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 مقدمه

 

های کشوری و تشکیالت منظم اداری از نیازهای حتمی دول باثبات و مقتددر   ایجاد سازمان

هدا  احکدا   ویدای      نتیجده دددور فرمدان   . جهان بوده است که ریشه در تاریخ کهن جهدان دارد 

جدا    ها  یراردادهای خارجی  مکاتبات مهم و تشدکیالت مدالی  بده    دولتبااهمیت  ارتباطات بین 

پدذیر باددد    امکان  بود که باید در جای مهمی که دسترسی به آن  ای ماندن اسناد و مدارک ویژه

آمد و از سوی  رو  بایگانی از اجزای حتمی تشکیالت دولتی به دمار می دد؛ از این  نگهداری می

عندوان گواهدان    اند که بده   د مناب  تاریخی در گذدته  این اسناد و مدارکدیگر با توجه به کمبو 

 .گر مورخان و پژوهشگران تاریخ بادند توانند یاری می اعتنا متقن و یابل 

تنهدا از ایدن امدر لافدل      با مراجعه به تاریخ ایران پی خواهیم برد که زمامداران ایرانی نده 

دک مدارک مربوط بده معاهددات و    بی. اند بوده   در جهاناند؛ بلکه خود آلازگر این ایدا   نبوده

 .یراردادهای خارجی از اجزای مهم بایگانی اداری بود

این پژوهش به دنبال آن است که نشان دهد ادوالً این تشکیالت چه زمانی و چگونه بده  

رلم تحوالت عظیم تاریخی چگونه بدوده اسدت؛ همیندین خد       وجود آمده و استمرار آن به 

 بایگانی و تشکیالت وزارت خارجده را تدا ایجداد بایگدانی و ت سدیی آرددیو وزارت امدور        سیر

حاضدر دداید    در حدال  . یابی سداختار آن را نشدان دهدد    گیرد تا چگونگی دکل خارجه پی می

بده   ترین مرکز آردیو در ایران نبادد؛ اما  آردیو وزارت امور خارجه  از نظر تعداد اسناد  بزرگ

ای داددته و از مراجد  معتبدر     جایگداه ویدژه   دلیدل اهمیدت و اعتبدار اسدناد آن     طور یط  به  

 .آید های تاریخی به دمار می پژوهش

 

 گیری بایگانی امورخارجه ایران تا قبل از سلسله قاجار شکل 

مندد و مدنظم بدوده     طور کلی  ایران در طول تاریخ همواره دارای تشدکیالت اداری نظدا    به 

ریشه در ایران باستان دادته و تا امروز در چند مرحلده دچدار دگرگدونی و    است؛ این تشکیالت 

گذاری و تحدول اساسدی در    توان دریافت که بنیان با نگردی به تاریخ ایران می. تغییر دده است

طور منظم و دیرپا در دورۀ هخامنشدیان  ساسدانیان  سدامانیان  سدلجوییان       تشکیالت اداری به 

 . های مذکور  ادالح دده و ادامه یافته است ه و در فوادل سلسلهروی دادی دفویه و پهلو
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یکی از فرازهای تغییر و ادالح در دورۀ دفویه مقارن با یرن دانزدهم میالدی بدود کده بدا    

المللدی روابد  ایدران بدا      های دریایی و افزایش تجارت بدین  توسعۀ کشفیات جغرافیایی  مسافرت

اتوری عثمانی و همسایگی آن با ایران که دددمن مشدترک   یابی امپر یدرت. اروپا گسترش یافت

یراردادهدای  . وآمد سفیران ایران به اروپا و اروپاییدان بده ایدران ددد     ایران و اروپا بود  باعث رفت

همکاری سیاسی و تجاری بسیاری بین ایران و هلند  اسپانیا  فرانسه  انگلستان و سایر کشدورها  

 . اولیۀ وزارت خارجه و آردیو آن در این زمان دکل گرفت توان گفت که هستۀ  بسته دد و می

آید  در آن دوره رونوددت اسدناد    الملوک برمی که از مناب  دورۀ دفویه  مانند تذکره چنان

ددد و یدک    نگهداری می "دفترخانه اعلی"نودته و در محلی به نا   "خلود"در دفتری به نا  

بر آن فهرستی از مدارک گونداگون و مشخادات آن    عالوه . نفر به نا  دفتردار مسئول آن بود 

ددد و محدل بایگدانی  سداختمان      ثبت و نگهداری مدی  "سرردته"در دفترهای دیگری به نا  

 (.11: 7931میرزاسمعیا  )ستون در ادفهان بود  معروف چهل

ای رواب  خارجی وجود ندادت و داه یا ددراعظم در این در این دوره بخش مشخای بر

ای از نظدر   و رواب  خارجی در سطح گسدترده ( 13-717: 7911فلور )گیرنده بود  باره تامیم

کشورهای انگلستان و هلندد در  (. 711: 7911سیوری )سیاسی و ایتاادی به اوج خود رسید 

بیشدتر تجداری بدود تدا سیاسدی و امدور        ایران نمایندگی دادتند؛ البته فعالیت این نمایندگی

در ایدن زمدان دو مقدا  در مناسدبات خدارجی      . ددد  وفال مدی  سیاسی با مبادلۀ سفیران حل

داربادی م مورِ پذیرایی و همراهدی   ؛ مهمان"نویی مجلی"و  "داربادی مهمان": مسئول بودند

