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مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران در ژاپن خان سوانآ
*
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  چکیده

ملقّــب بــه  ) .م1864ـــ1931/ .ق1282ـــ1350(س ماســحیان وانــآ

هــاي علمــی و از ارمنیــان برجســته ایــران و از شخصــیت طنهمساعدالســل

تبریـز و   ،او تحصـیالت خـود را در تهـران   . دولتمردان اوایل سده بیستم است

متـرجم  . م1884./ق1301پاریس گذراند و پس از بازگشت به ایـران در سـال  

هـاي علمـی و دیپلماتیـک خـوش     مخصوص ناصرالدین شاه شد و در فعالیـت 

بـه  ،آخرین مأموریـت او . یرمختاري ایران در لندن ترقی یافتدرخشید و تا وز

ـان  سوانآ.وزیرمختار ایران در توکیو بودعنوان  کـه از نخسـتین مترجمـان     خ

برجسته آثار ادبی و علمی از زبان انگلیسی به فارسی است، در خدمات رسمی 

معاشـران و  ، و اداري نیز شخصیتی ممتاز بـود و احتـرام و تحسـین همگنـان    

هاي چشمگیر شخصیت و فعالیـت  از دیگر جنبه. انگیختؤساي خود را برمیر

پس از جنـگ جهـانی اول بـراي ایجـاد دولـت       هاي سالاو تالشی بود که در 

وي را  ،شماري از رجال و محققان برجستۀ ایرانـی . مستقل ارمنستان نشان داد

نخسـتین   آکیئو کاسـاما . اندبه دانشوري و کاردانی در خدمات مملکتی ستوده

خـان در  سوانزمان با وزیرمختاري آوزیرمختار ژاپن در ایران نیز، که تقریباً هم

آمیـز  توکیو او هم در تهران مأموریت داشت، در خاطرات خود شرحی تحسین

ـ آ .درباره این چهره برجسته ایرانیِ ارمنی نگاشته است ـان  سوان عـالوه بـر    خ

سی تهران درس حقوق می گفـت  خدمات دولتی و  دیپلماتیک، در مدرسه سیا

ـان را  و در دوره ششم مجلس شوراي . داشـت  برعهـده  ملی نماینـدگی ارمنی

ریاست نمایندگی دیپلماتیک ایران در توکیـو بـود کـه    آخرین مقام سیاسی او

و در بـه طـول انجامیـد   ) 1931اوت  ـ   ژوئیـه /1310تا مـرداد  (حدود یک سال 

  .درگذشت ـ طریق سیبرياز ـ خاربین، سرِ راه بازگشت از توکیو 

خان مساعدالسـلطنه، مناسـبات دیپلماتیـک،     سنآوا :واژگان کلیدي

  ایران، ژاپن
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.27/5/1389: تاریخ پذیرش مقاله                .1/2/1389: تاریخ دریافت مقاله*

  E-mail: hashem@ares.eonet.ne.jp            یرانی و ژاپنی دانشگاه ریوکوکو، ژاپناستاد مطالعات ا**



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 72

، مؤلّف، مترجم و دولتمرد اواخر دورة قاجار و اوایـل  )مسیحیان(ماسحیان  خان سوانآ

در دستگاه قاجـار لقـبِ عمـادالوزاره و سـپس      خود خدمت هاي سالدورة پهلوي، که در 

اندك رجالی بود که به مایۀ فضیلت علمی ترقـی کـرد و    در شمارلطنه یافت و مساعدالس

نجـا بـود، بـراي    آمختاري ایران در توکیو و افتتـاح سـفارتخانه در   رآخرین منصب او وزی

ارج  ،و پایگاه علمی و شـأن اداري او چنـان کـه بایـد    است امروزیان کمتر شناخته شده 

  .نهاده نشده است

و مصـحح   اسـت  متون فارسی آوانس یا اُوانـس نوشـته شـده    نام مساعدالسلطنه در

ضبط کرده ) مسیحیان(در مقدمۀ خود آن را هووانس ماسئیان  شورش هندوستانکتاب 

هـاي  هوویـان مؤلّـف کتـاب   /انـدرانیک هویـان   )37ــ 39ترِزیان ـبه راهنمایی ماریا آیوازیان(.است

هانس خان ماسـحیان نوشـته اسـت و همـین     نام او را هو ارمنیان ایرانو  ایرانیان ارمنی

  .باشد صحیحباید  ،استزبان ارمنی  یک شخصهوهانس یا هووانس که نگاشتۀ 

  

  خان سانوآنگاهی به زندگی 

در مقدمۀ خود و نیز عباس اقبـال آشـتیانی در    »شورش هندوستان«مصحح کتاب 

شـریۀ هیئـت مراسـم یـادبود     نو چند نوشتۀ درج شـده در   6شماره  ،یادگارمجلّۀ  از ايمقاله

زندگینامۀ کوتاهی از مساعدالسلطنه بر پایـۀ منـابع معتبـر بـه دسـت       هوانس خان ماسحیان

  .شودسپس مطالبی در تکمیل آن از منابع دیگر آورده میگردیده، اند که در زیر نقل داده

 1864ماسحیان ملقّب به مساعدالسلطنه در بیست و هشتم فوریه سال  خان آوانس«

پـدرش سـرونی یکـی از    . هجري قمري در تهران به جهان آمـد  1281میالدي مطابق با 

... . زرگران و جواهرسازان زبردست زمان خود و زرگرباشـی دسـتگاه شـاهان قاجـار بـود     



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

مادرش آنا یِرواندیان خواهر اندون خان یرواندیان معلّم فرانسه مظفرالدین میرزا ولیعهـد  

  ...)نشریۀ هیئت مراسم یادبود: 1342وز، بهر(.»ناصرالدین شاه بود

واقع در حضرت عبدالعظیم به پایـان  » باردوقیموس«تحصیالت ابتدایی خود را در «

مدرسـۀ   ،اي از ارامنۀ تهـران بود که عده .م1870مقارن همین احوال و در سال . رسانید

و در دوران هـوانس وارد ایـن مدرسـه شـد     . ارامنۀ هایکاریان را تأسـیس و افتتـاح کردنـد   

پدرش تصمیم گرفـت کـه در   ... . رفتترین محصلین آنجا به شمار میتحصیل یکی از زبده

ش یِرواندیان کـه  ا لذا او را پیش دائی ؛دورتعلیم و تربیت او بیش از پیش کوشش به عمل آ

سپس براي تحصـیالت بـه پـاریس فرسـتاده     «)46ـ47، 1350صالحی، (.»دفرستا ،در تبریز بود

: آسـاطوریان، در (.»دتماعی و تاریخ و ادبیـات تحصـیل کـر   و در رشته علوم سیاسی و اج... شد

در  .م1884./ق1301پس از بازگشت از سـفر اروپـا در سـال     )1342، ...نشریۀ هیئت مراسم یادبود

تی که از ئبا هی .م1887./ق1304در سال . شمار مترجمان مخصوص ناصرالدین شاه درآمد

مین سال سلطنت ملکه ویکتوریا روانه شده بود به لندن رفت و در ایران براي جشن پنجاه

تی دیگر که براي مراسـم تاجگـذاري نـیکالي دوم امپراتـور     ئبا هی. م1894/.ق1311سال 

  )همان(. روسیه عازم پترزبورگ بود به آنجا مأموریت یافت

است ، ری).م1895./ق1312(ترتیب، ریاست دفتر وزارت داخله ه هاي بعدي او بمقام

العـادة لنـدن در   دارالترجمه وزارت امور خارجه با لقب عمادالوزاره، نیابـت سـفارت فـوق   

