اﯾﻞ و اﻣﺎرت ﺑﺎﺑﺎن ﮐﻪ »ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾـﺮان در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺣﯿﻄﮥ ﻗﺪرت درﺑﺎر اﯾﺮان ﺧﺎرج« ﺷﺪ )ﻧﺼـﯿﺮی.(۷/۲ :۱۳۶۸ ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه و ﺷﻤﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان او ﺑﻪ ﻣﺎدۀ اول اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.
 .۲ﺳﻨﺠﺎق :اﯾﻦ واژه از اﺻـﻄﻼﺣﺎت اداری و دﯾـﻮاﻧﯽ در دوﻟـﺖ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .در دورۀ
ﻣﺤﻤﻮد دوم ،ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،واﺣﺪﻫﺎی اداری ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو »اﯾﺎﻟـﺖ«» ،ﺳـﻨﺠﺎق«
ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﻠـﮏ ،اﺻـﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ واﺣـﺪ اداری دوﻟـﺖ
و »ﻗﻀﺎ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟـﻮد
ِ

واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺎق ،ﺗﺎ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ/ﻧـﻮزدﻫﻢ در
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ »ﺳﻨﺠﺎق« ﺑﻮد .ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ِ

دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻏﺮﺑـﯽ ،در ۱۲۸۱ق۱۸۶۴/م

ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺘﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ .در ۱۲۸۷ق۱۸۷۰/م ،واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻮﺟﺎق« )ﺑﺨﺶ/ﻧﺎﺣﯿﻪ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم اداری اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ )ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،رﺷﺪی و اﺷﺮف (۱۲ :۱۳۹۵ ،و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸـﻮری و ﻧﻈـﺎم
اداری دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد :اﯾﺎﻟﺖ ← ﺳﻨﺠﺎق ← ﻗﻀﺎ ← ﺑﻮﺟﺎق )ﻧﺎﺣﯿﻪ/ﺑﺨﺶ(.

ُ .۳ﻣ َﺘ َﺼ ّـﺮف :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﺳﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻔـﺎوت دارد .در
ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ اداری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣـﺄﻣﻮر ادارۀ ﺳـﻨﺠﺎق » ُﻣ َﺘ َﺼ ّـﺮف« ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﺪ.
» ُﻣ َﺘ َﺼ ّﺮﻓﻠﻖ« اﺷﺎره ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اداری ُﻣ َﺘ َﺼ ّـﺮف دارد :ﭘـﺎﺋﯿﻦﺗـﺮ از واﻟـﯽ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم
)ﺳﺎﻣﯽ.(۱۲۷۸ :۱۳۱۷ ،

ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺻﺎﺣﺐﺷﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ
 .۴ﺗﺼﺎﺣﺐ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

در ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎﺑﺮدی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻌﻞ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن از »ﺻﺎﺣﺐ« اﺳﺖ .ﺗﺼـﺎﺣﺐ در ﻟﻐـﺖ ﺑـﻪ
ً
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را از ﮐﻠﻤﮥ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

١١٠

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ّ
و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﻠﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )دﻫﺨﺪا :ذﯾﻞ »ﺗﺼﺎﺣﺐ«؛ ﻣﻌﯿﻦ :ذﯾـﻞ ﻫﻤـﺎن ﻣـﺪﺧﻞ(.
ﺗﺼﺎﺣﺐ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ ،رﻓﺎﻗﺖ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ )ذﯾﻞ »ﺗﺼﺎﺣﺐ«  .(URL 2:اﯾـﻦ
ﮐﻠﻤﻪ در ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﺮدن« ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﻧـﮏ.
ﺳﺎﻣﯽ .(۴۰۹-۴۰۸ :۱۳۱۷ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﮥ »دوﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﻪ ﻃﺮﻓﻨﺪن ] [...ﺳـﺎﺑﻖ
و ﻻﺣﻖ ﺳﻨﺠﺎق ﻣﺘﺼﺮﻓﻠﺮی ﺣﻘﻨﺪه ﺗﺼﺤﺐ ]/ﺗﺼﺎﺣﺐ[ اوﻟﻨﻤﯿﻪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮدُ » :ﻣ ّ
ﺘﺼـﺮﻓﯿﻦ
)/ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ( ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﺪی از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﻣﺎدۀ اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ

ﺑﺮﮔﺮدان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎدۀ اول

ﻣﺎدۀ اوﻟﯽ :ﻫﯿﭻ ﺑﺮ دوﻟﺘﮏ اﻣـﻮر داﺧﻠﯿـﻪﺳـﻨﻪ ﻣﺎدۀ اول :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘـﯽ ﺟـﺎﯾﺰ ﺑـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ در
آﺧـﺮ دوﻟﺘـﮏ ﻣﺪاﺧﻠــﻪﺳـﯽ ﺟـﺎﺋﺰ اوﻟﻤﺎﻣﻐﻠــﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دوﻟـﺖ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻓﯿﻤﺎﺑﻌـﺪ ،از ﻃـﺮف
ﻓﯿﻤﺎﺑﻌــﺪ ﮐــﺮک ﺑﻐــﺪاد ﺟﺎﻧﺒﻨــﺪه ﮐﺮدﺳــﺘﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﺧﻮاه از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ،و
ﺣﺪود ]ﮐﺮدﺳﺘﺎن[ واﻗـﻊ
ﻃﺮﻓﻠﺮﯾﻨــﻪ و ﮐــﺮک ﺑﺎﻟﺠﻤﻠــﻪ ﺣــﺪود داﺧﻠﻨــﺪه ﺧﻮاه ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ
ِ
ِ
ﻧﺼـﺐ ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ(
)/
ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت
ﺑﻮﻟﻨـــﺎن ﻣﺤﻠﻠـــﺮه و ﮐﺮدﺳـــﺘﺎن ﺳـــﻨﺠﺎﻗﻠﺮی اﺳـﺖ ،و ]ﻧﯿـﺰ[ درﺑــﺎرۀ
ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﻨــﻪ ﺳــﺒﺒﺎ ﻣــﻦاﻻﺳــﺒﺎب و وﺟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺳﻨﺠﺎقﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳـﺒﺎب و وﺟﻬـﺎ ﻣـﻦ
اﻟﻮﺟﻮه دوﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﻪ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز اﻟﻮﺟﻮه ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﺻـﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد؛ و از
و ﺗﻌﺮض و ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺳﻨﺠﺎق ﻣﺘﺼـﺮﻓﻠﺮی ُﻣ ّ
ﺘﺼﺮﻓﯿﻦ )/ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ( ﺳـﻨﺠﺎق]ﻫـﺎی[ ﺳـﺎﺑﻖ و ﻻﺣـﻖ
ﺣﻘﻨﺪه ﺗﺼﺤﺐ اوﻟﻨﻤﯿﻪ...

ﺗﺼﺎﺣﺐ )/ﺣﻤﺎﯾﺖ( ﻧﺸﻮد...

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در دو زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن،
ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دارای ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ،ﺗﻔـﺎوت در
ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎﻫﺪه ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ و اﺻـﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ اوﻟﯿﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﻣـﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎرش ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در واﻗﻊ ،ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان در ﻣﺬاﮐﺮات دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا در ﻣـﺘﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ایﺑﺴﺎ ﮐﻪ او و ﻫﯿﺌﺖ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺎدۀ اول را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .رﯾﺸـﮥ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺪان ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١١١ /

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻗﻠﻤـﺮو ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺎﯾـﻞ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﻣﺘﺎرﮐـﮥ ﺟﻨـﮓ
ً
داﺷﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐـﺎﻣﻼ ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑـﻮد؛ از ﺟﻤﻠـﻪ ،آﮔـﺎﻫﯽ
ﻣﯿﻠﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ و ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻫﺶ درآﻣـﺪ
ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا از ﺑﯽ ِ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮥ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾـﺮان و ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ در ﭘـﯽ ﻗﻄـﻊ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن دو ﮐﺸـﻮر
)آدﻣﯿﺖ.(۱۴۹ :۱۳۹۷ ،

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾـﺮان ،در  ۱۵ﺷـﻮال ۱۲۳۸ق وارد ارزروم
ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه در  ۱۹ذﯾﻘﻌـﺪه ۳۴ ،روز ﻃـﻮل ﮐﺸـﯿﺪ )ﺟـﻮدت۱۳۰۱ ،ق.(۸۸/۱۲ :
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻃﻮاﯾﻒ ﺳﯿﺒﮑﯽ و ﺣﯿﺪراﻧﻠﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺻﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻮد
ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﺟﻮدت :ﻫﻤﺎنﺟﺎ( .ﺑﻪﺟﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﺪک ،از روﻧـﺪ ﻣـﺬاﮐﺮات ،ﻫـﯿﭻ
ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی درﺑـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻣﺴـﺘﻮﻓﯽ آﺷـﺘﯿﺎﻧﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان در ﻣﺬاﮐﺮات و ﻧﺤﻮۀ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘـﯽ
ﺑﺮد .از ﻓﺤﻮای اﺳﻨﺎد ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺋﻮفﭘﺎﺷـﺎ ،او را ﻣـﺮدی
آداب ﻣﻨـﺎﻇﺮه و ﻓﻨـﻮن ﻣﺤـﺎوره ]و[ اﺳـﺘﺎد در ﻣﮑﺎﻟﻤــﮥ
»داﻧـﺎ و ﻋـﺎرف و واﻗـﻒ ]و[ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑــﻪ ِ