ارد دده بود که بده او  نویی مسئول اداری سفیر و با سفیر خارجه از ابتدا تا انتها بود و مجلی

تر اینکه اسناد و معاهددات و   یراردادهای خارجی زیرِ نظر او بود  مهم. گفتند می "وزیر چاپ"

نودت و همیشده در مجلدی    دد  نامه به سران کشورها را او می یراردادها نزد او نگهداری می

 (. 13-717: 7911فلور )ددراعظم با سفیران خارجی حضور دادت 

و .  7017-7188./ ق 313-7798فروپاددی سدلطنت دیرپدای ددفویه      هرچند پدی از 

سال  باره نظم و نظا  سیاسی فروپادید  اما هشت  یک ها  به  دست افغان  ادغال مویت ایران به

بعد با ظهور نادرداه و آلداز حکومدت سلسدلۀ افشدار  بدار دیگدر نظدم بده ایدران بازگشدت و           

 . های کشوری احیا دد  سازمان



های کشوری تقلیدی از دورۀ  طور کلی سازمان ره تشکیالت وزارت خارجه و به در این دو

دفویه بود که ددراعظم؛ یعنی دخص دو  کشور بعد از داه  مسئول مذاکرات خارجی بود و 

هدای مکدرر     کرد؛ اما در این دوره به دلیل جنگ ها و اسناد را بایگانی می نویی  نودته مجلی

های داخلدی  روابد  خدارجی  مانندد دورۀ ددفویه       ثابت و دورشنبودن پادداه در یک مکان 

التواریخ آمده است که نادرداه دستور داد دفاتر دوره دفویه را بیاورند  در رستم. توسعه نیافت

 (.711-713: 7918الحکما   رستم)ها تقلید کنند  که از روی آن

که تدا اوایدل   -انشینی های ج ویژه پی از یتل نادر و جنگ با تضعیف حکومت افشاریه  به

سال با آرامش همدراه   خان که یریب بیست  تنها با حکومت کریم -دوره زندیه هم ادامه دادت

بود  دوباره نظم و امنیت تا حدی در ایران حداکم ددد  روابد  خدارجی توسدعه پیددا کدرد و        

ر ایدران  های خارجی د در این دوره هم نمایندگی. ها سامان یافت تشکیالت سازمانی وزارتخانه

ای که از دورۀ ددفویه بده جدا ماندده بدود        جز رویه به. بیشتر در حوزۀ تجارت فعالیت دادتند

: مناددب  سده . تشدکیالت مخادوو و مجزایدی بددرای آرددیو وزارت خارجده وجددود نداددت      

بادی  به ترتیدب کدار مکاتبدات  نگدارش اسدناد و سدفارت        نگار و ایلیی الممالک  ویای  منشی

 (. 789: 7933ورهرا   )دادتند  سیاسی را بر عهده

بدین ترتیب سنت استمراریافتۀ کهن ایراندی در تشدکیالت اداری در دورۀ اسدالمی هدم     

ادامه یافت که بخش مهمی از آن آردیو بود و در این میان اسناد و مدارک مربوط بده روابد    

ندو در   کده طرحدی  )همان گونه که بیان ددد در دورۀ ددفویه   . ای دادت خارجی جایگاه ویژه

با توجه بده گسدترش روابد  خدارجی  تشدکیالت جدیددی بدرای        ( تشکیالت اداری ایران بود

های سلسله افشار و زندد   نگهداری اسناد امور خارجه به وجود آمد که هفتاد سال بعد در دوره

-7383./ ق331-7193)عبداس یکدم ددفوی     این دوره که با ثبات و یدرت داه . ادامه یافت

 373-7790)  اوج روابدد  خددارجی ایددران بددود تددا پایددان دوره دددفویه    در وایدد. (  7011

های افشار و زندد   ادامه یافت؛ ولی پی از سقوط دفویه در دوره حکومت.(  7071-7188./ق

طبیعی اسدت کده   . های جانشینی و مدعیان متعدد یدرت سیاسی  تضعیف دد به دلیل جنگ

حدال هندوز    بدا ایدن   . دد و به یغما رفتبخشی از آردیو مربوط به رواب  خارجی نیز تخریب 

 . ها و نیز معاهدات آن زمان بایی است  ای فرامین  دستخ  پاره
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 .(م8831-8315/.ق 8181-.ش8931)بایگانی امور خارجه در دوره قاجار

خان زند درگرفت  بدا آلداز    پی از زدوخوردهای خونین و فراوان که برای جانشینی کریم

فرمدا ددد و    کدم آرامدش بدر ایدران حکدم      یا محمدخان یاجار  کدم دست آ حکومت یاجاریه به 

مدعیان سلطنت سرکوب ددند یا آرا  گرفتند و نوعی حکومدت متمرکدز بدا مرکزیدت ددهر      

 . تهران بر سراسر کشور به وجود آمد 

هدای   زمدان ددد  در واید  دوره ریابدت     آلاز حکومت یاجار که با ددرو  یدرن ندوزدهم هدم    

آسیا و آفریقا و بعد آمریکدای التدین   ی بزرگ در خارج از اروپا  یعنی در المللی بین کشورها بین

رفت کده مسدتعمرات    ترین کشور ایتاادی و نظامی به دمار می در این زمان انگلستان یوی. بود

کشورهای دیگر  مانندد روسدیه و فرانسده در    . زیادی  از جمله مار و هند را به دست آورده بود