، رتبه سرتیپی اول و نشان ).م1896ـ97./ ق1314(شصت سالگی سلطنت ملکه انگلیس 

، ریاسـت  ).م1898./ق1316(، مترجمی حضور همـایونی  ).م1897./ق1315(و حمایل آن 

ر اواخــ(وزارت امــور خارجــه  ) کــارگزینی(پرســنل اداره دول غیرهمجــوار و ریاســت  

در  ، نماینـدگی ).م1901./ ق1319(، مستشاري سفارت ایران در برلین ).م1899/.ق1316
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ــرق  ــره ش ــانکنگ ــدگی در ، ).م1902./ق1320(1شناس ــرانس نماین ــظکنف ــحه حف الص

و وزیرمختـاري در  ) .م1909./ ق1327(در برلن سفارت ستشاري م، ).م1907./ق1325(

  )144: 1365الدوله، ممتحن(.بود) .م1911./ ق1329(مین سفارت ه

سپس به ایران آمـد و چنـدي ریاسـت دفتـر ابوالقاسـم خـان قراگوزلـو         خان سوانآ

بـه مقـام    ري دیگربا. م1912. / ق1330در سال . دار بودالسلطنه را در تهران عهدهنایب

او سـپس  . م را در لندن داشـت وزیرمختاري در برلین گمارده شد و پس از آن همین مقا

روز  ،ایـن دوره  خـالل در 2.دملّی انتخاب شبه نمایندگی ارامنه جنوب در مجلس شوراي

گیري کرد و پس از چندي وزیرمختار از نمایندگی کناره 1927ژوئیه /1306تیرماه  20

  )1929تا تابستان  1927تابستان / 1308شهریور / 1306شهریور (.ایران در لندن شد

تـا  1309تیرمـاه  (وزیرمختاري ایران در توکیو بـود   ،خان آوانسآخرین مقام دولتی 

 ،شمسـی  1310سـال  در اواخر«.)م1931تا تابستان  1930تابستان  /1310مردادماه 

چون به شـهر خـاربین از    ،از توکیو به تهران احضار شد و در مراجعت خان آوانسمرحوم 

در ) 1931نـوامبر   19/ 1350رجـب   8/ 1310بـان  آ27(در آنجا  ،بالد منچوري رسید

اولیاي  ،جنازة او به سیبري رسید زمانی که.وفات کرد ،سال شمسی داشت 67حالی که 

بـه آداب اسـالمی   را نعـش او  است، امور محل به خیال آن که سفیر ایران مسلمان بوده 

قراي شمال تهـران   را در قبرستان ارامنه در قریۀ ونک از خان آوانسجسد . تشییع کردند

  )، هماناقبال(.»به خاك سپردند

  

  

  

________________________________________________________
١ Orientalists

  .گشایش یافت1926ژوئیه/1305تیر 19دوره ششم مجلس که در ٢



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

  تولّد و تحصیل

شـرحی   »ارمنیان ایران«، مؤلّف کتاب خان سآواندرباره اوان زندگی و دانش آموزي 

میالدي،  1863در بیست و هشتم فوریه سال «: شود میکوتاه و رسا آورده است که نقل 

ظیم تهران کودکی دیده به جهان گشـود کـه   در کوچه ارامنه در محلّۀ دروازه شاه عبدالع

دزرونـی، از   پـدرش . و را هوهـانس نهادنـد  نـام ا . بعداً یکی از مفاخر ارمنیان ایران گردید

زرگران و جواهرسازان مشهور دربار قاجار بود و در میان درباریان بـه نـام ابـراهیم خـان     

  .زرگرباشی معروف بود

کُرة جواهرنشانی است که به دسـتور ناصـرالدین   آثار برجستۀ ابراهیم خان زرگرباشی،  از

اي که کُره بر آن ابراهیم خان براي ساختن این کُرة جواهرنشان و پایه. شاه ساخته شده است

همچنین براي نشـان دادن شـهرها و   . استوار است مقدار سی و شش کیلوگرم طال به کار برد

هزار و سیصـد و شصـت و شـش    مشخصات جغرافیایی کشورهاي مختلف جهان تعداد پانزده 

ایـن کُـره هـم    . در آن نشـاند  طقیـرا قطعه جواهر به وزنِ سه هزار و ششصد و پنجاه و شش 

  .شود میاکنون در خزانۀ ملّی بانک مرکزي ایران نگهداري 

هاي فاضـل و سرشـناس تبریـز    مادرِ هوهانس، آننا یِرواندیان، عضو یکی از خانواده«

در کلیساي تاتووس بـاردوقیموس   .م1869در پائیز سال  هوهانس تحصیالت خود را. بود

آکـادمی علـوم ارمنسـتان،    (.در محلّ دروازة شاه عبـدالعظیم نـزد خلیفـه مگـردیچ آغـاز کـرد      

دوره مدرسه . م1878در . او یک سال بعد وارد مدرسه هایگازیان شد )227: تا بی، شکسپیِرنامه

والن مدرسه ئن شاگرد ممتاز مدرسه بود مسهایگازیان را با موفقیت به پایان رساند و چو

  )45: 1350صالحی، (.»به او نشان صلیب طال اهدا کردند

اش، آنـدون خـان   زبان فرانسه، او را به شهر تبریز نزد دایی] ربیافتن [براي تسلّط «

یکی از معلّمـان مظفرالـدین میـرزا ولیعهـد بـود و زبـان        یرواندیان. یرواندیان، فرستادند
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هوهانس مدت سه سال نزد دایی خود به فراگیري و تکمیـل زبـان   . دادلیم میفرانسه تع

تر به کشور فرانسـه رفـت و   براي کسب معلومات بیش. م1881در سال . فرانسه پرداخت

پس از سه سال فـارغ التحصـیل   . به تحصیل پرداخت 1در شهر پاریس در کُلژ دو فرانس

  )1380:382هوویان،(.»شد و به تهران مراجعت کرد

  

  خان آوانسمشاغل و مناصب 

  خدمت در دستگاه اعتمادالسلطنه  ـ1

پــس از فراغــت از تحصــیل بــه ایــران آمــد و در تهــران وارد دســتگاه  خــان آوانــس

در  3او ماننـد میـرزا محمدحسـین خـان فروغـی     . شد 2اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

ناصرالدین شاه به او لقبِ . دست داشت ،شدهایی که براي شاه میتحقیق و تحریر ترجمه

، تألیف »اآلثاروالمآثر«در  )102: 1381هویان،(. خان داد و سپس ملقّب به عمادالوزاره شد

وزارت انطباعـات و دارالترجمـۀ   «محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، در فهرسـت اعضـاي   

 ،خـان  آوانـس مسـیو  «، از »متـرجمین فرنگـی و غیـره   «، در ردیف »خاصۀ دولتی و غیره

و اعتمادالسلطنه در خاطرات  )409: 1381همان، (،نام آمده» مترجم زبان فرانسه و انگلیسی

  :خود نیز چند جا از او یاد کرده است

از دمِ چـادر مـن عبـور    ... عصر که شاه) در بستک: (1305ذیقعده 6دوشنبه «-

را  خـان  آوانـس کتاب ترجمۀ میرزا . کردند، ایستادند چند دقیقه صحبت کردند

  .»تقدیم کرد

________________________________________________________
1

College de France در پاریس تأسیس شد .م1529، مدرسۀ معروفی که در سال.  
  دارالترجمه دولتی وزیر انطباعات ناصرالدین شاه و رئیس2
ذکاءالملک اول، پدر محمدعلی فروغی3



