
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۱۲۰ـ ۹۵، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یک عهدنامه، چند متن متفاوت

عهدنامۀ اول ارزن الرومةبررسی انتقادی متِن

*نصرالله صالحی

چکیده
بـا امضـای عهدنامـۀ اول )ق۱۲۳۸-۱۲۳۶(های دو سـالۀ ایـران و عثمـانیجنگ

ترکــی و فارســی، دارای ،مــتن عهدنامــه. ارزنــةالروم بــه پایــان رســید بــه دو زبــاِن
بـه چشـم هـایی نیز اخـتالفآن های مختلف فارسی نسخهدر وهایی استتفاوت

. نیسـتدسـترس در ایـن معاهـده هنوز متنی پیراسته و عاری از ابهام از . خوردمی
ح از این عهدنامه کوشیدای مقامی با انتشار مقالهمقائجهانگیر 

ّ
بـه دسـت متنی منق

او در بررسی خود متن ترکی عهدنامه را ندیـده . کار او ناقص و نارساست، امادهد
منتشـر نشـده و در هنـوز هـای مـتن عهدنامـه در زمـان او برخی از نسـخهواست

. دسترس او نبوده است
عهدنامه معرفی، و سـپس رتحریحاضر، نخست چند مقالۀ در  مهم و مختلِف

.اول عهدنامه که حاوی نکات کلیدی است، نقد و بررسی شده استۀماد

، معاهدات تاریخی، اسناد سیاسیاول ارزنةالرومۀایران، عثمانی، معاهد: هاواژهکلید

۱۷/۹/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۸/۵/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

salehi.nasr@gmail.com/ دانشگاه فرهنگیان دانشیار*
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مقدمه

گـی درگیـر جنق،۱۲۳۶در سـال،)ق۱۲۲۸(اول بـا روسـیه ایران هشت سال بعد از جنگ

) ۱۲۳۸ۀذیقعـد۱۹(این جنگ، با انعقـاد معاهـدۀ اول ارزنـةالروم . شدناخواسته با عثمانی

های بالکان و یونان، نیاز مبرم به دولت عثمانی به دلیل درگیری شدید در شورش. پایان یافت

گونـه بحـران و تـنش بـا کوشـید زمینـۀ بـروز هـرباید میوآرامش در مرزهای شرقی داشت

در مرزهـای . ین سیاست اجرا شدعکس ادر عمل، خود را مرتفع کند، گرچه همسایۀ شرقی

دولتمـردان ایـران . دوستی دو دولت بودۀشرقی، رشته وقایعی به قوع پیوست که خالف قاعد

ی دیگرها تالش بسیار کردند، اما هیچ یک مؤثر واقع نشد و مقدمات جنگبرای رفع اختالف

.فراهم شد

ن و عثمانیهای دوسالۀ ایراجنگ

هر سال بـدتر از سـال قبـل ،والیات شرقی عثمانی با زّوار ایرانی که عازم حج بودندپاشایاِن

نلو و سیبکی از خاک راکوچاندن طوایف حید). ۴۵۸: ۱۳۸۹مفتون دنبلی، (کردندرفتار می

ل آنهـا بـا ارسـا. بایزید، موجب خشم دولتمردان ایران شـدایران به عثمانی، به دستور حاکِم

). ۳۵۸: ۱۳۷۰ه، السـلطناعتضاد(های متعدد خواهان بازگرداندن ایالت مزبـور شـدند نامه

: میرزا دولتشاه به رئیس ایل حیدرانلو نوشتمحمدعلی
خداداد را برداشـته بـه سـمت مـوش  آن عالیشأن ایل چندین سالۀ ممالک محروسۀ دولِت

).۱/۲۳۴: ۱۳۶۶نصیری، (بردار خواهیم بود؟ رفته، چگونه دست

کیـد کـردازای به صدراعظم عثمانی بر تابعّیت ایالت مزبور میرزا در نامهعباس ایـران تأ

: هـای فیمـابین، نوشـتضـمن بیـان علـل کـدورت،وی در دو نامۀ دیگر). ۱/۲۳۰:همان(

روانـه سـاختیم کـه مراتـب را «نگار را برای آقا واقعهمصطفی
ً
اظهار صالح دو دولت مـأمورا

هـا و اعـزام سـفرا تـأثیری در ارسال نامـه). ۱/۲۴۴:همان(» ...دولت نمایدحالی اولیای آن

. تغییر رویۀ پاشایان عثمانی نداشت

والـی ارزروم، بـرای جلـوگیری از حملـۀ ایـران، در . ایران ناچار به بسـیج قـوا پرداخـت

ز یرزا در دیـدار بـا وی، هـدف امعبـاس. احمد افندی را به ایران فرسـتادق۱۲۳۶ۀذیقعد۱۱
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داشـت بـه منـاطق مـرزی و والیـات لشکرکشی را نه مخالفت با دولت عثمانی، و نـه چشـم

کنند و والیـان ارزروم و بغـداد، کـه شرقی، بلکه تأدیب پاشایان مرزی که خودسرانه عمل می

ا. ، توصیف کـردکنندجواری رفتار میبرخالف اصول هم
ْ

حمـد افنـدی بـرای رفـع اخـتالف

هدف والـی ارزروم که میرزا دریافت عباس. مهلت سپری شدآنوپانزده روز مهلت خواست

با ،او ابتدا). ونهیستب/۱:همان(برای حمله به قلمرو عثمانی آماده شدولذادفع وقت است،

والـی ارزروم فرسـتادۀ امـا بیک بـه ارزروم، محـال چهریـق را طلـب کـرد، علیاعزام حاجی

آمیـز دولـت ایـران بـا عنـاد پاشـایان ی مسـالمتهادرخواست. السطلنه را زندانی کردنایب

: آنها باقی نماند» گوشمالی«راهی جز ونتیجه ماندعثمانی بی
این کار تا آخر، منظور نظر نایب السلطنه همۀ عقال و خردمندان دیدند و دانستند که از اوِل

س از آن بـاز این بود که گوشمالی بلیغ و تنبیهی شایسته به پاشایان مغرور کرده شـود، و پـ
: ۱۳۸۹مفتـون دنبلـی، (بنای مواحدت و مسالمت میان دو دولت دوران عّدت نهاده گردد 

۴۷۹.(

میرزا برای تنبیه والیـان سـرکش شـرق عثمـانی از میرزا و محمدعلیپس، حمالت عباس

، ق۱۲۳۷و در عرض دو ماه، تا دوازدهم صـفر ) ۴۶۱:همان(وم و بغداد آغاز شد رناحیۀ ارز

بـا ،الشکرد، دیادین، مالزگرد، بتلیس، میژ، اخـالط، عـادلجواز، ارجـیش و خنـوسبایزید، 

مقام در مسجد جامع بتلیس بـه نـام قائم. جمیع توابع و ایالت و بلوکات و رعایا تصرف شد

). ۴۶۷:همان(شاه خطبه خواندفتحعلی

صـورت » ومتنبیه جزئی به سـرحدداران آن مـرز و بـ«حمالت قوای ایران به روم، با نّیت 

بعـد از ]امـا[روی و تصاحب و سوءسلوک خود نادم شوند، سری و زیادهزیاده«گرفت که از 

بابعـالی بـا ). ۴۷۳:همـان(»وقوع این حاالت، بیشتر از بیشتر به لجاجت و عنـاد افزودنـد

م، وی را برای مقابلـه بـا سـپاه ایـران وپاشا، به والیگری ارزرفئوانتصاب صدراعظم سابق، ر

از تبریز بـه جبهـۀ نبـرد بازگشـت و ضـمن تثبیـت ق۱۲۳۸میرزا در شعبان عباس. م کرداعزا

نّیت و پیشنهاد برقراری صلح، میرزامحمـدتقی مسـتوفی را مناطق فتح شده، برای ابراز ُحسن

فرستادۀ ). ۴۸۰:همان(کرد»با نصایح مشفقانه و فرمایشات بلیغه تعیین و روانۀ ارزنةالروم«

السـلطنه داده به او گفته شد تا چهل روز پاسخ درخواست نایـب. دتی بازگشتایران بعد از م

فرستادۀ ایران، ویـالک در نامـۀ . خواهد شد، اما چنین نشد محـرم ۲۶دو ماه بعد از بازگشِت
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سـفیر ، نگفوردسـتَرهـای متعـدد بـه ِابا ارسال نامـهکهمقام نوشتدر تبریز به قائمق ۱۲۳۸

ۀسـفیر آمـادو ل شدید ایران به برقراری صلح را خاطرنشـان کـرده تمایانگلیس در استانبول،

هـای طور مشروح درخواسـتبهق ۱۲۳۸مقام در نامۀ صفر قائم. دریافت نظرات ایران است

پاشـا، فئـووی در نامۀ دیگری بـه ر). ۱/۴۶۵: ۱۳۸۴تیموری، (ایران را در پنج بند بیان کرد

:صلح، نوشتوعده در پاسخ به درخواستضمن گله از خلف
چـون دوسـتدار .هفت ماه از مراجعت سفیر ایران گذشـت، جـوابی از آن جنـاب نرسـید

چـون وقـت ... داردی را پیشنهاد نموده، از این طریق دست برنمـییجوصلحۀهمیشه شیو
...ها ریختـه خواهـد شـدقریب خونبسیار تنگ است، اگر تعجیلی در این امر نشود، عن

.)۴۶۸-۴۶۷:همان(

:پاشا نوشتفئودر نامۀ مشابهی به رمیرزا نیزعباس
و اگر از آن طـرف هـم مقصـود ایـن ؛باشد، نه جنگ و کاوشمنظور ما سلم و سازش می

مملکتین حضـور یافتـه بـه موجـب اختیارنامـۀ دولتـین  باشد، معتمدان جانبین در سرحّد
صـلح غالـب نّیت و ضـمیر یـار و ناصـر اسـت و طالـب ُحسن... البین کننداصالح ذات