 .در مناطق مختلف  از جمله جنوب آسیا رو در روی انگلستان بودند ریابت با انگلستان

باره برای انگلستان  فرانسه و روسیه اهمیت پیدا کرد   ایران به واسطۀ همسایگی با هند یک

و روسیه و فرانسه به عنوان ( انگلستان)برای انگلستان تبدیل ایران به عنوان محافظی برای هند 

رو دربدار ایدران محدل آمددورفت سدفیران       از ایدن  . تان در نظر بدود پلی برای رسیدن به هندوس

از این زمان  رواب  خارجی ایران دوباره گسدترش یافدت  یراردادهدای    . اروپایی و لیراروپایی دد

در . زیادی با جهان خارج بسته دد و اسناد زیادی از این رواب  گسدترده خدارجی بده جدا ماندد     

 .یالت مربوط به دربار یرار دادت و جزو اداره بیوتات بوداوایل دوره یاجار  آردیو در تشک

های پیشین رونودت اسدناد و مددارک مهدم  از یبیدل      در دوره یاجار نیز همانند حکومت

بده عقیددۀ عبددا     . کردندد  اسناد مربوط به رواب  خارجی را در دفداتر مخادوو ثبدت مدی    

الممالک کار نگارش اسناد رواب   شیمستوفی این رودی بود که از دوره دفویه مانده بود و من

تحوالت سری  جهانی و گسترش رواب  (. 83-81: 7911مستوفی )خارجی را بر عهده دادت 

دددراعظم کده   . خارجی باعث دد که تشکیالت امور خارجه دکل مستقلی بده خدود بگیدرد   

وسدعت   رسیدگی به تما  امور مملکتی را به دست دادت  دیگر یادر به اداره امور خارجی که

رو   از ایدن . بنابراین وجود دخص و تشکیالت مستقلی برای این کدار الز  بدود  . یافت  نبود می

و وض  اددول و یواعدد روابد  دیپلماتیدک  در ایدران نیدز       .(  7170)با تشکیل کنگره وین »

بده وجدود آورد تدا    « دفترخانه امور لرب»تحوالتی در این موضو  رخ داد و تشکیالتی به نا  

وزارت خارجده بده    ]. 7187. /ق 7893] سدال بعدد    ددش . خارجی در آن تنظیم دودرواب  



از ایدن زمدان کدار    »وجود آمد و عبدالوهاب نشاط با عنوان کفیل وزارت خارجه مناوب ددد  

( 811: 7911دیانی  )« گردآوری اسناد رواب  خارجی با نظم و ترتیب بیشتری انجا  پذیرفت

ادغر دمیم عقیده دارد وی م مور این کدار بدود؛    چندکه علیهر. تری یافت و بعدها نظم کامل

رسدد کده عبددالوهاب نشداط      به نظر مدی (. 819: 7911دمیم  )« عنوان وزارت ندادت»ولی 

. ق7801تدا  7893خان ایلیی دیرازی از سدال   بعد از وی میرزا ابوالحسن. فق  کفالت دادت

 (.819:همان)سال در این مناب بود  به مدت ده  .  7191تا  7181/

مقا   که به ترتیب میرزا ابوالقاسم یائم.  7101تا  7187./ق7810تا 7891تقریباً از سال 

خدان امیرکبیدر  میدرزا     یرهانی  حاجی میرزامسعود اناداری  ابوالحسدن ایلیدی  میدرزا تقدی     

خان سپهسداالر و ناددرالملک بده وزارت امدور خارجده       الملک  میرزا حسین سعیدخان موتمن

وضعیت پست امورخارجه و تشکیالت آن  همسدان بدود و تغییدر خاددی در آن بده      رسیدند  

 (.819-810: همان)وجود نیامد 

نادرالدین داه  ددراعظم خود میرزا آیاخدان ندوری را بده دلیدل     .  7101./ ق7810در سال 

ت با این تفداو . سستی در کار برکنار کرد و تامیم گرفت که بدون ددراعظم  مملکت را اداره کند

وزیر تقسدیم کدرد کده عبدارت      بار میان دش  به یبل که امور مملکتی را برای اولین   اساسی نسبت

هر وزیری دخااً بده دداه گدزارش    . وزیر عدلیه  مالیه  جنگ  امور خارجه  اویاف و داخله: بودند از

 (.819:7911آوری  )کرد  ها را دادر یا تاویب می داد و او یگانه یدرتی بود که فرمان می

ها وزیر خارجده بدود    یکی از آنو وزیر رسید  تعداد وزیران به ده .  7103./ ق7810سال 

در این زمدان بدا توسدعه نظدا  اداری و     »(. 818:7939خورموجی  )ای دادت   که اهمیت ویژه

ارسال سفیرانی به کشورهای دیگر  وظایف وزارت امدور خارجده گسدترش یافدت و بالضدروره      

یک مجلی مشورتی (. 93:7911دیانی  )« .و مالی و اداری تفکیک ددآردیو سیاسی از آردی

هم از وزرا و داهزادگان به وجود آمد که دارالشورای کبرا نا  دادت؛ ولی باز تامیمات ادلی 

در سدال  »با توسعۀ رواب  خدارجی   (. 731: 7911آوری  )گرفت  را داه با مشورت وزیران می

خان مشیرالدوله  برای تربیدت کدادر وزارت خارجده      به همت میرزا حسن.  7133./ق 7971