دوﻟﺖﻫﺎ« ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ،ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻔـﻮذ ﮐـﻼم و ﺳﯿﺎﺳـﺖداﻧـﯽ و دراﯾـﺖ و ﻗـﺪرت ﻓﮑـﺮی

رﺋﻮفﭘﺎﺷﺎ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ »ﮐـﺎری ﺧﻄﯿـﺮ«
داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ »ﻣﺰﯾﺪ دﻗﺖ و اﻫﺘﻤﺎم در آن ﺿﺮور« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢﻫـﺎ و
ﭘﺎﻓﺸﺎری در ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺎﺻﺪ ،دﭼﺎر »ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺗﺸﮑﯿﮏ« ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﻧﻌﮑـﺎس اﯾـﻦ ﺗﺰﻟـﺰل
روﺣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪروﺷﻨﯽ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺰارشﻫـﺎی وی ﻓﺮﺳـﺘﺎده
اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ )ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ .(۲۶ :۱۳۵۲ ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻧﺎﻣـﻪای ﮐـﻪ از ﺷـﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ُﻣﻨﺸـﯿﺎﻧﮥ
ً
اوﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺰارش ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺳﻌﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ،وی را ﺗﻘﻮﯾﺖ و او را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮش آﺷـﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺣـﺲ
ﻏﺮور و ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ،ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﮐﻮﭼﮏﺑﯿﻨﯽ او را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد )ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ،
 .(۹-۸ :۱۳۶۶وی ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻋﺰاﻣﯽ ﺧﻮد ،از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ »اوﺿﺎع اﯾﻨﺠـﺎ و

١١٢

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ ﻗﺎﻫﺮه را از آن ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج و اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻓﮑﺮ ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﺪ« و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »آن ﻋﺎﻟﯿﺠـﺎه ﮐـﺎری دﯾﮕـﺮ و
ﮔﺮﻓﺘﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد و ﮐﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ« ﮐﻨﺪ )ﻫﻤـﺎن .(۱۰ :در اداﻣـﮥ
ً
ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم را در ﺟﺮﯾﺎن
زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺎب زﻫﺎب و ﺷﻬﺮ زور ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﺧﻮاﺳـﺖ اراﺋـﮥ ﻃﺮﯾـﻖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم درﺑﺎرۀ زﻫﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ را ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ و »درﺑﺎب اﯾﻞ ﺑﺎﺑـﺎن و
وﻻﯾﺖ ﺷﻬﺮ زور و ﮐﻮی و ﺣﺮﯾﺮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ دﺳﺖ آن ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه از داﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﺎره و ﮔﺮﯾـﺰ
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻫﻢ اذن و اﺟﺎزت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺒﻬﻤـﻪ و ﻓﻘـﺮات ذواﺣﺘﻤـﺎﻟﯿﻦ در
ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زور ﻣﯿﺮزاﺋﯽ و ﻗﻮۀ اﻧﺸﺎﺋﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧـﺪ ،ﮐـﻪ راه ﺳـﺨﻦ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ّ
ﺗﺼﺮف و ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دارﯾﻢ ﺳـﻠﺐ ﻧﺸـﻮد ،و از روی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﻧﺸﻮد« )ﻫﻤﺎن .(۱۲ :ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺴـﺎس و ﺧﻄﯿـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻋﺰاﻣﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ »ﺻﻼح دوﻟﺖ و ﻣﻤﻠﮑـﺖ« را ﺑـﻪ او ﯾـﺎدآورد ﻣـﯽﺷـﻮد» :ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺟﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ دﺑﯿﺮ و ﺧﺎﻣﮥ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﯾﺎده از ﻫﺰار ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان
داﺷﺖ« )ﻫﻤﺎن.(۱۲ :
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨـﺪۀ اﯾﺮاﻧـﯽ ،ﻋﻠـﯽرﻏـﻢ ﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎ و ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫـﺎی
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎدۀ اول آن ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﯾـﺮان
ﺗﻀﯿﯿﻊ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺮوز در ﺟﻨﮓ،
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﻠﻮب در ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﺑـﺎرز ﭘﯿـﺮوزی در ﻣﯿـﺪان و ﺷﮑﺴـﺖ در
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮات در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺳـﻔﺎرتﻧﺎﻣـﻪای از ﺧـﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻢ از ﮐﻢّ وﮐﯿﻒ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .در ﻓﻘـﺪان اﺳـﻨﺎد
ﮐﺎﻓﯽ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ارزﯾﺎﺑﯽای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾـﺮان
در ﻣﺬاﮐﺮات ارزﻧﺔاﻟﺮوم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم ﺑـﻪﻧـﻮﻋﯽ در
ﭘﺎﺳﺦ او اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ از ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺧـﻮد در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١١٣ /

