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  چكیده
ت. ت و بلندمدد مدد  نمیدا  ،تمدد  کوتاه اند: گانه سه خارجی  سیاستاهداف 
هددای  امی کبیدد  ام من دد  هدددف هددای ، ب رسددی نامدده ی حاضدد  مقالدده هدددف

گی ی ام  با به ه در این مقاله، نگارندگان است. خارجی  سیاستی  گانه سه
در قالدب   را جاماندده ام امی کبید    ی بده  نامه 382 اند کوشیده شمارش روش

، بامخوانی کنندد.  خارجی  سیاست های هدفموجود ام  های امپیش ع یفت
اسدت. نگارنددگان    اسدووار  و کیفدی   یم د بد  دو رویرد د ک   پژوهش حاض 

کاوی ذهدن امی کبید  ام خدبا بدامخوانی      درون که نشان دهند اند خواسوه
 ی گانه های سه ام هدف ب خیق ابت باورهای او به  نمودار ،ها هدفمند نامه

های حیداتی،   هدف دهد ها نشان می تحلیل نامهبوده است.  خارجی  سیاست
                                                      

 khalilim@um.ac.irدانشیار علوم سیاسی، دانشگاه ف دوسی مشهد،  .1
 الملل، دانشگاه ف دوسی مشهد ارشد روابط بین  دانشجوی کارشناسی .9
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. در اندد  را داشدوه  ین بسامدو کمین و و بیش ت تیب، به تو بلندمد تمد میان
( و افداایش  42) ترد ار  ینو بیشد  ارضدی  تمامیدت هدا، حفد     میان شداخ  

اسدت. شدمارش     صدف ( را داشدوه  ) تر ار ینو کم الملل ت در ن ام بینحیثی
ی امنیددت مدد می و حفدد   کدده دغدغدده گویددای ایددن نرودده اسددت بسددامدها

 داشدت  کده نگده    تدا جدایی   ؛قاجاری بدوده ی  یرپارچگی س ممینی، دشواره
داده  نمدی  را ف صت ب وم بده دیگد  اهدداف    «وسهممالک مح »حدوحدود 

ی این مقوله که چ ا ناد امی کبید  هددف حیداتی و    سام ب ای مسودا است.
هد م  » ،اسدت بوده م اهمیت واالیی ب خوردار ا ارضی تمامیت ویژه حف  به

 . بامتفسی  ق ار گ فت ی سنجه «آب اهام ماملو نیامهای انسانی سلسله

 
 سیاسدت ی  گانده  هدای سده   هددف امی کبید ،   قاجاریه، :ی کلیدیها واژه

   .خارجی 
 
   ساز پیشانوشتارِ زمینه. 1

ی ام گمدان، بسدیار   مناسبات ف ام می قاجاران نامیده شدده اسدت، بدی     آنچه ماهیت ی درباره
توانندد   نمدی  کددام  توانند پاسخ مناسب بدهند؛ ولدی هدی    می های علوم انسانی اصحاب دانش

هدای   هدفالملل،  اند. در این مقاله، ام دانش روابط بین دادهبه آن ادعا کنند که پاسخ مرفی 
؛ دبه پ سش بنیادین پژوهش پاسدخ دا  تا بووانشده است   هگایدب  خارجی  سیاستی  گانه سه

شدده  قاجداری انوخداب    ای ام سد آمدان  هدای نخبده   نامده های مسوند تاریخی،  ام مون همچنین
 تدوان  چگونده مدی   بدودگی  مناسدبات خدارجی قاجدار،     هچد  ی د کده دربداره  درک شو تا است

  اندیشید.
 هدای  شدرل قالدب   قاجاریده را بده   خارجی  روابط دادهایکه رخ اصلی این است ی دغدغه

 مناسدبات ینددهای  دادها و ف االملدل در تبیدین روید    های روابط بین ام ن  یه یم ودرآور ن  ی
 ریدای  را طد   ای ان معاص   خارجی  روابطالگوی ن  ی  بگی یم؛ای ان معاص  به ه  خارجی 

م؛ دسدت یدامی   امد می ف  مناسباتپ دامی  به ن  یه ،های تاریخی گی ی ام داده به ه و با کنیم
هد ات و   ی لههدای دوران قاجدار، مسد     عهدنامههای ای ان و روس و  جنگ مانند رخدادهایی

هند و دولت حائل و بدامی   ی لهآسیای م کای، مس بامی بارگ در فارس و  عثمانی و خلیج
نفددت و رقابددت بدد  سدد  امویددامات نفوددی، یئوپولیویددک ایدد ان، سدداخوار      ی لهبددارگ، مسدد  

های موامنده در تداریخ    ای ان، سیاست نی وی سوم و سیاست خارجی  روابطدر  گی ی تصمیم
المللدی و روابدط    هدای بدین   ، ق اردادهای تقسیم نفوذ و عص  امویامات، بحد ان روابط خارجی

 خدارجی   روابدط های بارگ در پیوند بدا   قدرت خارجی  سیاستهای  خارجی ای ان، دکو ین
اید ان، و   خدارجی   روابطهای  ای ان، اسو اتژی خارجی  طروابگی ی در  یند تصمیمای ان، ف ا
ی  یی و نیا پژوهش دربداره ها پاسخ به چنان پ سشای ان.  خارجی  روابطهای  گفومان تحلیل

در  نگد ی  و تداریخ   نگداری  یخ، تدار  نویسدی  تداریخ  گفوده، مسدولام   موضوعات پژوهشی پدیش 
  ی روابط خارجی است. ممینه

 هدای آگاهانده و   داد تداریخی بددون دخالدت   ی رخد  پی ایده  بدی  بیدان سداده و  نویسی  تاریخ
کددام ام رویددادهای تداریخی در پیوندد بدا       هی  با این تلقی که ؛ی مورخ است گ انه گاینش
دادهای ی رخد  پد دامش آگاهانده   نگداری  شوند. تاریخ ف ات  و ف وت  محسوب نمی همدیگ ،

کندد؛ مید ا مدورخ در ایدن ندو  ام       را حمایدت نمدی    آنن  ی  ای پشووانه یخی است؛ ولیتار
 نگد ی  تداریخ  کند. اما محدود می شخصی به ب خی قیود کوابت رخدادهای تاریخی، خود را

کندد،   گ انه مدی  های گاینش دخالت اریخی است که طی آن، مورخدادهای تبیان منو م رخ
اه ای ام یددک دسددوگ پشددووانه نشدداند و بده  کشدد و ب خددی را ف ومددی  ب مددی دادها راب خدی رویدد 

 و  سدیا   نگداری  ، تداریخ اسدت  انوقداا اطبعدات   نویسدی  تاریخ .شود ، مسلح میی پ دام ن  یه
دادهای رخدد هویددت نگدد ی ، و تدداریخمندددی آن روش  اههمدد رویدددادها بدده سددبک گدداینش

  1(.92: 1321 خلیلی،) ی تاریخی است مندشده رواا
 اسماعیلی و قدادری، ) نگاری جسوارهایی در تاریخ و تاریخ های مایه با درن  داشت درون

هنگددی، ف  نگدداری ، ام همدده نددو  تدداریخدرامدامددن گفددت در ایددن نوشددوار تددوان مددی (1382
میدان   سدخن بده   گذاری و قانوناداری  اجوماعی، اقوصادی، ن امی، علم، منان، دینی، شفاهی،

 دشدو  ثی گفوه نشدده اسدت. گمدان مدی    حدی نگاری روابط خارجی ای ان ؛ ولی ام تاریخآمده

                                                      
: 1321نگد ی، ر.ک: خلیلدی،    نگداری و تداریخ   نویسی، تداریخ  ی تاریخ شناسانه های شناخت ب ای آگاهی ام ناهمانندی 1.
63-82  . 
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هند و دولت حائل و بدامی   ی لهآسیای م کای، مس بامی بارگ در فارس و  عثمانی و خلیج
نفددت و رقابددت بدد  سدد  امویددامات نفوددی، یئوپولیویددک ایدد ان، سدداخوار      ی لهبددارگ، مسدد  

های موامنده در تداریخ    ای ان، سیاست نی وی سوم و سیاست خارجی  روابطدر  گی ی تصمیم
المللدی و روابدط    هدای بدین   ، ق اردادهای تقسیم نفوذ و عص  امویامات، بحد ان روابط خارجی

 خدارجی   روابدط های بارگ در پیوند بدا   قدرت خارجی  سیاستهای  خارجی ای ان، دکو ین
اید ان، و   خدارجی   روابطهای  ای ان، اسو اتژی خارجی  طروابگی ی در  یند تصمیمای ان، ف ا
ی  یی و نیا پژوهش دربداره ها پاسخ به چنان پ سشای ان.  خارجی  روابطهای  گفومان تحلیل

در  نگد ی  و تداریخ   نگداری  یخ، تدار  نویسدی  تداریخ  گفوده، مسدولام   موضوعات پژوهشی پدیش 
  ی روابط خارجی است. ممینه

 هدای آگاهانده و   داد تداریخی بددون دخالدت   ی رخد  پی ایده  بدی  بیدان سداده و  نویسی  تاریخ
کددام ام رویددادهای تداریخی در پیوندد بدا       هی  با این تلقی که ؛ی مورخ است گ انه گاینش
دادهای ی رخد  پد دامش آگاهانده   نگداری  شوند. تاریخ ف ات  و ف وت  محسوب نمی همدیگ ،

کندد؛ مید ا مدورخ در ایدن ندو  ام       را حمایدت نمدی    آنن  ی  ای پشووانه یخی است؛ ولیتار
 نگد ی  تداریخ  کند. اما محدود می شخصی به ب خی قیود کوابت رخدادهای تاریخی، خود را

کندد،   گ انه مدی  های گاینش دخالت اریخی است که طی آن، مورخدادهای تبیان منو م رخ
اه ای ام یددک دسددوگ پشددووانه نشدداند و بده  کشدد و ب خددی را ف ومددی  ب مددی دادها راب خدی رویدد 

 و  سدیا   نگداری  ، تداریخ اسدت  انوقداا اطبعدات   نویسدی  تاریخ .شود ، مسلح میی پ دام ن  یه
دادهای رخدد هویددت نگدد ی ، و تدداریخمندددی آن روش  اههمدد رویدددادها بدده سددبک گدداینش

  1(.92: 1321 خلیلی،) ی تاریخی است مندشده رواا
 اسماعیلی و قدادری، ) نگاری جسوارهایی در تاریخ و تاریخ های مایه با درن  داشت درون

هنگددی، ف  نگدداری ، ام همدده نددو  تدداریخدرامدامددن گفددت در ایددن نوشددوار تددوان مددی (1382
میدان   سدخن بده   گذاری و قانوناداری  اجوماعی، اقوصادی، ن امی، علم، منان، دینی، شفاهی،

 دشدو  ثی گفوه نشدده اسدت. گمدان مدی    حدی نگاری روابط خارجی ای ان ؛ ولی ام تاریخآمده

                                                      
: 1321نگد ی، ر.ک: خلیلدی،    نگداری و تداریخ   نویسی، تداریخ  ی تاریخ شناسانه های شناخت ب ای آگاهی ام ناهمانندی 1.
63-82  . 
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هدای بسدیار در    ی گونداگونی  ی فد اوان دربداره   دامنده  های کدم  پژوهش دادن  ن با انجامتوا می
نگداری و   سدوی تداریخ   موجدود، بده  های  نویسی ف ات  ام تاریخ ف ام می ای ان قاجار، مناسبات
داشون ایدن قیدیه کده     ن  با در هایی ب داشت. گام نگ ی مناسبات خارجی ای ان تاریخ سپس

 مندد  نیدت  بدامخوانی ، امی کبید    دار دوران قاجار،بُ نام های صدراع م نامهتاکنون ام میمون 
 ی پیشدینه وکم،  بیش ،بناب این) ، صورت نپذی فوه استخارجی  مناسبات ی ممینه در مدواربسا

 منندد. دسدت  کدار    تصمیم گ فوند بده ایدن   رو نویسندگان نوشوار پیش ؛دارد(نپژوهش وجود 
روابدط   نویسدی  ام تداریخ گدذار   ی بد ای درآمددهای  پدیش  تأسیس مقاله، ی نهفوه درواقع، قصد

  .استمناسبات ف ام می  نگ ی نگاری و تاریخ اریخت  به خارجی
هدای   تدأیی  ویژگدی   وضع سیاست خدارجی اید ان رومگدار قاجدار بدیش ام آنرده تحدت        

 پذی فت: تأیی  می شده المللی کشوری باشد، ام کاراکو های ن ام بین درون
و اید ان بده میددان     المللی جدیدد اسدت  ش و  تاریخ بین ی گذشوه کهام آغام سده

ی رتبده »المللدی  گداه ارمش بدین  ای ان، هدی  سیاست کشورهای بارگ کشیده شد، 
ام سی  تحوا مادی و عقلدی تداریخ جدیدد عقدب افوداده       جا کهرا نیافت. ام آن« اوا

ا کدده وضددع جدددسددت آورد؛ و ام آنم ذاتددی مموددامی را بددهتوانسددت مقددابددود، نمددی
هدای بدارگ مقدام    کد د، ضد ورتی نداشدت کده دولدت     جغ افیایی آن ایجاب نمی

  (.261: 1384 آدمیت،) ع ضی مموامی ب ای آن بشناسند
 

ت بددارگ روسددیه و انگلسددوان در رفوددار دو قدددر ی بنیددادینمایددهسددامش و مصددالحه بددن
  ای ان بود: شان با ی سیاست خارجی ع صه

 دو انگلیس نسبت به اید ان، حفد  حالدت موجدو     ی ن   کلی سیاست روسوجهه 
ه  دو  ،سیاسی و اقوصادی آن بود که عایق تصادم دو قدرت اسوعماری گ دد. البوه

ح یف را عقب  ،رسیدکدام دسوش میقه به بسط نفوذ خود داشوند و ه دولت عب
ی جدا و نیا رقابت میان آنان همواره بده  گسو د ی اسویبی خود را میدامنهمد و  می
رفدت. امدا در    یافت و حوی تصور ب خدورد مدی  رقابوی که گاه خیلی حدت می بود؛
کدام مصدلحت خدود را در شدناخون حد یم     المللی، ه اندام وسیع سیاست بینچشم

ی یک نو  همرداری  یا داده بود. همین وجه اخی  بود که ممینهیسیاسی دیگ ی تم
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هدای بسدیار در    ی گونداگونی  ی فد اوان دربداره   دامنده  های کدم  پژوهش دادن  ن با انجامتوا می
نگداری و   سدوی تداریخ   موجدود، بده  های  نویسی ف ات  ام تاریخ ف ام می ای ان قاجار، مناسبات
داشون ایدن قیدیه کده     ن  با در هایی ب داشت. گام نگ ی مناسبات خارجی ای ان تاریخ سپس

 مندد  نیدت  بدامخوانی ، امی کبید    دار دوران قاجار،بُ نام های صدراع م نامهتاکنون ام میمون 
 ی پیشدینه وکم،  بیش ،بناب این) ، صورت نپذی فوه استخارجی  مناسبات ی ممینه در مدواربسا

 منندد. دسدت  کدار    تصمیم گ فوند بده ایدن   رو نویسندگان نوشوار پیش ؛دارد(نپژوهش وجود 
روابدط   نویسدی  ام تداریخ گدذار   ی بد ای درآمددهای  پدیش  تأسیس مقاله، ی نهفوه درواقع، قصد

  .استمناسبات ف ام می  نگ ی نگاری و تاریخ اریخت  به خارجی
هدای   تدأیی  ویژگدی   وضع سیاست خدارجی اید ان رومگدار قاجدار بدیش ام آنرده تحدت        

 پذی فت: تأیی  می شده المللی کشوری باشد، ام کاراکو های ن ام بین درون
و اید ان بده میددان     المللی جدیدد اسدت  ش و  تاریخ بین ی گذشوه کهام آغام سده

ی رتبده »المللدی  گداه ارمش بدین  ای ان، هدی  سیاست کشورهای بارگ کشیده شد، 
ام سی  تحوا مادی و عقلدی تداریخ جدیدد عقدب افوداده       جا کهرا نیافت. ام آن« اوا

ا کدده وضددع جدددسددت آورد؛ و ام آنم ذاتددی مموددامی را بددهتوانسددت مقددابددود، نمددی
هدای بدارگ مقدام    کد د، ضد ورتی نداشدت کده دولدت     جغ افیایی آن ایجاب نمی

  (.261: 1384 آدمیت،) ع ضی مموامی ب ای آن بشناسند
 

ت بددارگ روسددیه و انگلسددوان در رفوددار دو قدددر ی بنیددادینمایددهسددامش و مصددالحه بددن
  ای ان بود: شان با ی سیاست خارجی ع صه

 دو انگلیس نسبت به اید ان، حفد  حالدت موجدو     ی ن   کلی سیاست روسوجهه 
ه  دو  ،سیاسی و اقوصادی آن بود که عایق تصادم دو قدرت اسوعماری گ دد. البوه

ح یف را عقب  ،رسیدکدام دسوش میقه به بسط نفوذ خود داشوند و ه دولت عب
ی جدا و نیا رقابت میان آنان همواره بده  گسو د ی اسویبی خود را میدامنهمد و  می
رفدت. امدا در    یافت و حوی تصور ب خدورد مدی  رقابوی که گاه خیلی حدت می بود؛
کدام مصدلحت خدود را در شدناخون حد یم     المللی، ه اندام وسیع سیاست بینچشم

ی یک نو  همرداری  یا داده بود. همین وجه اخی  بود که ممینهیسیاسی دیگ ی تم

 گ دانیدد آمداده مدی   سائل اید ان ولت نی ومند نسبت به مآمیای را میان دو داحویاط
  (.269همان: )

 
شدد کده ضدمی     ماهیت مناسبات خارجی رومگار قاجار، ممانی به یک دشواره تبدیل می

و در همدان حداا، واقعیدت     کد د  میآفا  و انفس  ی آمیخوه به اغ ا ، سی  در گذشوه ای انی
 ک د: ف اگی ش را درک نمی ملموس بدبخوی

ه بده کشدوری   اندد و قبدوا ایدن موضدو  کد     ام دسدت داده چده  آگاهی ای انیان ب  آن
طد می حومدی، نشدانگ  ایدن نبدوده      اند، بهتبدیل شده کوچک با م مهایی کوچک

شداهان   شمار آورند؛ پادشداهان هندوم شداه   است که آنان خود را کشوری ناتوان به
 شد. درواقدع، اگد  امپ اطدوری   وب میبودند و ای ان همچنان یک امپ اطوری محس

ی هنوم پاب جا بدود؛ گذشدوه   ی آناممیان رفوه بود، ولی اسطوره انیم م ای دهگسو 
ای ک د. گذشدوه ای خود مندگی میحاض ی که با افوخارات واقعی و افسانه همیشه

           ای نی ومندددد بددد  سیاسدددت خدددارجی ایددد ان داشدددت     چندددین فخدددیم، جذبددده  
(Ramazani, 1966: 62.) 