هرچندد در داخدل ایدران وزارت خارجده     (. 8:7911ندوایی   )« مدرسه علو  سیاسی دایر ددد 

های ایران در خدارج  آرددیو ثدابتی نداددتند و      تقریباً آردیو مشخای دادت  ولی نمایندگی

تی به همدراه داددت  بددین    این امر مشکال. دد آردیو با تغییر سفیر به محل جدید حمل می
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. ترتیب که وزارت خارجه  دوباره اسناد و مدارک آردیوی را باید به کشور مد نظر حمل کندد 

هدای محدل م موریدت سدفرا و      وزارت خارجده در تمدا  حدوزه   .  7133./ق7971اما در سدال 

 . نمایندگان خود  آردیو ثابت و منظم ایجاد کرد

خان مشیرالدوله  آردیو وزارت خارجده ایدران را    میرزا ناراله.  7311./ ق7971در سال 

دیدانی   )بندا و پایدۀ اددلی آرددیو فعلدی وزارت خارجده ددد         منظم ساخت که دروای  سنگِ

و اوایدل یدرن ندوزدهم     درهای ایدران و روس   توان گفت که جنگ در مجمو  می(. 93:7911

در دورۀ سلطنت یاجار به گسترش تشکیالت وزارت خارجه  توسعه رواب  خارجی و دتاب آن

 . و آردیو آن دتاب داد

 81تا چند سال بعد  وزارت خارجه در .(  7313./ق7981)از زمان آلاز انقالب مشروطه 

دهر ایران کارگزاری یا نمایندگی دادت کده امدور مربدوط بده اتبدا  خدارجی و روابد  بدین         

ایدران در عثمدانی      بدر آن  عالوه . کردند دهی می را سامانکنسولی و وزارت خارجه در تهران 

فلدور   )آمریکا و انگلسدتان سدفیر داددت      اتریش  آلمان  بلژیک  ایتالیا  روسیه  فرانسه  هلند

هایی دادتند که همگان دارای یدک   جوار نیز کنسولگری در کشورهای هم(. 717-13: 7911

 . دد طور منظم به تهران منتقل می آردیو مستقل بودند و اسناد آن به 

ب ویدژه در آسدتانۀ انقدال    ها  به با توسعه تشکیالت  پیدایش مؤسسات و افزایش وزارتخانه

دهی   مشروطیت و بعد از آن انبوهی از اسناد و مدارک دولتی به وجود آمد که نیازمند سامان

هدای   رو بدا همداهنگی   از ایدن  . بندی آرددیوی باددد   نظم و ترتیب خادی بود که همان طبقه

طرحی را برای ادالح نظا  آردیوی ایران ارائده داد و    و بلژیکی  آمده  هیئت فرانسوی عمل به

طبق این . آن را به اجرا گذادتند.  7383تا .  7317./ش7973تا . ق7911های  سال در بین

هدای   روش ادارات دولتی ایران  از جمله وزارت خارجه موظف ددند دفاتر ثبت  ایندکی نامه

 .روزانه دادته بادند

 

 ( .م8315-8383/.ش8931-8958) دوره حکومت پهلوی  رت خارجه دراآرشیو وز

فکر ایجاد یک مرکز اسدناد دولتدی در تادویب نامده دولدت       . 7391/.ش7913در سال 

امتیازات و اسناد در یار گلستان که به عنوان مرکدز    دکل گرفت و مقرر دد تما  یراردادها

. هدای ایدران بدود    این مسئله  دامل تما  وزارتخانه. اسناد دولتی مشخص دده بود حفظ دود



ایددن کددار را دددرو  کددرده بددود  حتددی در    . 7311./ق7971البتدده وزارت خارجدده از سددال 

در ایدن دوره وزارت  . وزارت خارجه دارای دفتر ثبت و ضب  اسناد بود.  7118./ ق7911سال

اداره "دفتر دادت که دفتر ثبت اسدناد  جدزو اولدین اداره آن؛ یعندی      اداره و پنج خارجه پنج 

 (.911:7911دمیم )السفرا بود  انطباعات و دارالترجمه و مقد 

/ .ش7979در سدال اول گیدری ادارات ندوین در دورۀ حکومدت پهلدوی      زمان با ددکل  مه

  وزیر و یدک   اداره وزارت خارجه به عهده یک. آردیو وزارت خارجه رسماً تثبیت دد.  7391

هدای خدارجی در ایدران افدزایش      های ایران در خارج و سفارتخانه تعداد سفارتخانه. معاون بود

دسدترس و    همیدت وزارت خارجده و داددتن آرددیو مدنظم  یابدل      هدا همده بدر ا    یافت و این

 . افزود ای می دده بندی  طبقه

-7901)دو  رونددد گسددترش تشددکیالت وزارت خارجدده در دورۀ حکومددت پهلددوی      

بدا ت سدیی دانشدکدۀ    .  7301./ ش7983از سال. سرعت گرفت.(  7317 -7313./ش7981

ددده   در دانشگاه تهران  افراد به کار گرفته  "المللی مرکز مطالعات بین"ای به نا  علو  سیاسی

کنندده ایدن    کدم کدادر اداره   کدم . دددند  در وزارت امور خارجه بیشتر از این طریق جذب مدی 

کده در   طدوری   بده  . دیده اداره امور را به دسدت گرفتندد    وزارتخانه افزایش یافت و افراد تعلیم