).۱/۲۷۵: ۱۳۶۶نصیری، (

های دو ساله و انعقاد عهدنامهپایان جنگ

های دو سالۀ ایران و عثمانی، با تمایـل جـدی ایـران بـرای برقـراری صـلح و پیگیـری جنگ

بـا اعـزام میرزامحمـدعلی مسـتوفی آشـتیانی بـه . برای آغاز مذاکره، پایان یافتاسترنگفورد

امضـا ق۱۲۳۸ۀذیقعـد۱۹ذاکره، معاهدۀ اول ارزنـةالروم درارزنةالروم و برگزاری مجلس م

بـا هـاییتفـاوت،ه استمنتشر شدترکیوفارسیدر ایران و عثمانی به که متن معاهده . شد

منـابع در مـتن عهدنامـه . دارنـدهایی های مختلف فارسی نیز اختالفمتن نسخه. هم دارند

منتشـر های جدیـدتاریخی و پژوهشتاریخی، مجموعۀ اسناد تاریخی، مجموعۀ معاهدات

.شده است

پژوهشگران معاصر، در هنگام ثبت و ضبط مـتن به تبعّیت از آنها، و مورخان دورۀ قاجار

سال، ۲۰۲بعد از گذشت .نکرده اندعهدنامه، در محتوا، جزئیات و کلمات آن، دقت کافی 

از پژوهشگران معاصـر، . نیستهنوز متنی پیراسته و عاری از ابهام از این عهدنامه در اختیار

» الرومةمتن دیگری از معاهدۀ اول ارزنـ«ای با عنواِنمقامی با انتشار مقالهقائمجهانگیر تنها 
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ح از این عهدنامه ارائه دهد) ۱۳۵۲(
ّ

تالش او قابل سـتایش اسـت، امـا . تالش کرد متنی منق

ت کارش
ّ
و دوم ا ندیـده اسـت؛ متن ترکـی عهدنامـه رکه اونخست آن: ناقص استبه دو عل

منتشر نشـده و در دسـترس او نبـوده هنوز های متن عهدنامه در زمان او برخی از نسخهکه آن

حاضـر، نخسـت چنـد ۴۸اکنون . است تحریـر سـال بعـد از انتشـار مقالـۀ او، در جسـتاِر

عهدنامـه کـه اولۀمـادشـود، و سـپس عهدنامه معرفی مـیاین مهم و مختلِف)ویراست(/

.شودمیات کلیدی و اساسی است، بررسی حاوی نک

متن عهدنامه در منابع و مآخذ

منابع تاریخی. ۱

السلطانیهمآثر

دولتین علیتین را در امور داخلۀ یکدیگر مداخله جایز نیست؛ فیما : اولۀماد

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

منباشدکردستان داخل حدود میو سنجاقتوجیهات
ً
من االسباب و وجها

ً
-، سببا

سابق و الحق متصرفینالوجوه، از طرف دولت علیۀ ایران مداخله و تجاوز و تعرض در

).۴۹۱: ۱۳۸۹مفتون دنبلی، (،...نشود و در حوالی مذکورتصاحب

تاریخ ذوالقرنین

فی ما بعد از جانب . مداخله نیستدولتین علّیتین را در امور داخله یکدیگر: اولۀماد

و سنجاقاتتوجیهاتاز جمله محالی که از بغداد و کردستان مداخله جایز نداشته 

منکردستان داخل حدودی باشد
ً
من، سببا

ً
الوجوه از طرف دولت االسباب و وجها

نشود و در تصاحبسابق و الحق متصّرفینعلّیه ایران مداخله و تجاوز و تعّرض در 

.)۱/۵۸۷: ۱۳۸۰خاوری شیرازی، (، ...لی مذکورهحوا

التواریخاکسیر

دولتین علّیتین را در امور داخله یکدیگر مداخله نیست فیما بعد از جانب : اولۀماد

و سنجاقتوجیهاتاز جمله محالی که از بغداد و کردستان مداخله جایز ندانسته 

الوجوه از طرف دولت جها مناالسباب و و، سببا منباشدکردستان داخل حدود می

و در . نشودتصاحب سابق و الحق متصرفینعلیه ایران مداخله و تجاوز و تعرض در 

.)۳۶۹: ۱۳۷۰ه، السلطناعتضاد(، ...حوالی مذکوره

همانند متن الصفاةروض
ً
آمده است» جایز«کلمۀ » مداخله«فقط بعد از ،استالتواریخ اکسیرعینا

).۴/۷۸۱۲: ۱۳۸۰هدایت، (

ناسخ التواریخ

فیما بعد از جانب . دولتین علّیتین را در امور داخلۀ یکدیگر مداخله نیست: اولۀماد

سنجاقاتو توجیهاتاز جمله محالی که ازبغداد و کردستان مداخله جایز نداشته، 

من،باشدو کردستان داخل حدودی 
ً
منسببا

ً
الوجوه از طرف دولت االسباب و وجها
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یۀ ا
ّ
و در . نشودتصاحبسابق و الحقمتصّرفینیران مداخله و تجاوز و تعرض درعل

.)۱/۳۴۵: ۱۳۹۰سپهر، (، ...حوالی مذکوره

۱جدول 

مجموعه معاهدات تاریخی. ۲

مجموعۀ معاهدات 

با ۀ ایراندولت علّی

هدول خارج

بعد چون هیچ دولتی نباید در امور داخله دیگری دخالت نماید من: فصل اول

اه به اطراف کردستان که جانب بغداد واقع است و خواه بکلیه محالی که خو 

منهای کردستان سنجاقداخل حدود میباشد و نیز به نواحی 
ً
االسباب و سببا

من
ً
الوجوه از طرف دولت ایران مداخله و تجاوز و تعرض نشده و ازوجها

از حوالی نشود و اگر حمایتهای مزبورهسابق و الحق سنجاقمتصرفین

.)۱۹۶:ق۱۳۲۶،پیرنیا(، ...مزبوره

های مجموعۀ عهدنامه

تاریخی ایران

همانند متن باالست 
ً
).۱۵۸: ۱۳۵۰وحید مازندرانی، . نک(عینا

های تاریخی ریشه

اختالفات ایران و 

عراق

از این .باشندهر دو دولت علیین مخالف دخالت در امور داخلی یکدیگر می

یخ هیچگونه مد همچنین . ای در مناطق بغداد و کردستان نباید بعمل آیداخلهتار

در مورد هر بخشی از توابع کردستان که در داخل محدوده آن قرار دارد، دولت 

آمیز را نیز اجازه نخواهد داد و ایران مداخله نخواهد کرد، و هیچ اقدام مزاحمت

هد داشتفعلی یا قبلی آن نواحی نخوامتصرفهیچگونه اختیاری دربارۀ 

١).۴۹۹: ۱۳۷۰پارسادوست، (

۲جدول 

مجموعۀ اسناد. ۳

اسناد رسمی در 

روابط سیاسی ایران 

با انگلیس و روس و 

عثمانی

فی . جایز نیستهیکدیگر مداخلۀدولتین علیتین را در امور داخل: اولۀماد

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

من االسباب و وجها منباشدنمیسنجاق کردستان داخل حدود وجیهاتت
ً
سببا

سابق متصرفینالوجوه از طرف دولت علیۀ ایران مداخله و تجاوز و تعرض و در

شناختی ایـن مشخصات کتاب.پارسادوست متن را از انگلیسی ترجمه و با متن فرانسه مقابله کرده استمنوچهر . ١

: 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.



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

.)۱/۲۷۲: ۱۳۶۵میرزاصالح، (، ...نشود، و در حوالی مذکورهتصاحبو الحق

اسناد سیاسی ۀگزید

ایران و عثمانی

همانند متن 
ً
: گزیدۀ اسناد. نک(است » ...اسناد رسمی در روابط سیاسی«عینا

۱۳۶۹ :۱/۲۹۵.(

...دو سال آخر

فیما بعد. دولتین علیتین را در امور داخلۀ یکدیگر مداخله جایز نیست: اولۀماد

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

منشندکردستان داخل حدود میباسنجاق
ً
منسببا

ً
الوجوه از االسباب و وجها

سابق و الحقمتصرفینطرف دولت علیه ایران مداخله و تعرض و تجاوز در

.)۱/۴۸۲: ۱۳۸۴تیموری، (، ...نشود و در حوالی مذکورهتصاحب
۳جدول 

های خطیمجموعه. ۴

۲۷۷۵نسخۀ ش 

مجلس

ه یکدیگر مداخله جایز نیست طرفین دولتین علیتین را در امور داخلّی: اولۀماد

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

منباشندکردستان داخل حدود میسنجاق
ً
منسببا

ً
الوجوه از االسباب و وجها

سابق و الحقمتصرفینطرف دولت عیلۀ ایران مداخله و تعرض و تجاوز در

.)۳۳۹ص(، ...له مذکورهنشود و در حواتصاحب

۱۵۳۹۷نسخۀ ش 

مجلس

دولتین علیتین را در امور داخلۀ یکدیگر مداخله جایز نیست فیمابعد : اولۀماد

توجهاتازدر جمله محال کهاز جانب بغداد و کردستان مداخله جایز ندانسته

منباشند کردستان داخل حدود میسنجاق
ً
منسببا

ً
الوجوه از االسباب وجها

سابق و الحقمتصرفینرف دولت علیه ایران مداخله و تعرض و تجاوز درط

).۱۵-۱۴ص(، ...نشود و در حوال مذکورهتصاحب

۱۶۷۸۴نسخۀ ش 

مجلس

دولتی دیگر مداخله جایز نیست ۀچون هیچ دولتی را در امور داخل: اولیهۀماد

سنجاقاتتوجیهاتاز طرف بغداد و بعد اولیای دولتین را الزم است که من

منوجها منکردستان و سرحدات عراقین
ً
االسباب دخل و تصرف الوجوه و سببا

در امور یکدیگر نکرده دست تعرض و پای تجاوز کوتاه و کشیده دارند و

کانمتصرفین
ً
نکنندتصاحبام الحقا از هیچ طرفوالیات جانبین را سابقا

).۷ص(

۵-۱۱۳۸نسخۀ ش 

ملی

همانند متن نسخ
ً
.)۱۱ص. نک(است مجلس۱۶۷۸۴ۀ شعینا
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ملی۱۵۸نسخۀ ش 