 
ای انیدان   نگ  ام پندار و ک دارنبود اگ  اروپاییان روایوی واقعی شگفوی سبب، مایهام این 
  باشند: چشم داشوه  ی روابط خارجی پیشدر ع صه

اطبعی داشوه باشد، حودی   ندیدیم که ام اتفاقات بارگ اروپاما در ای ان کسی را  
فاقدات خدارا ام   اطبعی کامدل ام ات  اند. همگی در بیصحبت جنگ را هم نشنیده

شدن به این وقایع ای نیا به آگاه رسد که عبقه ین   ما مو به باشندود میکشور خ
  (.19: 1344 اتحادیه،) ندارند

 
هدای  تد ین دوران  ام بح اندی امس گذراندن یری  که اروپاییان درحاا این درحالی است

داندیم   . نمدی ک دندد  فد اهم مدی   اسدوعمار  سدامی ند و ممینه را ب ای گسدو ده خود بود تاریخی
سد    خدورد، ام  طور عمیق با س نوشت آنان گد ه مدی  تحوالتی که به م تمامناآگاهی ای انیان ا

ندافی یدک واقعیدت     ،یا ام س  اسویصداا. پاسدخ ه چده باشدد     نخوت و مباهات به گذشوه بود
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ب ابد  اروپدای   اومدت در ع یان نبود که ای ان به کالبدی پوشالی تبدیل شده بدود و قددرت مق  
را « دیگد ی »نخبگانی کده  اندک بود؛ مگ  در ذهن و س ای هم نانگیاه را نداشت. نفستامه

 :  را« غی » مندی دیدند و قدرت خود را می در قیاس افواده بودند و ناتوانی دیده بودند و
نخسدوین شداهان قاجدار در پیرارشدان بدا روس و       دشوار بودوان بد ای وضدع بغد نج    

یی اودوسدد وس بددا اسددروال و  ی رویددارو تدد  ام قصددهای میبنددده انگلددیس اسددوعاره
ی مسینا، یافدت. روس و انگلدیس هد دو بده     خاروبدیس، دو هیوالی دوسوی تنگه

اش  ی جنوبی امپ اتوریی گسو ش دامنهنیوی چشم طمع به ای ان داشوند: روسیه ب ا
ش ا ش تحقق یابد؛ و انگلسوان ب ای دفدا  ام امپ اتدوری  «س نوشت آشرار»ره تا این
ای در ایدن  ق بدانی درماندده   ، اید ان سوی هند. البوهی دیگ ان بههارویب اب  پیشدر

شددند تدا دو   بسیار شبیه اودوس وس، ام ه  راهی وارد می کارمار نبود و حاکمانش
میدان میدوه ب چینندد. ولدی بدام همچدون       دشمن را به جان هم بیندامند و خود ام آن

کند. منابعش محدود خواهد عمل  اودوس وس، دست ای ان بام نبود که ه گونه می
، شدد هایش اندک، و فشارهایی که ام داخل و خدارا بددان وارد مدی    بودند، گاینه

 ولدی بده قیمودی    مانندد اودوسد وس، بقدا بدود؛     اید ان  نهایدت، نویجده بد ای   بسیار. در
 (. 33: 1382 قاجار،  اسرندری)

 
  :بود ی نگارش مقالهج قه، 1آدمیت بُ دارت ین نوشواری نامخوانش دوباره

جی وجود آورد، طبیعواً در سیاست خار تح کی که امی  در اساس دسوگاه دولت به
هدف ره دولت جهت سیاسی خود را مشخ  ک د، ای ان نیا مؤی  بود؛ خاصه این

انفعاا ام جاندب روس  بار رفت. اینسوی آن مقصد پیش میرا داشت و به 2معینی
ناپدذی . در ایدن   و تصدادم سیاسدت اید ان بدا آن دو کشدور، اجونداب       و انگلیس بود

ی آن هتد  ام همد  مهدم  پی وم گشت و گاه شرست خدورد. امدا   گاه امی  ،کشمرش
ره سیاست خارجی اید ان ام انحصدار روس و انگلدیس    ها، اینها و شرستپی ومی

                                                      
فد دی  ی منحص بهای منسجم درباب تاریخ معاص  ای ان دارد. وی نمونهآدمیت نخسوین مورخ ای انی است که ن  یه .1

ی تداریخ نشدده اسدت )آبادیدان،     خانده حقیدق علمدی، وارد تاریدک   هدف و انگیاه و بدون روش و اسلوب تاست که بی
1321 :428.) 

 ی نویسندگان مقاله است و در مون اصلی نیست.خواسوه« هدف معینی»سامی عبارت ب جسوه .9
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 فدت و در  ابورار سیاسی را در دست خدود گ ای سو، ای ان تا اندامهیک درآمد؛ ام
دیگد ، روابدط   امسدوی  مندافع آندان قددم ب داشدت و     جهت عرسای موارد درپاره

رغدم ن د    و علدی  ناسبات با روس و انگلیس خدارا کد د  سیاسی دولت را ام م م م
ه دو، توجه خویش را به آم یرا و اط یش و پ وس معطوف گ دانید. و این یری 

که حد بینش و شدم سیاسدی او    های سیاست خارجی امی  استت ین جنبهام بامعنی
  (.263: 1384 آدمیت،) سامدرا نمایان می

 
 بده امدسدت  کده   ها خی ام تصمیمی ب درباره آمد ف جامین نوشوار اسرندری قاجاردست

گید ی  ی تصدمیم یده گید ی ام دو ن   و با به ه منج  شد م مهای ای ان در دوران قاجار رفون
کدم،  نیدا هسدت و دسدت    مورد قبوا نگارندگان مقالده ست، نگارش شده ا عقبنی و احوماا

ی شد ایط نبودندد.   درماندده  قاجارها ق بانیان»اند: نهادهض ورت تدوین نوشوار را ب  بنیان آن 
(. 66: 1382 قاجدار،   اسدرندری ) «ک دند هایی داشوند و عقبنی عمل میام خودشان سیاست

هدای  داده را بنیداد تحلیدل   «مداملو  انسدانی م اتب نیامهای ه م سلسله» ین  یه ی حاض  نوشوه
هدای  را بده نامده  خدارجی قد ار داده و س اسد  آن     ی سیاسدت گانده هدای سده  پیوند با هدف هم

   .امی کبی  مسوند ک ده است
 
 ی پژوهش پیشینه. 2

پژوهشدگ ان بسدیاری    توجه امی کبی  مورد ک دارهایشناسی و چیسوی س شت  ب رسی گونه
 رفسددنجانی  هاشددمی (1362) مرددی (،1363) اقبدداا آشددویانی(، 1384) آدمیددت. بددوده اسددت

 میامددا(، 1363) حریمددی(، 1331) جبلددی(، 1386) نددوری  شددیخ(، 1383) (، امانددت1326)
 منصدوربخت  (،1331) میباکبم (،1386) مصد  رشوی و سیدین لشگ یانی (،1386) خویی 
امدا   ؛اند قلم ب ده  به  دستامی کبی  و اقدامات وی  ی بارهدرپژوهشگ ان  و بسیاری ام (1383)

، کداری  خدارجی   سیاسدت  امی کبی  ام من   اهداف های نامه آماری و تفسی ()ت کیبی  لتحلی
گید ی ام الگدوی    بدا بهد ه   کده  اسدت   آن رو تمدایا نوشدوار پدیش    که تاکنون انجام نشده. است
ف اتد  ام مرووبدات پیشدین ب داشدوه و بدا نگداهی         میقدد  ،السویه خارجی  سیاستهای  هدف

کده   بنیدان پدژوهش، دو کودابی اسدت     .ده استب رسی را امی کبی  های تفسی ی، نامه شمارشی/
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انیدمام   های امی کبی  بده  نامه منوش  شده است. (1332و  1331) داوود سیدعلی آا کوشش به
و مرووبدات  هدا، اسدناد    نامده  است بد  مشومل  های امی کبی  اسناد و نامهو  نوادراالمی  ی رساله
 382مدون  م جعی مهم ب ای پژوهشدگ ان اسدت.    کهامی   صدارت ی مانده ام دوره باقی معوب 
  .ه استشد اسوخ اا ب ده نام ام دو کواب ع مایی، ی صدارت  ی امی کبی  در دوره نامه

 روابدط خدارجی عصد  قاجدار     نگد ی نگداری و تداریخ  تداریخ  وسام ساختکوشش ب ای 
الملدل  روابدط بدین   شدناخوی ی روشگانهاوردهای ب آمده ام مناظ ات سهدسو آمیخون نیاممند

( مبندای پدژوهش اسدت؛    82: 1321 )می محمدی، «روش سنوی شناخت»است. در این مقاله، 
 گی د و ام آن میان، اسناد تاریخی اساس تحلیل و اسدونباط بنیان پژوهش ق ار می یعنی تاریخ

ی تداریخ  مناسدبات ف امد می قاجدار، نیاممندد      گانده هدای سده  سویه وسامهسوند. ب ای ساخت
( هسدویم.  93: 1329 )ب ونیندگ،  «ی سیاست خدارجی تحلیل و مطالعه سطو »ی وارسی همه

هدا و نودایج موجدود    لتب  رفوار دو کنیم و هم تم کا اف اد های ها و تصمیمهم باید ب  گاینه
سیاسدت خدارجی، بایدد     شد و  کندیم. در بامشناسدی    ام فد د  مناسب است ولی ها؛در سیسوم
پس بد  حیدور   موم کدا شدد و سد    سداالری و موغید  فد د   گید ی و دیدوان  بد  تصدمیم   نخست
تولیدد  »تدا فیدا بد ای     تم کا یافت گی ی در سیاست خارجیتصمیم شناخویهای روان جنبه

( فد اهم  3-6: 1321 )اسدمیت، هدفیلدد و دان،   «ای ی سیاسدت خدارجی مقایسده   ن  یه درباره
ت تیب طی کنیم. درواقع، ها را بهباید این گام آید. ما در ب رسی روابط خارجی عص  قاجار،

 ی مناسدبات ف امد می، گدام   ی ع صده هگی ندد تصدمیم  هدای  آگداهی  آگداهی ام پدیش   کسب
نگد ی مناسدبات    تاریخ نگاری و  سی به تاریخب ای دسو ؛ یعنینخسوین در فهم تاریخی است

   سامی هسویم: معاص  ای ان، نیاممند ن  یه خخارجی تاری
ی جهان طبیعی و اجومداعی کده مدا    ها( درباره)حقایق و داده هاها و آگاهیواقعیت

ی آوریم، دربارهدست میهب ی مشاهده، آممایش، تج به و دخالتوسیلهها را بهآن
و  اندد واهها که ض ورتاً نه خودگآنگویند. ب خی ام  سادگی سخن نمیبه خودشان

هدا و  ام میدان تمدامی داده   رده خ ، بده هد  دلیدل نیدام دارندد بده آن      نه روشن و مشد 
ی روشمندانه و منو م، بی ون کشیده شوند، گاینش ها، با اترا به یک شیوه واقعیت

شان بامیابی گ دد. این  دهی شوند، بیان شوند و تفسی  شوند، تا معانیشوند، ساممان
  .(Lawson, 2012: 38) گویندپ دامی یند را ن  یهف ا

 آوریم؛ می ا: میان نمی ما ام دیپلماسی امی کبی  هم سخنی به
رهای مشو ک و موجود درباب یرسانی دیپلماسی و سیاست خارجی، ب خبف باو

دو، در ذات و ماهیت و دامنه و اهمیت، ناهمانند هسوند. سیاست خارجی توسط ه 
 ای تنها عبارت ام یک راه و بد  ماسیدیپل شود؛ ولیکار بسوه میگ ان بهمتحرو

ی مشددخ  دو وظیفده  هددابنداب این، دیپلمدات  سددت. هاب قد اری پیوندد میددان دولدت   
سیاسدت خدارجی را   عهده دارند و در ایدن حالدت، آندان    نمایندگی و مذاک ه را ب 

         ب نددد سددوی اجدد ا مددی شددده را بدده بلردده سیاسددت خددارجی سدداخوه   ؛سددامندنمددی
(Singh, 2009: 23). 

 
 ی نظری  قدمهم. 3

و تعیین مقاصدد و   ،سیاست در معنای خاص خود ام ی است که م بوط به دولت و مدی یت
ارسددطو »تدداریخی،  ام دیدددگاهی .(919: 1382 آشددوری،) چگددونگی فعالیددت دولددت باشددد

دهد در بسو ی سیاسی رخ می ام ن   ارسطو، تق یباً ه  پدیده نامید. "علم اصلی"سیاست را 
)رمکدین و  « شه  یونانی( بد  اغلدب امدور مسدلط اسدت     )دولت در آن، تصمیمات پولیسکه 

نوعی همراری، رقابت، مذاک ه، محاجه و اجبار است ب  س  » (. درواقع،14: 1329 دیگ ان،
که عناصد  ذاتدی ایجداد مدوقعیوی      وچه ه است، هم منامعه و هم اجما قدرت؛ قدرتی که د

شدناخوی،   ، ام من د ی جامعده  بده همدین دلیدل   (. 93: 1329 )تنسی و جرسون،« سیاسی هسوند
هدایی  های وفانر ده، فساد، مدوخورد و مشداج ه  ی سیاست شه ت بدی دارد: یاد قواوایه»

(. ج یدان سیاسدت در میدان    13: 1383 )وَلده، « افودیم  که بسیار دور ام منافع همگان اسدت مدی  
 شدود؛ ولدی ام دیددگاه   تعبی  مدی گونه ، ایناش سیاست استدر همان مندگی که همه ،عوام
علدم حرومدت بد  کشدورها، فدن و عمدل حرومدت بد           سیاسدت » دارانه، ممام ورمانه و دانش

 )دووریه،« ی جماعدات یافوده در کلیده  جوامع انسانی، علم کشورداری، علم قددرت سداممان  
های قدرت های رابطهی شرلسیاست علمی است که همه»سخن،  دیگ   ( است. به3: 1342

ت و چگدونگی اعمداا ایدن قددرت را     رسدد و جهد  گدون ب مدی   های گونهدر ممان و مران را
هدا،   ی انسدان  های مد تبط بدا منددگی روممد ه     (. در دیدگاه92: 1331 )ابوالحمد،« نمایاند می
ی  همده  بخش جدایی نیسدت؛ چدون   (؛8: 1383 )میناگ، «سیاست همان خود مندگی است»
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 آوریم؛ می ا: میان نمی ما ام دیپلماسی امی کبی  هم سخنی به
رهای مشو ک و موجود درباب یرسانی دیپلماسی و سیاست خارجی، ب خبف باو

دو، در ذات و ماهیت و دامنه و اهمیت، ناهمانند هسوند. سیاست خارجی توسط ه 
 ای تنها عبارت ام یک راه و بد  ماسیدیپل شود؛ ولیکار بسوه میگ ان بهمتحرو

ی مشددخ  دو وظیفده  هددابنداب این، دیپلمدات  سددت. هاب قد اری پیوندد میددان دولدت   
سیاسدت خدارجی را   عهده دارند و در ایدن حالدت، آندان    نمایندگی و مذاک ه را ب 

         ب نددد سددوی اجدد ا مددی شددده را بدده بلردده سیاسددت خددارجی سدداخوه   ؛سددامندنمددی
(Singh, 2009: 23). 