 831ثابت دادت که از این تعداد کارمند رسمی  910این وزارتخانه .  7303./ش7991سال 

 . نفر در بخش اداری مشغول به کار بودند 07نفر دیپلمات و 

در ایدن زمدان ایدران در    . نفر رسید 111به .(  7311./ش7913)سال بعد   این ریم یازده

افزایش کشورهای مسدتقل و  (. 80: 7911فلور )کشور دنیا نمایندگی دیپلماتیک دادت  چهل 

در و از جنگ جهانی دو  باعث گسترش مناسبات جهانی بین کشورها ددد  آرامش نسبی بعد 

 . وزیر و چهار معاون بود  این سال وزارت امور خارجه دارای یک

در این زمان نظم و انضباط در آردیو وزارت خارجه بیشتر ددد و دوایدر جدیددی  نظیدر     

.  7311./ ش7913در سدال . المللی به وجود آمد های بین فارس و سازمان بخش آفریقا  خلیج

نگهدداری و اسدتفاده    آوری همۀ اسناد و مدارک دولتی یابدل   سازمان اسناد ملی با هدف جم 

ه وجود آمد که تحولی بزرگ در تاریخ آردیو ایران بود و توانست بدا  های مختلف ب در پژوهش

های مختلف گامی بلند در این راه بدردارد؛   آوری تما  اسناد و مدارک ادارات و وزارتخانه جم 
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رلم همکاری با این سازمان  مستقل ماند و تا به امروز نیدز    ولی آردیو وزارت خارجه کامالً به

 . دهد ان به راه خود ادامه میجدا از آردیو ملی ایر

 

 معرفی آرشیو فعلی وزارت خارجه

حاضر این آردیو در بخدش مرکدز اسدناد و تداریخ دیپلماسدی وزارت خارجده در        در حال 

تعدداد اسدناد    وران تهران یرار دارد یساختمان وسی  و پیشرفته وزارت خارجه در منطقۀ دم

مینۀ تداریخی اسدت کده در اینجدا بده ددرح       میلیون برگ سند ارزدمند در ز بر سی  آن بالغ 

 .دود های مختلف آن پرداخته می بخش

اسدت کده دارای دو اداره و    "مرکز اسدناد و خددمات پژوهشدی   ": بخش مهم این یسمت

 :ساختار است

 

 کتابخانه تخصصی  -1  اداره آرشیو و پژوهش اسناد  -8

 .ذیل دارد میلیون برگ سند ارزدمند تاریخی به درح  اداره آردیو  سی

 میلیون برگ 1اسناد یدیمی ادارات مرکزی وزارت امورخارجه   -7

 میلیون برگ 78های سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور حدود  اسناد نمایندگی -8

 میلیون برگ  71اسناد جدید ادارات مرکزی وزارت امورخارجه حدود  -9

تدرین   اسدت و یددیمی   .ق 131ترین سند از مجموعه اسناد یدیم مربوط به سدال   یدیمی

های سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشدور مربدوط بده     سند از مجموعه اسناد نمایندگی

  .([717: 7911فدایی عرایی )[است  . 7137/ .ق 7813سال 

امدروز افدزایش    دهه پیش است و تدا بده     از یک ناگفته نماند که این آمار مربوط به بیش 

بنددی ایدن اسدناد چگونده اسدت و       ی اینکه پی ببریم طبقهاینک برا .چشمگیری دادته است

های  به درح وضعیت بخش  دود ها چگونه انجا  می نحوۀ دسترسی  استفاده و نگهداری از آن

 .پردازیم مختلف آردیو وزارت خارجه ایران می

 

 



 :است ساختار مستقل با عناوین ذیل  مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی دارای سه

  و پژوهش اسناداداره آردیو  .7

 کتابخانه تخاای .8

 مرکز چاپ و انتشارات .9

 

 اداره آرشیو و پژوهش اسناد. 8

خارجه با تکیه  اداره آردیو و پژوهش اسناد مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد وزارت امور

بر نگاه تاریخی و کاربردی به اسناد و دناسایی مباحث مورد نیاز حوزه سیاست خارجی را بده  

هدای تحقیقداتی  برگدزاری     دن پدروهه کدر این اداره همیندین تعریدف و عملیداتی    . عهده دارد

تفکیدک  تنظدیم و بررسدی اسدناد     . دار اسدت  تاریخی را عهده -نمایشگاه و سمینارهای علمی

های وزارت متبو   آموزش و تربیدت نیروهدای متخادص در     ها و نمایندگی انی راکد ادارهبایگ

هدای اسدنادی و آرددیوی بدا مراکدز اسدنادی        امر اسناد و آردیو و بریراری ارتباط و همکاری

 .استداخل و خارج کشور از دیگر موضوعات حوزۀ کاری اداره آردیو و پژوهش اسناد 

نگهدداری   اکندون  ایم؛ هدم  ت چشمگیری در توسعۀ این اداره بودهدر سالیان اخیر داهد تحوال

 .دود متر مرب  انجا  می 1111بر   المللی و در فضایی بالغ اسناد مطابق با استانداردهای بین

کده   اسدت تحقیق و پژوهش  و آردیو: بخش ادلی ادارۀ آردیو و پژوهش اسناد دارای دو

  :دوند به اختاار معرفی می

 

 آرشیوبخش  (الف

 :ند ازا که عبارت استیسمت مجزا   از سیزده  تقسیم  متشکل  این بخش در یک

 

 :ـ واحد دریافت اسناد8الف ـ 

هدا و   نامده  این واحد وظیفه بررسدی روندد گدردش اسدناد در وزارت متبدو   تهیده آیدین       