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

را که صد  خان آوانس،صبح... . امروز کوچ است: ... 1305ذیقعده  13دوشنبه «-

.»تومان برایش انعام گرفتم طرف شهر فرستادم

را که  قانوناز جیب مبارك روزنامۀ نمره هفتم : ... 1308رجب  23پنج شنبه «-

یـرون  از لندن براي من آورده بودند و دیـروز بـه جهـت شـاه فرسـتاده بـودم ب      

. اول از من سؤال فرمودند که این روزنامه به چه واسطه بـه تـو رسـیده   . آوردند

.»هم به توسط برادر خود براي من فرستادجمتر خان آوانسعرض کردم 

ایـران و  کتـاب  «: عباس اقبال آشتیانی نیز در معرفی سفرنامۀ بِنجامین نوشته است

آخـريِ   هـاي  سـال در ایـران را، در   ریکـا آمتألیف بِنجامین نخستین وزیرمختـار   ایرانیان

 از انگلیسـی ) .ق1281ــ 1350(مساعدالسلطنه  خان آوانسناصرالدین شاه، مرحوم  سلطنت

به فارسی ترجمه نموده و ترجمۀ او را مرحـوم میـرزا محمدحسـین ذکاءالملـک فروغـی      

  .»....به انشايِ روان و درست فارسی درآورده) .ق1325متوفّی سال (

خـان  آوانـس «: نوشته است) 398و  397ص(هاي خود در یادداشت نهالسلط احتشام

لقـب  (الدولـه  پس از مراجعت از فرانسه با ماهی دو تومان توسط محمدحسن خـان صـنیع  

اعتمادالسـلطنه بـار از   . ، وزیر انطباعـات، عضـو دارالترجمـه شـد    )اعتمادالسلطنه: اش بعدي

داد که ترجمـه کنـد؛   ی را به او میهاي خارجکشید و کتب و رساالت و آرتیکلدوشش می

بسیار بـداخالق و حسـود و    الدوله صنیع. کردبرد و چاپ میبعد به اسم خودش به خرج می

ــ  سالی یکـی . همه از شرّ زبانش وحشت داشته و به زحمت بودند. پرسوءظن و بدزبان بود

  .»دادندمی رسانید و کتابی پنجاه تومان انعامکرد و به شاه میدو کتاب ترجمه می

توجه است که پـس از مغضـوب شـدن    این نکته قابل در این همکاري با اعتمادالسلطنه، 

هاي آن به انتقاد از شاه پرداختـه  ملکُم خان که با انتشار روزنامه قانون در لندن و در سرمقاله
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 بود و اعتمادالسلطنه و ذکاءالملک به واسطۀ آشـنایی و سـابقۀ رفـت و آمـد بـا ملکُـم طـرف       

  .با وجود همکیشی با ملکُم آسیبی نرسید خان آوانسسوءظن بودند و لطمه دیدند، به 

امروز شاه آهسـته بـه   «: نوشته است 1308یادداشت یکم شعبان اعتمادالسلطنه در

بامداد  .»دیگر ندانستم چه است! پدر میرزا ملکُم خان را درآوردم: فرانسه به من فرمودند

در تهران،  قانوننوشته است که پس از توزیع روزنامه  )150:4ج (شرح حال رجال ایراندر 

دولت در صدد دستگیري جمعی از هواخواهـان ملکُـم از قبیـل میـرزا محمـدعلی خـان       

فروغـی پـس از چنـد    . فریدالملک همدانی و میرزا محمدحسین ذکاءالملک فروغی برآمد

از وي در نـزد شـاه    السـلطان  ینام. برد السلطان امینروز پنهان زیستن، سرانجام پناه به 

  .وساطت کرد و مورد عفو واقع شد

  

  مترجمیِ شاه ـ2

ــار هی . م1897./ق1314و . م1887./ق1304هــاي ســالدر  ــکــه هــر ب ت ســفارت ئ

هاي پنجاهمین و شصتمین سال پادشـاهیِ  العاده از دربار قاجار براي شرکت در جشنفوق

سـفارت   هیئـت کـه  . م1894./ق1311سـال ملکه ویکتوریا به لندن فرستاده شد و نیـز در  

ـ براي تبریک جلوس نیکالي دوم امپراتور روسیه به پترزبـورگ روانـه شـد،     در  خـان  سآوان

از مترجمـی او در   )201ص(در خاطرات خـود   السلطنه احتشام. سمت مترجم همراه آنها بود

ی به حضور امپراتـور  روزِ بعد از مهمانیِ سفارت براي شرفیاب«: مأموریت اخیر یاد کرده است

 خـان  آوانـس . به حضور امپراتور رفتـیم  1در قصر سلطنتی گاچی نا... . وقت تعیین شده بود

.»زد مترجم بودمساعدالسلطنه و مسیو رابی ثرا که فارسی را خیلی خوب حرف می

________________________________________________________
١ Gatchina



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

ـ بـودن  هـایی بـه متـرجم   در منابع تاریخی اشـاره  بـراي ناصـرالدین شـاه و     خـان  سآوان

اطالعی مظفرالـدین  اي از بیالسلطنه در ذکر نمونهیابیم؛ چنان که احتشامه میمظفرالدین شا

بـه حضـور   ) یـک ژبل(= روزي کـه وزیرمختـار بلجیـک    «: شاه بـه احـوال عـالَم نوشـته اسـت     

هم براي مترجمی حضور داشت، شـاه از وزیرمختـار    خان آوانسمظفرالدین شاه رسیده بود و 

  )393: 1368السلطنه   احتشام(.»!!پراتور شما چطور استحضرت اماحوال اعلی: پرسیده بود

  

  تدریس ـ3

مترجمی در وزارت انطباعات ناصـري و  عالوه بر پس از بازگشت از اروپا،  خان آوانس

، که پس از انتصابش بـه  السلطنه احتشام. نیز اشتغال داشتتدریس به ترجمه براي شاه، 

عضویت این سـفارت همـراه بـرد، نوشـته      مساعدالسلطنه را براي ،وزیرمختاري در برلین

آمـدم و  ، کمتـر از انـدرون بیـرون مـی    ...ق، پس از ورود به تهـران 1309در سال «: است

  )171ص(.»را مجدداً آورده و به تکمیل زبان فرانسه نزد او پرداختم خان آوانس

، خـان  آوانـس «: خـوانیم می )398ص(السلطنه احتشامهاي در جاي دیگر از یادداشت

داد و به قدر وسع خود از ماهی هفت تومان بعد از آشنایی با من، مدتی به من درس می

السـلطان  مدتی بعد معلم عبـداهللا خـانِ امـین   . دادمتا ده و پانزده تومان به او شهریه می

  .»، شدالسلطان امینحالیه، پسر میرزا علی اصغر خانِ 

جـایی پـیش رفـت کـه بـه جـاي       مساعدالسلطنه بعدها در مقام و منزلت علمی تـا  

در («: عبداهللا مستوفی نوشته است. گفتمشیرالدوله در مدرسه سیاسی درس حقوق می

خـان  به سفر دوم فرنگ رفت اوهانس تاًوقتی که مشیرالملک با شاه موق) مدرسه سیاسی

عمــادالوزاره رئــیس دارالترجمــه وزارت امــور خارجــه بــه جــاي او بــراي مــا درس حقــوق 

پـس از   خان آوانسنوشته است که  »ارمنیان ایران«مؤلّف  )76: 1360، 2ستوفی، ج م(.»گفتمی
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 ــ م، در مدرسه دارالفنون1897تصدي سرپرستی دارالترجمه وزارت امور خارجه، در سال 

  )383: 1380هوویان، (.الملل پرداختبه تدریس حقوق بین ـشعبۀ علوم سیاسی آن

: آورده اسـت  »تاریخ بیداري ایرانیـان «ن باره به نقل از تري در ایباستانی پاریزي شرح بیش