 
 ی نظری  قدمهم. 3

و تعیین مقاصدد و   ،سیاست در معنای خاص خود ام ی است که م بوط به دولت و مدی یت
ارسددطو »تدداریخی،  ام دیدددگاهی .(919: 1382 آشددوری،) چگددونگی فعالیددت دولددت باشددد

دهد در بسو ی سیاسی رخ می ام ن   ارسطو، تق یباً ه  پدیده نامید. "علم اصلی"سیاست را 
)رمکدین و  « شه  یونانی( بد  اغلدب امدور مسدلط اسدت     )دولت در آن، تصمیمات پولیسکه 

نوعی همراری، رقابت، مذاک ه، محاجه و اجبار است ب  س  » (. درواقع،14: 1329 دیگ ان،
که عناصد  ذاتدی ایجداد مدوقعیوی      وچه ه است، هم منامعه و هم اجما قدرت؛ قدرتی که د

شدناخوی،   ، ام من د ی جامعده  بده همدین دلیدل   (. 93: 1329 )تنسی و جرسون،« سیاسی هسوند
هدایی  های وفانر ده، فساد، مدوخورد و مشداج ه  ی سیاست شه ت بدی دارد: یاد قواوایه»

(. ج یدان سیاسدت در میدان    13: 1383 )وَلده، « افودیم  که بسیار دور ام منافع همگان اسدت مدی  
 شدود؛ ولدی ام دیددگاه   تعبی  مدی گونه ، ایناش سیاست استدر همان مندگی که همه ،عوام
علدم حرومدت بد  کشدورها، فدن و عمدل حرومدت بد           سیاسدت » دارانه، ممام ورمانه و دانش

 )دووریه،« ی جماعدات یافوده در کلیده  جوامع انسانی، علم کشورداری، علم قددرت سداممان  
های قدرت های رابطهی شرلسیاست علمی است که همه»سخن،  دیگ   ( است. به3: 1342

ت و چگدونگی اعمداا ایدن قددرت را     رسدد و جهد  گدون ب مدی   های گونهدر ممان و مران را
هدا،   ی انسدان  های مد تبط بدا منددگی روممد ه     (. در دیدگاه92: 1331 )ابوالحمد،« نمایاند می
ی  همده  بخش جدایی نیسدت؛ چدون   (؛8: 1383 )میناگ، «سیاست همان خود مندگی است»
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ی  بنددی هیدوود دربداره    جمدع  با سیاست گ ه خدورده اسدت.  ها جنبه ها در تماممندگی انسان
تد ین معندای خدود، فعدالیوی      سیاسدت، در گسدو ده  »شود:  سیاست، ام یک تع یف ش و  می

« کنندد  که م دم ام ط یق آن قواعد کلی منددگی خدود را تعیدین، حفد  و اصدب  مدی       است
 ر اجوماعدات انسدانی  ه چهدار معندا، د  بد  گی د که سیاسدت  (؛ سپس نویجه می2: 1382 )هیوود،

ی سدامش و   مثابده  ی امدور عمدومی، بده    مثابه ک دن، به  ی هن  حرومت مثابه به»یابد:  ج یان می
هدای داخلدی و هدم     ها هم ب  جنبه (. تمام این تع یف18-11)همان: « ی قدرت مثابه اجما ، به

  یابند. تم کا می ب  ابعاد خارجی عمل سیاسی
ی مقاصدد و   که درب گی ندده  اند هها دانسو ها و دولت لتخارجی را روابط میان م  سیاست

 (؛ اما ام دیگ  سو: 911: 1333 هالسوی،) هاست ارمش
ها، منافع، تعدار  یدا   گ وه ای داشوه باشد؛ یعنیای چهارگانهپارامو ه اگ  سیاست

ای تأیی گذاری بد  اقددامات سدای ین و    ها ب تبش گ وه ها،توافق در میان آن عدم
عنددوان سیاسددت میددان ملددل بددهالابدداار تأیی گددذاری، سیاسددت بدین  عنددوانقددرت بدده 

 عندوان ها بده  چهار عنص  است: دولت، دارای ملت -هایی تحت عنوان دولت گ وه
عنوان ش ایط موجود، و قددرت  عنوان اهداف، تعار  بهبه واحد اصلی، منافع ملی

: 1388)قاسدمی،   عدار  هدا در شد ایط ت  ی اهداف دولتکننده اباار تأمین عنوانبه
91-99.)  

 
گی نددگان   ی تصدمیم  وسیله شده به شرلی ام اسو اتژی ط احی نین، سیاست خارجیچهم

چارچوب مندافع ملدی و در    یابی به اهدافی معین، در که مقصود ام آن، دست  حروموی است
 اسدت کده در ت کیدب     . درسدت (Plano & Olton, 1988: 6) المللدی اسدت   محدیط بدین  

است؛ ولی رفودار و کد دار موجدود     «سیاست» الیه میافٌ« خارجی»ی  سیاست خارجی، وایه
 یدن ا ماگید د.   و س چشمه می شود تغذیه می در این ع صه ام ه  دو محیط داخلی و خارجی

ینددی ام حیدور   ی خدارا ام کشدور، ب ا   کشدور در حیطده  یدک   های رهبد ان  سبب، تصمیم 
تد  و   درسدت  المللی است. امدا  ی، جامعوی و بینسیسومهای شخصی، نقشی،  ویژگی ممان هم

ی مدددی یت روابددط خددارجی و  مطالعددهتحلیددل سیاسددت خددارجی را  کدده تدد  آن اسددت دقیددق
هدا   چیدای مومدایا ام سیاسدت داخلدی آن     و های ف ات  ام م مهای یدک دولدت ملدی،    فعالیت

ا، راهب دهدا،  هد  هدا، اسدو اتژی   سیاسدت خدارجی شدامل هددف    »شمار آوریم. در این تعبی ،  به
هدای ملدی روابدط خدارجی      هدا حرومدت   ست که توسط آنها انرهنمودها و معاهدات و پیم

« کننددد المللددی و بددامیگ ان غی دولوددی اداره مددی هددای بددین خددود را بددا یردددیگ  و بددا سدداممان
(Jakson & Sorensen, 2007: 223).  

تدأیی     تحدت دولت، خاص همان دولت است که  که سیاست خارجی ه  باید توجه ک د
دسدوه ام   صدورت دو  ی ایدن عوامدل بده    گی د. مجموعه موغی ها و عوامل گوناگونی شرل می

دادهدای  سیاسدت    ونموغی های مسوقل و وابسوه با درجدات موفداوت یبدات و اسدوم ار، بد  بد       
صورت دو دسدوه ام عوامدل داخلدی و     گذارند. موغی های وابسوه و مسوقل به خارجی تأیی  می
 1سیاسددت خددارجی حلیددلت فد   پددیش .(22: 1338 ذوقددی،) شدوند  داده مددیخدارجی نشددان  

(FPA) است این: 
یافوده در یدک سد ممین، در دو    موجودیت ی یک نهاد اجوماعیمثابهدولت بهیک 

ی ساخون  کند؛ داخلی و خارجی. اگ  سیاست خارجی دو م حلهمحیط مندگی می
 پدذی د  یی  مدی داخلی و خارجی تأم دو محیط داشوه باشد، در ه  دو گام، ا 9و اج ا

(Brown, 2001: 75 & 84) . 
 

تدوان بده نیامهدای داخلدی جامعده       در بین عوامل داخلی تأیی گذار ب  سیاست خارجی می
، موقعیت جغ افیدایی، مندابع طبیعدی و    (121: 1384 قوام،) ام اقوصادی، ف هنگی و امنیوی اعم

ی  (، ف هنگ سیاسدی و حاف ده  Macridis, 1989: xiv ؛2: 1386 شوتار،) وسعت س ممین
(، Couloumbis & Wolf, 1990: 122 ؛629: 1383 ماده، نقیددب) تدداریخی ملددت 

 ؛461: 1333 هالسددوی،) ت حاکمدده ددهددای هی گی ندددگان، خصوصددیات و ب داشددت  تصددمیم
Macridis, 1989: xv.اشاره ک د )  

  های ملدی و سیاسدت   هدفی  کننده کشور ط ا  و ام عوامل تعیین که رهب ان ه  جان ام آ
محیط داخلی و خدارجی را  »با این هدف است که  هسوند و ه  تصمیم یا عمل آنان خارجی

هدایی را کده    ره قواعد، ساخوارها و سود و میانمند یا آن را حف  نمایند و یا آندگ گون سا
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ا، راهب دهدا،  هد  هدا، اسدو اتژی   سیاسدت خدارجی شدامل هددف    »شمار آوریم. در این تعبی ،  به
هدای ملدی روابدط خدارجی      هدا حرومدت   ست که توسط آنها انرهنمودها و معاهدات و پیم

« کننددد المللددی و بددامیگ ان غی دولوددی اداره مددی هددای بددین خددود را بددا یردددیگ  و بددا سدداممان
(Jakson & Sorensen, 2007: 223).  

تدأیی     تحدت دولت، خاص همان دولت است که  که سیاست خارجی ه  باید توجه ک د
دسدوه ام   صدورت دو  ی ایدن عوامدل بده    گی د. مجموعه موغی ها و عوامل گوناگونی شرل می

دادهدای  سیاسدت    ونموغی های مسوقل و وابسوه با درجدات موفداوت یبدات و اسدوم ار، بد  بد       
صورت دو دسدوه ام عوامدل داخلدی و     گذارند. موغی های وابسوه و مسوقل به خارجی تأیی  می
 1سیاسددت خددارجی حلیددلت فد   پددیش .(22: 1338 ذوقددی،) شدوند  داده مددیخدارجی نشددان  

(FPA) است این: 
یافوده در یدک سد ممین، در دو    موجودیت ی یک نهاد اجوماعیمثابهدولت بهیک 

ی ساخون  کند؛ داخلی و خارجی. اگ  سیاست خارجی دو م حلهمحیط مندگی می
 پدذی د  یی  مدی داخلی و خارجی تأم دو محیط داشوه باشد، در ه  دو گام، ا 9و اج ا

(Brown, 2001: 75 & 84) . 
 

تدوان بده نیامهدای داخلدی جامعده       در بین عوامل داخلی تأیی گذار ب  سیاست خارجی می
، موقعیت جغ افیدایی، مندابع طبیعدی و    (121: 1384 قوام،) ام اقوصادی، ف هنگی و امنیوی اعم

ی  (، ف هنگ سیاسدی و حاف ده  Macridis, 1989: xiv ؛2: 1386 شوتار،) وسعت س ممین
(، Couloumbis & Wolf, 1990: 122 ؛629: 1383 ماده، نقیددب) تدداریخی ملددت 

 ؛461: 1333 هالسددوی،) ت حاکمدده ددهددای هی گی ندددگان، خصوصددیات و ب داشددت  تصددمیم
Macridis, 1989: xv.اشاره ک د )  

  های ملدی و سیاسدت   هدفی  کننده کشور ط ا  و ام عوامل تعیین که رهب ان ه  جان ام آ
محیط داخلی و خدارجی را  »با این هدف است که  هسوند و ه  تصمیم یا عمل آنان خارجی

هدایی را کده    ره قواعد، ساخوارها و سود و میانمند یا آن را حف  نمایند و یا آندگ گون سا
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 شود، بدار دیگد  تن دیم    بخشد یا ام آن ناشی می ی خاص روابط، ویژگی می به یک مجموعه
گی نددده در هدددایت سیاسددت  بندداب این نقددش موغیدد  تصددمیم (؛911: 1333 هالسددوی،) «نماینددد

هدای فرد ی، اعوقدادی،     ویژگدی  ،خارجی یک دولت حدائا اهمیدت اسدت. بده همدین دلیدل      
ها و  گی ی گی ، ب  تصمیم تصمیم وماعی رهب ی و اعیای گ وه نخبگاناخبقی، روانی و اج

هدا، سدوابق ذهندی، روش     خصوصدیاتی مانندد ب داشدت    گدذارد و  عملر دها ای  مسدوقیم مدی  
بد    نفدس، قابلیدت تأیی گدذاری کلیددی     ی خبقیدت، صدب  و اعومادبده    گید ی، درجده   تصمیم
 بده هد   (. 82-83: 1336، سد ی   طدارم ) های سیاسدت خدارجی دارد   گی ی ها و تصمیم نگ ش
خدارجی    سدت ی سیا و حیطده  طور عام ی سیاست به ی ندگان ع صهگ ط احان و تصمیم ،حاا
مداا حردوموی و   ی انجدام اع  ی فر ی، خُلقی و رفواری، در هنگامه طور خاص، با ه  ممینه به

 کنند.   کنند هدفمند عمل کوشش می های خود گی ی تصمیم
ی در سیاسدت خدارجی بدا    گید   یند تصدمیم أیی گذاری شخصیت رهب ان را در ف ابحث ت

وجدود رهبد ان در    آیدار مخولدف   ی مطالعههنگام مند ک د:  توان ن  یه می ط   یک پ سش
شخصدیت   مدان را ام کیفیدت ای گدذاری   تدوانیم فهم  سیاست خارجی، آیدا مدی   گی ی تصمیم

بنددی   ها ب  انوخاب مشاوران و اولویدت  ی تعیین تأیی  آن واسطه رهب ان ب  سیاست خارجی به
 بنددی موضدوعاتی کده    . اولویدت (Hudson, 2007: 31-32) موضوعات گسدو ش دهدیم   

، همدان اسدت کده بداعنوان     دهد ن   ق ار می دوری سیاست خارجی م مدار در ع صه سیاست
 پد دامی مانندد   ها ام من د  ن  یده   هدف ام آن یاد شده است. این های سیاست خارجی هدف

 هدا  توجه به آن شود که با مدت و بلندمدت را شامل می مدت، میان ی کوتاه هالسوی، سه دسوه
 ی تاریخی تشد یح  ن ام سیاسی را در ه  دوره خارجی ه   ان سیاستتوان اقدامات ط اح می
هدا  کده دولدت   سیاسدت خدارجی چیدای اسدت    » کده   در این مقاله، تصور ب  ایدن اسدت   .ک د
لدت را ام  تدوان دو  سدخوی مدی   قاجاریه، بده  در دوران ویژه ؛ به(43: 1329 )اسمیت، «سامند می

ی ی تحلیل سیاست خارجی یا نقطده ن رشوهبنیا. درواقع، ک دجدا  ویژه نخبگان اشخاص و به
آورد و نده سداخوار ن دام    شمار مدی بهکه دولت را در مقام یک بامیگ   است این عایمت آن

توسدط دولدت ملدی     کده   الملل را. ام این من  ، سیاست خارجی راهب د یا رهیافوی اسدت بین
شدود. ایدن    انوخداب مدی   های خارجییابی به اهداف خود در روابط با موجودیت ب ای دست

(. تحلیدل  93: 1321 )اسدمیت، هدفیلدد و دان،   شدود کدنش نیدا مدی    ام  شامل تصمیم به عدم
که درصددد توضدیح سیاسدت     است المللی روابط بینای ام رشوهسیاست خارجی می شاخه

گید ان انسدانی اسدت کده      ی ن  ی تصمیمخارجی یا رفوار سیاست خارجی با ارجا  به ممینه
  (.93همان: ) کند ها عمل میارچوب گ وهمنف د یا در چ صورتبه

عندوان یردی ام    به - ی صدارت ها و مرووبات امی کبی  در دورهب خی نامهدر این نوشوار، 
مطالعده   الگدوی اهدداف مدورد ن د  هالسدوی     ام من د    -ی ناصد ی  ط احان سیاست در دوره

یدک ام   هدای امی کبید ، کددام    کاوی نامده  که با درون  است  آن  سش بنیادین مقاله. پشود می
حداا،    عین در ام بسامد بیشو ی ب خوردارند.ی موجود در الگوی هالسوی  گانه های سه هدف
ایدن   ها چه بوده اسدت. بدا پدذی ش    توان نشان داد که دلیل افاایش و کاهش بسامد هدف می
دار عمدل   هددف  ،ی و خدارجی انگاشت که امی کبی  در عملر د خود در سیاست داخلد  پیش
شدده   هدای تع یدف   توجه به شاخ  پ سش مقاله، با یابی به پاسخ ک ده است، ب ای دست می

خطداب بده   جاماندده ام امی کبید  )   ی بده  نامده  382ن   هالسوی،  های مورد در ه یک ام هدف
آمدد   و دسدت را شدمارش   (کارگااران دولوی و سف ای کشدورهای خدارجی   شاه، ناص الدین

 نیامهدای انسدانی مداملو    ی ه م سلسله ب پایه یهای کم  داده تفسی . ایم  ک ده ش را تفسی شمار
 .  گ فوه است صورت

 کندد:  بنددی مدی   مفهوم سیاست خارجی را چندین دسدوه   جاء چهار (162: 1333) هالسوی
ی در و .اعماا سیاسدت خدارجی   و های سیاست خارجیهدف، های ملینقش، گی ی سمت

هدا  و حرومدت  ت  ام بقیه هسوند ها مهمب خی هدف که نهد می ف   را ب  این ،بحث اهداف
بندداب این یددک  ؛(991همددان: ) دهنددد مددینشددان هددا یددابی بدده آن تددبش بیشددو ی بدد ای دسددت

 شدوند: حیداتی،  به سه نو  تقسیم مدی  د. این اهدافش خواهدپدیدار م اتب ام اهداف  سلسله
اساسدی   ،بد ای موجودیدت یدک واحدد سیاسدی     « حیداتی  های هدف». بلندمدتو  مدت میان

درواقدع بددون    ؛پیگید ی کندد   تواند دیگد  اندوا  اهدداف را   ها دولت نمی هسوند و بدون آن
دولت بدامیگ  مهمدی    احوماالً ،اسوقبا و خودمخواری و یک مبنای معودا ام ن ام اقوصادی

 ،هددف هد  سیاسدت خدارجی    تد ین  (. اساسدی 991همان: ) بود الملل نخواهددر سیاست بین
 ،تیمین حاکمیت و اسوقبا کشدور و حفد  ن دام سیاسدی و اقوصدادی اسدت و پدس ام آن       
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(. تحلیدل  93: 1321 )اسدمیت، هدفیلدد و دان،   شدود کدنش نیدا مدی    ام  شامل تصمیم به عدم
که درصددد توضدیح سیاسدت     است المللی روابط بینای ام رشوهسیاست خارجی می شاخه

گید ان انسدانی اسدت کده      ی ن  ی تصمیمخارجی یا رفوار سیاست خارجی با ارجا  به ممینه
  (.93همان: ) کند ها عمل میارچوب گ وهمنف د یا در چ صورتبه

عندوان یردی ام    به - ی صدارت ها و مرووبات امی کبی  در دورهب خی نامهدر این نوشوار، 
مطالعده   الگدوی اهدداف مدورد ن د  هالسدوی     ام من د    -ی ناصد ی  ط احان سیاست در دوره

یدک ام   هدای امی کبید ، کددام    کاوی نامده  که با درون  است  آن  سش بنیادین مقاله. پشود می
حداا،    عین در ام بسامد بیشو ی ب خوردارند.ی موجود در الگوی هالسوی  گانه های سه هدف
ایدن   ها چه بوده اسدت. بدا پدذی ش    توان نشان داد که دلیل افاایش و کاهش بسامد هدف می
دار عمدل   هددف  ،ی و خدارجی انگاشت که امی کبی  در عملر د خود در سیاست داخلد  پیش
شدده   هدای تع یدف   توجه به شاخ  پ سش مقاله، با یابی به پاسخ ک ده است، ب ای دست می

خطداب بده   جاماندده ام امی کبید  )   ی بده  نامده  382ن   هالسوی،  های مورد در ه یک ام هدف
آمدد   و دسدت را شدمارش   (کارگااران دولوی و سف ای کشدورهای خدارجی   شاه، ناص الدین

 نیامهدای انسدانی مداملو    ی ه م سلسله ب پایه یهای کم  داده تفسی . ایم  ک ده ش را تفسی شمار
 .  گ فوه است صورت

 کندد:  بنددی مدی   مفهوم سیاست خارجی را چندین دسدوه   جاء چهار (162: 1333) هالسوی
ی در و .اعماا سیاسدت خدارجی   و های سیاست خارجیهدف، های ملینقش، گی ی سمت