طرفین دولتین علیتین را در امور داخلۀ یکدیگر مداخله جایز نیست : اولۀماد

از بغداد و کردستان و حدود داخله آنها مداخله جایز ندانسته و در جمله فیمابعد

من او کردستان داخل حدود میباشندسنجاقتوجیهاتمحال که از 
ً
السباب سببا

من
ً
الوجوه از طرف دولت علّیه ایران مداخله و تعرض و تجاوز ننموده و و وجها

).۲۱ص(، ...نشود و در حوالی مذکورهتصاحبسابق و الحقمتصرفیندر
۴جدول 

های جدیدپژوهش. ۵

نفیسی

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

اه به اطراف کردستان که جانب بغداد واقع است و خواه به کلیۀ محالی خو بعد من

منهای کردستانسنجاقباشند و نیز به نواحی که داخل حدود می
ً
االسباب سببا

من
ً
الوجوه از طرف دولت ایران مداخله و تجاوز و تعرض نشده و ازو وجها

اگر از حوالی نشود و حمایتهای مزبورهسابق و الحق سنجاقمتصرفین

.)۶۷۱: ۱۳۸۳(، ...مزبوره

).۴۶۷-۴۴۰: ۱۳۷۰(را در پیوست کتاب آورده است پیرنیاهمان متن جعفری ولدانی

پورامین

فی . یکدیگر مداخله جایز نیستۀدولتین علیتین را در امور داخل: اولۀماد

که از از جانب بغداد و کردستان مداخله جایز ندانسته از جمله محالیمابعد

منباشدنمیکردستان داخل حدودسنجاقتوجیهات
ً
االسباب و وجها منسببا

سابق و متصرفینالوجوه از طرف دولت علیه ایران مداخله و تجاوز و تعرض در

٢).۱۰۷: ۱۳۹۴(، ...نشود ودر حوالی مذکورهتصاحبالحق

بهرامی و مظفری
نقل کرده) ۳۴۲-۳۴۰: ۱۳۵۳چاپ بهبودی، (التواریخناسخاز 

ً
اندعینا

اول در چاپ بهبودی و کیانفر همانند ۀمادبا این توضیح که ). ۱۴: ۱۳۸۹(

.است

۵جدول 

منابع ترکی. ۶

تاریخ جودت

سی جائز سنه آخر دولتک مداخلههیچ بر دولتک امور داخلیه: اولیۀماد

ینه و کرک بااولمامغله فیمابعد لجمله حدود کرک بغداد جانبنده کردستان طرفلر

.ستو معلوم نیست از چه منبعی نقل کرده انویسنده به اثر وحید مازندرانی ارجاع داده که اشتباه است. ٢
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منتوجیهاتنهسنجاقلریداخلنده بولنان محللره و کردستان 
ً
االسباب و سببا

من
ً
الوجوه دولت ایرانیه طرفندن مداخله و تجاوز و تعرض و سابق و وجها

، ...اولنمیه و حوالی مذکوره٣تصحبحقندهمتصرفلریالحق سنجاق

). ۱۲/۲۷۰: ق۱۳۰۱جودت، (

معاهدات 

سیمجموعه

)۲، ص۱جزو، ۳ج: ق۱۲۹۷(است تاریخ جودتد متن همانن

۶جدول 

بررسی انتقادی

ۀماد. الروم دارای مقدمه، اساس، شرط و هفت ماده استنةعهدنامۀ ارز
ْ

تـرین مـاده مهماول

،صورت پررنـگ برجسـته شـدهبهدر جداول باال ای که ویژه جملهتمام کلمات آن، به. است

» تصـاحب«و » توجیهـات«هـای در ایـن مـاده، کلمـه. سـتای دقیق انتخاب شده اگونهبه

بعد از انعقاد عهدنامه و ارسال آن به تهران، شخص شاه با درک . هستندکننده کلیدی و تعیین

مزبـور زیـر بـار قبـول عهدنامـه نرفـت خواهـان ،ضـمن اعتـراضومعنا و مفهـوم کلمـاِت

به متون و اسناد تـاریخی ،نعقادمتن معاهده کمی بعد از ا. تجدیدنظر و اصالح عهدنامه شد

نخستین مورخی است که متن عهدنامه را در . راه یافت
ً
السـلطانیهمآثرمفتون دنبلی احتماال

مـادۀ اول ،مورخـان بعـد از او، و نیـز محققـان معاصـر. ثبت کرده است در ثبـت و روایـِت

زبـان و کـاربرد واژگـان آناناگر. اندعهدنامه به خطا رفته گـاه به اهمیِت در مـتن عهدنامـه آ

جایگـاه ممتـازی » زبان«در تنظیم مفاد معاهداْت. شدندمرتکب چنین خطایی نمیبودند، 

عنوان زبـان زبان فرانسه به،مذاکرات چهارجانبۀ ایران و عثمانیدر دورۀ قاجار، از زمان. دارد

دات ایران و از آن پس، معاه. شدمذاکرات دو دولت انتخاب زبان معیار و مرجع ،دیپلماسی

شد و در صورت بروز اخـتالف در مفـاد عثمانی به سه زبان فارسی، ترکی و فرانسه نوشته می

درست و بجا بود، زیـرا در ایشیوهاتخاذ چنین . شدعهدنامه، به متن فرانسه رجوع می
ً
کامال

کلمات وتک کلمات از نظر حقوقی بار معنایی مشخص و معینی دارندمفاد معاهدات، تک

. دی نشوناختالفو باعثشوند که قابل تفسیر و تأویل نباشند ای انتخاب میگونههب

.آمده است» تصحب«رت به صو» تصاحب«در متن ترکی . ٣
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کـه اما ایـناز متن عهدنامۀ اول ارزنةالروم اگرچه دو تحریر ترکی و فارسی موجود است،

سـپهر . آیا عهدنامه در اصل بـه زبـان فارسـی هـم تحریـر شـده باشـد، جـای سـؤال اسـت

سـپهر، (» زبان پارسی و آن دیگر به لغت ترکی نگـار دادنـددو عهدنامه یکی به«: نویسدمی

سفانه هیچ یـک از مورخـان دورۀ أمت.استتردید محل درستی این روایت ). ۱/۳۴۳: ۱۳۹۰

ثبـت مـتن . انـد، متن ترکی عهدنامه را در آثار خود ثبت نکـردهانگاریبه سبب سهل،قاجار

در انعقاد معاهـدات » زبان«ه اهمیت ها نسبت بتوانست نشان دهد که آنکم میترکی دست

تـا کنـون سرایت کـرده ومحققان معاصر نیزآثار توجهی مورخان به بیاین . اندوقوف داشته

مقامی هـم در حتی جهانگیر قائم. کسی درصدد مقابلۀ دو متن فارسی و ترکی برنیامده است

عهدنامه نپرداخته استمسئلۀ به )ش۱۳۵۲(مقالۀ مهم خود کـه قـدم اول در ل آنحـا،زباِن

بـه فقائم. بررسی و تحلیل متن هر عهدنامه توجه به زبان نگارش آن است
ً
کـِرمقامی اصـوال

بـا اسـت نتوانسته های خود که در پژوهشاو . تحقیق دربارۀ متن ترکی عهدنامه نیفتاده است

ز مـتن سـومی ا«خـود بـه یوجـودر جسـت،عهدنامه کنار بیایـدهای متعدد فارسِیتحریر

میرزا ابوالقاسم قائم«دست یافته که » معاهده
ِّ

ممهور به مهـر او ]آن[مقام و صفحاتبه خط

» باشد، و تاکنون کسی به کیفیت آن پـی نبـرده اسـتمیق۱۲۳۹الثانی و تاریخ آن هم ربیع

پـژوهش «ای برای آغـاز را زمینه» متن سوم«شدن مقامی پیداقائم). ۱۷: ۱۳۵۲مقامی، قائم(

). ۱۷-۱۶:همان(» جای گفتگو دربارۀ آن بسیار است«که دانسته دربارۀ این معاهده » وسیع

فارسی عهدنامه دست یافتهتصور این ابوی  متِن بـه ابهامـات ، کوشیده است تـاکه به اصِل

کرد ت و واژگان مادۀ اول دقت میاالبته اگر او به سیاق عبار.مربوط به این معاهده پایان دهد

اگـر . کاهـدنیز چیزی از ابهامات مربوط بـه ایـن عهدنامـه نمـی» متن سوم«ه یافت کدرمی

شد که چرا متن معاهده داشت، با این پرسش مواجه میمقامی به متن ترکی دسترسی میقائم

ولـی مـتن ، یکسـان اسـت) سیمعاهدات مجموعهو تاریخ جودت(به زبان ترکی در منابع 

.ای متفاوت استهفارسی در منابع مختلف دارای تحریر

مطرح کرد که متن عهدنامه در اصل به زبان اتوان این فرضیه ردر پاسخ به این پرسش می

ت ایرانـی آن را بـه فارسـی ترجمـه کـرده ئنوشته شده و سپس هیـو نه ترکی و فارسیـترکی



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

دانیم که متن ترکی ارسالی به اسـتانبول بالفاصـله مـورد تأییـد و تصـدیق سـلطان می. است

شـاه مواجـه ثمانی قرار گرفت، اما متن ارسالی در تهران با اعتراض و عدم پذیرش فتحعلـیع

السلطنه با کلّیت عهدنامه موافق بودند، اما به مـادۀ اول آن دانیم که شاه و نایبشد، و باز می

لتمردان به معنا و وو کلمات کلیدی بود که شاه و دتاول، دارای جمالۀماد. اعتراض داشتند