تر نداشـت و معلمـین ایـن دوره عبـارت بودنـد از      یک کالس بیش) سیاسی(در ابتدا، مدرسه «

اهللا معلـم فقـه، اردشـیر جـی     مشیرالدوله معلم حقوق، صدیق حضرت معلم تاریخ، میرزا حبیـب 

مرحـوم  . م1901./ق1319در . علـم جغرافیـا  خـان م معلم تاریخ، مرل معلـم فرانسـه، عبـدالرزاق   

کـرد و آقـاي   مشیرالدوله به فرنگ رفت و آقاي عمادالوزاره به جاي ایشان حقـوق تـدریس مـی   

  )94ـ1356:95باستانی پاریزي، (.»الدوله کفالت ریاست را به عهده داشتمحقّق

رانسـه،  عالوه از میرزا عبدالرزاق خان بغایري معلـم جغرافـی، دکتـر مـرل معلـم ف     «

مشیرالملک معلم حقوق، اوهانس خان عمادالوزاره رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه، 

ژوزف هنیک بلژیکی مشاور حقـوقی وزارت خارجـه نیـز در غیـاب مشـیرالملک حقـوق       

  )446: 1362ناظم االسالم، (.»کردندتدریس می

  

  یالملل بینشرکت در مجامع و مناسبت هاي  ـ4

بـرلین، لنـدن و   : هاي ثابـت او ها و مجالسی که در حوزه مأموریتکنفرانس عالوه بر

 و مساعدالسلطنه به اقتضـاي سـمت خـود در آن حضـور داشـته     است توکیو برگزار شده 

هـاي مسـتقل و   زیر در جاي مأموریـت  یالملل، از شرکت او در مجامع و مراسم بیناست

  :عبارتند از به ترتیب تاریخکه جداگانه یاد شده است 

العاده بـه لنـدن بـراي شـرکت در     سفارت فوق هیئتدر عضویت  ـ  .م1887/.ق1304* 

  1.جشن پنجاهمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا

________________________________________________________
  .بر تخت سلطنت بود. م1901تا . م1837هاي  سالملکه ویکتوریا 1



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

العـاده بـه سـن پترزبـورگ بـراي      سفارت فـوق  هیئتدر عضویت  ـ.م1894./ق1311* 

: نوشـته اسـت   السلطنه احتشام. امپراتور روسیه ،شرکت در مراسم تاجگذاري نیکالي دوم

اهللا میرزاسـردار کـه   ، وجیـه 2و تبریک امپراتور جدید 1براي تعزیت مرگ امپراتور متوفّی«

نامزد شـد و مـرا مستشـار     العاده فوقبتازگی از حکومت خمسه آمده بود به عنوان سفیر 

نماینـدگی ایـران    هیئـت عمادالوزاره به سمت مترجم  خان آوانس... . اول سفارت نمودند

  )170ـ71: 1368السلطنه،  احتشام(.»عاً نُه نفر بودیممجمو... . منصوب شد

 هیئـت شرکت در جشن شصتمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا با  ـ  .م1897./ق1314* 

در ایـن اوان، در  «: نوشـته اسـت  . ق1314الملک در وقایع سال افضل. العاده فوقسفارت 

حضـرت پادشـاه و   لندن و دربار دولت فخیمۀ انگلیس، که موقع سال شصتم سـلطنت علیا 

از طـرف دولـت علیـۀ ایـران هـم نُـواب       ... ملکه انگلستان و امپراطریس هندوسـتان اسـت  

به سمت سفارت مخصوص سزاوار شدند ... شاهزاده وجیه اهللا میرزاي امیرخان سردار معظّم

  )75: 1361الملک،  افضل(.»ارمنی عمادالوزاره، مترجم خان آوانس: ... با اجزاء مفصلۀ زیر

  .شرکت در جشن هشتادسالگی تولد ملکه ویکتوریا در لندن ـ .م1900./ق1318* 

  )144: 1365ممتحن الدوله، (.]شناسی[شرکت در کُنگرة شرق ـ .م1902./ق1320* 

کشـتیرانی و سـواحل    الملـل  بـین نمایندگی ایـران در کنفـرانس    ـ  .م1905./ق1323* 

  )383: 1380یان، وهو(.هاي رادیوییدریاها و ایستگاه

  )144: 1365ممتحن الدوله،(.نمایندگی در کنفرانس حفظ الصحه ـ .م1907./ق1325* 

  )384: 1380هوویان،(.نویسندگی در برلین الملل بینشرکت در کنفرانس  ـ .م1908./ق1326* 

  

  

________________________________________________________
الکساندر سوم2
  نیکالي دوم 3
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  مأموریت برلین ـ5

: در شرح مأمور شدن خود به وزیرمختاري در بـرلین نوشـته اسـت    ،السلطنه احتشام

را به مستشـاري سـفارت بـا خـود آوردم و در     ) مساعدالسلطنه(عمادالوزاره  ،خان آوانس«

ــارم ژون  ــدم. م1901چه ــرلن ش ــدمت  )462: 1368الســلطنه،  احتشــام(.»وارد ب ــاره خ او درب

دقیقـی آورده اسـت کـه     تاًدر نمایندگی دیپلماتیک ایران در آلمان شرح نسب خان آوانس

ـ (سـال   9رسانَد که مساعدالسـلطنه می  ،نخسـت .) م1910تـا   .م1901هـاي  سـال ین ب

مقام  .م1915تا  .م1911هاي سالو در است سفارت و چندین سال کاردار بوده مستشار

در بخشی از خاطرات خود زیر عنوان  السلطنه احتشام. وزیرمختاري در برلین داشته است

موریـت امیرخـانِ   در مأ«: او را چنین معرفـی کـرده اسـت   » مساعدالسلطنه خان آوانس«

بعـد داخـل خـدمت وزارت    ... به سمت ترجمانیِ ما به پطرزبـورغ آمـد  ... سردار به روسیه

خارجه شد و رئیس دارالترجمه، و سپس مدیر تحریرات بعضی از دول همجوار شـد و در  

موقع مأموریت من به برلن به مالحظۀ سابقه و اطالعاتش به سمت مستشاري سفارت به 

  .»کردیممدت پنج سالِ اول متّفقاً کار می برلن آمد و

من او را به عنوان شارژدافر در برلن گذاردم و خود براي مرخّصی به تهـران آمـدم و   

و به نمایندگی مردم به مجلس ... در مدت غیبت من از برلن که ابتدا براي مرخّصی آمدم

فاي مـن از ریاسـت   و همچنین تا بعـد از اسـتع  ... رفته و به ریاست مجلس انتخاب شدم

همچنـان   خـان  آوانـس مجلس شوراي ملّی که جمعاً دو سال و چند مـاه طـول کشـید،    

  .»شارژدافر ایران در برلن بود

 13تـا   1908ژوئـن   4پس از انفصال من از برلن تا هنگام مأموریت ثانوي، کـه از  «

ود و بعـد بـه   مستقالً شارژدافر یا وزیر مقیم برلن ب خان آوانسطول کشید،  1910فوریه 

نایب السـلطنه بـود در   ) ابوالقاسم خان(تهران احضار شد و چون مورد اعتماد ناصرالملک 



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

پس از این که من به سـفارت کبـراي   . م1911ل اخدمت او مشغول کار گردید؛ تا در س

مجدداً به بـرلن آمـد و تـا اوائـل      ،به سمت وزیرمختار خان آوانساسالمبول مأمور شدم، 

در ایـن  ) اول الملـل  بـین جنـگ  (= ومی مـ چند ماه بعد از آغاز محاربـۀ ع ، .م1915سال 

  )398ـ399: 1368السلطنه،  احتشام(.»مأموریت باقی بود و پس از انفصال هم به ایران نرفت