هدا  و حرومدت  ت  ام بقیه هسوند ها مهمب خی هدف که نهد می ف   را ب  این ،بحث اهداف
بندداب این یددک  ؛(991همددان: ) دهنددد مددینشددان هددا یددابی بدده آن تددبش بیشددو ی بدد ای دسددت

 شدوند: حیداتی،  به سه نو  تقسیم مدی  د. این اهدافش خواهدپدیدار م اتب ام اهداف  سلسله
اساسدی   ،بد ای موجودیدت یدک واحدد سیاسدی     « حیداتی  های هدف». بلندمدتو  مدت میان

درواقدع بددون    ؛پیگید ی کندد   تواند دیگد  اندوا  اهدداف را   ها دولت نمی هسوند و بدون آن
دولت بدامیگ  مهمدی    احوماالً ،اسوقبا و خودمخواری و یک مبنای معودا ام ن ام اقوصادی

 ،هددف هد  سیاسدت خدارجی    تد ین  (. اساسدی 991همان: ) بود الملل نخواهددر سیاست بین
 ،تیمین حاکمیت و اسوقبا کشدور و حفد  ن دام سیاسدی و اقوصدادی اسدت و پدس ام آن       
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مشی حرومت ب ای ب آوردن  ت کیبی ام خط ،حف  وحدت قومی، مبانی و مذهبی. همچنین
خددمات دولودی    ی ع ضه  ، اشوغاا،سطح درآمد ی انو ارات و آرموهای شه وندان در ممینه

 «مددت  میدان هدای   هدف» .(912مان: ه) آید شمار می هدف حیاتی بعدی به ،یو رفاه اقوصاد
موقعیدت/   تشدخ ،  ،منالدت  اعوبدار،  /. افاایش حیثیدت هسوند ت  ام اهداف حیاتیاهمیت کم

ایدن   ی تواندد در ممد ه  می یا گ ایی منطقه ع مت /الملل یا گسو ش سلطهکشور در ن ام بین
اقوصددادی در خددارا و حمایددت ام منددافع    تاتدد ویج خدددم ،گیدد د. همچنددین اهددداف قدد ار
 گید د مدی  قد ار  مدت ارچوب اهداف میانشه وندان ساکن خارا ام کشور در چخصوصی 

ها، رؤیاها و پندارهای م بوط بده  ط   :ام ندا  عبارت نیا «مدتبلند های هدف» .(993مان: ه)
 حرومدت خواهدان ب قد اری آن اسدت     الملل که ه ایدئولوییک ن ام بین ساممان سیاسی یا

ی رؤیا، آرمو و پنددارهای م بدوط بده سداممان و سداخوار       هایی که جنبه هدف (.991مان: ه)
  .شوند میدانسوه  (991-912مان: ه) کشور ه  هدف بلندمدت ،کنند سیاسی را دنباا می

 سیاسدت را   آن ،ها تع یدف شدود   ها و ملت موقابل با دیگ  دولت ،عملسیاست در ه گاه
خارجی تابعی ام سیاسدت داخلدی، ن دام اقوصدادی، اجومداعی و        خوانیم. سیاست خارجی می 

شامل تعیین و اج ای یدک   ( و1383:941 راد، آقابخشی و افشاری) ف هنگی ه  کشور است
شدود   مدی  هدا انجدام   المللی ام سوی دولدت  ی بین نهسلسله ام اهداف و منافع است که در صح

 هدای سیاسدت   رسد کده هد  دولودی داده    ن   می معقوا به ،. بناب این(162: 1333 بابایی، علی)
ی، اسدو اتژیک،  امنیوها و نیامهای  نهایت، خواسوهکند که در خارجی خود را درجهوی تن یم  

: 1382 قوام،) مدت یا بلندمدت تعیین شود اش در کوتاه اقوصادی، سیاسی، ف هنگی و ن امی
ی مندافع ملدی    ها و قواعد مشخصی هسوند که ام رابطه جی ف مواخار  . اهداف سیاست(928

 هدا  آیند. این هددف  دست می ها به المللی حاکم و قدرت موجود و واقعی دولت با ش ایط بین
ی  د کده یدا درصدددند وضدعیت خاصدی را در ع صده      کنند  گی نددگانی تعیدین مدی    را تصمیم

هدا بدا    خدارجی دولدت    رده اهدداف سیاسدت   اینندد. با کنرا حفد     یا آن ،المللی تغیی  دهند بین
، رفداه ملدی،   امنیدت شامل صدیانت ام خدود،    اهدافکلی این  طور به یردیگ  موفاوت است،

 ندجدو و کسدب قددرت هسدو    و و جسدت  ،حیثیت ملی، حمایدت ام ایددئولویی و پیشدب د آن   
(Plano & Olton, 1988: 11). بن، کسب قددرت و تدأمین مندافع ملدی     البوه، در سطح ک

ی روابدط   ن د ان ع صده   حب. صدا (92: 1386 صددقی، ) سدت ها ی دولدت  اصدلی همده   هدف
هدای گونداگونی مانندد مسدوقل و      بنددی  تقسدیم را در  خدارجی   هدای سیاسدت   هدف الملل بین

حف  و تغیی  وضع موجدود، و   وابسوه، ظاه ی و واقعی، سامگار و ناسامگار، موحد و موف  ،
 . (311: 1382 قوام،) دهند میمدت و بلندمدت ق ار  میان مدت و کوتاه
 

 های سیاست خارجی هدف: 1جدول 
 دورت  -و کم
 (مدتبلند)

 امنیتصلح و ، ن م جهانی ن م جدید
 المللی بین

 ممان -اولویت
 (مدت میان)

المللی،  ایجاد و حف  نهادهای بین
ای،  ی منطقه گسو ش سلطه

های اقوصادی در  ی ف صت توسعه
خارا، تیعیف مخالفان و 

 حمایت موحدان

 ها ت ویج ارمش، حیثیت

رفاه اقوصادی، وحدت س ممین،  حیاتی() فوری -و بیش
 ملی، یرپارچگی س ممین امنیت

، ی مندگی حف  و تقویت شیوه
 خودمخواری و اسوقبا

 انوااعی مشخ  
 

 بیان کد ده  خود ه یک ام اهداف مورد ن   ی بارهی که هالسوی درهای  یفتعبه  توجه  با
و  ومرا ،دولودی کارگااران  ،امی کبی  به شاه ی نامه 382ب ای کدگذاری  هایی شاخ  ،است
ین و بیشد سدنجش   هدا و  در ایدن نامده  یدک ام کددها   کده بدا شدمارش ه     شدهاسوخ اا  ،سف ا

 توجده  سیاست خارجیک ام اهداف ی کدامبه  وی یافت که  خواهیمدرامی کبی   های دغدغه
پوشدانی معندایی و    دلیل هم ها به که ب خی شاخ   است یادآورین اشای ی داشوه است.و بیش

ش کددهای  ذک  خواهد شد تدا موجدب سدهولت شدمار     نیا در یک عبارت جدید ،محووایی
   اند: چنین ها شاخ  .ها شود مورد ن   در نامه
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ی روابدط   ن د ان ع صده   حب. صدا (92: 1386 صددقی، ) سدت ها ی دولدت  اصدلی همده   هدف
هدای گونداگونی مانندد مسدوقل و      بنددی  تقسدیم را در  خدارجی   هدای سیاسدت   هدف الملل بین

حف  و تغیی  وضع موجدود، و   وابسوه، ظاه ی و واقعی، سامگار و ناسامگار، موحد و موف  ،
 . (311: 1382 قوام،) دهند میمدت و بلندمدت ق ار  میان مدت و کوتاه
 

 های سیاست خارجی هدف: 1جدول 
 دورت  -و کم
 (مدتبلند)

 امنیتصلح و ، ن م جهانی ن م جدید
 المللی بین

 ممان -اولویت
 (مدت میان)

المللی،  ایجاد و حف  نهادهای بین
ای،  ی منطقه گسو ش سلطه

های اقوصادی در  ی ف صت توسعه
خارا، تیعیف مخالفان و 

 حمایت موحدان

 ها ت ویج ارمش، حیثیت

رفاه اقوصادی، وحدت س ممین،  حیاتی() فوری -و بیش
 ملی، یرپارچگی س ممین امنیت

، ی مندگی حف  و تقویت شیوه
 خودمخواری و اسوقبا

 انوااعی مشخ  
 

 بیان کد ده  خود ه یک ام اهداف مورد ن   ی بارهی که هالسوی درهای  یفتعبه  توجه  با
و  ومرا ،دولودی کارگااران  ،امی کبی  به شاه ی نامه 382ب ای کدگذاری  هایی شاخ  ،است
ین و بیشد سدنجش   هدا و  در ایدن نامده  یدک ام کددها   کده بدا شدمارش ه     شدهاسوخ اا  ،سف ا

 توجده  سیاست خارجیک ام اهداف ی کدامبه  وی یافت که  خواهیمدرامی کبی   های دغدغه
پوشدانی معندایی و    دلیل هم ها به که ب خی شاخ   است یادآورین اشای ی داشوه است.و بیش

ش کددهای  ذک  خواهد شد تدا موجدب سدهولت شدمار     نیا در یک عبارت جدید ،محووایی
   اند: چنین ها شاخ  .ها شود مورد ن   در نامه
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  هدف حیاتی .3-1
 آنارضدی در معندای یرپدارچگی سد ممین و جلدوگی ی ام تجایده شددن         تمامیدت حف   .1
تمدایا میدان    ،کده جوامدع ام ط یدق آن    اسدت  ای شیوه (313: 1362 ،و حرمی افشار  صدری)

  .(82: 1388 )مارشاا، کنند خود و دیگ ان را حف  می

 ام راه هدا  آن کیفیدت منددگی   بده  دنبخشدی  ی بهبدود  منالده  به مندگی م دم ی تقویت شیوه. 9
 آمومش و آسدایش اقوصدادی   ،امنیتام  ب خورداری ی که درب گی نده سطح مندگی ارتقای
و  افشدار   صددری  ؛991: 1333 هالسوی،) است امرانات ک دن و ف اهم آسایش معاش جهت
  .(21: 1381 مبی ی و حائ ، ؛1663: 1389 معین، ؛419: 1362 ،حرمی

خدارجی و تواندایی دولدت در     در معندای رهدایی ام نفدوذ و فشدار     خودمخواری و اسوقبا .3
دولدت   و آمادی به توانایی چنینهم (؛122: 1382 آشوری،) های خود دادن به سیاست  شرل

 مبید ی و حدائ ،  ) شدود  مور داخلی و خارجی کشور اطب  میا ی در اداره گی ی در تصمیم
علمای سیاست ام این اصطب  در اشداره بده حدق یدا قددرت خدودگ دانی در       . (138: 1381

  .(61: 1388 )مارشاا، کنند دولت خودمخوار و مسوقل اسوفاده می
 
 مدت میانهدف  .3-2

حمایت دولت م کای  ی ب گی ندهکه در های اقوصادی در خارا ف صت ی توسعه .1
  .(993: 1333 هالسوی،)است  اقوصادی شه وندان در خارا ام کشور منافعام 

معندای   بده  ،الملدل  بدین در ن دام   موقعیدت  اعوبار و تشخ ، ،منالت /افاایش حیثیت .9
 ام آن ب خدوردار اسدت   ،کشدور در خدارا ام قلمد و خدود     کده هد     است  میاحو ا

المللدی بده    به میاان توجده سدای  بدامیگ ان بدین    همچنین  ؛(133: 1384 ،ماده سیف)
 هد   ی بده قددر و م تبده    اگ چده  ؛(142: 1334 خوشوقت،) شود اطب  می کشورها

  .(1192: 1388 عمید،) اشاره داردهم  الملل بین ی دولت در صحنه
دفدا  و پشدویبانی ام    ،معندای نگهبدانی   بده  ،حمایت ام دوسدوان و تیدعیف مخالفدان    .3

 اسدت  کشدور  کد دن دشدمنان هد      و محددود و ضدعیف   ،خط هدا ب ابد   ن درموحدا
  .(441: 1388 عمید،؛ 313: 1362 و حرمی، صدری افشار)
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معندای گسدو ش قلمد و دولودی و      کده بده   ای منطقده  گ ایدی  ع مت / گسو ش سلطه .2
 اسدت؛  (483و  398: 1362، و حرمدی  افشدار   صددری ) روایی ب  یک منطقه ف مان

و  (نده ابعداد سد ممینی    وب تد ی و سد وری   معندای   بده ) همچنین در معندای بارگدی  
مبید ی و  ) اسدت   ای دیگد  منطقه ی دیگ  یاب  دولو یدولو گسو ش نفوذ یا کنو ا

  .(831: 1388 عمید، ؛144: 1381 حائ ،
 
  بلندمدتهدف  .3-3

آقابخشددی و )اسددت  جدیددد سدداخوار کددار و ی ب نامدده کددار، دسددوور معنددای بدده ،جدیدددن ددم 
 کنددد مددیکدد دن آن تددبش   کدده بددامیگ  سیاسددی بدد ای نهادیندده  (233: 1383 راد، افشدداری

 . (282: 1388 گ یفیوس،)
 
   ها های امیرکبیر براساس شاخص خوانش متن نامه .4

ومرا و سددف ای  کارگااران دولوددی،،شدداه امی کبیدد  بدده ناصدد الدین  ی نامدده 382بددا خددوانش 
گانده،   سده هدای   هدای هددف   ر ار ه یدک ام شداخ   کشورهای خارجی و شمارش موارد ت

 مددت  میانگ فون اهداف   ی نادیدهمعنا اما این به ؛اهداف حیاتی است ووجهم ین تر ار،و بیش
 است:   چنین امی کبی های  در نامه ها شاخ  بسامد نیست. بلندمدتو 
 
  هدف حیاتی .4-1
 ارضی تمامیتحفظ  .4-1-1
عثمدانی در خداک دولدت اید ان و      یهای بیجدا  امی کبی  م بوط به دخالت ی ین دغدغهو بیش

هدای امی کبید  تدذک  داده     نگداری  این مطلب بارها در نامه .تص ف اراضی کشور بوده است
صف   93وار دو کشور انگلیس و روسیه، مورخ مخ  ای به ومرای مثاا در نامه ای ب ؛شده است

  نویسد: میچنین  1963
باشدد و   مدی  مددت قطور و دامبداد کده ملدک مطلدق و صدحیح ایدن دولدت ابد        اوالً

و  1964  االوا سنه حق قطور را در تاریخ شه  ربیع گماشوگان دولت عثمانی به غی 
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باید به غی  حق بده ط یدق   تا چه وقت [ ...] اند تص ف ک ده [1963]دامباد را امساا 
 واهد شد غصب در تص ف دولت عثمانی باشد و کی مسو د خ

گماشدوگان   [...] أکید ب ای تحدید حدود گشدوه  رومه ت آیا جای آن هست که ه 
آورندد و   مدی عمدل   خواهندد در سدلیمانیه بده    مدی دولت عثمانی ه طور تص فی کده  

 . انداخوه به این صورت [مقصود ای ان]محم ه خاک این دولت را 
 
گید ی اراضدی    در بدامپس دولدت اید ان    حدق بد   صد احت   امی کبی  به ،این نامه پایاندر 

خاک خود را ام روی ن  عهدنامه خواهند  [...] اولیای دولت ای ان: »کند میکید أموص فه ت
  .(131-192: 1332 داوود، آا) «خواست
ارضدی   تمامیدت بداب  روسدیه، در مخوار انگلدیس و   ای دیگ  خطاب به ومرای در نامهوی 
صدورت رفدع تعارضدات    نوشدوه شدد کده در    الدولهف خان مشی جعبه می ما» نویسد: میکشور 

موافدق ند  صد یح     هللانشداءا  [...] مشغوا تحدیدد حددود سد حد شدوند     مورینأمل با مأببت
بید  ضدمن اشداره بده     امی ک ،در ایدن نامده   .«ال وم تحدید حدود سد حد شدود   ارمنه ی عهدنامه

  داند: میعثمانی  ووجهرا م ممینه ها در این کارشرنی ،تحدید حدود ی بارهاقت ای ان درصد
ه بین دولوین ای ان منعقد  ای ام عهدنامه قدر ذره دولت علیه ای ان ه گا نخواسوند به

ورمند یا خدای نخواسدوه تحدیدد حددود مخدالف ند  عهدنامده        و عثمانی تخلف
  همیشده تعددی و تجداوم ام جاندب گماشدوگان دولدت علیده        مددت ایدن   [...] نمایند

جنابان اسوحیار کامل دارند که قطور و سای  خاک این  آن [...] عثمانی بوده است
 [عثمدانی  میسد بام و ن دا  ]هاار  چهل سی [...] جهت غصب نمودند دولت علیه را بی

دولودین  ]برنیدد    میقسد  [...] جوار ب ای چیسدت   در خاک ع بسوان و سای  ق ب و
بعد  ای بشود و من که ام ب ای تعدی و تجاوم دولت عثمانی چاره [روسیه و انگلیس

  .(141همان: ) هم موصدی تعدی و تجاوم نشوند
 

مدورد تهدیدد   سیاده بار در خان امی کبی  تقیمی ما ،1963 رمیان 91 نیا مورخ ای در نامه
 [دولت عثمانی]ها  آن» :دهد میحدود دولت ای ان و تهدیدات م می ام سوی عثمانی تذک  

کند که شه  و تعهد  دولت عثمانی باید قویاً [...] اند اند تعدی به حدود ک ده ه طور خواسوه
  .(169همان: ) «به مالریت در تص ف دولت ای ان باشد [...] الخی  بندر محم ه و جای ه

 چندین هممخودار انگلدیس و روسدیه و     دیگد  خطداب بده ومرای    ی امی کبی  در چهار نامه 
ارضدی و عددم مداخلده در     تمامیدت بداب  در ،ایلچدی دولدت عثمدانی    ،افندی میخطاب به سا

ای  وی در نامده  .شدود  مدی  یدادآور  مدواردی را  ،قصد تصد ف و تعددی   اراضی دولت ای ان به
  نویسد: میباب حقانیت ای ان در

میداده ام آن اسدت کده جدای      ،بداب قطدور  ید ان در ا  حقیت و تص ف دولدت علیده  
 قطور داخل خاک و ملک موص فی ببناا  دولدت اید ان اسدت    [...] تشریک باشد

 حق به ط یق غصدب تصد ف نمودندد    غی   جا را بهآن گماشوگان دولت عثمانی [...]
  .(196-192)همان: 

 
شود که اگ  جلدوی اقددامات گماشدوگان دولدت عثمدانی گ فوده        میموذک   پایان نیادر 
گماشدوگان دولدت   » حدق اید ان ادامده خواهندد داد:     به کار خود در تص ف اراضی بده  ،نشود

رومه امد  جدیددی را احددا      چده همده   چندان  ،عثمانی در ماید و دوام تعدیات یابت هسوند
  .جا( همان) «نمایند می

 کد ده  مور تحدیدد حددود  أرا م الدولهجعف خان مشی می ما در آن ای که امی کبی  در نامه
وی در انجدام امدور خدود در بداب      گویدد  می مخوار انگلیس و روسیه خطاب به ومرای است،

میداد بده تحدیدد     و به مشارالیه قدغن شد که بدون کم» کوتاهی نخواهد ک د: ،تحدید حدود
  .(143همان: ) «به تحدید حدود خواهد پ داخت [الدولهجعف خان مشی می ما] .حدود پ دامد

حیدور   ضمن ب شم دن خط های ،ایلچی عثمانی ،افندی میبه سا ای خطاب وی در نامه 
به خاک اید ان و رعایدت    ی عبوروم ور در اراضی موعلق باره، مواردی را درعایابیک یاغی

   شود: میقوانین دولت ای ان موذک  
خواهندد ایدبت سدلیمانیه بده بیبمیشدی بده        میاولیای دولت ای ان راضی نیسوند و ن

 به خداک سدنندا نیایندد    قدغن نمایند که ایبت مابور ابداً [...] خاک سنندا آیند
ام حردام اید ان نمایندد و گویندد      [عایابیدک یداغی  ]وقت بنای مطالبه او را  آن [...]