گاهی ،محققانسپس هوم آن پی بردند، ولی مورخان و مف آن را مـتن،از معنـای دقیق بدون آ

سـپس روایـت صـحیح راوها را نقـد نخست روایت آندر اینجا . در آثار خود روایت کردند

.آوریممی

را السـلطانیهمـآثر. شـدذکـروایت چهـار منبـع ر) ۱جدول(بخش منابع تاریخی در . ۱

در هـر . انـدکردهچـاپ تصحیح و کیانفر را جمشید ژاد، و سه متن دیگر زرگری نغالمحسین

یکسان آمـده » تصاحب«و » ُمَتصّرف«، »سنجاق«، »توجیهات«چهار متن، کلمات کلیدی 

در . ت متفاوت استاست، اما سیاق جمال
ً
به معنای لغوی و اصطالحی کلمۀ دو متن اصال

از ایـن کلمـه ربـط کلی غلط و بـیعنایی بهمو در دو متن دیگر هماشاره نشده » توجیهات«

کلمۀ زرگری. ه شده استئارا
ً
را با معنـای آن در متـون فارسـی خلـط » توجیهات«نژاد ظاهرا

ــرده و آن را  ــوانی«ک ــروات دی ــاب و ب ــات حس ــت» ترتیب ــته اس ــژاد، زرگری(دانس : ۱۳۸۹ن

٤).۴۹۱پاورقی

هـای متعـدد همانند واژه» تصاحب«و » ُمَتّصرف«، »سنجاق«، »توجیهات«چهار کلمۀ 

از متن معاهدۀ ترکـی بـه مـتن معاهـدۀ فارسـی راه یافته،دیگر
ً
، »توجیـه«کلمـات . انـدعینا

در سه زبان ترکی، فارسـی و عربـی از نظـر لغـوی و اصـطالحی » تصاحب«و » توجیهات«

هـم از اصـطالحات اداری و دیـوانی » ُمَتّصرف«و » سنجاق«کلمات . معنای متفاوتی دارند

. ص دولت عثمانی استمخت

، »نامـه«جـای هبـ» تامـه«: راه یافتـه اسـتیاشـکاالت متعـددالسلطانیهمآثرعهدنامه در ۀشددر متن تصحیح. ٤

عنوان یکی از ارکـان عهدنامـه، جـا به» شرط«، جا افتادن کلمۀ »قضا«جای هب» فضا«، »مبادله«جای هب» مناوله«

و در ،»از جانـب امـین صـرۀ همـایون«بعـد از » به معرفت معتمدی متعّین که در میان آنهاسـت«ن عبارِتافتاد

.)۴۹۴-۴۸۹: ۱۳۸۹مفتون دنبلی، (» نجیب افندی«جای هب»پاشافئور«۴۹۴زیرنویس 
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، )الملـکمؤتمن(حسـین پیرنیـا آثـار: سه منبع معرفی شـد) ۲جدول(بخش دوم در . ۲

مجموعـۀ معاهـدات یعنـی اثر نخسـت . ترجمۀ پارسادوستکلیو َپری با وحید مازندرانی و 

ق منتشـر شــده و ۱۳۲۶در ســال تــألیف حسـین پیرنیـا هبـا دول خارجـۀ ایــراندولـت علّیـ

در ایـن اثـر، . ترین منبع در زمینۀ مجموعۀ معاهدات تاریخی ایران اسـتمترین و مهقدیمی

برخالف دیگر مجموعۀ معاهدات تاریخی، معاهدات در دو ستون و به دو زبـان آورده شـده 

اعتبار آن میزان سال از انتشار این اثر، هنوز کسی به نقد آن نپرداخته تا ۱۱۶با گذشت . است

ترکی با پیرنیامتن ترکی مقابلۀ نگارندۀ مقاله با. مشخص شود » سیمعاهدات مجموعه«متِن

اول نیز نادرسـت ۀترجمۀ فارسی ماد. هایی دارداشکاالت و افتادگیپیرنیاِنمتوجه شد که مت

پیرنیـاجملـۀ کلیـدی در ترجمـۀ ودر برگردان فارسی نیست» توجیهات«کلمۀ .و نارساست

اول، برگـردان درسـت کلمـۀ کلیـدی ۀمـۀ مـادتنهـا ُحسـن ترج. دارداشکال و ابهام جـدی 

های فارسـی معاهـده بـه کلمۀ مزبور در همه تحریر. است» حمایت«به معنای » تصاحب«

اثر های تاریخی ایرانمجموعۀ عهدنامهیعنی منبع دوم، .همان شکل متن عثمانی آمده است

.استپیرنیا متنوحید مازندرانی، رونویسی از 

معاهـدات همجموعدوست از متن انگلیسی معاهده است که در منبع سوم، ترجمۀ پارسا

را با مـتن فرانسـه مقابلـه و ترجمـه یمتن انگلیسمترجْم. استمنتشر شدهدر آمریکا دولتی

ای در گونه مداخلهچاز این تاریخ هی«در جملۀ . اشکال داردهاول در ترجمۀماد. کرده است

توان استنباط کـرد میوفاعل جمله نامعلوم است»مناطق بغداد و کردستان نباید به عمل آید

که متن درحالی،یک از دو دولت ایران و عثمانی نباید در مناطق یادشده دخالت کنندکه هیچ

در . اول صراحت به این دارد که دولت ایران نباید در منـاطق مزبـور دخالـت کنـدۀترکی ماد

شـی از توابـع کردسـتان کـه در داخـل همچنین در مورد هر بخ«: این جمله آمده استۀادام

مترجم دو جملـۀ مغـایر هـم آورده .»محدودۀ آن قرار دارد، دولت ایران مداخله نخواهد کرد

]دولـت ایـران[«همچنـین جملـۀ. جملۀ اخیر درست و جملۀ قبلی نادرسـت اسـت؛است

. نارساسـت» هیچگونه اختیاری دربارۀ متصّرف فعلی یـا قبلـی آن نـواحی نخواهـد داشـت

نصب«، »اختیار«چیست؟ منظور از » اختیار«منظور از  ؛ صـرف» اختیاِر«است نه » اختیاِر
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دولت ایـران هیچگونـه اختیـاری در نصـب ُمَتصـّرفان قبلـی و «: شدترجمه میچنین باید و

.»بعدی نواحی یادشده نخواهد داشت

ر اسـناد رسـمی د«نخسـت : سه منبع معرفی شـد)۳جدول(بخش مجموعه اسناد در . ۳

هـایی اسـت کـه میـان ای از نامهکه مجموعه» روابط سیاسی ایران با انگلیس و روس و عثمانی

میرزاصـالح. دولتمردان ایران و هنری ویالک، کاردار انگلیس، در تبریـز مبادلـه شـده اسـت

: ۱۳۶۵میرزاصـالح، (گرفتـه اسـت» هـاعـوارض و مالیـات«را معـادل » توجیهـات«کلمۀ 

جمله، در این . عنا و مفهوم جمله و کلمه برای او روشن نبوده استمو پیداست که )۱/۳۸۰

ۀگزید(متن در منبع دوم . یابدپایان می» باشدحدود نمی...«های دیگر با رخالف متنمتن، ب

: دو سـال آخـر(همانند منبع نخسـت اسـت و در منبـع سـوم ) اسناد سیاسی ایران و عثمانی

را عهدنامۀ اول ارزنةالروم متن سند تیموری تصویر هم) جان کمبلهای روزانۀ سریادداشت

چـاپ بایگانی اسناد عمومی انگلیس در لندن اسـت، F. Q. 60. 570ۀ که در مجموعۀ شمار

مزبـور کلمـۀ ). ۴۸۶-۱/۴۸۰: ۱۳۸۴تیموری، (کرده است  بـه غلـط » توجیهـات«در متِن

.معناستبیهای قبلی مبهم وثبت شده و جملۀ اصلی نیز همانند متن» توجهات«

ه از در دو نسـخ: معرفـی شـدنسـخهپـنج )۴جـدول(های خطی بخش مجموعهدر . ۴

در دو نسـخۀ . ثبت شده است» توجهات«به صورت » توجیهات«مجلس، کلمۀ های نسخه

به همین شکل آمده، اما سیاق جمله در این » توجیهات«کلمۀ هم مجلس یک نسخۀ ملی و 

.مبهم است،ته و نیز از نظر معناییکاررفبهاز نظر کلماِت،هانسخه

هـای جدیـد معرفـی چهار نمونه از پـژوهش) ۵جدول(های جدید بخش پژوهشدر . ۵

اول در متن او ۀمادونفیسی متن کامل عهدنامه را بدون ارجاع آورده : شد
ً
پیرنیـابا متن دقیقا

ن کلمـۀ هـر دو مـتوجعفـری ولـدانی نیـز چنـین اسـتاثـر ه در شدمتن منتشر. یکی است

از منابع دست ۀماد، مظفریـبهرامی و ،پورامین. را ندارند» توجیهات«
ً
اول عهدنامه را عینا

.اول توجه داشته باشندۀکه به معنا و مفهوم جملۀ اصلی ماداند، بدون ایناول نقل کرده

معاهـدات و تـاریخ جـودت: دو منبع ترکی معرفی شـدهم) ۶جدول(بخش آخر در . ۶

های جدید ترکیه نیز در پژوهش. هر دو منبع همسان استاین متن عهدنامه در .سیمجموعه
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نـک(سان با منابع اصلی مواجه هستیم مبا متنی ه
ً
بنـابراین، از ). Soofizadeh, 2013. مـثال

عهدنامۀ اول ارزنةالروم متنی در اختیار داریم که در عثمانی دارای یـک تحریـر واحـد ترکـی 

.های متعدد و متفاوتی استرای تحریراست، اما در ایران دا

اولۀبازنگری در معنا و مفهوم ماد

عهدنامه در منابع و مآخذ فارسی، برخالف متن ترکی تـر، پیش. یکسان نیست،متن ماده اوِل

و ،مورخـانکـه اول را برجسـته کـردیم و نشـان دادیـم ۀهای مادچند کلمۀ کلیدی در جمله

،در اینجـا. انـددر آثار خـود آوردهاین کلمات، آنها را هوم به مفوقوف بدون ،محققانسپس 

ه ئـاول اراۀاز مـادرابرگـردان پیشـنهادی خـود،های مزبورمعنا و کاربرد کلمهضمن تشریح 

:کنیممی

در ترکـی عثمـانی، اعطـای ) توجیهـات: ج(»توجیه«ۀکلمانی یکی از مع:توجیهات. ۱

: ۱۳۱۷سـامی، (ردی بـه مقـام و منصـب اسـت همچنین تعیین و نصب فـو رتبه یا منصب، 

: استداده شده » توجیه«برای این معانی ،قّبه آلتیلغت در فرهنگ). ۴۴۸
Memuriyt tâînlerı: tevcih vezir, beylerbeyi, sancak beylerine/Verilmiş olan
rütbeler (URL 1: tevcih).