  هدای ادارات مرکدزی   های الز   بازرسی و بررسی وضعیت اسناد راکدد دبیرخانده   دستورالعمل

هددای ادارات مرکددزی و  و عملکددرد بایگددانی نظدارت بددر حسددن اجددرای دسددتورالعمل بایگدانی  
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های کشورمان در خارج از کشور  هماهنگی با واحد پاالیش جهدت تفکیدک اسدناد     نمایندگی

 .انتقالی  امحایی و آردیوی را بر عهده دارد

 

 :ـ واحد پاالیش اسناد1الف ـ 

نویسی اسناد راکد دامل اسناد ابقدایی  اسدناد انتقدالی و اوراق     تفکیک  پاالیش و فهرست

زائد طبق ضواب  و مجوزهای عمومی و اختاادی سازمان اسناد و کتابخانده ملدی جمهدوری    

همینین ارتباط تخاای آرددیوی بدا سدازمان اسدناد     . استاسالمی وظیفه ادلی این واحد 

اوراق زائدد یدا اسدناد انتقدالی از دیگدر       یو تعریف مجوزهای امحاتدوین  ۀملی ایران در زمین

 .استوظایف واحد مذکور 

 

 :ـ مخزن اسناد قدیمه9الف ـ 

بخدش   میلیون برگ سند موجود است که به لحدا  تداریخی بده دو    0در این مخزن حدود 

 .ق131ای مربوط بده سدال    نامه اسناد دورۀ یمری با سواد ویف. دود یمری و دمسی تقسیم می

اسناد دوره دمسی دامل پهلوی اول تدا اواسد  پهلدوی دو  اسدت کده بده سدال        . دود  می آلاز

رویددادهای سیاسدی  اجتمداعی      بدارۀ  بخش مهم اسناد این مخزن در. ددو ختم می. ش7913

تدوان   می ی ادل ۀدر کنار مجموع .است .ش7913تا سال  .ق7781 ایتاادی و فرهنگی ایران از

ایددران و  بددارۀ در( PRO)انگلددیی   جلدددی تادداویر اسددناد وزارت امورخارجددۀ 973از مجموعددۀ 

اسدناد مکمدل یاجاریده ندا       جلدی دفاتر 737و مجموعۀ ( . 7311د7393)کشورهای همسایه 

یددیمی  اددل و سدواد     هدای دفتر :یبیل های متفریه از ضمن اینکه برخی دیگر از مجموعه. برد

هدای     روزنامده (فقدره  7101) هدای متبادلده میدان سدران     ها  نامه ها و سفرنامه رشمکاتبات  گزا

 .یدیمی نیز در این مخزن وجود دارد

 

 :ـ مخزن اسناد نمایندگی و ادارات سیاسی1الف ـ 

هدای     مجموعۀ اسناد مربوط به نماینددگی است ترین مخزن اداره در این مخزن که بزرگ

نگهدداری   هدای کشدورمان تدا دوره حاضدر     ت سیی سفارتخانهاز  ایران در نقاط مختلف جهان

تدرین سدند    یددیمی . اسدت اساس ندا  نماینددگی    بندی اسناد در این بخش بر طبقه. دود می

 .هجری یمری است 7813موجود در این مخزن مربوط به سال 



 :مخزن کنسولی و ادارات پشتیبانی  - 5الف ـ 

 های کشدورمان در نقداط مختلدف جهدان و     در این مخزن اسناد مربوط به سرکنسولگری

همیندین اسدناد ادارات   . ددود  مربوط به اتبا  ایراندی در دیگدر کشدورها نگهدداری مدی      امور

 .استمخزن دامل این پشتیبانی وزرات امورخارجه نیز 

 

 :های دولتی  ـ مخزن گذرنامه6الف ـ 

متعلدق بده مقامدات     (خددمت از سیاسدی و    اعم)گذرنامه دولتی  هزار 711بر   در این مخزن بالغ

 .دود دمسی تاکنون نگهداری می 7918از سال  مملکتی  مدیران و کارکنان وزرات امورخارجه

 

 :ـ مخزن معاهدات8الف ـ 

 ددده  هدای منعقدد   تفاهم و بیانیه   معاهده  یرارداد  یاددادت 9111از  در این مخزن بیش

ایدن بخدش از    .کنون حفظ دده اسدت میان دولت ایران با کشورهای خارجی از زمان یاجار تا

دده میان دولت ایران بدا   جانبه و یراردادهای امضا انوا  معاهدات دو و چند تما دامل   اداره

ایدن  . اسدت های تفاهم و لیره  ها  یاددادت نامه ها  مقاوله نامه از موافقت  سایر دول خارجی اعم

در یالدب موضدوعات     یاجار  پهلوی و جمهدوری اسدالمی اسدت    ۀدور  اسناد که مربوط به سه

ده و تعدداد آن در هدر دوره بیدانگر    دسیاسی  ایتاادی  فرهنگی  اجتماعی و امنیتی تدوین 

 .میزان رواب  دوجانبه میان دولت ویت ایران با سایر کشورهاست

 

 : ـ مخزن حقوقی7الف ـ 

 .دود ت متبو  نگهداری میدر این مخزن اسناد مربوط به ادارات حقویی وزار

 