ً
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮدی ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪﺗـﺮ از او
ﺳﺮاغ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رواﻧﮥ ارزﻧﺔاﻟﺮوم ﮐﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺎن .(۸ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد از
او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش و ﮐﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻔﻪﻫﺎی ﺗﺮازوی
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ارزﻧﺔاﻟﺮوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪۀ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﮥ دﺑﯿـﺮی و ﻣﻨﺸـﯿﮕﺮی و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻨﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮥ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،وﻟﯽ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻓـﺮدی ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﮥ
ﺻﺪارت و آﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت آن ﺑﻮد .ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ رﺋـﻮفﭘﺎﺷـﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯽ ﭘﺮوردۀ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،و در ّ
ﻓﻦ ﻣـﺬاﮐﺮه و
ً
ﮔﻔﺘﮕﻮ از او ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺧﻮد را ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از او دﯾﺪ و ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑـﺰرگ
ّ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدد ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑـﻪ ﻋـﺮض ﻣـﻮﮐﻼن ﺧـﻮد رﺳـﺎﻧﺪ
)ﺣﮑﻤﺖ.(۱۳۴ :۱۳۹۰ ،
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ او را ﺗﺸـﻮق
و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻮش و ﮐﯿﺎﺳـﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ از ﻋﻬـﺪۀ ﺣﺮﯾـﻒ ﺑﺮآﯾـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮدی در ﮐﺎرزار دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﻣﻮﻓـﻖ
ﺣﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪۀ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻪﺑﺴﺎ او اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و داﺷﺘﻪﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ
ِ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮدی ،ﺑـﺮ ﻋﻠـﻢ و ّ
ﻓـﻦ ﻣـﺬاﮐﺮات
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪای ﺷﺪ ﮐـﻪ
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎدۀ آن اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﺪۀ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد.
واﮐﻨﺶ درﺑﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﯾـﺮان ﻣﻮﺟـﺐ »آﺷـﻔﺘﮕﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن او و ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ آﻧﻬـﺎ را
ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪای از ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ) ۱۹ذﯾﻘﻌﺪۀ ۱۲۳۸ق( ﺑـﺮای ﺑﺎﺑﻌـﺎﻟﯽ
ارﺳﺎل ﺷﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﮐـﺮد و ﻧﺠﯿـﺐ اﻓﻨـﺪی از ﺟﺎﻧـﺐ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای اﻣﻀﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬـﺮان آورد .ﻓﺘﺤﻌﻠـﯽﺷـﺎه ،ﺑﻌـﺪ از

١١٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻔﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮآﺷﻔﺖ و زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم را
از ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﮏ و اﺻﻼح آن ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﻌﺪد
ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ »ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ]ای[ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﻼح دو دوﻟﺖ اﺑﺪﻣﺒﺎﻧﯽ ] [...ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ درآورد...
ِ
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ،ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬـﺮ ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎه اﺳـﻼم ]ﺷـﺪ[ و در ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺳـﻔﯿﺮ ﻣﺰﺑـﻮر،
ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﻮج ﺧﺎﺻﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت روم ﻣﺄﻣﻮر و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﮥ ﻣﺒﺎرﮐـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ او
ﺳﭙﺮده ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺖ ﻧﺠﯿﺐ اﻓﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر ،رواﻧﮥ آن ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺷﺪ )ﺧـﺎوری ﺷـﯿﺮازی،
 .(۳۹۹-۳۹۸/۱ :۱۳۸۰ﺳﭙﻬﺮ ﻧﯿﺰ در رواﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺳﺨﻦ از اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده )ﺳﭙﻬﺮ (۳۴۴-۳۴۳/۱ :۱۳۹۰ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺿﺒﻂ ﮐـﺮده و
ً
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۹ذﯾﻘﻌﺪۀ ۱۲۳۸ق ،اﻓﺰوده اﺳﺖ...» :ﺗﺤﺮﯾﺮا ﻓﯽ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮ
رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﻨﮥ  ۱۲۳۹در داراﻟﺨﻼﻓﮥ ﻃﻬﺮان اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻣﺒﺎرﮐـﻪ در ﺣﻀـﻮر ﻧﺠﯿـﺐ اﻓﻨـﺪی،
ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۳۴۹/۱ :
ﺳﭙﻬﺮ در رواﯾﺖ ﺧﻮد درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺠﯿﺐ اﻓﻨﺪی در اواﺳـﻂ
ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯽ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ )ﺧﺎوری ﺷﯿﺮازی .(۳۹۸/۱ :۱۳۸۰ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ در
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ ﺳﭙﻬﺮ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاض ﺷﺎه »ﻣﺘﻦ دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم
ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ اوﻟﯿﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ] [...و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۹ذﯾﻘﻌﺪۀ  ۱۲۳۸ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﻣﻬﺮ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ و ﻧﺠﯿﺐ اﻓﻨﺪی ﺑـﻪ
اﺳﻼﻣﺒﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ دوم را ﺑﺠﺰ دﻧﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم  ۱۲۳۹ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺳـﺎﯾﺮ
ً
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ« )ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎﻣﯽ .(۳۴-۳۳ ،۱۳۵۲ ،وی
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪن »ﻣﺘﻦ ﺳﻮم« ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم و ﺻﻔﺤﺎت آن ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ او و ﻣﻮرخ دﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۲۳۹اﺳﺖ
٧

و اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺘﻦ دوم دارد.

وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد:
 .٧ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١١٥ /
ﻣﺘﻦ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر و اﺻﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﭼﺮا در ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از آن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ )ﻫﻤﺎن.(۳۸ :

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ از اﺻﺎﻟﺖ و ﺻﺤﺖ »ﻣﺘﻦ ﺳﻮم« اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،آن را ﺑـﻪ دو ﺗـﻦ از
ﻧﻮادﮔﺎن ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ »ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺘﻦ ]را[ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ« ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﻫﻮ .ﺑﻠﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻂ و ﻣﻬﺮ و اﻧﺸﺎء ﭘﺪر ﭘﺪرم ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﺷﺒﻬﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻋﺠﺐ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺴـﺨﮥ ﺑـﯽﻧﻈﯿـﺮ ﭼﯿﺴـﺖ؟ )ﻫﻤـﺎن:
.(۳۹

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر »ﻣﺘﻦ ﺳﻮم« و ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ آن ،ﺧـﻮد اذﻋـﺎن
دارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ »ﻣﺤﻘﻘـﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان][...ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی« درﺑﺎرۀ آن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ او ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺎزهای داﻣـﻦ
زد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﻨﺎد زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾـﺪه ﺑـﻮد :اﺳـﻨﺎد
ّ
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دوﻟﺘﻤـﺮدان اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﺣـﮏ و
اﺻﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ .ﭘﺲ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻀـﻮر ﻧﺠﯿـﺐ اﻓﻨـﺪی و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم ﻣـﻮرد
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪهای ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻣﺘﻦ دوم« ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ ،و اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ
اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ارﺳﺎل ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ،ﺑـﺮﺧﻼف
رواﯾﺖ ﺧﺎوری ﺷﯿﺮازی و ﺳﭙﻬﺮ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ،اﺳﻨﺎد و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از دوﻟﺘﻤﺮدان
اﯾﺮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ »اﺻـﻼح
ً
ﺟﺰوی« ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه ﮐـﻪ دوﻟﺘﻤـﺮدان اﯾـﺮان
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ،ﺿﻤﻦ اﻣﻀﺎ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﺮای اﺻـﻼح آن ﮐﺮدهاﻧـﺪ .اﺑﺘـﺪا ﺷـﺎه ،در
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻔﺮ ۱۲۳۹ق ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و
ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی وی ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﺷﺪ )ﻧﺼﯿﺮی.(۴۳-۴۲/۲ :۱۳۶۸ ،
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎمﻫﺎ را رﻓﻊ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺷـﺎه ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ

١١٦

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ّ
ﮐﻠﯿﺖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل دارد و ﻟﺬا »ﺟﻤﯿـﻊ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و ﺷـﺮوط ﮐـﻪ در ﺿـﻤﻦ وﺛﯿﻘـﮥ
ﻣﺮﺳﻠﮥ ﻣﺰﺑﻮر و ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻮد ،ﺣﯿﺜﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻤﻀـﯽ داﺷـﺘﻪ« اﺳـﺖ )ﻫﻤﺎنﺟـﺎ( .اﯾـﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوری ﺷﯿﺮازی و ﺳﭙﻬﺮ ،و ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮاﯾﯽ
ً
ﭼﻮن ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﮔﻮﯾـﺎی آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻮﻻ ﻣـﺘﻦ دوم و ﺳـﻮﻣﯽ از
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه در ارزروم و
ارﺳﺎل آن ﺑﺮای ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی دوﻟﺖ روم »در ﺑﺎب اﯾـﻞ
ﺑﺎﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖآﻣﯿﺰ و ّ
ﻣﻮدتاﻧﮕﯿﺰ« ﮐﺮد و ﻧﻈﺮ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای ﺣـﮏ و اﺻـﻼح ﻣـﺎدۀ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻞ ﺑﺎﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد» ،اﻣﻀـﺎی ُﻣﻬـﺮ ِﻣﻬﺮﺿـﯿﺎی ﺟﻬـﺎنآرای اﻗـﺪس را ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرﮐﯽ و
ﻣﯿﻤﻨﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻗﻼع و وﻻﯾﺎت را ّرد« ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ( .ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ

ﻣﺼـﻮب
ﻧﻈﺮ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه »ﺑﺮای ﺣﮏ و اﺻﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اﻣﻀﺎءﺷﺪه ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺎدﻟﮥ اﺳـﻨﺎد
ِ
آن و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ« ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اوﻟﯿـﺎی دوﻟـﺖ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ )ﺗﯿﻤـﻮری،
۴۷۴/۱ :۱۳۸۴؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .ﻧﺼﯿﺮی.(۵۴ ،۵۲ ،۴۹ ،۴۱ ،۳۸ ،۳۶ ،۳۳/۲ :۱۳۶۸ ،
ﻣﻀﻤﻮن ﻫﻤﮥ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ :ﺧﻮاﻫﺶ و درﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧـﻪ از
دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه در ارزروم .ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ
دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻧﮕﻔﻮرد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣـﺘﻦ آن در دﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ از
ﭘﺎﺳﺦ او در ۱۹رﺑﯿﻊاﻻول ۱۲۳۹ق ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐـﻪ آن ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﯽ از ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ ﺳـﻔﯿﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺬاﮐﺮات و اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی او ﺑﺮای اﺻـﻼح
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺮﻧﮕﻔﻮرد در ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺒﺴـﻮط ﺧـﻮد از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﺿﻤﻦ ّرد آن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ »ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾـﺮان را در ﮔـﺮو ﻣﺒﺎدﻟـﮥ ﻓـﻮری
ِ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ]ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ[« داﻧﺴﺖ )ﺗﯿﻤﻮری.(۴۷۶-۴۷۵/۱ :۱۳۸۴ ،
اﺳﻨﺎد
ِ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺘﺮﻧﮕﻔﻮرد ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻔـﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ،ﺷـﺎه و
ِ
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎء ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﺬا ﺿﻤﻦ اﻣﻀﺎء و ﺗﺼـﺪﯾﻖ
آن ،ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﺐﻧﻈﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اداﻣـﻪ دادﻧـﺪ.
اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۲۳۹ق اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١١٧ /