کـه همـراه    1شـاه سـلطنت محمـدعلی   هاي سالعبداهللا مستوفی نوشته است که در 

زاره نایب اول سـفارت بـرلن در غیـاب    عمادالو«، دیده که است مشیرالملک به برلن رفته

  )188: 1360، 2مستوفی، ج (.»، وزیرمختار، شارژدافر استالسلطنه احتشام

  

  وزیرمختاري در لندن و نمایندگی مجلس ـ6

در فاصلۀ پایان تصدي سفارت در برلین تـا وزیرمختـاري در لنـدن، بـه     آوانس خان 

این دورة مجلس . ملّی انتخاب شد نمایندگی ارامنۀ جنوب در دورة ششم مجلس شوراي

هـاي  با به تصویب رسیدن شمار الزم از اعتبارنامـه  1926اوت  1305/21شهریور  1از 

کـه دورة   1928اکتبـر   1307/6مهـر   14و تـا   )1369، عـاقلی (نمایندگان آمادة کار شد 

  .ادامه داشت ،هفتم مجلس گشایش یافت

با انتقـال سـلطنت از قاجـار بـه پهلـوي       در اثناي این دورة مجلس، دولت ایران که

 20او روز . را در مقام وزیرمختـار بـه لنـدن فرسـتاد     خان آوانس؛اي یافته بودچهرة تازه

آیـد  به نظر مـی . )1369همـان،  (از مجلس استعفا داده بود  1927ژوئیه  11/ 1306تیرماه 

زیرا که احراز  ،دن بودکه این استعفاي او مقدمۀ انتصاب وي به سمت وزیرمختاري در لن

دوره . مقام رسـمی دولتـی بـا داشـتن سـمت نماینـدگی مجلـس منـع قـانونی داشـت          

________________________________________________________
  .م1909تا  1906./ق1327تا  11324
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تابسـتان  / 1308تـا شـهریور    1306وزیرمختاري مساعدالسـلطنه در لنـدن از شـهریور    

  )1369:42المللی،  سیاسی و بین دفتر مطالعات(.بود .م1929تا تابستان . م1927

  

  مأموریت در توکیو ـ7

سـفارت ایـران در توکیـو در    «. بـود  خان آوانسآخرین مقام رسمی  ،سفارت در ژاپن

به وزیرمختاري مساعدالسلطنه تأسیس شـد و او تـا    1930ژوئن  22/ 1309اول تیرماه 

  )41: 1369دفتر مطالعات، (.»وزیرمختار بود 1931اوت  ـژوئیه / =1310مرداد

مت نخسـتین وزیرمختـار در ژاپـن، رابینـو     به س خان آوانسدرباره تعیین و انتخاب 

چون دولت ایران در صدد ایجاد روابط سیاسی و بازرگانی با ژاپن برآمد،  :نوشته است که

دراز سـابقۀ فعالیـت سیاسـی داشـت و      هـاي  سـال هوهانس خانِ مساعدالسلطنه را که «

ازاما نوشـته اسـت   ک )229: 1362رابینو،(.»به ژاپن اعزام داشتسیاستمداري کارآزموده بود

رابـه سـمت    خـان  آوانسها دیپلمات آشنا به زبان انگلیسی کم بود، چون در آن سال :که

کازاما حمایت و تقویت تیمورتـاش را   )86: 1380ما، اکاز(.وزیرمختار در توکیو انتخاب کردند

ومـش  تیمورتاش، وزیر مقتـدرِ دربـار، زنِ د  «: هم در این انتخاب مؤثّر قلمداد کرده است

اهل روسیه و ارمنی بود و از طریق او با مساعدالسلطنه خویشاوندي داشت و چنین بـود  

  )همان(.»که نخستین وزیرمختار ایران که به ژاپن آمد ارمنی بود

 منـابعِ  و کوتـاه بـود   تاًدورة وزیرمختاري مساعدالسلطنه در توکیو، چنان که یاد شد، نسب

: بـه نوشـتۀ هوویـان   . کنـد یـت او را روشـن نمـی   در دسترس، علـت پایـان زودهنگـام مأمور   

هوهانس خان پس از گشایش سفارت ایران و انجام مأموریت خود در کشـور ژاپـن بیمـار و    «

ـان (.»روانۀ ایران شد آید کـه او فقـط بـراي گشـودن     اما از منابع موجود برنمی )392: 1380، هووی

: عباس اقبال نوشته اسـت . رفته باشد ، نه مقیم به توکیوالعاده فوقسفارتخانه و در جاي سفیر 



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

مـتن   .»از توکیـو بـه تهـران احضـار شـد      خان آوانسشمسی مرحوم  1310در اواسط سال «

  .»در خاربین در نتیجۀ چند روز کسالت وفات نمود«آگهی ترحیم او نیز تصریح دارد که 

و استدو دهۀ اخیر زندگی خود داشته  ـهایی که مساعدالسلطنه در یکیبا فعالیت

هـا میـان رجـال    ها برانگیخته بود و نیز با حسدها و رقابتهایی که این فعالیتحساسیت

منصــوب و معــزول و منتظــران مقــام در وزارت امــور خارجــه، احضــار او در میــان دورة 

کـه پـس از    خان آوانس، از قراین چنین پیداست نیزاز سویی . نمایدتر میمأموریت محتمل

ختاري در توکیو به مأموریتش پایان داده شده بود، با وعـده یـا   فقط یک سال تصدي وزیرم

و به احتمال بسیار بـه   است قرار تصدي مقامی دیگر، حداقل در ایران، روانۀ بازگشت نشده

در توکیـو بـه عنـوان آقـاي      1اي از یک شرکت ژاپنیرونوشت نامه. گشته استایران بازنمی

بـه  خـان  آوانسدر پروندة پرسنلی ) ان در توکیوبه احتمال، کارمند محلی سفارت ایر(هیبی

اش، حـاوي لبـاس رسـمی خـود را بـه      رسانَد که اثاثهمی 3قسمت  171، 64/229شمارة

پاریس فرستاده بود که با مرگ او و عدم امکان رسـاندنش آن را در یـک انبـار عمـومی در     

بخشی از اثاثه او . اشته استبه این قرینه، او قصد رفتن به فرانسه د. اینجا نگاه داشته بودند

مـورخ   29446مکاتبـاتی منتهـی بـه نامـه شـماره      . شـده اسـت  هم در لندن نگهداري می

، راجـع اسـت بـه    خـان  آوانسوزارت امور خارجه به قراپط خان ماسحیان برادر  1312/9/8

 و بـا  ،»به امانت گذاشته شـده بـود  2مساعد که نزد کمپانی میپِل خان آوانساثاثۀ مرحوم «

  .کرده استطوالنی شدن مدت، قیمت کلّ این اثاثه تکافوي حقّ انبارداري آن را نمی

ــه دورة   ،در توکیــو خــان آوانــسجانشــین  ــود ک حســنعلی خــان کمــال هــدایت ب

 ــ تا سـپتامبر  1931سپتامبر  ـاوت/ 1312تا مهر  1310وزیرمختاري او را از شهریور 

  )41: 1369دفتر مطالعات، (.اندنوشته) 1933اکتبر 

________________________________________________________
١ Kaitasusha Ltd.
٢ Maple & Company Ltd.
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  ي اجتماعیها فعالیتدیگر 

هـاي دولتـی و رسـمی، از عضـویت وزارت انطباعـات      جز تصدي سـمت  خان آوانس

السـلطنه و  هاي عالی  و از آن میان ریاست دفتر ناصـرالملک نایـب  ناصري گرفته تا مقام

لنـدن و توکیـو و یـک دوره نماینـدگیِ مجلـس شـوراي ملّـی،         ،وزیرمختاري در بـرلین 