 :های مرزی و تاریخی ـ مخزن نقشه3الف ـ 

های یددیمی اسدت کده     نقشه و اطلی 3111بر   ای نفیی بالغ این مخزن حاوی مجموعه

اسناد این بخدش کده بعضداً    . استدارای ارزش سیاسی  حقویی  جغرافیایی  تاریخی و هنری 

 :اند گروه تشکیل دده  از سه  فردند بهمنحار

های مرزی ایران با کشدورهای   های مرزی و حقویی که ضمیمه پروتکل ها و اطلی نقشه -7

 71هدایی از یدرن    های هندری و تداریخی کده ددامل نقشده      ها و اطلی نقشه -8. همسایه است
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اددل  . اسدت ترین آن تاویر یلمرو پادداهی ایران از اطلی کاسما گرافیدا   میالدی است و یدیم

هدای ترسدیمی    نقشه -9. نقشه حکاکی بر روی چوب بوده و به زبان باسل به چاپ رسیده است

 .کارتوگرافان و م موران دولتی از مرزها و مناطق مختلف کشور وسیلۀ به دستی 

 

 :ـ مخزن دیداری و شنیداری83الف ـ 

دیسدکت    نوارهای دوتی و تاویری  کاست  ریل ددا  لوح فشرده ندوری   این مخزن در

یطعه عکی   ها و هزاران های عکی  پوسترها  تمبر  گراورها  تابلوها  مهرهای نمایندگی آلبو 

مخدزن  . ددود  گهدداری مدی  ناز سران و دولتمردان دوران یاجار  پهلوی و جمهدوری اسدالمی   

یطعه مهر حکدومتی   1111از   بیش و هزار یطعه عکی  از ددوپنجاه  بیش مذکور دربرگیرنده

 .استو اداری 

 

 :واحد فنی و آرشیو الکترونیك ـ88الف ـ 

 روز های مجهز و اسکنرهای پیشرفته  کار ذخیدره و بده   در این واحد با استفاده از دستگاه

کردن اطالعات برای دسترسی آسان و سری  محققان به آردیو و تهیۀ نسخۀ پشتیبان جهدت  

عندوان لدوح    7811از   الز  به ذکر است که در این یسمت بیش. ذیردپ ارائه خدمات انجا  می

 .دود ها  اسناد و نسخ خطی نگهداری می برنامه( و دیسکت DVD, CD)فشرده 

 

 :ـ واحد آموزش امور بایگانی 81الف ـ 

هدای   هدا و برگدزاری دوره   سدطح تخاادی آن   یآموزش نیروهای بایگان در جهت ارتقدا 

هدای وزارت متبدو  از    ر دفتری و بایگانی ادارات مرکدز و نماینددگی  متعدد برای متادیان امو

 .استهای این واحد  فعالیت

 

 زدایی و مرمت واحد حفاظت ، آسیب -89الف ـ 

 این واحد وظیفه بررسی مداو  وضعیت حفاظتی مخازن و بررسی وضعیت نگهداری اسناد بدر 

و بدا  کدرده  دناسدایی   را دیدده  اسناد آسیباین واحد . اساس استانداردهای موجود را بر عهده دارد

 .ندک از اسناد مخازن جداسازی و برای مرمت به واحد مذکور منتقل می  رعایت مقررات

 



 بخش تحقیق و پژوهش در اسناد( ب

بررسی موضو  کالن دستگاه سیاست خارجی کشور با تکیده بدر اسدناد تداریخی در یالدب      

هدای اسدنادی از    های علمدی و نمایشدگاه   برگزاری نشستهای موضوعی  انتشار اسناد و  پژوهش

تقسدیم   یسدمت مجدزا    بنددی بده هفدت    این بخش نیز در یدک تقسدیم  . اهداف این بخش است

 :ند ازا دود که عبارت می

 

 :سازی اسناد قدیمه ـ واحد نمایه8ب ـ 

اسب برای های من اساس استانداردهای موجود و ایجاد زمینه به منظور حفظ و نگهداری اسناد بر

ایدن بخدش بدا    . درو  به کار کرده اسدت  7911ماه   برداری بهتر پژوهشگران  این واحد از بهمن بهره

 تدرین  نویسی اسناد یدیمه را از یددیمی  گیری از کاردناسان و پژوهشگران کارآزموده  پروهه نمایه بهره

 .ندهست.  ش7993نویسی اسناد سال  ده که اکنون در حال نمایهکرآلاز  .ق7781اسناد؛ سال 

 

 :ـ واحد مراجعات اسنادی1ب ـ 

 ۀپژوهشدگران بدا ارائد   . اسدت پژوهشگر  مراجعینِ همۀگویی به  این واحد مرج  ادلی پاسخ

توانندد   ده و مدی کرتردد به اداره را دریافت  نامه و پی از طی مراحل اداری موجود  مجوز معرفی

روزه پدذیرای پژوهشدگران    این واحد همده . مند دوند از خدمات اسنادی بهره طبق ضواب  مرکز 

 .استاز مراکز علمی داخلی و خارجی  ها دیگر ردته تاریخ و علو  سیاسی و ۀعرد

 

 :ـ واحد فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی9ب ـ 

ددماره آن   11و تداکنون   داردترویجدی   -فالنامۀ تاریخ رواب  خارجی که درجه علمدی  

با محوریت تاریخ رواب  خارجی ایران با تکیده بدر اسدناد    هایی  مقاله ۀمنتشر دده است به ارائ

 . پردازد می خارجه وزارت امور

 