Text [12] ed 1.indd   56 9/9/2014   11:20:15 AM



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا / 57

کند که شه  و تعهد  دولت عثمانی باید قویاً [...] اند اند تعدی به حدود ک ده ه طور خواسوه
  .(169همان: ) «به مالریت در تص ف دولت ای ان باشد [...] الخی  بندر محم ه و جای ه

 چندین هممخودار انگلدیس و روسدیه و     دیگد  خطداب بده ومرای    ی امی کبی  در چهار نامه 
ارضدی و عددم مداخلده در     تمامیدت بداب  در ،ایلچدی دولدت عثمدانی    ،افندی میخطاب به سا

ای  وی در نامده  .شدود  مدی  یدادآور  مدواردی را  ،قصد تصد ف و تعددی   اراضی دولت ای ان به
  نویسد: میباب حقانیت ای ان در

میداده ام آن اسدت کده جدای      ،بداب قطدور  ید ان در ا  حقیت و تص ف دولدت علیده  
 قطور داخل خاک و ملک موص فی ببناا  دولدت اید ان اسدت    [...] تشریک باشد

 حق به ط یق غصدب تصد ف نمودندد    غی   جا را بهآن گماشوگان دولت عثمانی [...]
  .(196-192)همان: 

 
شود که اگ  جلدوی اقددامات گماشدوگان دولدت عثمدانی گ فوده        میموذک   پایان نیادر 
گماشدوگان دولدت   » حدق اید ان ادامده خواهندد داد:     به کار خود در تص ف اراضی بده  ،نشود

رومه امد  جدیددی را احددا      چده همده   چندان  ،عثمانی در ماید و دوام تعدیات یابت هسوند
  .جا( همان) «نمایند می

 کد ده  مور تحدیدد حددود  أرا م الدولهجعف خان مشی می ما در آن ای که امی کبی  در نامه
وی در انجدام امدور خدود در بداب      گویدد  می مخوار انگلیس و روسیه خطاب به ومرای است،

میداد بده تحدیدد     و به مشارالیه قدغن شد که بدون کم» کوتاهی نخواهد ک د: ،تحدید حدود
  .(143همان: ) «به تحدید حدود خواهد پ داخت [الدولهجعف خان مشی می ما] .حدود پ دامد

حیدور   ضمن ب شم دن خط های ،ایلچی عثمانی ،افندی میبه سا ای خطاب وی در نامه 
به خاک اید ان و رعایدت    ی عبوروم ور در اراضی موعلق باره، مواردی را درعایابیک یاغی

   شود: میقوانین دولت ای ان موذک  
خواهندد ایدبت سدلیمانیه بده بیبمیشدی بده        میاولیای دولت ای ان راضی نیسوند و ن

 به خداک سدنندا نیایندد    قدغن نمایند که ایبت مابور ابداً [...] خاک سنندا آیند
ام حردام اید ان نمایندد و گویندد      [عایابیدک یداغی  ]وقت بنای مطالبه او را  آن [...]
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-142همدان:  ) عساک  ن امیه ب ای گ فون عایابیک تجاوم به خداک اید ان نمایندد   
146) . 

 
باب تحدید حدود اید ان  گاارشی در، مخوار انگلیس و روسیه ومرای به ای در نامه سپس
  کند: میو تعدی ام سوی عثمانی اشاره نویسد و به موارد نقض دوسوی  می و عثمانی

نشددن بده تحدیدد      جنابان ام نگذاشون ام  س حد دولوین ای ان و عثمانی و اقدام آن
تصدیق خواهند نمود که ح کات ناهنجار جناب  [...] حدود کماا اسوحیار دارند

مور دولدت دوسدت بدوده و    أپاشا ام اوا الی آخ  منافی ح کات و رفوار مد  درویش
محمد ه   [...] دتحدید حدود به تعویق و تعطیل افود ای باعث شد که  ه رومه به بهانه

قددری   ،را لنگ گاه کشوی جنگی نمود و ام محدل پارسداله کده تجداوم کد ده بدود      
هد روم بده    [...] رود کارون ق اوا گذاشدت  ی در دهانه [...] ت  آورده است نادیک
 . (132-131همان: )تحدید حدود را به تعویق انداخت  ای بهانه

 
 نویسدد:  مدی  ارضدی  تمامیت د حدود وتحدی درمورد ،خطاب به شاهدو نامه  در چنینهم

 .خواهیم امد وم تدو را ببیندیم    میگ اف و طمسون صاحب انگلیس جفوی وارد شده که  آدم »
 ،محمد ه موافدق عهدنامده   » و نیا (24: 1331داوود،  آا) «مطلب معلوم است نقل حدود است

  .(21همان: ) «علیه است مدتخاک دولت ابد
 
  تقویت زندگی مردم. 4-1-2

هددف حیداتی و    ی هدای امی کبید  در ممد ه    در ب رسدی نامده   منددگی مد دم   تقویت شاخ 
 و بیشد سهولت  دلیل بهها  نامهدر ب رسی  .است آمومش و رفاه اقوصادی ،امنیت ی درب گی نده

آورده  جداگانده طدور   موارد تر ار ه کدام ام اجداای شداخ  بده    ،جو و فهم مطلبو جست
 .ه استشد
 
 
 

   امنیت .الف
بارهدا بده شداه و کدارگااران      ،هدای امید    و مملرت در نامه رعیتامور  امنیتمورد ن م و در

نویسدد:   مدی ای خطاب به شداه   وی در نامه مواردی گاارش یا دسوور داده شده است. ،دولوی
عدالم   کارها چنان ن م گی د کده  [...] جمیع خیاالت فاسد ام دماغ م دم بی ون ب ودهلل انشاءا»

خطداب بده    ،مملردت  امنیدت  ی دیگ  درباره ی یا در دو نامه ؛(121همان: ) «حس ت بخورند
 «نشدد [ فد وردین  مقصدود روم سدیادهم  ] ام فیدل خددا ه مگدی   » :گویدد  میشاه  ناص الدین

جنگ و دعوا سیادهم گذشت امدا آندی چشدم ام     بی ،عالم  ام م حمت قبله»یا ؛ (146همان: )
بدا   ،و کشدور  رعیدت  امنیدت   ای رعایدت بد  . وی(133همدان:  ) «روی م دم و شه  ب نداشدوم 

یدک  » :اسدت  خطاب به شاه اش نامه ،ادعا این شاهد .ک د میه گونه ج م و جنایت ب خورد 
همدان:  ) «رسدند  مدی ساای خود رسیده و  [ اگ چه به...] در طه ان ه مگی ک دند [...] دو نف 
همدان:  ) «شدوند  مدی به حردم همدایون اخد اا و تنبیده      [که ه مگی ک دند]نف   29»یا  ؛(123
114).  

  ملدک  بلره در س اسد  نبوده؛ه ان ت  در فقط مخو  شه وندان ش ی دیب و تنبیهأت ،البوه
 :  ک ده است میب خورد   مین  ای ان با ه گونه تعدی و بی

تد  آنچده المم بدود نوشدوه و      روم پدیش  سهدو [...] آنجا  مین  باب ک دسوان و بیدر
  .(83همان: ) خب  انو ام آن خواهد رسید [...] ام چاپار ف سواده

دیدب هسدوند کده ممالدک     أسااوار تنبیده و ت  [...] جو امثاا این ایبت و طوایف فونه
  .(148: 1332 ،داوود آا) سلطانی ام دمدی و ه مگی ایمن باشد  مح وسه

امور در مقام ن م آن صفحات و رفع ه مگدی   ی باید طوری رفوار شود که در همه
  .(161همان: ) ب آیند [...] اش ار

 
داشدت   حرام مناطق و دهدات مملردت را موظدف بده پداس      هایی دیگ ، امی کبی  در نامه

 ،بیدک  وید دی  خطداب بده علدی    ای مثاا در نامهداند؛ ب ای  میآن منطقه  رعیتو امور  امنیت
دهدات هسدوید و امدورات را     شدما سد   » :نگدارد  مدی  ، چندین منصب افواا آذربایجدان  صاحب

 شدود را محاف دت نمدوده    مدی آیند و روندی کده   پس به ام  دهات رسیده ه  .هسوید ووجهم
 امنیدت انو دام و   دلیدل  بده وی  .(138همدان:  ) «نگذارید احدی بده دهدات مداخلده نمایدد     [...]
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   امنیت .الف
بارهدا بده شداه و کدارگااران      ،هدای امید    و مملرت در نامه رعیتامور  امنیتمورد ن م و در

نویسدد:   مدی ای خطاب به شداه   وی در نامه مواردی گاارش یا دسوور داده شده است. ،دولوی
عدالم   کارها چنان ن م گی د کده  [...] جمیع خیاالت فاسد ام دماغ م دم بی ون ب ودهلل انشاءا»

خطداب بده    ،مملردت  امنیدت  ی دیگ  درباره ی یا در دو نامه ؛(121همان: ) «حس ت بخورند
 «نشدد [ فد وردین  مقصدود روم سدیادهم  ] ام فیدل خددا ه مگدی   » :گویدد  میشاه  ناص الدین

جنگ و دعوا سیادهم گذشت امدا آندی چشدم ام     بی ،عالم  ام م حمت قبله»یا ؛ (146همان: )
بدا   ،و کشدور  رعیدت  امنیدت   ای رعایدت بد  . وی(133همدان:  ) «روی م دم و شه  ب نداشدوم 

یدک  » :اسدت  خطاب به شاه اش نامه ،ادعا این شاهد .ک د میه گونه ج م و جنایت ب خورد 
همدان:  ) «رسدند  مدی ساای خود رسیده و  [ اگ چه به...] در طه ان ه مگی ک دند [...] دو نف 
همدان:  ) «شدوند  مدی به حردم همدایون اخد اا و تنبیده      [که ه مگی ک دند]نف   29»یا  ؛(123
114).  

  ملدک  بلره در س اسد  نبوده؛ه ان ت  در فقط مخو  شه وندان ش ی دیب و تنبیهأت ،البوه
 :  ک ده است میب خورد   مین  ای ان با ه گونه تعدی و بی

تد  آنچده المم بدود نوشدوه و      روم پدیش  سهدو [...] آنجا  مین  باب ک دسوان و بیدر
  .(83همان: ) خب  انو ام آن خواهد رسید [...] ام چاپار ف سواده

دیدب هسدوند کده ممالدک     أسااوار تنبیده و ت  [...] جو امثاا این ایبت و طوایف فونه
  .(148: 1332 ،داوود آا) سلطانی ام دمدی و ه مگی ایمن باشد  مح وسه

امور در مقام ن م آن صفحات و رفع ه مگدی   ی باید طوری رفوار شود که در همه
  .(161همان: ) ب آیند [...] اش ار

 
داشدت   حرام مناطق و دهدات مملردت را موظدف بده پداس      هایی دیگ ، امی کبی  در نامه

 ،بیدک  وید دی  خطداب بده علدی    ای مثاا در نامهداند؛ ب ای  میآن منطقه  رعیتو امور  امنیت
دهدات هسدوید و امدورات را     شدما سد   » :نگدارد  مدی  ، چندین منصب افواا آذربایجدان  صاحب

 شدود را محاف دت نمدوده    مدی آیند و روندی کده   پس به ام  دهات رسیده ه  .هسوید ووجهم
 امنیدت انو دام و   دلیدل  بده وی  .(138همدان:  ) «نگذارید احدی بده دهدات مداخلده نمایدد     [...]
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 ، چندین ای خطاب به شاه در نامه ؛ ب ای مثااک د میرسیدگی  شخصاً ها ، به س بامخانهکشور
مدوارد   .(111همدان:  ) «هدا را مشدخ  کد دم    ام وم صبح رفوم جدای سد بامخانه  » نویسد: می

   .ها موجود است بسیار دیگ ی ام این نامه
ی مبمحمددعلی   دادن بده فونده    بداب پایدان  ، درالدولده ای خطاب بده ظف   امی کبی  در نامه

ی مبمحمددعلی ملعدون    مبادا اهماا و غفلوی درباره»نویسد:  می ،یری ام س ان بابیه ،منجانی
، بدا ن دارت   چنین(. هم113همان: ) «داتفا  افود که مجاا ف ار و ف صت اسوخبص پیدا نمای

، پدوا ام خاانده   قصدد آبدادانی کشدور    الماا کشور، می دسوان را که بده  تب  خ وجی بی دقیق
. او در داد می مورد بامخواست و تنبیه ق ار ،ک دند و آن را خ ا مصارف دیگ  می ب داشت

 کند:   اظهار می خطاب به کدخدایان انارک 1963مح م  مورخ ی نامه
ان ام دیدوان  ]کدخدایان انارک[ موقبل و موعهد شده بودید که مبلغ پانصد توم شما

 ایدد  ذالک قلعه را تدا حداا نسداخوه    مع [...] جا قلعه تعبیه نماییدهمایونی گ فوه در آن
نویسم که به رسدیدن همدین نوشدوه اگد  قلعده را نسداخوید        بالص احه به شما می [...]

[ و ...] ده آمده و شما را تنبیه و تأدیب ک دهمحصل شدید ام جانب دیوان مأمور ش
 (. 112همان: )مورد سیاست خواهید گشت 

 
 مخودار  ضدی کشدور بدا ومرای   ی موضدوعات ار  های خود درباره نگاری ب خی نامه وی در

نویسدد:   گداه کده مدی    به امنیت رعیدت کشدور نیدا توجده داشدوه اسدت؛ آن       ،روسیه و انگلیس
خواهندد ام   اید ان[ مدی    ین مووسطین ب ای خود ]دولدت علیده  اطمینان کامل و مص   ام دولو»

(. صددراع م بدا   198همدان:  ) «ی عثمدانی  تعدیات جانی و رعیوی بعد گماشوگان دولت علیه
، ک دندد   اجدامه دخالدت مدی    مدایونی، در امدور مملرودی بددون    اسم دولدت ه  موخلفانی که به
ای  ن م و امنیت را به امدور مملرودی بامگ داندد. او در نامده     به این وسیله، تا ک د ب خورد می

ندامی در سدیس ام دهدات بیگل بیگدی     محمدود  »نویسدد:   خطاب به ومی  ن ام آذربایجان مدی 
نمایدد. اهلل اهلل او را آورده   کند و بدین واسطه اخبا در ام  آن ده می س بام جدید ب ق ار می

  (.133همان: ) «تنبیه درسوی برنید
 
 

  اقتصاد و خدمات اجتماعی .ب
شاه نگاشوه  مورد اقوصاد و خدمات اجوماعی خطاب به ناص الدیندر های امی کبی  نامهب خی 

ی دیگد  خطداب بده کدارگااران حردوموی      بعید  امدا  ؛گونه دارد حالوی گاارش وشده است 
 داشت تدا ی ام امور قم و بلورسامی ی کارجای»نویسد:  می ای خطاب به شاه در نامه او .است
ام امسدداله در  شددنیده»یددا  ؛(22: 1331 ،داوود آا) «هددا را تمددام کدد دم قدددری طددوا کشددید آن
امی کبید  در  . (114همدان:  ) «پولی است سبب بی [...] کاری نشده[ ...] یک ام امور بنایی هی 
 ی باب تعمی  پل و بندد شوشدو  و قلعده   در ،1966رمیان  مورخ الدوله خطاب به سهام ای نامه

دارد و   مدی تعمید  آن خ ابدی لاو  »کند:  میبدین ش   مق ر  را  میسبسل و بند حویاه احرا
ذون است که تدا معدادا ده هداار    أجاه م لهذا آن عالی اگ  نشود ض ر کلی ب ای دیوان دارد،

 ای نامددهدر  ،چنددینهم. (118: 1332 ،داوود آا) «هددا نمایددد صدد ف تعمیدد  خ ابددی [...] تومددان
جهدت بد آورد تعمی اتدی کده در     »گویدد:   ، مدی بادآحداکم اسدو    ،خدان  محمددولی  خطاب به

 ی قبیدل قلعده  جدا را ام تعمید ات آن  [...] داری المم بدود  باد و گ گان است آدم س رشدوه آاسو 
تعمید    ی بداره در ای نامده در وی  .(181همدان:  ) «دقت تمام ب آورده کد ده  به [...] باد وآاسو 