٥.استآوردهرا نیز همین معنی ردهاوسترکی عثمانی ـ انگلیسی فرهنگ 

، یعنی تعیـین و نصـِب»های کردستانتوجیهات سنجاق«با توجه به معنای فوق، مراد از 

یکی از اختالفات ایران و عثمـانی بـر ٦.های کردستان استدر سنجاق]والیان و یا پاشایان[

حـاکم پاشا، اینکه سلیمکما. گرددسابقۀ این امر به دورۀ نادرشاه برمی. سر همین مسئله بود

صـدد جلـب اقتدار نادرشاه، درۀبا شنیدن آواز،امارت بابان، مقارن تأسیس سلسلۀ افشاریه

:coferring an office / appointment)Redhouse, 1999: آمده اسـت» توجیه«در مقابل ردهاوسدر. ٥

1165 .(

عثمانی فهرست و مشخصات دقیق افراد منصوب در مناصب مختلف در شهرها و والیـات، در ساالریدر دیوان. ٦

؛شدثبت می» دفتر توجیهات«دفتری به نام 
ً
جـودت، . نک(» سی شوالنک دفتر توجیهاتییکرمی اوچ سنه«: مثال

).۳۴۱-۹/۳۴۰: ق۱۲۷۴
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بـدین ترتیـب، بـه . حمایت نیرویی برای تداوم حیات سیاسی حکومت موروثی بابان برآمـد

دانشـنامۀ جهـان (درخواست حاکمان بابان، ایران در منطقۀ کردسـتان نفـوذ سیاسـی یافـت 

شـاه و فتحعلـیان تـا دورۀ قاجـار ادامـه یافـت و در دورموضـوعایـن .)»بابان«ذیل : اسالم

اول عهدنامـه ۀمـاد. ل مورد مناقشۀ ایران و عثمانی تبدیل شـدئمحمدشاه نیز به یکی از مسا

پـذیرفت بعـد از انعقـاد عهدنامـه، نسـبت بـه ای تنظیم شده بود که دولت ایـران مـیگونهبه

گونـه حقـی نداشـته هـیچ،های منطقۀ کردستانن سنجاقوالیا)تعیین و نصِب(» توجیهاِت«

سالها مرکز ثقل سیاسی ایـران در «اول، ایل و امارت بابان که ۀبنابراین، به موجب ماد. باشد

). ۲/۷: ۱۳۶۸نصـیری، (شد» شد، از حیطۀ قدرت دربار ایران خارجکردستان محسوب می

.اول اعتراض کردندۀدان او به مادشاه و شماری از دولتمرفتحعلیبود که به همین دلیل

در دورۀ . از اصـطالحات اداری و دیـوانی در دولـت عثمـانی اسـتواژهاین :سنجاق. ۲

» سـنجاق«، »ایالـت«محمود دوم، که تنظیمات شکل گرفت، واحدهای اداری به سه قلمرو 

بیگلربیگلـک، اصـلی. تقسیم شد» قضا«و  تـرین واحـد اداری دولـت با وجـود تشـکیالِت

سنجاق، تا قرن سیزدهمبندیتقسیم. بود»سنجاق«ثمانی ع نـوزدهم در /های مبتنی بر واحِد

م۱۸۶۴/ق۱۲۸۱دولت عثمانی ادامه یافت و سپس با گرایش دولت به اصالحات غربـی، در

نیز به ) ناحیه/بخش(»بوجاق«واحدی به نام م، ۱۸۷۰/ق۱۲۸۷در . نظام والیتی رواج یافت

تقسیمات کشـوری و نظـام و )۱۲: ۱۳۹۵صرالله، رشدی و اشرف، ن(نظام اداری اضافه شد 

.)بخش/ناحیه(بوجاق ← قضا←سنجاق←ایالت: اداری دولت عثمانی بدین صورت بود

در . این کلمه در سه زبان عربی، فارسی و ترکی معنا و کاربرد متفـاوت دارد:ُمَتَصـّرف. ۳

. شـدگفتـه مـی» ُمَتَصـّرف«ۀ سـنجاق به مـأمور اداروترکی عثمانی اصطالحی اداری است

مقـام تـر از والـی و بـاالتر از قائمپـائین: اشاره بـه جایگـاه اداری ُمَتَصـّرف دارد»ُمَتَصّرفلق«

). ۱۲۷۸: ۱۳۱۷سامی، (

، و به این معنـی استن شدو صاحباین کلمه در فارسی به معنی مالکّیت:تصاحب. ۴

در لغـت بـه تصـاحب . است» صاحب«بانان از زجعل فارسیعربی کابردی ندارد، بلکه در

آن را از کلمۀ صاحب به معنی مالک می
ً
گیرند معنی مصاحبت و دوستی است، ولی معموال
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ک استعمال می
ّ
). ذیـل همـان مـدخل: ؛ معین»تصاحب«ذیل :دهخدا(کنندو به جای تمل

ایـن ).:URL 2» تصاحب«ذیل (تصاحب در عربی به معنی دوستی، رفاقت و همنشینی است

. نـک(بـه کـار رفتـه اسـت» حمایت و طرفداری کردن«کلمه در ترکی عثمانی تنها به معنی 

سـابق [...] دولت ایرانیه طرفندن «با این توضیح، معنی جملۀ . )۴۰۹-۴۰۸: ۱۳۱۷سامی، 

ُمتصـّرفین«: شودچنین می» اولنمیه]تصاحب[/و الحق سنجاق متصرفلری حقنده تصحب

.»ای قبلی و بعدی از طرف دولت ایران مورد حمایت قرار نگیرندهسنجاق) مأمورین(/
اولۀبرگردان پیشنهادی ماداول عهدنامه به ترکیۀماد

سـنه هیچ بر دولتک امـور داخلیـه:اولیۀماد

سـی جـائز اولمامغلــه آخـر دولتـک مداخلــه

ــتان  ــده کردس ــداد جانبن ــرک بغ ــد ک فیمابع

طرفلرینــه و کــرک بالجملــه حــدود داخلنــده 

ـــره و کردســـتان ســـنجاقلری ب ولنـــان محلل
ً
مــنمــنتوجیهاتنــه ســببا

ً
االســباب و وجهــا

الوجوه دولت ایرانیه طرفندن مداخله و تجاوز 

و تعرض و سابق و الحق سنجاق متصـرفلری 

...حقنده تصحب اولنمیه

ز بـه دخالـت در یاز آنجا که هیچ دولتـی جـا: اولۀماد

ز طـرف امور داخلی دولـت دیگـر نیسـت، فیمابعـد، ا

دولت ایران، خواه از جانب بغداد به طرف کردسـتان، و 

حدوِد واقـع ] کردستان[خواه بالجمله محالی که داخِل

مــأمورین(/دربــارۀ توجیهـاِت]نیـز[اسـت، و  ) نصـِب

منسنجاق
ً
مـنهای کردستان، سببا

ً
االسـباب و وجهـا

الوجوه، مداخله، تجاوز و تعرض صـورت نگیـرد؛ و از 

سـابق و الحـق ]هـای[سـنجاق) أمورینمـ(/ُمتصّرفین

...نشود) حمایت(/تصاحب

عـالوه بـر آن، . وبیش متفاوت استگفتیم که متن عهدنامه در دو زبان ترکی و فارسی کم

نگارنـده، تفـاوت در بـه نظـر. های متعددی استمتن عهدنامه در زبان فارسی دارای تحریر

ناشی از تجدیـدنظر و اصـالح عهدنامـه ،مقامیبرخالف نظر قائم،های موجود معاهدهمتن

رسـد مـتن عهدنامـه به نظر مـی. نیست، بلکه ریشه در نحوۀ نگارش متن اولیۀ عهدنامه دارد

زمان به زبان ترکی و فارسی نگارش نشده، بلکه نخست به ترکی تدوین و سپس به فارسی هم

زیـرا در مـتن ،شده اسـتبه نمایندۀ ایران در مذاکرات دیکته آن در واقع، متنو ترجمه شده

و هیئت او که بسا ای. فارسی کلمات و عباراتی راه یافته که در فارسی معمول و مفهوم نیست

ریشـۀ . نداول را درنیافته اۀهای مادنیز معنا و مفهوم کلمات و معنای درست جملههمراهش 

.ازیمپردکه در ادامه بدان میگرددبه چگونگی انعقاد عهدنامه برمیمسأله این 
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چگونگی انعقاد عهدنامه

با وجود پیشروی نظامی در قلمـرو عثمـانی، تمایـل زیـادی بـه متارکـۀ جنـگ ،دولت ایران

صـادقانه بـودبنا به عللتمایل به برقراری صلح . داشت
ً
گـاهی ؛ از جملـه،مختلف کـامال آ

درآمـد هش یـز کـادر برابـر عثمـانی و نایرانروسیه به ایجاد اتحاد با بی میلِیمیرزا از عباس

در پـی قطـع رابطـه میـان دو کشـور ایـران و عثمـانی دلیل قطع رابطۀ بازرگـانی آذربایجان به