  :ها به شرح زیر استترین آنداشته است که مهمنیز ي اجتماعی مؤثّر دیگر هافعالیت

خواهی ایران و همکاري با یپرُم خـان در مبـارزه علیـه    شرکت در جنبش مشروطه ـ

  )52: 1372تبرّائیان، (.محمدعلیشاه

)102: 1380هویان، (. م1984./ق1311در سال  »شاویق«انتشار روزنامۀ ارمنی زبان  ـ

یکی از منـابع از همراهـی او بـا شـماري دیگـر از رجـال در هشـدار دادن بـه          در ـ

اي کـه سـرتیپ   در نامـه «: احمدشاه نسبت به خیاالت سـردار سـپه سـخن آمـده اسـت     

رجـب  در  ـاسـت   هایی داشتهکه آن روزها در پاریس مأموریت ـاهللا خان شیبانیحبیب

و (وغی وزیر خارجـۀ سـردار سـپه    به ذُکاءالملک محمدعلی فر. م1924فوریه . / ق1342

: نوشــته اســت) زاده فرسـتاده آن را از جهـت احتیــاط در جـوف نامــۀ قزوینــی بـه تقــی   

در ... . اندمنصبان ارشد پیدا کردهها در قشون ایران طرفدار مهم از میانۀ صاحبانگلیس«

براي  شان این است که شاه را با خودشان همراه کنند؛ وفرنگستان حالیه یکی از مساعی

مشارالیه همواره به وسـیلۀ  . است »تان«) روزنامه(مخبر مخصوص  ،این کار آلت فعالشان

کند که حضرت اشرف سردار سپه خیال ریاست جمهـوري را  شاه را تهدید می ،انتشارات

رهنمـا و  (ایـد  این هیئت را هم که اخیراً به عنوان هیئت اقتصادي اعزام فرموده... . دارند

یهـا در ایـران و بـر ضـد     یآمریکاعلناً بر ضد دادن امتیازات به ) الدولهمؤدب الدوله وفهیم

ها انتشـارات داده و تبلیغـات   یو لـزومِ دادن امتیـازات بـه انگلیسـ    ... حکومت حالیه ایران

 ،خـان مساعدالسـلطنه ارمنـی    اویـس ...الدولـه و بعضـی از شـاهزادگان و    وثوق. کنندمی



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

و بعضی از این قبیل اشخاص هم با آنها هم آواز هستند؛  ،نوزیرمختار سابق ایران در برل

مطـابق دسـتور وزارت خارجـۀ دولتـین بـزرگ       »تـان «ولی این جمع را مخبر مخصوص 

  )309ـ311هاي پاریس، ؛ قزوینی، نامه381: 1356باستانی پاریزي،(.»اروپاي غربی اداره می کند

  

  فعالیت براي استقالل ارمنستان

، ه اسـت اشاره دارد، تا آنجا کـه یافـت شـد    خان آوانسرسی که به در میان منابع فا

از دارد،از مساعدالسـلطنه   یی کـه هـا در خاطرات خود با همـۀ تحسـین   السلطنه احتشام

و در شـرح سـفارت   اسـت  یاد کـرده   استقرار دولت مستقلّ ارمنستان نیز فعالیت او براي

ــوق ــال      ف ــیه در س ــور روس ــیکالي دوم امپرات ــوس ن ــک جل ــراي تبری ــران ب ــادة ای الع

اجزاء سـفارت عبـارت   ... مرا مستشار اول هیئت نمودند«: نوشته است. م1894./ق1311

که حاال مساعدالسلطنه است و بعداً به وزارت مختار  ـعمادالوزاره خان آوانس: ... بودند از

ها بـه او دادنـد و منفصـل شـد و     ها بعضی نسبتانبرلن رسید، و در محاربۀ عمومی آلم

داخل حکومت ارمنستان گردید و دوندگی هاي زیاد کرد تـا از طـرف دولـت ارمنسـتان     

وزیرمختار لندن شـود و چـون نماینـدگان مختـار و مـأمورین سیاسـی ارمنسـتان کمـا         

فالکـت در  السابق به دولت روسیه محول شد، آن بیچاره به آرزوي خود نرسـید و بـا   فی

به سمت مترجم هیئـت   ـکندوین بیکار و مشغول ترجمۀ شکسپیر است و استراحت می

  )170: 1368السلطنه،  احتشام(.»نمایندگی منصوب شد

هــاي خــود، در شــرح خــاطراتش از در جــاي دیگــر از یادداشــت الســلطنه احتشــام

در سـنۀ  «: لطنه داردآمیز بـه ایـن تـالش نافرجـام مساعدالسـ     اي کنایه، اشارهخان آوانس

 ــ .م1915مجدداً به سمت وزیرمختار به برلن آمد و تا اوائل سال  خان آوانس... .م1911

در این مأموریت باقی بـود و   ـ)جنگ جهانی اول(= چند ماه بعد از آغاز محاربۀ عمومی 
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د؛ و گشت و براي ارامنـه در تـک و دو بـو   پس از انفصال هم به ایران نرفت و در اروپا می

درآمـد و قـرار بـود از جانـب کشـور مسـتقلّ        »حکومـت ارمنسـتان  «سپس به خـدمت  

ولی استقالل ارمنسـتان از میـان رفـت و حـقِ داشـتنِ      . ارمنستان وزیرمختار لندن باشد

بیچاره بالتکلیف و سرگردان بـاقی   خان آوانس. نمایندگان سیاسی از آن دولت سلب شد

س بود؛ اما محلّ اقامت دائمی خود را وینه قرار داده ماند؛ گاهی در لندن و گاهی در پاری

  )399: 1368همان، (.»بود

درست و دقیق باشد، علّت کوتاه ماندن مساعدالسلطنه در  السلطنه احتشاماگر شرح 

  .توان دریافتمی را مأموریت لندن و به احتمال توکیو

فا و سـخن از ارامنـه   کازاما نخستین وزیرمختار ژاپن در تهران، که در مناسبت وصف جل

، پس از تکرار دلسوزانۀ اینکه ارمنیان کشوري بـراي  است در ایران از مساعدالسلطنه یاد کرده

اي بـه نـام ارمنسـتان    هاي شـوروي، ناحیـه  در قفقاز، در جمهوري«: افزوده است ،خود ندارند

انـد؛  تار شـده ارامنه گاهی کش) عثمانی قدیم(در ترکیه . هست؛ اما این فقط اسم و ظاهر است

  )85ـ86: 1380کازاما، (.»رفتاري شده استگرمی و خوش تاًاما در ایران با آنها نسب

در کنفرانس صلح پـاریس،  «: کازاما در پایان شرح خود از جلفا و ارامنه نوشته است

مساعدالسلطنه هـم کـه   . پس از جنگ جهانی اول، براي شناسایی کشور ارمن تالش شد

ایران در ژاپن شد، در جاي یکی از نمایندگان تام االختیار ارامنه و نـامزد  بعد وزیرمختار 

بـا ایـن سـابقه،    .  بـود ] به ایـن کنفـرانس آمـده   [وزارت خارجۀ دولت مستقل ارمنستان 

هاي جوان خوش نداشـتند کـه او نماینـدة سیاسـی ایـران در ژاپـن       شماري از دیپلمات

در ] در تهـران؟ [یک دیپلمـات جـوان روس   «: نیز او نوشته است )1380:87همان، (.»بشود

  )86همان، (.»خشمگین بود] از این انتصاب[نهان 



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

: مهدي بامداد در بیان احوال مساعدالسلطنه شرحی تحلیلی در این باره آورده اسـت 

آوانس یا هوانس خان ماسئیان ابتدا ملقّب به عمادالوزاره و بعد ملقب به مساعدالسلطنه «