درباب سد ف مدایش ف مدوده بودندد خدود     » :دهد میچنین گاارش  یک سد به شاه جوان این
اندد تعمید     طدور کده مقد ر ف مدوده     شداءاهلل همدان   این غبم هم در این فر  بوده و هست و ان

: 1331 ،داوود آا) «پ خطد  امدن باشدد     هدای درام ایدن شده  ام حادیده     شود که ب ای ساا می
کدم کدل اید ان را کشدید و نگده       باید کدم : »نویسد می نیا کشی در ای ان مورد نقشهدر .(132

نیا به والی خومسوان موجدود   ای نامه شده، خوانش ی نامه 382در میان  .(126همان: ) «داشت
شد حی در  »دهدد:   مدی  حردم   است که در آن به آبادی و گسو ش کشدت و کدار در منطقده   

که اسدباب آبدادی    آوردن نیل و شر  باب عملدر [...] ف سوادم [...] سفارش آبادی ع بسوان
 [...] رسدد  مدی  رعیدت فواید ایدن بده دولدت و     [...] اهومام ض ور است ی مملرت است الممه
در  .(123: 1332 ،داوود آا) «[کیدد مجدددد در انوهددای نامدده أت] عمددل آورده خیلدی اهومددام بدده 

در  تد   پیشکه  -ی امی کبی  به کدخدایان انارک مهنا توان به میمون ها می خوانی نامه دوباره
شدما ]کدخددایان   »کد د:   ام من   خدمات اجوماعی نیا توجده  -باب شاخ  امنیت ذک  شد

ی قلعده   البوده در تعبیده   [...] جا قلعه تعبیده نماییدد  [ در آن...] انارک[ موقبل و موعهد شده بودید
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  اقتصاد و خدمات اجتماعی .ب
شاه نگاشوه  مورد اقوصاد و خدمات اجوماعی خطاب به ناص الدیندر های امی کبی  نامهب خی 

ی دیگد  خطداب بده کدارگااران حردوموی      بعید  امدا  ؛گونه دارد حالوی گاارش وشده است 
 داشت تدا ی ام امور قم و بلورسامی ی کارجای»نویسد:  می ای خطاب به شاه در نامه او .است
ام امسدداله در  شددنیده»یددا  ؛(22: 1331 ،داوود آا) «هددا را تمددام کدد دم قدددری طددوا کشددید آن
امی کبید  در  . (114همدان:  ) «پولی است سبب بی [...] کاری نشده[ ...] یک ام امور بنایی هی 
 ی باب تعمی  پل و بندد شوشدو  و قلعده   در ،1966رمیان  مورخ الدوله خطاب به سهام ای نامه

دارد و   مدی تعمید  آن خ ابدی لاو  »کند:  میبدین ش   مق ر  را  میسبسل و بند حویاه احرا
ذون است که تدا معدادا ده هداار    أجاه م لهذا آن عالی اگ  نشود ض ر کلی ب ای دیوان دارد،

 ای نامددهدر  ،چنددینهم. (118: 1332 ،داوود آا) «هددا نمایددد صدد ف تعمیدد  خ ابددی [...] تومددان
جهدت بد آورد تعمی اتدی کده در     »گویدد:   ، مدی بادآحداکم اسدو    ،خدان  محمددولی  خطاب به

 ی قبیدل قلعده  جدا را ام تعمید ات آن  [...] داری المم بدود  باد و گ گان است آدم س رشدوه آاسو 
تعمید    ی بداره در ای نامده در وی  .(181همدان:  ) «دقت تمام ب آورده کد ده  به [...] باد وآاسو 

درباب سد ف مدایش ف مدوده بودندد خدود     » :دهد میچنین گاارش  یک سد به شاه جوان این
اندد تعمید     طدور کده مقد ر ف مدوده     شداءاهلل همدان   این غبم هم در این فر  بوده و هست و ان

: 1331 ،داوود آا) «پ خطد  امدن باشدد     هدای درام ایدن شده  ام حادیده     شود که ب ای ساا می
کدم کدل اید ان را کشدید و نگده       باید کدم : »نویسد می نیا کشی در ای ان مورد نقشهدر .(132

نیا به والی خومسوان موجدود   ای نامه شده، خوانش ی نامه 382در میان  .(126همان: ) «داشت
شد حی در  »دهدد:   مدی  حردم   است که در آن به آبادی و گسو ش کشدت و کدار در منطقده   

که اسدباب آبدادی    آوردن نیل و شر  باب عملدر [...] ف سوادم [...] سفارش آبادی ع بسوان
 [...] رسدد  مدی  رعیدت فواید ایدن بده دولدت و     [...] اهومام ض ور است ی مملرت است الممه
در  .(123: 1332 ،داوود آا) «[کیدد مجدددد در انوهددای نامدده أت] عمددل آورده خیلدی اهومددام بدده 

در  تد   پیشکه  -ی امی کبی  به کدخدایان انارک مهنا توان به میمون ها می خوانی نامه دوباره
شدما ]کدخددایان   »کد د:   ام من   خدمات اجوماعی نیا توجده  -باب شاخ  امنیت ذک  شد

ی قلعده   البوده در تعبیده   [...] جا قلعه تعبیده نماییدد  [ در آن...] انارک[ موقبل و موعهد شده بودید
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62 / بازخوانی نامه های امیرکبیر بر پایه ی هدف های سه گانه ی سیاست خارجی

 ی ای در منطقدده سداخت قلعدده  (. پیگیدد ی امی کبیدد  در112همدان:  ) «تعلدل و تسدداهل نورمیددد 
حسدین کاشدی بده اندارک، مد دم اندارک و        های هجوم نایب ا باعث شد در سااانارک بعده

 (. 114همان: ) روسواهای پی امون آن پناهگاهی داشوه باشند
 

  آموزش .پ
 توجده منددگی مد دم    ی بارها به این جاء ام شاخ  تقویت شدیوه  ،های مورد ب رسی در نامه
نویسدد:   مدی دارالفندون   ی مورد مدرسهشاه جوان در است. امی کبی  خطاب به ناص الدینشده 

علدم  ]...[  خدوبی انجدام یافدت    مدرسده بده    ماهده  اموحاندات شدش  ]...[  کار مدرسه من م است»
مودی در ایدد ان  هبدد]...[  سدداخون قلعدده و بدد دن مددارپی  و سدداخون پددل را خواهنددد آموخددت  

 «انددد خددوب ت قددی کدد ده ،اغلددب موعلمددین]...[  منصددبان الیددق ت بیددت خواهنددد شددد صدداحب
المم » :نویسدد  مدی  داوودخدان  خطاب به مسیو جدان  ،چنینهم. (124-122: 1331 ،داوود آا)

 «ر اید ان شدایع شدود   بایدد ایدن صدفت د   ]...[  بگی ندد  سامی را اهالی اینجدا یداد   است ماهوت
  .(162همان: )
 

 خودمختاری و استقالل ت. 
هدای   در نامده  ،اسدوقبا خودمخوداری و  ، یعندی  حیداتی  هددف  هدای  آخ ین اولویت شاخ 

باب خودمخواری ان درخ تقی می ما ی دغدغه ی دهدهن نشان شده که بار تر ار هفده امی کبی 
ام خودمخوداری   ،مخوار انگلدیس ومی  ،به شیل ای نامهامی کبی  ضمن  و اسوقبا کشور است.

دریدا  آوردن سدپاه ام  : »بد د  هدای خدود ندام مدی     خاذ سیاستو آمادی عمل دولت ای ان در ات
اهومام را درین بداب برنندد و     باید الممه]...[  [حرم شاهنشاهی به] کلی مو وک است  طور به

 ،داوود آا) «م اقب باشند که کسی م ترب این عمل نشدود و سدیاه ام راه دریدا حمدل نرندد     
 مداج ای مید ما   ی بداره خطداب بده ومی مخودار روسدیه در     ای نامده در  ،چنینهم. (134: 1332

خواندد و خواسدوار   روسدیه   ی خدود را تبعده   ،ساا اقامت در ای انسی  ام که پس -داوودخان
  :نویسد میچنین  -امواا دولوی ای ان بودبه آن کشور و ب دن  بامگشت

پایمداا  [ اید ان ] داوودخان پا به حق بگذارد و بخواهد حقدو  ایدن دولدت را    می ما
مدن خدود بده احقدا      ]...[  شدود  مدی نماید به تفلیس بلره به پط مبورغ محمت داده 

 .احقا  حقو  دولت علیده را خدواهم کد د   ]...[  نمایم میحقو  دولت ای ان اقدام 
اوست که حقو  دولت   در عهده]...[  حقو  ای ان ب آید  باید ام عهده داوود می ما
 . (121-136همان: )  ان را رد نر دهای

 
ه مورد احو ام ببارگ عثمانی را در نگلیس و ایلچیمخوار ای مجاا، ومی  امی  در دو نامه

اولیدای دولدت   » :نگارد میچنین دهد و  میمورد خطاب ق ار م ور دولت ای ان وعبورقوانین 
  عبوروم ور داده چاپاران انگلیس بده تدذک ه    ق ار تذک ه ،جهت انو ام مملرت خود ای ان به

اب به ایلچدی بدارگ عثمدانی    خطوی . (128همان: ) «م ور نماینددولت ای ان بایسوی عبورو
بعدد المم اسدت    م ور ننمایدد و مدن  دولوی عبورو  مق ر نمودند کسی بدون تذک ه» :نویسد می

 ، ویدر جایی دیگد   .(جا همان) «م ور انجام شودعبورو [ای ان] هعلی این دولت  که به تذک ه
 ،بیدک  وید دی علی ، منصب افواا آذربایجان خطاب به صاحب ،اتبا  و ملک ای ان ی بارهدر
منصدبان قداه ه    چنانچده صداحب  ]...[  نگذاری احددی بده دهدات مداخلده نمایندد     » نویسد: می

خطداب بده    ای نامده در  ،چندین هم .(138همدان:  ) «بخواهند س بام ام دهات گی ند مانع شدوید 
به حرام بندادر و  » گوید: می نقل اتبا و حمل ی بارهدر ،الدوله می ما نص ت، فی وموالی فارس
دولدت علیده ام راه دریدا غدبم و کنیدا بده         بح العجم قدغن شدید بف مایند کده تبعده   سواحل

اخدذه و سیاسدت پادشداهی    ؤخشری نیاورند و چنانچه ام حرم همایون تخلف نمایند مورد م
بداب اذن  در ،طاب به قونسدوا روسدیه در تب یدا   خ ای نامهامی  در  .(121همان: ) «خواهند شد
دربداب امدورات داخلدی     ،ی دولدت اید ان  أکید بد  اسدوقبا ر  أنیا با ت ارمنی رعیت بامگشت
 رعیدت خدان ارمندی    یوسف ،خواهش ک ده بودند که اولیای دولت علیه» :نویسد میمملرت 

گونده   تصدیق خواهندد نمدود کده ایدن    ]...[  این دولت را اذن مهاج ت ام این مملرت بدهند
هدای   امدا در میدان نامده   . (181همدان:  ) «حید ت اسدت   امورات بسوه به اذن و ف مدایش اعلدی  

 ،مخودار انگلدیس   امی کبی  خطداب بده ومی   ی نامه ی اندامه به ای نامهشاید هی   شده، بامخوانی
در  .قباا کشورهای خارجی و اعماا اسوقبا دولت ای ان نباشدأی امی  درگویای اسوقبا ر
   :آمده است چنین بخشی ام این نامه

Text [12] ed 1.indd   62 9/9/2014   11:20:16 AM



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا / 63

پایمداا  [ اید ان ] داوودخان پا به حق بگذارد و بخواهد حقدو  ایدن دولدت را    می ما
مدن خدود بده احقدا      ]...[  شدود  مدی نماید به تفلیس بلره به پط مبورغ محمت داده 

 .احقا  حقو  دولت علیده را خدواهم کد د   ]...[  نمایم میحقو  دولت ای ان اقدام 
اوست که حقو  دولت   در عهده]...[  حقو  ای ان ب آید  باید ام عهده داوود می ما
 . (121-136همان: )  ان را رد نر دهای

 
ه مورد احو ام ببارگ عثمانی را در نگلیس و ایلچیمخوار ای مجاا، ومی  امی  در دو نامه

اولیدای دولدت   » :نگارد میچنین دهد و  میمورد خطاب ق ار م ور دولت ای ان وعبورقوانین 
  عبوروم ور داده چاپاران انگلیس بده تدذک ه    ق ار تذک ه ،جهت انو ام مملرت خود ای ان به

اب به ایلچدی بدارگ عثمدانی    خطوی . (128همان: ) «م ور نماینددولت ای ان بایسوی عبورو
بعدد المم اسدت    م ور ننمایدد و مدن  دولوی عبورو  مق ر نمودند کسی بدون تذک ه» :نویسد می

 ، ویدر جایی دیگد   .(جا همان) «م ور انجام شودعبورو [ای ان] هعلی این دولت  که به تذک ه
 ،بیدک  وید دی علی ، منصب افواا آذربایجان خطاب به صاحب ،اتبا  و ملک ای ان ی بارهدر
منصدبان قداه ه    چنانچده صداحب  ]...[  نگذاری احددی بده دهدات مداخلده نمایندد     » نویسد: می

خطداب بده    ای نامده در  ،چندین هم .(138همدان:  ) «بخواهند س بام ام دهات گی ند مانع شدوید 
به حرام بندادر و  » گوید: می نقل اتبا و حمل ی بارهدر ،الدوله می ما نص ت، فی وموالی فارس
دولدت علیده ام راه دریدا غدبم و کنیدا بده         بح العجم قدغن شدید بف مایند کده تبعده   سواحل

اخدذه و سیاسدت پادشداهی    ؤخشری نیاورند و چنانچه ام حرم همایون تخلف نمایند مورد م
بداب اذن  در ،طاب به قونسدوا روسدیه در تب یدا   خ ای نامهامی  در  .(121همان: ) «خواهند شد
دربداب امدورات داخلدی     ،ی دولدت اید ان  أکید بد  اسدوقبا ر  أنیا با ت ارمنی رعیت بامگشت
 رعیدت خدان ارمندی    یوسف ،خواهش ک ده بودند که اولیای دولت علیه» :نویسد میمملرت 

گونده   تصدیق خواهندد نمدود کده ایدن    ]...[  این دولت را اذن مهاج ت ام این مملرت بدهند
هدای   امدا در میدان نامده   . (181همدان:  ) «حید ت اسدت   امورات بسوه به اذن و ف مدایش اعلدی  

 ،مخودار انگلدیس   امی کبی  خطداب بده ومی   ی نامه ی اندامه به ای نامهشاید هی   شده، بامخوانی
در  .قباا کشورهای خارجی و اعماا اسوقبا دولت ای ان نباشدأی امی  درگویای اسوقبا ر
   :آمده است چنین بخشی ام این نامه
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  کده ام امدور داخلده   ]...[  ندادن وظایف و مسوم یات ای ان بده ما خود را در دادن و 
دهدم   می [وظایف و مسوم یات]به ه کس که الیق است ]...[  دانیم میاست مخوار 

دادن به علمدا در اید ان موقدوف      وظیفه]...[  دهم میو به ه کس که المم ندانسوم ن
 مملردت   ات داخلیده لیده و امدور  ای سلطان و منوط به اقویاء و مصالح عأاست به ر

  .(183همان: )
 
   مدت میاناهداف  .4-2

 ی توسدعه  شدامل  ت تیب اولویت که به مدت میانهای اهداف  در توضیح موارد تر ار شاخ 
ام حمایت ام تجار و شه وندان دولت ای ان در خارا ام  های اقوصادی در خارا اعم ف صت
 ،حمایت ام دوسوان و مخالفت بدا دشدمنان   ی،الملل بینافاایش حیثیت دولت در ن ام  کشور،

در مقایسده  که اگ چده ومن ایدن اهدداف     ک د توجهباید  است؛ یا ی منطقه و گسو ش سلطه
بد  اهدداف    افداون امی کبی   دهد همین میاان تر ار هم نشان می ،است و کماهداف حیاتی  با

  داشوه است. توجهنیا  مدت میانبه اهداف  ،حیاتی
 
حمایت از تجاار و اتباا    و  های اقتصادی در خارج فرصتی  توسعه. 4-2-1

 ایرانی خارج از کشور
 1963 ثدانی ال ربیدع  خودار روسدیه مدورخ   مخطداب بده ومی    ای نامده امی کبی  در خان  می ما تقی

جنداب م اقبدت در    ام آن [امی کبی ] خواهش دوسودار» نویسد: می باب انو ام امور شیبتدر
خواهدد مداهی بخد د ام شدخ       مدی اگد  دولدت علیده    ]...[  اسدت خان  اب اهیم امورات می ما

 ای نامده در  ،چندین هم. (123همدان:  ) «ج  ای ان است بایسوی ابویدا  کندد  أخان که مسو اب اهیم
   کند: اظهار می خطاب به احمدخان در مسی  تفلیس

مشدغوا   [مسدرو ] دولت ای ان که در تفلیس و قول  و مسدغو   باب امور تجار تبعهدر
سعی و اهومام شما منو م   واسطه ام شان باید به  میهسوند تما تملتجارت و معاام  
هدا   به همگی آنان نوشوجات بنویسید کده بدانندد شدما م اقدب احدواا آن     ]...[  شود

و [ به دولدت روسدیه  ] دولت ای ان نباید جا صدپنج چیای بدهند رعیت]...[  هسوید

 [و تجار ای انی ساکن در روسدیه  رعیتام ] گی ند میاگ  ام بابت این وجوه چیای 
  .(116همان: ) موقوف دارید

 
حمایت از دوستان و و  الملل بیندر نظام  افزایش حیثیت و شخصیت .4-2-2

 تضعیف مخالفان  
خطداب بده    هدای امی کبید    نامههنگام خوانش  ،مدت میاناین دو شاخ  ام اهداف  ی درباره

بد  اشداره بده     مبنی بسیار دقیق موردی ،یا سف ای کشورهای خارجی شاه و کارگااران دولوی
بده شداخ     توجده  بدا  ،هدای امی کبید    خوانی نامده  در دوباره د؛ ولیشن یافت این دو شاخ 