).۱۴۹: ۱۳۹۷آدمیت، (

وارد ارزروم ق ۱۲۳۸شـوال ۱۵بنا به تصمیمی که در تبریز گرفته شد، نماینده ایـران، در 

).۱۲/۸۸: ق۱۳۰۱جـودت، (روز طـول کشـید ۳۴،ذیقعـده۱۹شد و تا انعقاد معاهده در 

سفیر ایران بر سر تعلق طوایف سیبکی و حیدرانلو به ایران اصرار کرد تا جایی که نزدیک بـود 

هـیچ ،اندک، از رونـد مـذاکراتاطالعاتی جز هب). جاهمان:جودت(ناتمام بماند مذاکرات 

مسـتوفی آشـتیانی، بـه دربـار ایـرانهـای موجود نیست، اما از دستورالعمللسیمجصورت

توان تا حدی به نقش نمایندۀ ایران در مذاکرات و نحوۀ انعقاد عهدنامه پـیمی،ایندۀ ایراننم

پاشـا، او را مـردی فئوو گفتگو با رمواجهه ایران در ۀاز فحوای اسناد پیداست که نمایند. برد

منـاظره و فنـون محـاوره]و[دانـا و عـارف و واقـف« اسـتاد در مکالمــۀ ]و[عـالم بــه آداِب

دانـی و درایـت و قـدرت فکـری تأثیر نفـوذ کـالم و سیاسـتتحتلذا، . یافته بود» هادولت

» کـاری خطیـر«بینی، مأموریتی را که به او واگذار کرده بودند با احساس خودکمپاشا،رئوف

هـا و ، در گـرفتن تصـمیمبنـابراین. بوده است» مزید دقت و اهتمام در آن ضرور«دانسته که 

شده اسـت و انعکـاس ایـن تزلـزل » تشویش و تشکیک«، دچار صدمقاحصول در پافشاری 

هـای وی فرسـتاده مقام در پاسخ گزارشدر دستورالعملی که قائمروشنی توان بهمیروحی را 

نشـیانۀ ای کـه از شـاهکارهای ُممقام در نامـهقائم). ۲۶: ۱۳۵۲مقامی، قائم(دریافتاست 

نقاط ضعف گزارش سفاینکهاوست ضمن 
ً
یر ایران را بازگو نموده، سعی کـرده اسـت تلویحا

آشـنا نمایـد و بـا تحریـک حـس شروانی، وی را تقویت و او را با مسئولیت خطیربه لحاظ

مقام فراهانی، قائم(بینی او را برطرف سازد غرور و شخصیت وی، ضعف نفس و خودکوچک

اوضاع اینجـا و «هد خوابعد از تمجید از نمایندۀ اعزامی خود، از او می، وی. )۸-۹: ۱۳۶۶
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آنجا را به نظر دقت مالحظه کند و مصلحت دولت قاهره را از آن میانه اسـتخراج و اسـتنباط 

کیـد میو»نماید و از فکر عواقب امور غفلت نکند آن عالیجـاه کـاری دیگـر و «کنـد کـه تأ

ادامـۀ در ). ۱۰:همـان(کند » گرفتاری دیگر ندارد و کیاست ایرانی را با فراغت عثمانی جمع

مستوفی آشتیانیخوریم که نشان مینامه، به مطالبی برمی
ً
مقام را در جریان قائم،دهد ظاهرا

ۀ طریـق ئـزور گذاشته و درخواسـت اراباب زهاب و شهرهای طرف عثمانی درخواهیزیاده

درباب ایل بابـان و «کند و مقام دربارۀ زهاب تصمیم قطعی را به او ابالغ میقائم. کرده است

زور و کوی و حریر اگر خدا نخواسته دست آن عالیجاه از دامن هر چاره و گریـز والیت شهر

دهیم که الفاظ مبهمـه و فقـرات ذواحتمـالین در کوتاه شود، تا این حد هم اذن و اجازت می

فصلی که موقع ذکر این مطلب است، به زور میرزائی و قوۀ انشائی بگنجانـد، کـه راه سـخن 

اند، و این تصّرف و تسلطی که حاال داریم سـلب نشـود، و از روی عهدنامـه برای ما باقی بم

مقام در پایان نامۀ خود، جایگاه حسـاس و خطیـر قائم). ۱۲:همان(» بحث بر ما وارد نشود

همچنـین «: شـودرا بـه او یـادآورد مـی» صالح دولت و مملکـت«نمایندۀ اعزامی در تأمین 

تـوان یر زیاده از هزار نیزه و شمشیر توقع خـدمت مـیجاهاست که از دست دبیر و خامۀ تدب

).۱۲:همان(» داشت

هـای و توصـیههـارغـم خواسـتعلـی،عنوان مذاکره کننـدۀ ایرانـیبه،مستوفی آشتیانی

اول آن منـافع ایـران ۀمقام، در پایان مذاکرات به توافقی با طرف عثمانی رسید که در مادقائم

م شد که طرف پیروز در جنگ، یای تنظگونهاین ماده به. شدتضییع و مقاصد عثمانی برآورده

به طرف مغلوب در معاهده تبدیل شد و این مصداق بـارز پیـروزی در میـدان و شکسـت در 

اسناد مربوط به . علل این شکست نشده استدقیقی از هنوز تجزیه و تحلیل. دیپلماسی بود

ای از خـود نامـهاز بازگشت، سـفارتپس ،ایرانۀنمایند. جزئیات مذاکرات در دست نیست

در فقـدان اسـناد . کیف مأموریت او باقی نمانده اسـتوّگزارشی هم از کموباقی نگذاشت

مقدماتی از ناکامی دیپلماسی ایـران ایتوان ارزیابیمی،تنها بر اساس اسناد موجود، وکافی

نـوعی در مقـام بـهبـه قائممضمون نامۀ مستوفی آشتیانی. عرضه کرددر مذاکرات ارزنةالروم 

صراحت از عـدم توانـایی خـود در مواجهـه بـا نمایندۀ ایران به.پاسخ او انعکاس یافته است
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عباس. نمایندۀ عثمانی سخن گفته است
ً
تـر از او مقام فردی بهتر و شایسـتهمیرزا و قائمظاهرا

مقام در نامۀ خـود از ل قائمبه همین دلی). ۸:همان(کنند اند که روانۀ ارزنةالروم سراغ نداشته

ترازوی هایهکه کفغافل از این،با هوش و کیاست ایرانی بر حریف فائق آیدکه خواهد او می

ونماینـدۀ ایـران بـا سـابقۀ دبیـری و منشـیگری. دیپلماسی در مذاکرات ارزنةالروم برابر نبود

ردی بـا سـابقۀ فـشدر طرف مقابل، ولیسنتی در عرصۀ دیپلماسی حضور داشتمعلومات

پاشـا فئـومستوفی آشتیانی وقتی با ر. و اقتضائات آن بودصدارت و آگاه به دیپلماسی جدید

مـذاکره و جدید مواجه شد و دریافت که او دیپلماتی پروردۀ دیپلماسی  غربی است، و در فّن

خود را ضعیفبگفتگو از او 
ً
لیتی بـزرگ که مبادا با مسئوتر از او دید و برای آنرتر است، طبعا

الن خـود رسـاند ناپذیر گردد، مراتب را بـه عـرض مـوّکجبرانیمواجه شود و مرتکب خطای

). ۱۳۴: ۱۳۹۰حکمت، (

که او را تشـوق ای نداشت جز اینمقام در پاسخ به اظهار عجز مستوفی آشتیانی چارهقائم

. حریـف برآیـدو تأیید کند و از او بخواهد تا بـا اتکـا بـه هـوش و کیاسـت ایرانـی از عهـدۀ 

ذوق و استعداد فردی در کارزار دیپلماسـی موفـق تکیه بر بایست با بنابراین، نماینده ایران می

نماینـدۀ ذاتی های داشتهبسا او استعدادها و چه. کردعمل می خود را به کار بسته، اما حریِف

مـذاکرات علـم و رعالوه بر استعداد فردی، بـ،زیرا نمایندۀ عثمانی،عثمانی نشده است فـّن

ای شد کـه حاصل مذاکرات طرفین عهدنامه،به همین دلیل. دیپلماتیک جدید نیز مسلط بود

. مطلق بودۀآن ایران بازندۀدر اولین ماد

واکنش دربار ایران به عهدنامه

آشـفتگی «هر نوع معاهدۀ مغایر بـا منـافع ایـران موجـب که مقام به درستی دریافته بود قائم

میرزا خواهد داد تا آنهـا را ای به دست دشمنان او و عباسو بهانهشدخواهد » خاطر ملوکانه

بـرای بابعـالی ) ق۱۲۳۸ۀذیقعد۱۹(ای از عهدنامه بعد از انعقادنسخه. مقصر قلمداد کنند

سلطان محمود بالفاصله آن را امضا و تصـدیق کـرد و نجیـب افنـدی از جانـب . ارسال شد

بعـد از ،شـاهفتحعلـی. را برای امضا و مبادله به تهـران آوردسلطان مأموریت یافت عهدنامه
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گاهی از مضمون و مفاد عهدنامه، به شدت برآشفت و زبان به اعتراض گشود و قائم مقـام را آ

مقام در مجالس متعدد قائم. اندیشی شوداز تبریز احضار کرد تا برای حک و اصالح آن چاره

دو دولت ابدمبانی مقرون] ای[عهدنامه«با سفیر عثمانی 
ِ

... به تحریـر درآورد[...] به صالح

و در هنگـام مرخصـی سـفیر مزبـور، ]شـد[بعد از اتمام، ممهور به مهـر شاهنشـاه اسـالم

خان، سرهنگ فوج خاصۀ تبریزی، به سفارت روم مأمور و عهدنامـۀ مبارکـه نیـز بـه او قاسم

خـاوری شـیرازی، (دود و ثغور شد سپرده گشته، به مرافقت نجیب افندی مذکور، روانۀ آن ح