به وزیرمختاري ایران دربرلن انتخاب گردیـد؛ تـا آن   . م1910/ . ق1330در سال ... . شد

ها بـه واسـطۀ ارمـن    اول چون آلمان الملل بینم در جنگ 1815/ . ق1335که در سال 

بودنش نسبت به وي چندان خوشبین نبودنـد و از دولـت ایـران تغییـر او را خواسـتند،      

ر داد و حسینقلی خان نُواب بـه جـاي او   دولت ایران نیز موافقت کرد و او را از برلن تغیی

در دورة ششم از طرف ارامنۀ جنوب به سمت نماینـدگی مجلـس  انتخـاب    . منصوب شد

ایـن  . شد و در همین سمت نمایندگی از طرف دولت وزیرمختار ایـران در لنـدن گردیـد   

ر مأموریت هنگامی صورت گرفت که داویدیان ارمنی به سـمت سـفیر دولـت شـوروي د    

ها براي یانگلیس. ها شدندایران انتخاب گردید و ارامنۀ ایران بیش از پیش هواخواه روس

را بـه   خـان  آوانساین که آنان را متوجه خود نمایند و تعادلی در افکار ارامنه ایجاد شود 

  )173ـ174: 1363، 1بامداد، ج (.»سمت سفیر ایران در لندن برگزیدند

ترتیـب در  بـه  ایرانیـان ارمنـی  و  ارمنیان ایراني اهة کتابهوویان یا هویان نویسند

در باره این فعالیت مساعدالسلطنه همین اندازه نوشته اسـت کـه    102و  385صفحه هاي 

در آغـاز جنـگ   . م وزیرمختار ایران در کشور آلمـان شـد  1922. /ش1300در سال«:وي

اي ثمـانی سیاسـت خصـمانه   جهانی اول چون آلمان دوست و متّحد عثمانی بود و دولت ع

  .»نسبت به ارمنیان داشت، دولت ایران هوهانس خان مساعدالسلطنه را به تهران فراخواند

نوشـته  ) 48ــ 49ص(، بـه نقـل از صـالحی    »شورش هندوستان«تبرّائیان در مقدمۀ 

ی، ماسئیان کمک زیادي به ارامنۀ آلمان کـرد، زیـرا   الملل بیندر زمان جنگ اول «: است

مان با دولت ترکیه قراردادهایی داشت و به موجب آن به ارامنۀ آنجا روي خوش دولت آل

 .»داد؛ لذا ارامنۀ آنجا به کمک هوانس دسته دسته از بـرلن خـارج مـی شـدند    نشان نمی
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انگیزة پیوستن او به مبارزین ارمنی و دیدگاه او مبنی بـر خاتمـۀ   «: تبرّائیان افزوده است

اریـک مسـاعدي فرزنـد    : منبع شفاهی(.»گیردجا شکل میر از همینثماین درگیريِ خونین و بی

  )1986، سال398، استانبول، ش)مجلّه(همچنین بنگرید به کولیس . اسکندرخان

  

  دیپلمات مسیحیِ تسبیح گردان

توانسـت  هاي بسیار و شخصیت و درستی و کاردانی، طبعاً نمیبا فضیلت خان آوانس

  .یران خشنود باشداز اوضاع پریشان آن روزگارِ ا

یک سال پیش و یک سال پس (شادروان عزّالدین کاظمی که نگارنده مدت دو سال 

افتخار خدمت در دفتر حقوقی وزارت امور خارجه تحت ریاسـت او را  ) از انقالب اسالمی

از مرحوم باقرخان کاظمی پدر خویش و وزیر پیشـین   1381داشت، در دیداري در سال 

مساعدالسـلطنه را   ،د که او روزي در سرسراي وزارت امور خارجـه کرمیامور خارجه نقل 

مرحوم باقر کاظمی بـا لحـن آمیختـه بـه     . گردانَدبیند که تسبیح در دست دارد و میمی

انـدازد، چـون   او که مسیحی است تسبیح می ،عجیب است :گویدمی خان آوانسمزاح به 

. گوینـد شـمارند و ذکـر مـی   انـه مـی  ها در دست دارند و دانه دتسبیح را معموالً مسلمان

از و چون مرحوم کـاظمی   ؛»گویمخوب، من هم ذکر می«: گویددر پاسخ می خان آوانس

شنود که او دارد عبارت زیر را بـه  گوید، پاسخ میپرسد که زیر لب چه ذکري میمیوي 

  :کندگوید و تکرار میفرانسه می

Quel pays!

Quelle Justice!  

Bon Dieu, sauvez ـ nous!

  :معنی این سخن به فارسی این است

  »!خداي بزرگ، خودت ما را نجات بده  !چه عدالتی    !چه مملکتی«



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

  هاها و مدالنشان

هـاي رسـمی   هایی که مساعدالسلطنه در طول خدمت و در مأموریتها و مدالنشان

؛ 294: 1381ن، هویا(هاي دیگر گرفته بود و در منابعِ در دسترس خود از دولت ایران و دولت

برشـمرده شـد    )1365:144؛ و ممتحن الدولـه،  1372:13؛ شورش هندوستان، 1368:200، السلطنه احتشام

  :به ترتیب تاریخ چنین است

  .م1887./ق1304    خورشید از دولت ایرانونشان درجه دوم شیر-

  .م1893./ق1310      سن آنا از درجه سوم از دولت روسیه-

  .م1895./ق1312    انیسالس از دولت روسیۀ تزارياستدرجه دوم -

  .م1898./ق1315    رتبۀ سرتیپی اول با نشان و حمایل آن از دولت ایران-

  .م1899./ق1316      ن عقاب قرمز پرُوس از درجه دومنشا-

  .م1901./ق1319    سن موریس و سن الزار از درجۀ کُماندو  ایتالیا-

  .م1901./ق1319            طالي علمی-

  .م1902./ق1320          عقاب مکلّل از درجۀ دوم-

  .م1907./ق1325      آلبرت ساکس از درجه دوم با ستاره-

  .م1907./ق1325      سن میشل باویِر از درجۀ دوم با ستاره-

  .م1907./ق1325  خورشید با حمایل سبز از دولت ایرانودرجۀ اول شیر-

  

  خصال مساعدالسلطنه

، انـد  هو زندگی کاري و فعالیت ادبی او شرحی نوشت خان آوانسکسانی که در معرفی 

  .اند هدانی، کارآیی و درست کرداري او را ستودهمه از وي به نیکی یاد کرده و زبان
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و  دعضو این نمایندگی بـو  ،وزیرمختاري او در برلن هاي سالکه در  السلطنه احتشام

: ن یــاد کــرده اســتآموخــت، از وي چنــیفرانســه مــی خــان آوانــسپــیش از آن هــم از 

پسر استاد ابراهیم زرگرباشی ارمنی، جوانی به پاریس رفته بود؛ و چون قبل  خان آوانس«

از مسافرت در مدرسۀ ارامنه تهران تحصیالت ابتدائی کرده و سپس به پاریس رفته و سه 

دانست و خوب حرف سال و نیم در آنجا اقامت کرده بود، زبان فرانسه را خیلی خوب می

انگلیسـی را هـم در تهـران یـاد گرفـت و      . و با ادبیات فرانسه آشنایی کامل داشت زدمی

  )397: 1368السلطنه،  احتشام(.»نوشتزد و میفارسی را خوب و صحیح حرف می

دربـارة مساعدالسـلطنه   » چند خاطره از خدمت در وزارت خارجه«هم او زیر عنوان 

از نزدیک  خان آوانسأموریت برلن که در مدت مأموریت وزارت خارجه و م«: نوشته است

ام و اعتمـاد  با من همکاري داشت و با هم بودیم، به درستی و صحت عمل او را شـناخته 

. آمـد شـد بـه خـوبی از عهـدة انجـام آن برمـی      هر کاري بـه او رجـوع مـی   . به او داشتم