 ،ی امی کبید  بده ومید  هد ات     شداید بودوان بده قسدموی ام نامده      ،نحمایت ام دوسوان و موحدا
 اشاره ک د که چنین نگاشوه است:  ،یارمحمدخان

مداا   خان آمده گوش اظهار داشوه بودید ]مقصود یارمحمدخان است[ که جعف قلی
به آن مخدوم مع م نموده؛ شفاعوی ام او ک ده بودید. معلوم است که ن   به کماا 

ی آن مخدوم، مسودعیات و مسد ووالت شدما در    رأفت و عطوفت پادشاهی درباره
  و آنچه آن مخدوم دربداره ]...[  مق ون به اسعاف خواهد بود حی ت سپه بسطت،

  (.193همان: )مقبوا و ممیی خواهد بود ]...[  دانند خان مصلحت می جعف قلی
 
  ای منطقه گرایی عظمت / گسترش سلطه .4-2-3
ممدانی مدورد    ی دورهداشدت کده    توجده بایدد   ،مددت  میدان مورد ایدن شداخ  ام اهدداف    در

کده   آمدد  شدمار نمدی   بده  ای منطقده  اید ان قددرت   ،ی صدارت امی کبید  ها ساایعنی  ،پژوهش
ام امی کبیدد  بدده  ای نامددهامدا در   ؛را تسدد ی دهددداش  بخواهدد بدد  سددای  ممالددک منطقده سددلطه  

مخاطدب امد  و نهدی     بده  نحدوی  بده  ،1963الثدانی   جمادی ، مورخایلچی عثمانی ،افندی میسا
مبدادا بد    » :ط قدرت دولت اید ان اسدت  تسل تحت شود که گویی کارگاار دولت عثمانی می

ایلی معین کنید که مثدل پارسداا    امساا بایسوی س ]...[  گ فون عایابیک یاغی مسامحه کنید
همدین مدوارد انددک نیدا بدا       .(142همدان:  ) «ای ان وارد نشود  خسارت ب  رعایای دولت علیه

و ممانعدت ام تحدت    ای منطقده  گ ایدی  ع مدت  /سدلطه  ششاخ  گسو  ی در مم ه ،اغما 
 ی دلیدل شدیوه   هدم بده   ؛ آنگید د تواندد قد ار    مدی  ی دیگ  قدرت منطقده، یعندی عثمدانی    سلطه
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 [و تجار ای انی ساکن در روسدیه  رعیتام ] گی ند میاگ  ام بابت این وجوه چیای 
  .(116همان: ) موقوف دارید

 
حمایت از دوستان و و  الملل بیندر نظام  افزایش حیثیت و شخصیت .4-2-2

 تضعیف مخالفان  
خطداب بده    هدای امی کبید    نامههنگام خوانش  ،مدت میاناین دو شاخ  ام اهداف  ی درباره

بد  اشداره بده     مبنی بسیار دقیق موردی ،یا سف ای کشورهای خارجی شاه و کارگااران دولوی
بده شداخ     توجده  بدا  ،هدای امی کبید    خوانی نامده  در دوباره د؛ ولیشن یافت این دو شاخ 

 ،ی امی کبید  بده ومید  هد ات     شداید بودوان بده قسدموی ام نامده      ،نحمایت ام دوسوان و موحدا
 اشاره ک د که چنین نگاشوه است:  ،یارمحمدخان

مداا   خان آمده گوش اظهار داشوه بودید ]مقصود یارمحمدخان است[ که جعف قلی
به آن مخدوم مع م نموده؛ شفاعوی ام او ک ده بودید. معلوم است که ن   به کماا 

ی آن مخدوم، مسودعیات و مسد ووالت شدما در    رأفت و عطوفت پادشاهی درباره
  و آنچه آن مخدوم دربداره ]...[  مق ون به اسعاف خواهد بود حی ت سپه بسطت،

  (.193همان: )مقبوا و ممیی خواهد بود ]...[  دانند خان مصلحت می جعف قلی
 
  ای منطقه گرایی عظمت / گسترش سلطه .4-2-3
ممدانی مدورد    ی دورهداشدت کده    توجده بایدد   ،مددت  میدان مورد ایدن شداخ  ام اهدداف    در

کده   آمدد  شدمار نمدی   بده  ای منطقده  اید ان قددرت   ،ی صدارت امی کبید  ها ساایعنی  ،پژوهش
ام امی کبیدد  بدده  ای نامددهامدا در   ؛را تسدد ی دهددداش  بخواهدد بدد  سددای  ممالددک منطقده سددلطه  

مخاطدب امد  و نهدی     بده  نحدوی  بده  ،1963الثدانی   جمادی ، مورخایلچی عثمانی ،افندی میسا
مبدادا بد    » :ط قدرت دولت اید ان اسدت  تسل تحت شود که گویی کارگاار دولت عثمانی می

ایلی معین کنید که مثدل پارسداا    امساا بایسوی س ]...[  گ فون عایابیک یاغی مسامحه کنید
همدین مدوارد انددک نیدا بدا       .(142همدان:  ) «ای ان وارد نشود  خسارت ب  رعایای دولت علیه

و ممانعدت ام تحدت    ای منطقده  گ ایدی  ع مدت  /سدلطه  ششاخ  گسو  ی در مم ه ،اغما 
 ی دلیدل شدیوه   هدم بده   ؛ آنگید د تواندد قد ار    مدی  ی دیگ  قدرت منطقده، یعندی عثمدانی    سلطه
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 ی واسدطه  و بده  قد ار گ فوده   گدویی در جایگداه قددرت    که دسووری امی کبی  در نگارش نامه
   .ک ده است ام  و نهی دیگ  منطقه ممالک ، ب  کارگاارانی دولت خود سلطه

که در توضیح موارد تر ار شاخ  هدف بلندمدت باید  بامگویی این نروه مناسب است
ی قدرت دولت ای ان در ممان سلطنت قاجار چنان محدود بود که توان  که حیطه ک د توجه

، خواسدوار  خدارجی نیدا بدالطبع     الملل را نداشت و ط احدان سیاسدت   تأیی گذاری ب  ن ام بین
درسوی نیا ام آن نداشدوند. بده همدین     اند؛ می ا شناخت لمللی نبودها ن م بین تحوا بنیادین در

ه درباب هدف بلندمدت امی کبی  ط می دقیق و منصفان شاید دشوار باشد که بووان به ،من ور
دادن به ن دم   شرل باب آرمو و پنداری، مانندهای او در مطلبی نوشت یا مصادیقی ضمن نامه

هدای   نامه های پس ام بامخوانی ب ای وی موصور شد. اما الملل و ساخوار جدیدی در ن ام بین
کده شداید بودوان بدا اغمدا ،       شدویم  میبا مواردی مواجه  ،شاه امی کبی  خطاب به ناص الدین

 الملدل  دنیدا یدا همدان ن دام بدین       ی پندارهای سیاسی صدراع م ب ای شدرل  ها را در مم ه آن
ه جدوان لفد  پادشداه اسدبم و     خطاب به شا ،مورد پنج های خود در . امی کبی  در نامهدانست
امی کبی  بد ای  ها را ب خاسوه ام آرموی  شاید بووان آن کهمواردی  ؛کار می ب د را به مسلمین

پادشداه   ب  سلطنت ب  کشور ای ان، ست که در آن، پادشاه ای ان عبوهدان ساخوار سیاسی نوی
شداه   ای خطداب بده ناصد الدین    در نامده  ،مثداا   ایکل جهان اسبم و مسلمین شناخوه شود. ب

خداوند عالم وجود پادشاه اسدبم را ام بدب   »نگارد:  چنین مد  شاه جوان را ب  صفحه می این
(؛ یدا در جدایی دیگد     22: 1331 ،داوود آا) «نگاهدارد و قدوت و شدوکت بده اسدبم بدهدد     

ی اهدل اسدبم در مید      همه و شاءاهلل این عید سعید ب  پادشاه اسبم روحنا فداه ان»نویسد:  می
خداوند عالم وجود پادشداه اسدبم   » :(؛ نیا162همان: ) «شاهنشاه روحنا فداه مبارک باد  سایه

  (.133همان: ) «روحنا فداه را ام بب محاف ت ف ماید
ت  گفوه شد که در ممان صددارت امی کبید ، اید ان چندان قددرتی نبدوده اسدت کده          پیش

ای امی کبید ،  هد  نامده  بدامخوانش  در الملل بیندامد؛ اما در ن ام بین بخواهد یا بوواند ط حی نو
کندد،   مدی  خطاب« پادشاه اسبم»مانند  را با عناوینی ،شاه شاه وقت، ناص الدینپادکه او  جاآن
اید ان را بد ای آیندده مشداهده      سو ام آرموی سیاسی صدراع م ای ه چند کم توان بارقه می
 داوود، آا) «العدالمین فدداه   پنداه روحدی و رو    اسدبمیان حی ت اقددس پادشداه    اعلی: »ک د

. توجه به تر ار چنین مدواردی در کندار حرایدات تداریخی ب جاماندده ام دوران      (88: 1332
کندد.   در وی تقویدت مدی   را احوماا وجود آرموهای بلندد سیاسدی   گمانصدارت امی کبی ، 

  مده است:آ اعومادالسلطنه صدرالوواریخهای امی ، در  ام نامه جدا
ی امیدد  را بدده ندداد خیددام    پددس ام رجعددت موکددب همددایونی ام اصددفهان، سدد اپ ده 

یدابی امید     خدموی به احیار و ش ف احوشام همایونی ب پانموده بودند. پیش گ دون
مأمور شد. ناد وی آمد و پس ام تع یم ع   ک د: شاه شدما را خواسدوه. امید  در    

خددمت   ک د و ملوفت سخن پیش نگاه می حالت فر  بود و ام روی اندیشه به ممین
کند و امی  مووجده   میخدمت سه بار ع   خود را به امی کبی  بیان  نشد. گویا پیش

ن بدار بدا   رود و ع   خود را ب ای چندمی خدمت جلو می نهایت پیششود. در نمی
. امید  ام  «شاه شما را خواسوه، عاجبً تشد یف بیاوریدد  : »شود صدای بلند موذک  می

ی  ات خ اب شود! نگذاشوی که میخ س اپ ده خانه»گفت:  ،الت به افاقه آمدهآن ح
 (. 992-998: 1322 اعومادالسلطنه،)« شاه را به کنار رود جیحون بروبم ناص الدین

 
بدود و روی ممدین    های جاج ود رفوده  که امی  شبی به بیابان آمده است در حرایوی دیگ 

  :داده بودودار را ف مان قلیان و جل کشید خط می
کشی روی خاک مشغوا بود. تنباکو سوخت و امی   امی  س  به می  افرنده و به خط

ی سوم س قلیان عدو  کد ده و عد   کد د قلیدان حاضد         م تبه]...[  الوفات نر د
چند روم ]...[  است. امی  ب خاسوه و گفت: م ا به کشون دادی و سواره شده ب گشوه

وقت در  اغت خیالی ب ای خود مهیا نموده که هی ف مود: من آن ساعت ف ]...[  بعد
کشیدم که شهنشاه آسدیا شدود    شاه میی گ فون ممالک را ب ای  قوه نداشوه و نقشه

  .(933: 1332 داوود، آا)
 
  ها تفسیر یافته. 5

ی سیاسدت   گانده  های سده  پیوند با هدف هم دلیل وجود ف اوانی بسامدهای روشن ک دن ب ای
ام هد م   توان ی امی کبی ، می های چندگانه های ب آمده ام بامخوانی نامه خارجی و تفسی  داده

شناسددی  گددذار روان بنیددان ،بهدد ه گ فددت. آب اهددام مدداملو  نیامهددای آب اهددام مدداملو   سلسددله
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. توجه به تر ار چنین مدواردی در کندار حرایدات تداریخی ب جاماندده ام دوران      (88: 1332
کندد.   در وی تقویدت مدی   را احوماا وجود آرموهای بلندد سیاسدی   گمانصدارت امی کبی ، 

  مده است:آ اعومادالسلطنه صدرالوواریخهای امی ، در  ام نامه جدا
ی امیدد  را بدده ندداد خیددام    پددس ام رجعددت موکددب همددایونی ام اصددفهان، سدد اپ ده 

یدابی امید     خدموی به احیار و ش ف احوشام همایونی ب پانموده بودند. پیش گ دون
مأمور شد. ناد وی آمد و پس ام تع یم ع   ک د: شاه شدما را خواسدوه. امید  در    

خددمت   ک د و ملوفت سخن پیش نگاه می حالت فر  بود و ام روی اندیشه به ممین
کند و امی  مووجده   میخدمت سه بار ع   خود را به امی کبی  بیان  نشد. گویا پیش

ن بدار بدا   رود و ع   خود را ب ای چندمی خدمت جلو می نهایت پیششود. در نمی
. امید  ام  «شاه شما را خواسوه، عاجبً تشد یف بیاوریدد  : »شود صدای بلند موذک  می

ی  ات خ اب شود! نگذاشوی که میخ س اپ ده خانه»گفت:  ،الت به افاقه آمدهآن ح
 (. 992-998: 1322 اعومادالسلطنه،)« شاه را به کنار رود جیحون بروبم ناص الدین

 
بدود و روی ممدین    های جاج ود رفوده  که امی  شبی به بیابان آمده است در حرایوی دیگ 

  :داده بودودار را ف مان قلیان و جل کشید خط می
کشی روی خاک مشغوا بود. تنباکو سوخت و امی   امی  س  به می  افرنده و به خط

ی سوم س قلیان عدو  کد ده و عد   کد د قلیدان حاضد         م تبه]...[  الوفات نر د
چند روم ]...[  است. امی  ب خاسوه و گفت: م ا به کشون دادی و سواره شده ب گشوه

وقت در  اغت خیالی ب ای خود مهیا نموده که هی ف مود: من آن ساعت ف ]...[  بعد
کشیدم که شهنشاه آسدیا شدود    شاه میی گ فون ممالک را ب ای  قوه نداشوه و نقشه

  .(933: 1332 داوود، آا)
 
  ها تفسیر یافته. 5

ی سیاسدت   گانده  های سده  پیوند با هدف هم دلیل وجود ف اوانی بسامدهای روشن ک دن ب ای
ام هد م   توان ی امی کبی ، می های چندگانه های ب آمده ام بامخوانی نامه خارجی و تفسی  داده

شناسددی  گددذار روان بنیددان ،بهدد ه گ فددت. آب اهددام مدداملو  نیامهددای آب اهددام مدداملو   سلسددله
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نیامهای آنان است کده بدا ن دم     ،داراند دارد یری ام عوامل انگیاشی جانگ ایانه، اعوقا انسان
تقسدیم   9و ف انیامهدا  1نیامهدای پایده   :دهدد. وی نیامهدا را بده دو گد وه     م اتبدی رخ مدی   سلسله
مانندد گ سدنگی و    نیامهدای فیایولوییدک   :اندد ام  کند. در ن   او، نیامهدای پایده عبدارت    می

نهادن   شدن و ارمش  پذی فوه خاط ،  شناخوی مثل امنیت، تعلق نیامهای روان ای تشنگی و پاره
هددا، نیددام میباشددناخوی و  پدیدده  شددامل درکنیددا  معندای جلددب تأییددد دیگد ان؛ ف انیامهددا   در

-812: 1321 ندژاد،  شعاری) ستها و آرموها معنای تحقق آرمان در 3س انجام خودشروفایی
 تدأمین  -ی بقدای موجدود مندده اسدت     کده الممده   -که نیامهای پایه باور ماملو، ممانی به (.816

 های فر ی پیدا خواهد کد د  و آرمانق ی ب ای پ داخون به عبیممان و نی وی کاف شود، ف د
اسدمیت  ) شدن است سای  نیامها، قابل ب آورده پس ام ارضای ی خودشروفایی فقط اهو انگی

 م اتبدی و بدا اولویدت    صدورت سلسدله   هنیامهای انسان بد  بناب این (؛219: 1382 و ف دریرسن،
  یابد. تحقق می

 

 
 نیازهای آبراهام مازلو هرم سلسله: 1شكل 

                                                      
1. basic needs 
2. meta needs 
3. self-actualization 

 
 خودشکوفایی

 زیباشناختی

 درک و دانستن پدیده ها

 ارزش نهادن و جلب تائید دیگران

 تعلّق خاطر و پذیرفته شدن

 امنیّت و دوری از خطر

...نیازهای فیزیولوژیک؛ گرسنگی و تشنگی و   
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تحلیدل را   جدای واحدد تحلیدل انسدان، واحدد      به نیامهای ماملو لسلهدر ه م س اگ  ،اکنون
رکدده رفددع نیامهددای طو تددوان چنددین بهدد ه گ فددت کدده همددان  آوریددم، مددی کشددور را درن دد 

حفد  تمامیدت ارضدی     مانندد  ، تحقدق نیامهدایی  کندد  انسان را تیمین می بقای فیایولوییک
 -اند ی اهداف حیاتی که در مم ه -کشور، تقویت مندگی م دم، خودمخواری و اسوقبا نیا

امی کبید    ببسد   ینکشور هسوند؛ به ا کنند و عامل بقای ایولوییک عمل میمانند نیامهای فی
 نیامهدای حیداتی کشدور   ن بده بد آورد   ، کوشدش خدود را  اش هدای صددراع می   درطوا ساا
شددن یدک نیدام در      آوردهبد  ت ین پیامد اساسیدیگ ، در مدا ماملو،   سوی . اممعطوف ک د

: 1362 مداملو، ) کندد  ف اهم می سطح پایین ه م، ف صت را ب ای ارضای نیامهای سطح باالت 
که ف اغت ام نیامهای حیاتی کشور، امران ب وم و توجه بده    ست(. این مس له به این معنا119

 ، در بدامخوانش . شاید به همین دلیدل ک د می می کبی  ف اهمی ا دیشهاهداف واالت ی را در ان
هدداف  ی ا در ممد ه هدا را   آن تدوان  شدویم کده مدی    مدی  جده هایی موا های امی کبی  با داده نامه
مددت، امردان    تأمین تمام نیامهای حیداتی و میدان    دلیل عدم بهمدت ق ار داد؛ حاا آنره  میان