سپهر نیز در روایتی مشابه، سخن از اصالح و بازنویسـی عهدنامـه ). ۱/۳۹۸-۳۹۹: ۱۳۸۰

و سپس متن کامل آن را ضبط کـرده و )۳۴۴-۱/۳۴۳: ۱۳۹۰سپهر، (در تهران به میان آورده 

ف...«: افزوده استق،۱۲۳۸ۀذیقعد۱۹در پایان، بعد از تاریخ یکشنبه 
ً
ی اواخر شهر تحریرا

در دارالخالفۀ طهران این عهدنامۀ مبارکـه در حضـور نجیـب افنـدی، ۱۲۳۹الثانی سنۀ ربیع

).۱/۳۴۹:همان(» سفیر دولت عثمانی، تصحیح شد

نجیب افندی در اواسـط . هم آمیخته استدرسپهر در روایت خود درست و نادرست را 

توانسـت در بنـابراین نمـی.)۱۳۸۰:۱/۳۹۸خاوری شیرازی،(الثانی وارد تهران شدجمادی

. الثانی برای اصالح عهدنامـه تشـکیل شـده بـود، حضـور داشـته باشـدکه در ربیعمجلسی

متن دومی به نـام «بعد از اعتراض شاه کند که میبر اساس روایت سپهر، اظهار،مقامیقائم

نظیم گردید و پس از ت۱۲۳۸ۀذیقعد۱۹و با همان تاریخ یکشنبه [...] عاقدین اولیۀ عهدنامه

خان سرهنگ و نجیب افندی بـه وسیلۀ قاسمه شاه رسید آن را بآنکه به توشیح و مهر فتحعلی

نوشته اسـت، سـایر ۱۲۳۹تاریخ نگارش متن دوم را بجز دنبلی که ماه محرم . اسالمبول فرستادند

اواخر ماه ربیعتاریخ
ً
وی ).۳۴- ۳۳، ۱۳۵۲مقـامی،قائم(» انـدالثانی ضبط کـردهنویسان عموما

:نویسدپردازد و در معرفی آن میمی» متن سوم«یافت شدن در ادامه به چگونگی 
است ۱۲۳۹الثانی مقام و صفحات آن ممهور به مهر او و مورخ دهم ربیعمتن به خط قائم

.با متن دوم دارد٧و اختالف بسیاری

:پردازدها میوی سپس به طرح این پرسش

. ت نکرده استای به اختالفاهیچ اشارهمقامیقائم. ٧
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در چه موقعیتی تنظیم شده و چرا در هـیچ یـک از ،تبار و اصالتی که داردبا اع،متن مزبور
های تاریخی از آن صحبتی به میان نیامده و آیا ممکن اسـت مـتن اصـلی عهدنامـه کتاب

).۳۸:همان(همین متن بوده است؟ 

آن را بـه دو تـن از ،اطمینان یابد» متن سوم«که از اصالت و صحت مقامی برای اینقائم

:اندکرده» تصدیق و تأیید]را[صحت انتساب متن «مقام عرضه کرده و آنها دگان قائمنوا
مقام است شبهه بلی در اینکه خط و مهر و انشاء پدر پدرم مرحوم میرزا ابوالقاسم قائم. هو

:همـان(نظیـر چیسـت؟ بـیۀولی عجب در آن است که موجب تفسیر این نسـخ. نیست
۳۹.(

و طرح پرسش و پژوهش دربارۀ آن، خـود اذعـان » متن سوم«تشار مقامی با وجود انقائم

محققـان «کنـددارد که هنوز ابهامات زیادی دربارۀ این متن وجود دارد و لذا درخواست می

).جاهمان(دربارۀ آن انجام دهند» تحقیقات بیشتری[...]تاریخ ایران

هـای و پرسـشات به ابهام، به سهم خود تالش کرد تا نزدیک به نیم قرن پیشمقامی قائم

ای دامـن های تازهمربوط به متن عهدنامۀ اول ارزنةالروم پاسخ دهد، اما پژوهش او به پرسش

اسـناد : مقامی آنها را ندیـده بـوداست که قائممنتشر شده های اخیر اسناد زیادی در سال. زد

و ان بـرای حـّکسیاسی و دیپلماتیک دولتمـردان ایـرۀهای گستردمتعددی مربوط به فعالیت

مقـام مـورد این روایت که عهدنامه در حضـور نجیـب افنـدی و قائم،پس. اصالح عهدنامه

تـدوین گردیـد، و ایـن مـتن » متن دوم«عنوان ای بهتجدیدنظر قرار گرفت و متن اصالح شده

بـرخالف ه، چ؛طور جدی محل تردید استشده برای تأیید به استانبول ارسال شد، بهاصالح

های متعددی از دولتمردان مقامی، اسناد و نامهنظر قائمنیز خاوری شیرازی و سپهر و روایت 

اصـالح «انـد در عهدنامـه ایران به دولت عثمانی وجـود دارد کـه در آنهـا درخواسـت کـرده

زمانی طرح شددرخواست. صورت گیرد»جزوی
ً
کـه دولتمـردان ایـران ههای مزبور احتماال

لذا، ضمن امضا و . ند امضا و تأیید عهدنامه را منوط به اصالح آن کنندتواننمیکه ند اهدریافت

در ،ابتـدا شـاه. نـداههای متعـدد بـرای اصـالح آن کردتصدیق عهدنامه، اقدام به ارسال نامه

ترین اشکال عهدنامه را بیان کرد و میرزا، مهمخطاب به عباسق ۱۲۳۹ای به تاریخ صفر نامه

).۴۳-۲/۴۲: ۱۳۶۸نصیری، (فع آن شدخواهان پیگیری وی برای ر

شـاه بـه صـراحت . کنـدها را رفع مـینامۀ شاه که حاوی نکات مهمی است برخی ابهام
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جمیـع تکـالیف و شـروط کـه در ضـمن وثیقـۀ «و لذا رد گوید کلّیت عهدنامه را قبول دامی

ن ایـ). جـاهمان(اسـت » مرسلۀ مزبور و مضبوط بود، حیثما اتفق مقبـول و ممضـی داشـته

پژوهشـگرایی نویسانی مانند خاوری شیرازی و سپهر، و به تأسی از آنها،سخن با آنچه تاریخ

مـتن دوم و سـومی از مقامی گفتهقائمچون
ً
اند مغایرت دارد و گویـای آن اسـت کـه اصـوال

در ارزروم و شده عهدنامه تدوین نشده است، بلکه شاه ضمن تأیید و امضای عهدنامۀ منعقد

در باب ایـل «که با اولیای دولت روم از آنپسمیرزا از او خواسته استی عباسارسال آن برا

ۀکرد و نظر آنهـا را بـرای حـک و اصـالح مـاد» انگیزآمیز و موّدتبابان گفتگویی مصلحت

آرای اقـدس را بـه مبـارکی و ِمهرضـیای جهـانامضـای ُمهـر«مربوط به ایل بابان تغییر داد، 

مقام بـرای تـأمین میرزا و قائمعباس). جاهمان(نماید» یات را رّدمیمنت تسلیم و قالع و وال

برای حک و اصالح عهدنامۀ امضاءشده، چه قبل از مبادلۀ اسـناد مصـوِب«شاه نظر فتحعلی

تیمـوری، (های متعدد به اولیـای دولـت عثمـانی کردنـد، اقدام به نوشتن نامه»آن و چه بعد

).۵۲،۵۴، ۴۹، ۴۱، ۳۸، ۳۶، ۲/۳۳: ۱۳۶۸نصیری، .نیز نک؛۱/۴۷۴: ۱۳۸۴

خواهش و درخواست دوستانه و محترمانـه از : ستاهای ارسالی یکیمضمون همۀ نامه

هـای ارسـالی بـه عالوه بـر نامـه. در ارزرومشدهدولت عثمانی برای اصالح عهدنامۀ منعقد

، امـا از نوشت که مـتن آن در دسـت نیسـتدای به استرنگفورمقام نامهدولت عثمانی، قائم

گـاهی از نقـش اساسـی سـفیر هنامـکـه آن پیداست ق ۱۲۳۹االول ربیع۱۹پاسخ او در  بـا آ

او برای اصـالح میانجیگری گیری مذاکرات و انعقاد معاهده، با هدف انگلیس در روند شکل

هـای مختلـف بـه استرنگفورد در پاسـخ مبسـوط خـود از جنبـه. عهدنامه ارسال شده است

آن، تأمیِنمقام درخواست قائم مصالح ایـران را در گـرو مبادلـۀ فـوری «پرداخت و ضمن رّد

).۴۷۶-۱/۴۷۵: ۱۳۸۴تیموری، (دانست » ]عهدنامه[اسناد تصویِب

صریح استرنگفورد مبنـی بـر غیرقابـل تغییـر بـودن مفـاد عهدنامـه، شـاه و بعد 
ِ

از پاسخ

ضمن امضاء و تصـدیق لذا .دندارنای جز تأیید و امضاء عهدنامه چارهکه مقام دریافتند قائم

. نظر دولتمردان عثمانی برای اصالح عهدنامه ادامـه دادنـدهای خود برای جلبآن، به تالش

. ه استادامه داشتق۱۲۳۹های مزبور تا پایان سال تالشکه ست از آن ااسناد موجود حاکی
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در آن بـه کـه )ق۱۲۳۹ۀذیقعـد۱۹(میـرزا در دسـت اسـتاز استرنگفورد به عباسای نامه

خان یکی دربارۀ اعالم تصویب عهدنامه و انتخاب قاسم: کنددریافت دو نامه از او اشاره می

برای ) خانقاسم(برای سفارت استانبول، و دیگری درخواست همکاری با سفیر اعزامی ایران 

).۴۷۸-۱/۴۷۷:همان(تعدیل برخی مفاد عهدنامه و تأمین مصالح ایران 

وارد اسـتانبول ] ق۱۲۳۹[شـعبان۱۳در ،عنوان سفیر اعزامی ایـرانبه،خان سرهنگقاسم

از انجام مأموریت، با نامۀ سلطان محمود خطاب پسوی ). ۱۲/۹۹:ق۱۳۰۱جودت، (شد

اصـل نامـۀ سـلطان کـه در بایگـانی وزارت امـور خارجـه . شاه، راهی ایران شـدبه فتحعلی