ﻧﺎﻣﻪای از اﺳﺘﺮﻧﮕﻔﻮرد ﺑﻪ ﻋﺒﺎسﻣﯿـﺮزا در دﺳـﺖ اﺳـﺖ ) ۱۹ذﯾﻘﻌـﺪۀ ۱۲۳۹ق( ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ
درﯾﺎﻓﺖ دو ﻧﺎﻣﻪ از او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ درﺑﺎرۀ اﻋﻼم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن
ﺑﺮای ﺳﻔﺎرت اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،و دﯾﮕﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺰاﻣﯽ اﯾﺮان )ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن( ﺑﺮای
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺮان )ﻫﻤﺎن.(۴۷۸-۴۷۷/۱ :
ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺰاﻣﯽ اﯾـﺮان ،در ۱۳ﺷـﻌﺒﺎن ]۱۲۳۹ق[ وارد اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺷﺪ )ﺟﻮدت۱۳۰۱ ،ق .(۹۹/۱۲ :وی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ،راﻫﯽ اﯾﺮان ﺷـﺪ .اﺻـﻞ ﻧﺎﻣـﮥ ﺳـﻠﻄﺎن ﮐـﻪ در ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ وزارت اﻣـﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻬﻢ در آﺛﺎر ﻣﻮرﺧـﺎن دورۀ
ً
ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺎﻣﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .از اﺷﺎرۀ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺎﺑﯽ
َ ُ
ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن ۱۲۳۹ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آﯾﮥ » َوأ ْوﻓـﻮا
ً
ْ
ﱠ ْ َ َ َ
ِﺑﺎﻟ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِإن اﻟ َﻌ ْﻬﺪ ﮐﺎن َﻣ ْﺴ ُﺌﻮﻻ« ]اﻹﺳﺮاء [۳۴ :آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﺮان« ،در اداﻣﻪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﺗﺼـﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮥ ﺷـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ درﮔـﺎه
ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﻨﺎﯾﺖاﺷﺘﻬﺎر ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن اﯾﺼﺎل و ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺷـﺪ«.
ﺧﻼﻓﺖﻗﺮ ِار ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ِ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻬﺮان اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه و ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن ﺑـﺎ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﺗﺼﺪﯾﻖﻧﺎﻣﻪ راﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد )اﺳﻨﺎد وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪۀ .(۵۳
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه رﯾﺨﺖ و ﺧﯿﺎل او را از
ﺑﻮدن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و اﺻﻼح آن راﺣﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اول
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ِ
ارزﻧﺔاﻟﺮوم ﺑﺮگ دﯾﮕﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه و
ﻧﺒﻮد دوﻟﺘﻤﺮدان آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ درک
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .در ِ
درﺳﺘﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎری ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺒﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪۀ اول ارزﻧﺔاﻟﺮوم ،ﺟﻨﮓﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻨـﻮز ﻣـﺘﻦ
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ّ
ﻣﻨﻘﺤﯽ از ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻣﺒﺴـﻮﻃﯽ ﮐﻮﺷـﯿﺪ ﻣـﺘﻦ
ّ
ﻣﻨﻘﺤﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺗﻼش او ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻣﺎ ﮐﺎرش ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎرﺳﺎﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﮥ ﻣﻮرﺧـﺎن
دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻣﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،زﺑﺎن ﺑـﻪ اﻋﺘـﺮاض ﮔﺸـﻮد و ﺧﻮاﻫـﺎن
اﺻﻼح آن ﺷﺪ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ،ﻣﺘﻦ دوﻣﯽ از ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣـﺪ .در
ً
ُﺟﺴﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻄﺎﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎرش ﻧﺸﺪ .اﺧﺘﻼف
در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺎری آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
َ
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ
در اﺻﻞ ،ﻧﻪ ﺑﻪ دو ِ
ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﻠﻤـﺎت ﺗﺮﮐـﯽ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ ﻫﯿﺌـﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ .ﻣـﺎدۀ اول ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﺗﻀﯿﯿﻊ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﺮآورده ﺷـﺪ .ﻃـﺮف ﭘﯿـﺮوز در
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﻠﻮب در ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﭘﯿﺮوزی در ﻣﯿﺪان و ﺷﮑﺴﺖ
در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ آدﻣﯿﺖ ،ﻓﺮﯾﺪون ) .(۱۳۹۷رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و روﺳﯿﻪ .۱۸۳۰-۱۸۱۵
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ّ
ﭘﻼﺳﯿﺪ .ﺗﻬﺮان :ﮔﺴﺘﺮه.
ـ اﺳﻨﺎد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﯾﺮان ،ﭘﺮوﻧﺪۀ  :۵۳ﻧﺎﻣﮥ )ﻃﻮﻣﺎر( ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه.
ـ اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻋﻠﯿﻘﻠﯽﻣﯿﺮزا ) .(۱۳۷۰اﮐﺴﯿﺮ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ۱۲۵۹ق( .ﺑﻪ
اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ .ﺗﻬﺮان :وﯾﺴﻤﻦ.
ـ اﻣﯿﻦﭘﻮر ،ﺻﺎﻟﺢ ) .(۱۳۹۴ﺟﻨﮓ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن .ﺗﻬﺮان :اﺣﺴﺎن.
ـ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،روحاﻟﻠﻪ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻈﻔﺮی )» .(۱۳۸۹رواﺑﻂ ﺣﮑﺎم اردﻻن ،اﻣﺎرت ﺑﺎﺑﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان و
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر )۱۲۶۶-۱۲۱۲ق(« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،س  ،۱۲ش :۴۵
.۲۴-۱
ـ ﭘﺎرﺳﺎدوﺳﺖ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ) .(۱۳۷۰رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و ﻋﺮاق .ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.