 خودشدروفایی و تحقدق آرمدان و آرمو    در ن   مداملو،  چهندمدت یا آنهای بل توجه به هدف
 پایین است. امی کبی  بسیار ر دشود، در روی نامیده می

بد آورده شدوند تدا     گونه که ماملو معوقد اسدت نیامهدای سدطح پدایین هد م بایدد       باری، همان
کده   ی ذهندی امی کبید  شداهدیم    مایه شخ  بوواند به نیامهای باالت  بپ دامد، در تفسی  درون

و  حفد  موجودیدت آن در اولویدت قد ار داشدوه      من ور تأمین نیامهای پایه و حیاتی کشور به
   های باالت  و بلندمدت شده است. به هدفتوجهی  های حیاتی موجب بی تأمین هدف  عدم
 
 گیری   نتیجه. 6

 ،ت حردوموی امی کبید   دار بدودن اقدداما   هددف  ی ف   اولیده  پذی ش بارو،  پیش در نوشوار
بد ای سدنجش    .گ فدت گانه انجدام   سه با اهداف میاان تطابق اقدامات ویی  پژوهش درباره

 او ی نامده  382 ،الگدوی هالسدوی   ی موجدود در  گانده  های سه هدفتطابق اقدامات امی کبی  با 
منددرا در  ) سف ا و ومرای کشورهای خارجی کارگااران دولوی، ،شاه ناص الدینخطاب به 
مورد  بلندمدتو  مدت میان ،مدت کوتاههای اهداف  به شاخ  توجه با (داوود آادو کواب 
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ه یدک ام   هدای  شداخ   بسدامد هندد   د نشدان وا مید   . جدد قد ار گ فدت   و شمارش خوانش
   :ستها هدف

 
 های اهداف : بسامد شاخص2جدول 

 ترتیب اولویت( به) اهداف حیاتی
 بسامد هاشاخ 

 42 حف  تمامیت ارضی
 31 مندگی م دم تقویت

 91 خودمخواری و اسوقبا

 ترتیب اولویت( به) مدتاهداف میان
 بسامد هاشاخ 

 6 اقوصادی در خارا هایف صت ی توسعه
 - الملل در ن ام بین منالت اعوبار، /افاایش حیثیت

 - حمایت ام دوسوان و تیعیف مخالفان
 9 ای منطقه گ ایی ع مت / گسو ش سلطه

 مدتاهداف بلند
 بسامد شاخ 

 4 ن م جدید
 

بدودن اقددامات   ردا بد  هددف   مبندی  ،پدژوهش  ی فد   اولیده   ورد نهایی مقاله، تأییدد ادسو
معطدوف   ،اعماا حروموی وی بیش ام ه چیا دهد ها نشان می بسامد شاخ  است. امی کبی 
 بلندمددت بده اهدداف    سدپس  و مددت  میانبه اهداف  کمو و  های حیاتی کشور بود به هدف

 ی دغدغده  کشور بیش ام همه یارض تمامیت ،در میان اهداف حیاتی همچنین، .داشت توجه
و انو ام  امنیت مندگی م دم که شامل سه بخش اصلی  ی شاخ  تقویت شیوه. امی کبی  بود

هدای   ر نامده دچشدمگی ی   میداان ترد ار   بدود،  اقوصاد و خدمات اجومداعی و آمدومش   ،امور
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شدمارش  ب اسداس   .ین موارد نداد صددراع م بدود   ااهمیت   ی دهنده نشان که داشت امی کبی 
 های حیاتی بدیش ام  فبه هدکه امی کبی   شد تأیید این نروه ،ها ه یک ام شاخ  بسامدهای

بده   یتدا ن مد   که بود خود دانسوه ی نهش ایط مما آگاهی ام با وا .ک د می توجه اهداف دیگ 
را  شتدوجه  بده همدین سدبب،    .حرومت توان اقدام نددارد  ،بامنگ دد ملتدولت و  ی شی امه

ی أارضدی کشدور و اسدوقبا ر    تمامیدت حفد    ،دهدی اوضدا  داخلدی    به سامان ،بیش ام همه
  .ک د می معطوفحرومت ناد بیگانگان 

 
   منابع
 ( 1321آبادیددان، حسددین). « در وگددو( )گفددت« ی تدداریخخانددهاغ ن  یدده در تاریددکبددا چدد 

 .619-423ص  ته ان: افرار.. علی دهباشی کوشش . بهی فریدون آدمیت یادنامه

  خوارممی. :ته ان .امیرکبیر و ایران .(1384)آدمیت، ف یدون 
  م وارید. :ته ان .ی سیاسی دانشنامه .(1382)آشوری، داریوش 
 چاپار. :ته ان .فرهنگ علوم سیاسی .(1383) راد افشاری آقابخشی، علی و مینو 
 انوشدارات سداممان اسدناد     . ته ان:امیرکبیرهای اسناد و نامه .(1332)داوود، سیدعلی آا

 ملی ای ان.
  [نا بی] . ته ان:انضمام نوادراالمیر های امیرکبیر بهنامه .(1331)ددددددددددددددد. 
  توس. :ه ان. ت6چ .مبانی سیاست .(1331)ابوالحمد، عبدالحمید  
  1211-1221) هاایی از رواباخ خاارجی ایاران    گوشاه  .(1344)اتحادیه، منصوره 

 ته ان: آگاه. .هجری قمری(
   اسدی اید ان در   نه راه پدیش و نده راه پدس: تنگناهدای سی    » .(1382)اسرندری قاجار، منوچه

ی قاجاار و پیامادهای آن   جنگ و صلح در ایران دورهدر  «اوایل حرومت قاجار
تهد ان: نشد     ی حسدن افشدار.  . ت جمده ف مانف ماییانمی  ن   رکسانه  در گذشته و اکنون.

 .32-33ص . م کا

  جساتارهایی در تااریو و    .(1382)و تن دیم(  تهیده  ) قدادری  اهلل و منید   اسماعیلی، حبیدب
  ی کواب. خانه ا. ته ان:9 .نگاری تاریو
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  اهلل  نصد ت  ی ت جمده  .شناسی هیلگارد ی روان زمینه .(1382)اسمیت، ادوارد و دیگ ان
  سامان. ته ان: آینده .9پورافراری. ا

  هاسددت: سدداخت اجومدداعی و ی دولددتسیاسددت خددارجی ب سدداخوه». (1329)اسددمیت، اسددویو
ونددولرا   ی وی اسدوه  .سیاست خارجی در جهان برساخته در «المللی روابط بین ن  یه

ی مطالعدات   ی مهدی می محمدی و علی ضا خس وی. تهد ان: پژوهشدرده  ت جمه .کوبالرووا
  .81-43ص  راهب دی.

 ها، بازیگران و سیاست خارجی: نظریه .(1321)و تیم دان  هدفیلد اسمیت، اسویو، امیلیا
یوسفی، محسدن محمدودی و ایدوب ک یمدی.      ی امی محمد حاجیت جمه .موارد مطالعاتی

 سمت. ته ان:
 تهد ان  کوشش محمد مشدی ی.  . بهصدر التواریو .(1322)خان  اعومادالسلطنه، محمدحسن: 

 مشی ی.
  تهد ان  .اهومدام اید ا افشدار    بده . خان امیرکبیار تقی میرزا .(1363)اقباا آشویانی، عباس: 

 توس.
 ای در آسامان تاریا    خان امیرکبیار بارقاه  تقی میرزا .(1386)نژاد، مد یم  اکب ی

 پارسه. :ته ان .ایران
  6. شمسكویه «.ی فر ی امی کبی  های تغذیهانونک» .(1386)امامی خویی، محمدتقی. 
  کارنامه. :ته ان مشاد.ی حسن کا ت جمه .ی عالم قبله .(1383)امانت، عباس 
  ی عسگ  . ت جمهاینگاهی نو به سیاست خارجی مقایسه .(1329)ب ونینگ، ماریجک

 نش  میاان.  :ته ان پور بناب.قه مان
 بیدی.ی جعف  محسنی دره. ت جمهمبانی سیاست .(1329) جرسون تنسی، اسویون و نایجل 

 ته ان: ققنوس.
  جویا. :ته ان .یاست خارجی امیرکبیرس .(1331)جبلی، کاوه 
  انوشارات دفو  نشد    ته ان: .هایی از زندگی امیرکبیرداستان .(1363)حریمی، محمود

 ف هنگ اسبمی.
  های تااریخی  چیستان قاجار: بازنمایی هویت در گزارش .(1321)خلیلی، محسن .

 م ندیا. مشهد:

  گیری در سیاست خارجی تجزیه و تحلیل تصمیم .(1334)خوشوقت، محمدحسین .
 المللی ومارت امور خارجه. ته ان: دفو  مطالعات سیاسی و بین

   تهد ان: 2ی ابوالفیدل قاضدی. چ  . ت جمده اصول علم سیاست .(1342)دووریه، مدوریس . 
 های جیبی.ش کت سهامی کواب

  1س .تاریو روابخ خارجی «.عوامل مؤی  ب  سیاست خارجی ای ان( »1338)ذوقی، ای ا .
 .1ش

   دحسدین  ی سیت جمده  .شناسی علام سیاسات  شالوده .(1329)رمکین، مایرل و دیگد ان
 سفی  اندیشه. آباد. ته ان:نژاد و جعف  نقدی عش تاطه ی، سیداحمد فاطمی

  تهد ان:  .شااه قاجاار  ایران در زمان سلطنت ناصرالدین .(1382)رضایی، امی مسعود 
 نش  پیمان.

 ی  ی دانشكده مجله «.قاجارها: امی کبی  و اصبحاتیت حاکم» .(1332)یباکبم، صاد  م
  .41. شحقوق و علوم سیاسی

 نش  دادگسو . ته ان: .الملل اصول روابخ بین .(1338)ماده، حسین  سیف 
 اطبعات. :ته ان .شناسی عمومی انسان روان .(1382)اکب   نژاد، علی شعاری 
  ی  . ت جمددهسیاساایشااناخت و درم مفاااهیم جیرافیااای  .(1386)شددوتار، سددوفی

 سمت. :ته ان سیدحامد رضی ی.
  تهدد ان: .عصاار امیرکبیاار فرازوفاارود اصااالحات در .(1386)نددوری، محمدددامی  شدیخ 

 اسبمی. ی انوشارات پژوهشگاه ف هنگ و اندیشه

 فرهنگ زبان فارسی  .(1362) حرمیو نسو ن  حرمی حسین، نس ین افشار، غبم  صدری
  ی نش  کلمه. مؤسسه ه ان:ت .امروز

  ایاران از آاااز تاا      خارجی جمهوری اساالمی   سیاست .(1386)صدقی، ابوالفیل
 م کا اسناد انقبب اسبمی. ته ان: .1362 سال

  9. ش9س .انجمن ایران «.ی امی کبی  پژوهشی تامه درباره» .(1349)صفایی، اب اهیم.  
 الملل و سیاسدت   روابط بین های ن  ی ی جنبه مبح اتی درباره» .(1336)س ی، مسعود   طارم

نیدا.   کوشش میبا ف مین ساله(. به )م وری ب  فعالیت ده سیاست خارجی ی مجله «.خارجی
 خارجه. المللی ومارت امور مطالعات سیاسی و بین دفو  ته ان:
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  گیری در سیاست خارجی تجزیه و تحلیل تصمیم .(1334)خوشوقت، محمدحسین .
 المللی ومارت امور خارجه. ته ان: دفو  مطالعات سیاسی و بین

   تهد ان: 2ی ابوالفیدل قاضدی. چ  . ت جمده اصول علم سیاست .(1342)دووریه، مدوریس . 
 های جیبی.ش کت سهامی کواب

  1س .تاریو روابخ خارجی «.عوامل مؤی  ب  سیاست خارجی ای ان( »1338)ذوقی، ای ا .
 .1ش

   دحسدین  ی سیت جمده  .شناسی علام سیاسات  شالوده .(1329)رمکین، مایرل و دیگد ان
 سفی  اندیشه. آباد. ته ان:نژاد و جعف  نقدی عش تاطه ی، سیداحمد فاطمی

  تهد ان:  .شااه قاجاار  ایران در زمان سلطنت ناصرالدین .(1382)رضایی، امی مسعود 
 نش  پیمان.

 ی  ی دانشكده مجله «.قاجارها: امی کبی  و اصبحاتیت حاکم» .(1332)یباکبم، صاد  م
  .41. شحقوق و علوم سیاسی

 نش  دادگسو . ته ان: .الملل اصول روابخ بین .(1338)ماده، حسین  سیف 
 اطبعات. :ته ان .شناسی عمومی انسان روان .(1382)اکب   نژاد، علی شعاری 
  ی  . ت جمددهسیاساایشااناخت و درم مفاااهیم جیرافیااای  .(1386)شددوتار، سددوفی

 سمت. :ته ان سیدحامد رضی ی.
  تهدد ان: .عصاار امیرکبیاار فرازوفاارود اصااالحات در .(1386)نددوری، محمدددامی  شدیخ 

 اسبمی. ی انوشارات پژوهشگاه ف هنگ و اندیشه

 فرهنگ زبان فارسی  .(1362) حرمیو نسو ن  حرمی حسین، نس ین افشار، غبم  صدری
  ی نش  کلمه. مؤسسه ه ان:ت .امروز

  ایاران از آاااز تاا      خارجی جمهوری اساالمی   سیاست .(1386)صدقی، ابوالفیل
 م کا اسناد انقبب اسبمی. ته ان: .1362 سال

  9. ش9س .انجمن ایران «.ی امی کبی  پژوهشی تامه درباره» .(1349)صفایی، اب اهیم.  
 الملل و سیاسدت   روابط بین های ن  ی ی جنبه مبح اتی درباره» .(1336)س ی، مسعود   طارم

نیدا.   کوشش میبا ف مین ساله(. به )م وری ب  فعالیت ده سیاست خارجی ی مجله «.خارجی
 خارجه. المللی ومارت امور مطالعات سیاسی و بین دفو  ته ان:

  وش.کا س آمد :ته ان .ی انقالب امیرکبیر در آیینه( 1333)ع امی، مسعود 
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 انوشدارات ومارت امدور   . تهد ان: الملل فرهنگ روابخ بین .(1333)رضا  یی، غبمبابا علی 
 خارجه.

  سره.. ته ان: فرهنگ فارسی عمید .(1388)عمید، حسن 
  نش  میاان. :ته ان. 9چ .المللاصول روابخ بین .(1388)قاسمی، ف هاد  
  سمت. :ته ان .رویكردهاها و  الملل: نظریه روابخ بین .(1382)قوام، عبدالعلی 
  سمت. :ته ان .الملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین .(1384)ددددددددددددد 
   ی  ت جمده  .الملل و سیاست جهاان  ی روابخ بین دانشنامه .(1388)گ یفیوس، مدارتین

 نش  نی. علی ضا طیب. ته ان:
  ته ان: نشد  ادهی حمی ا مشی م ت جمه .شناسی فرهنگ جامعه .(1388)مارشاا، گوردون . 

  میاان.
  انوشدارات   ی احمد رضدوانی. مشدهد:    . ت جمهانگیزش و شخصیت .(1362)ماملو، آب اهام

  قدس رضوی.  آسوان
 گیدد ی هددای شددرلممیندده» .(1386) سددیدین لشددر یانی اصددغ  و فاطمدده مصددد  رشددوی، علددی

  .3. ش9س .مسكویه .«ی امی کبی  های نوگ ایانه اندیشه
 نگارسوان کواب.  :ته ان. 9ا .فرهنگ معین .(1389)عین، محمد م 

  نش  ای ان. ته ان: .خان امیرکبیرتقی زندگانی میرزا .(1362)مری، حسین 
 پنگان. . ته ان:فرهنگ حكومت .(1381) حائ  مبی ی، محمدحسین و رضا 
  هدای ای انیدان ام تمددن جدیدد و تدأیی  ن د ی و        نخسوین دریافت» .(1383)منصوربخت، قباد

  .4/ 42ش .تاریو ایران «.در الگوی نوسامی امی کبی  لی آنعم
   الملدل و مطالعدات   شدناخوی در روابدط بدین   هدای روش پویدایی ». (1321)می محمدی، مهددی

اهلل حمید ا مشدی ماده و نبدی   کوشدش   . بده المللتحول مفاهیم در روابخ بین در« امنیودی 
 .191-32 ص. ی مطالعات راهب دی پژوهشرده . ته ان:9. چاب اهیمی

  نش  ماهی. ی بهمن دارالشفایی. ته ان:. ت جمهسیاست .(1383)میناگ، کنت 
 ارجی: مدورد جمهدوری اسدبمی    تأیی  ف هنگ ملی ب  سیاست خد » .(1383)ماده، احمد  نقیب

  .3. ش13. سسیاست خارجی «.ای ان
 هانی.اوسوا ف ا. ته ان: خانتقی زندگی امیرکبیر میرزا .(1389)ف اهانی، قاسم نوده 

  کتاب کوچ  سیاست: سیاسات چگوناه پدیاد آماده اسات        .(1383)وَله، اُدُن
ته ان:  ی کیان ف ومش.. ت جمهداستان پیدایش دولت، قانون، جمهوریت و مالیات

 اخو ان.
 قدم: امیرکبیر یاا قهرماان مباارزه باا اساتعمار      .(1326)اکب  هاشمی رفسنجانی، علی . 

 ی علمیه. انوشارات حومه
 ،ی  ی قاجاریه و مدرساه  تحوالت فرهنگی ایران در دوره .(1332)احمد   هاشمیان

  ی جغ افیایی و کارتوگ افی سحاب. مؤسسه . ته ان:دارالفنون
  ی مسدعود   ت جمده  .الملال مبانی تحلیل سیاست باین  .(1333)هالسوی، کالوی جاکوی

 خارجه. انوشارات ومارت امور وقیمی. ته ان:س ی و به ام مسطارم
  نش  نی. ی عبدال حمن عالم. ته ان: . ت جمهسیاست .(1382)هیوود، اندرو 
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ته ان:  ی کیان ف ومش.. ت جمهداستان پیدایش دولت، قانون، جمهوریت و مالیات

 اخو ان.
 قدم: امیرکبیر یاا قهرماان مباارزه باا اساتعمار      .(1326)اکب  هاشمی رفسنجانی، علی . 
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