این نامۀ مهم در آثار مورخـان دورۀ متن . استمنتشر نشده نوز بررسی و شود هنگهداری می

محققان معاصر دو کشور نیز به این نامه دسترسی نداشته منعکس نشده است و قاجار 
ً
ظاهرا

سلطان به باریابی ۀاز اشار.نامۀ سلطان فاقد تاریخ است. اندو به معرفی و انتشار آن نپرداخته

ـوا «نامه با آیۀ . ه شده استنوشتق۱۲۳۹در اواخر شعبان دریافت که توان خان میقاسم
ُ
ْوف

َ
َوأ

ً
َمْسُئوال َکاَن َعْهَد

ْ
ال ِإنَّ َعْهِد

ْ
شاه بـه شود و بعد از تمجید از فتحعلیآغاز می]۳۴: اإلسراء[»ِبال

تصـدیقنامۀ شـاهی بـه درگـاه «کـه کنـد تصـریح میه، در ادام»مالک ممالک ایران«عنوان 

عنایتخالفت سلطانی و بارگاِه .»خان ایصال و تقـدیم شـدخاقانی از سوی قاسماشتهارقراِر

خان بـا که عهدنامه در تهران امضا و تصدیق شده و قاسمدهد نشان میروشنی این عبارت به

).۵۳ۀاسناد وزارت خارجه، پروند(نامه راهی استانبول شده بود مأموریت مبادلۀ تصدیق

شاه ریخت و خیال او را از آب پاکی را روی دست فتحعلی،سلطان عثمانی با این نامه

تجدیدنظر در عهدنامه و اصالح آن  با انعقاد عهدنامۀ اول . راحت کردناممکن بودِن

شاه و های سیاست خارجی دولت فتحعلیدر کارنامۀ شکستبرگ دیگری ارزنةالروم 

دولتمردان آشنا به سیاست. میرزا ثبت شددستگاه عباس جدید، که درک و دیپلماسیدر نبوِد

.ظاری جز شکست نبود، انتداشته باشندالمللی تحوالت بیندرستی از

نتیجه

هنـوز مـتن . های دو سالۀ ایران و عثمانی پایان یافتجنگ،با امضای معاهدۀ اول ارزنةالروم
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حی از عهدنامه به فارسی در دست نیست
ّ

مقامی در مقالـۀ مبسـوطی کوشـید مـتن قائم. منق

حی ارا
ّ

بـه نوشـتۀ مورخـان . قابل ستایش اما کارش ناقص و نارساسـتتالش او . ه دهدئمنق

بعد از مالحظۀ متن عهدنامه، زبان بـه اعتـراض گشـود و خواهـان ،شاهدورۀ قاجار، فتحعلی

در . متن دومی از عهدنامه در تهران به رشتۀ تحریر درآمـد،اصالح آن شد و به درخواست او

متن دیگری نگارش نشد.مزبور خطاستنظریم کهُجستار حاضر نشان داد
ً
اختالف .اصوال

اصالح و بازنگاری آن نیست، بلکه عهدنامـه از ناشیفارسی عهدنامه، های مختلفدر متن

ترکی و فارسی کهَن،در اصل به احتمال قوی ابتدا به ترکی نوشته شـده و سـپس ،ه به دو زباِن

ی برخـی کلمـات ترکـی راه در ترجمـۀ فارسـ. ت ایرانی آن را به فارسی ترجمه کرده استئهی

اول عهدنامـه ۀمـاد. دانسـته نبـوده اسـتیت ایرانـئـآنها بـر هیدقیق که معنا و مفهوم هیافت

طـرف پیـروز در . ای تنظیم شد که منافع ایران تضییع و مقاصد عثمـانی بـرآورده شـدگونهبه

شکست جنگ به طرف مغلوب در معاهده تبدیل شد و این مصداق بارز پیروزی در میدان و 

.در دیپلماسی بود

منابع

.۱۸۳۰-۱۸۱۵روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه). ۱۳۹۷(آدمیت، فریدون ـ 
.گستره: تهران.ترجمۀ علیرضا پالسّید

.شاهسلطان محمود به فتحعلی) طومار(ۀ نام: ۵۳ۀاسناد وزارت امور خارجۀ ایران، پروندـ 
به .)ق۱۲۵۹تاریخ قاجاریه از آغاز تا (التواریخاکسیر). ۱۳۷۰(میرزا اعتضادالسلطنه، علیقلیـ 

.ویسمن: تهران.اهتمام جمشید کیانفر
.احسان: تهران.جنگ و دیپلماسی بر سر تقسیم کردستان). ۱۳۹۴(پور، صالح ـ امین

سبات ایران و روابط حکام اردالن، امارت بابان و منا«). ۱۳۸۹(مظفری پرستو الله و بهرامی، روحـ 
: ۴۵، ش ۱۲، س روابط خارجیۀفصلنام.»)ق۱۲۶۶- ۱۲۱۲(امپراتوری عثمانی در عهد قاجار

۱ -۲۴.
شرکت : تهران.های تاریخی اختالفات ایران و عراقریشه). ۱۳۷۰(پارسادوست، منوچهر ـ 

.سهامی انتشار
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.یران با دول خارجهمجموعۀ معاهدات دولت علّیۀ ا). ق۱۳۲۶() الملکمؤتمن(ـ پیرنیا، حسین 
.مطبعۀ فاروس: طهران

انگلیس در ۀجان کمبل نمایندهای روزانۀ سریادداشت: دو سال آخر). ۱۳۸۴(تیموری، ابراهیم ـ 
.دانشگاه تهران: تهران.)شاهدو سال آخر سلطنت فتحعلی(۱۸۳۳-۳۴های دربار ایران سال

دفتر : تهران. ت مرزی ایران و عراقبررسی تاریخی اختالفا). ۱۳۷۰(جعفری ولدانی، اصغر ـ 
.المللی وزارت امور خارجهمطالعات سیاسی و بین

سعادت.تاریخ جودت).ق۱۳۰۱-۱۲۷۴(جودت، احمد ـ  .مطبعۀ عثمانّیه]: استانبول[دِر
:در. »میرزا به محمدعلی آشتیانیرموز دیپلماسی در نامۀ عباس«). ۱۳۹۰(حکمت، محمدعلی ـ 

انتشارات وزارت امور : تهران.سعیدالهیبه کوشش امیر. خ دیپلماسی ایرانهایی از تاریگوشه
.خارجه

تصحیح و تحقیق ناصر .تاریخ ذوالقرنین). ۱۳۸۰(عبدالنبی بن الله خاوری شیرازی، فضلـ 
.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: تهران.افشارفر

هیئت تحریریه، ج. »بابان«). ۱۳۹۳(دانشنامۀ جهان اسالمـ  زیر نظر غالمعلی حداد . ۱تألیِف
.تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسالمی. عادل

: تهران. با نظارت دکتر محّمد معین و سّید جعفر شهیدی. نامهلغت). ١٣٧٧(اکبر دهخدا، علیـ 
.دانشگاه تهران

.مفتون دنبلی← حاشیه ). ۱۳۸۹(نژاد، غالمحسین ـ زرگری
سعادت.قاموس ترکی). ق۱۳۱۷(لدین اسامی، شمسـ  .سیاقدام مطبعه]: استانبول[دِر

محمدباقرتصحیح. )قاجاریهسالطین(التواریخ ناسخ). ۱۳۵۳(الملک لسانمحمدتقیـ سپهر،
. اسالمیهکتابفروشی: تهران.بهبودی

.اساطیر: تهران.ربه اهتمام جمشید کیانف.تاریخ قاجاریه: ناسخ التواریخ). ۱۳۹۰(ـ ـــــــــــــ 
: تهران.به کوشش سید بدرالدین یغمائی.مقام فراهانیمنشآت قائم). ۱۳۶۶(مقام فراهانی قائمـ 

.شرق
یکصد و پنجاه سند : در. »توضیح دربارۀ یک نامۀ تاریخی«). ۱۳۴۸(مقامی، جهانگیر قائمـ 

.ارتش شاهنشاهیۀچاپخان: تهران.)از جالیریان تا پهلوی(تاریخی 
.»)مقامبه خط و انشاء قائم(الروم متن دیگری از معاهدۀ اول ارزن«). ۱۳۵۲(ـــــــــــــ ـ

.۵۶- ۱۳:)۴۸:پیاپی(۵، ش ۸، س های تاریخیبررسی
رت ادفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وز: تهران). ۱۳۶۹(گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی ـ 

.امور خارجه
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:دسترسی در. سیمطبعهعسکریهجریده:] اسالمبول[،۳ج). ق۱۲۹۷(سیمجموعهـ معاهدات
https://www.loc.gov/resource/amedhamid2.437030409/?sp=3

.امیرکبیر: تهران. معینفرهنگ). ۱۳۶۳(محمدـ معین،
تصحیح و .)تاریخ جنگهای اول ایران و روس(مآثر سلطانیه). ۱۳۸۹(مفتون دنبلی، عبدالرزاق ـ 

.روزنامۀ ایران: تهران.نژادالمحسین زرگریغۀتحشی
اسناد رسمی در روابط سیاسی ایران با انگلیس و ). ۱۳۶۵) (به اهتمام(ـ میرزاصالح، غالمحسین 

.تاریخ ایراننشر :تهران. روس و عثمانی
(مالزم(اشرفو محمد)قول آغاسی(رشدی، محمد)بین باشی(نصرالله، محمدـ   (۱۳۹۵ .(

ترجمه از ترکی استانبولی.به کوشش رحمی تکین و یاشار باش.بیستمۀاوایل سداطلس عثمانی 
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