ﯾﮏ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت) ...ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ( ١١٩ /

ـ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ )ﻣﺆﺗﻤﻦاﻟﻤﻠﮏ( )۱۳۲۶ق( .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪات دوﻟﺖ ّ
ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ﺑﺎ دول ﺧﺎرﺟﻪ.
ﻃﻬﺮان :ﻣﻄﺒﻌﮥ ﻓﺎروس.
ـ ﺗﯿﻤﻮری ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) .(۱۳۸۴دو ﺳﺎل آﺧﺮ :ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺳﺮ ﺟﺎن ﮐﻤﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
درﺑﺎر اﯾﺮان ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۸۳۳-۳۴دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه( .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﺟﻌﻔﺮی وﻟﺪاﻧﯽ ،اﺻﻐﺮ ) .(۱۳۷۰ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﻋﺮاق .ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
ّ
در ﺳﻌﺎدت ]اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل[ :ﻣﻄﺒﻌﮥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ.
ـ ﺟﻮدت ،اﺣﻤﺪ )۱۳۰۱-۱۲۷۴ق( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮدتِ .
ـ ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )» .(۱۳۹۰رﻣﻮز دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در ﻧﺎﻣﮥ ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ« .در:
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮان .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﻣﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪاﻟﻬﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ.
ـ ﺧﺎوری ﺷﯿﺮازی ،ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ) .(۱۳۸۰ﺗﺎرﯾﺦ ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎﺻﺮ
اﻓﺸﺎرﻓﺮ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ج .۱زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد
ـ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )» .(۱۳۹۳ﺑﺎﺑﺎن«.
ِ
ﻋﺎدل .ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ و ّ
ـ دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(١٣٧٧ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ .ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﮐﺘﺮ ّ
ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪی .ﺗﻬﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ زرﮔﺮیﻧﮋاد ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ) .(۱۳۸۹ﺣﺎﺷﯿﻪ ← ﻣﻔﺘﻮن دﻧﺒﻠﯽ.
در ﺳﻌﺎدت ]اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل[ :اﻗﺪام ﻣﻄﺒﻌﻪﺳﯽ.
ـ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ )۱۳۱۷ق( .ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮﮐﯽِ .
ـ ﺳﭙﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻟﺴﺎناﻟﻤﻠﮏ ) .(۱۳۵۳ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ( .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
ﺑﻬﺒﻮدی .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۹۰ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ـ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ) .(۱۳۶۶ﻣﻨﺸﺂت ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﯾﻐﻤﺎﺋﯽ .ﺗﻬﺮان:
ﺷﺮق.
ـ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ )» .(۱۳۴۸ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« .در :ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ )از ﺟﻼﯾﺮﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﻬﻠﻮی( .ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۵۲ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﺎﻫﺪۀ اول ارزناﻟﺮوم )ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم(«.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،س  ،۸ش ) ۵ﭘﯿﺎﭘﯽ.۵۶-۱۳ :(۴۸ :
ـ ﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ) .(۱۳۶۹ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ـ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯽ )۱۲۹۷ق( .ج] ،۳اﺳﻼﻣﺒﻮل [:ﺟﺮﯾﺪه ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻌﻪﺳﯽ .دﺳﺘﺮﺳﯽ در:
https://www.loc.gov/resource/amedhamid2.437030409/?sp=3

ـ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ﻣﻔﺘﻮن دﻧﺒﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) .(۱۳۸۹ﻣﺂﺛﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎی اول اﯾﺮان و روس( .ﺗﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﺤﺸﯿﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ زرﮔﺮیﻧﮋاد .ﺗﻬﺮان :روزﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان.
ـ ﻣﯿﺮزاﺻﺎﻟﺢ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ )ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم( ) .(۱۳۶۵اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و
روس و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان.
ـ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ )ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯽ( ،ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪی )ﻗﻮل آﻏﺎﺳﯽ( و ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف )ﻣﻼزم( ).(۱۳۹۵
اﻃﻠﺲ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ رﺣﻤﯽ ﺗﮑﯿﻦ و ﯾﺎﺷﺎر ﺑﺎش .ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ
)و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( :ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم.
ـ ﻧﺼﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۶۸-۱۳۶۶اﺳﻨﺎد و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان )ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ( ،ج  ۱و .۲
ﺗﻬﺮان :ﮐﯿﻬﺎن.
ـ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ) .(۱۳۸۳ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ .ﺗﻬﺮان :اﻫﻮرا.
ـ وﺣﯿﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ) .(۱۳۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان از ﻋﻬﺪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﺎ
ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی .ﺗﻬﺮان :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
ـ ﻫﺪاﯾﺖ ،رﺿﺎﻗﻠﯽﺧﺎن ) .(۱۳۸۰ﺗﺎرﯾﺦ روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ﻧﺎﺻﺮی .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎنﻓﺮ،
ج  .۹ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ

ـ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﺣﺪی )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( .ﻧﺴﺨﮥ ش  ۲۷۷۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ـ ﺳﻮاد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ]ﻫﺎ[ .ﻧﺴﺨﮥ ش  ۱۵۳۹۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ـ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ .ﻧﺴﺨﮥ ش  ۱۶۷۸۴ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ.
ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  . ...ﻧﺴﺨﮥ ش  ۱۵۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .ﻧﺴﺨﮥ ش  ۵-۱۱۳۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.
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