 :بانك اطالعات  -1 -ب 

هدای   سدازی اسدناد بده ددورت داده     نمایه بخشن اطالعات کرداین یسمت وظیفه پیاده 

 ۀانددازی برنامد   امیدد اسدت کده بدا راه    . ای را بده عهدده دارد   رایانده  ۀکامپیوتری بر روی ددبک 
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پژوهشگران ایرانی و خارجی به  ۀافزاری بانک اطالعاتی جدید  امکان دسترسی آنالین هم نر 

 .اسناد تاریخی مجاز این مرکز فراهم دود

 

 :های اسنادی و گنجینه ها و همکاری واحد همایش -5 -ب 

ها و  ها و نمایشگاه مقدمات برگزاری همایش ۀتوان به تهی از وظایف گوناگون این واحد می

در نقداط مختلدف جهدان و مراکدز علمدی و       خارجده  هدای وزارت امدور   همکاری با نمایندگی

 .دکرها اداره  برگزاری مشترک همایش و نمایشگاه ۀها در زمین دانشگاه

 

 :واحد تاریخ شفاهی  - 6 -ب 

های پژوهش در تاریخ است که بده ددرح و دناسدایی ویدای        یکی از دیوه تاریخ دفاهی

ها و عملکرد داهدان  ناظران و فعداالن   ها  دنیده اساس دیدگاه حوادث تاریخی بررویدادها و 

 .ددن  خالتی گفتاری دارد  متون این تاریخ حتی در دورت مکتوب. پردازد آن ماجراها می

. کننده و راوی ارتباطی تنگاتنگ دارند عامل مااحبه یند مااحبه تاریخ دفاهی دوادر فر

های اددولی و اسدتاندارد ماداحبه تداریخ      دیوه کارگیریِ  عامل با به و گفتمان متقابل این دو

 .دود ددن زوایای پنهان تاریخ و بازسازی دوباره آن منجر می دفاهی به آدکار

های  خاوو تجربه نانودته هاداره آردیو و پژوهش اسناد با استفاده از تجارب گذدته و ب

ماداحبه بدا   . کندد  د مدذکور حرکدت مدی   اکنون به سمت تقویت واحد  ها هم سای نمایندگیؤر

 .اکنون در دستور کار اداره یرار گرفته است سفرای کشورهای بزرگ هم

 

 :ـ واحد پیگیری امور پژوهشی 8ب ـ 

این واحد وظیفه دارد ضمن بررسدی مسدتمر موضدوعات کدالن در عرددۀ تداریخ سیاسدت        

تجدارب تداریخی و اسدتخراج    به دناسایی نیازهای حوزۀ مدذکور بدا اسدتفاده از      خارجی  نسبت

  های تحقیقداتی نسدبت   ها در یالب پروهه ده و پی از تعریف آنکرایدا   موارد کاربردی از اسناد 

 (.خارجه ت امورراکتابیه راهنمای آردیو وز) ها ایدا  کند ددن آن  به اجرایی و عملیاتی

 

 



 نتیجه

ای در ایدران اسدت    دیرینده دهد  بایگانی سنت تاریخی  که مستندات تاریخی نشان می چنان

اهمیت این اسدناد دولتمدردان را   . دهد که بخش مهمی از آن را اسناد رواب  خارجی تشکیل می

این مهم در دورۀ معادر تاریخ ایران به واسدطۀ  . بر آن دادت که در حفظ و حراست آن بکودند

ورۀ بددین ترتیدب از د  . دددت بیشدتری گرفدت   ( سیاسدی و ایتادادی  )گسترش رواب  خارجی 

آوری  انتظا  و بایگدانی اسدناد    ویژه یاجار با پیدایش ارگان جدید وزارت خارجه  جم  معادر؛ به

بار ددیوۀ جدیدد بایگدانی در وزارت     که اولین  چنان. مربوط به آن  بیشتر مورد توجه یرار گرفت

ایدن روندد بعددها ددتاب بیشدتری      . ددد  پیرویها از آن  خارجه درو  دد و در سایر وزارتخانه

که در وای  آرددیو ملدی ایدران بدرای      .ش7913سیی سازمان اسناد ملی در سال  گرفت و با ت

دود  آردیو وزارت امور خارجده اسدتقالل خدود را حفدظ      تجمی  تما  اسناد اداری محسوب می

ناد موجدود  در کندار سدایر    العاده اسد  حاضر با توجه به ارزدمندیِ فوق که  در حال  طوری  به . کرد

ددورای  )حال مسئله بسیار مهم جهانی که ایکدا   با این . مراکز آردیوی  جایگاه بسیار معتبری دارد

کند  دعار آردیو برای همه و دسترسی آسان و بدون حضدور درخواسدت    دنبال می( جهانی آردیو

راکدز پژوهشدی و   بنابراین مطلوب اسدت بدا توجده بده رددد جمعیدت دانشدجویی  م       . کننده است

ل آن آ هایدد مسیر های ودول و دسترسی لیرحضوری مورد توجه یرار گیرد و  پژوهشگران آزاد  راه

کشدور اسدت کده     یوجوی آسان در کل مراکز اسناد دبکۀ آردیوی متال برای جست ایجاد یک 

ت کده  در این دورت اسد  ؛بادد ایرانتواند راهگشای دستیابی آسان به اسناد و مدارک تاریخی  می

 .دود کاربرد و اهمیت اسناد وزات امور خارجه بیشتر نمایان می
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