نـه و  نفوذ داشت، ولی او از رخ) شیخ محسن خان(هم بر مرحوم مشیرالدوله  خان آوانس

اي کـاش ایرانیـان   . باید از او ممنون بود. کردنفوذ در مزاج وزیر خارجه سوءاستفاده نمی

حقیقی و مسلمانان واقعی ده یک صـمیمیت او را داشـته و صـد یـک خـدمات او را بـه       

  )399: 1368همان، (.»کردندمملکت ایران می

، طبیعـی و  بـود  دیـده  خـان  آوانـس آمیزي را هم که در رفتار رقابت السلطنه احتشام

براي بار دوم به عنوان .) ق1328(میالدي  1910فوریه  13روز «: پذیرفتنی دانسته است

در برلن شـارژدافر بـود و طبعـاً مایـل بـه       خان آوانس... . وزیرمختار ایران وارد برلن شدم

  )808ـ1368:809همان، (.»انتصاب من نبود و حقاً بعضی اقدامات کرد که البته مؤثّر نشد

در توکیو وزیرمختار ژاپن در تهران بود، در  خان آوانسزمان با مأموریت کازاما که هم

قلمـداد  کـرده   » مردمی بسیار بـاهوش، حسـاس، و کارآمـد   «هایش ارمنیان را یادداشت



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

مساعدالسلطنه در انگلـیس درس  «: نوشته است خان آوانسو در ستایش  )87: 1380کازاما، (

هاي وي زبان. موري بود و کلیات شکسپیر را به زبان ارمنی ترجمه کردخوانده و ادیب نا

 ،خـان  آوانـس شکسپیرشناسـی   )86: 1380همـان،  (.»دانسـت انگلیسی، فرانسه و آلمانی می

. کازاما را به این اشتباه انداخته کـه مساعدالسـلطنه درس خوانـدة انگلـیس بـوده اسـت      

کـه  باشـد  اي از ایـن احسـاس برآمـده    ازهتحسین کازاما از مساعدالسلطنه شـاید تـا انـد   

ـ     : یافتـه اسـت  شخصیتی از نمونۀ خود را در او مـی  تمـردي فرهیختـه و بـا چنـد قابلی: 

  .دیپلمات، سیاستمدار، مدیر، زباندان، ادیب و محقّق

هـاي  ، روزنامـه خـان  آوانـس نوشته است که پس از درگذشت  »ارمنیان ایران«مؤلّف 

  )1380:393هوویان، (.دادند» ارمنی بزرگ«خارج به او لقبِ 

  

  آثار ادبی او

هـاي اروپاییـان در دورة   ترین و پرکـارترین مترجمـان نوشـته   از برجسته خان آوانس

هوهانس خان نزدیک به پنجاه جلـد کتـاب   «: هوویان نوشته است. آیدقاجار به شمار می

دیکنـز و نویسـندگان    از نویسندگان مشهور اروپا مانند آلکساندر دوما، پیِر لـوتی، چـارلز  

  )1380:384همان، (.»دیگر براي مطالعۀ ناصرالدین شاه ترجمه کرد

هایی از فعالیت ادبی او در شـرح خـدمت وي در وزارت انطباعـات ناصـري     به گوشه

مساعدالسـلطنه   خـان  آوانـس ترین یادگار بزرگ«: نوشته است السلطنه احتشام. اشاره شد

ارمنی به نظم درآورده و در واقع عمري زحمت کشیده  ترجمۀ شکسپیر است که به زبان

  )399: 1368السلطنه، احتشام(.»و یادگار بزرگی از خود باقی گذارد

هوهانس خان هنگـامی کـه در فرانسـه تحصـیل     «: مؤلّف ارمنیان ایران نوشته است

بـه   و توانست در مدت نزدیـک ... کرد به ترجمۀ آثار نویسندگان اروپایی عالقمند شدمی
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هاي چهل سال فعالیت ادبی خود تعداد زیادي کتاب از نویسندگان مشهور جهان به زبان

  .فارسی و ارمنی ترجمه کند

بسیاري از شکسپیِرشناسـان از کشـورهاي مختلـف    ... میالدي 1916در بهار سال «

جهان به لندن دعوت شده بودند تا در مراسمی به مناسبت سیصدمین سـال درگذشـت   

ــام شکســپ ــز. شــرکت جوینــد... یِرویلی ــانس خــان نی ــوانِ ... هوه ــه عن در آن مجمــع ب

از ایران شرکت کـرد و در بـاره شکسـپیِر و آثـار او بـه زبـان       اي  شکسپیِرشناس برجسته

  )384ـ385: 1380هوویان، (.»انگلیسی سخنرانی کرد

میالدي که چهارصـدمین سـال تولّـد شکسـپیِر و      1964/خورشیدي 1343در سال 

بود، ارمنیان تهران مراسم باشکوهی برگـزار کردنـد و از    خان آوانستولّد  یکصدمین سال

  )1380:394همان، (.تجلیل کردند خان آوانس

ترجمه فارسی او از سفرنامۀ بِنجامین نخستین وزیرمختار  ،خان آوانساز آثار ماندنی 

ن روابـط  نخسـتی «عباس اقبال آشتیانی در مقالۀ خـود بـا عنـوانِ    . در ایران است آمریکا

ایـران  کتاب «: نوشته است )1323، بهمن 6، شماره یادگارمجلۀ : در(»آمریکاسیاسی بین ایران و 

آخـري سـلطنت    هـاي  سـال را در ایران، در  آمریکاتألیف بنجامین وزیر مختار  و ایرانیان

از انگلیسـی بـه   ) .ق1281ــ 1350(مساعدالسـلطنه   خـان  آوانسناصرالدین شاه مرحوم 

نمـوده و ترجمـۀ او را مرحـوم میـرزا محمدحسـین ذکاءالملـک فروغـی         فارسی ترجمـه 

به انشاي روان و درست فارسی درآورده و یـک نسـخۀ ناتمـام از    ) .ق1325متوفّی سال (

در  خـان  آوانـس ... . آن در تصرّف نگارندة این سـطور یعنـی مـدیر مجلـه یادگـار هسـت      

هـاي  هایی که او از تمام نوشتهترجمه. هاي انگلیسی و ارمنی کمال مهارت را داشتزبان

قسـمتی از   ،این مرد. شکسپیر به ارمنی کرده، در این زبان جزء آثار ادبی محسوب است

منظومات شکسپیر را به فارسی نیز ترجمه نموده و غیر از کتاب مستر بنجامین و بعضی 



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

ل کرده و تئاترهاي شکسپیر، کتاب سفرنامۀ برادران شرلی را هم از انگلیسی به فارسی نق

اطالعـات نگارنـده در   (قمري در تهران به طبع رسیده است  1330ترجمۀ اخیر او در سال این 

رئـیس محتـرم    1باب مرحوم اوانس مساعدالسلطنه منقول است از نامۀ آقاي دکتر هاکوبیـانس 

در  1922کلوپ ارامنه، و تاریخ جدید ارامنه تألیف باسمجیان بـه زبـان فرانسـه کـه در     

کـه در   3به قلم مرحوم دنیسن راس 2بع رسیده و مقدمۀ کتاب انتونی شرلیپاریس به ط

م در لندن چاپ شده و اطالعاتی که آقاي دکتر حق نظریان رئیس کتابخانـۀ  1933سال 

  .»و بعضی اطالعات که از وزارت خارجه به دست آمده اند هدانشسراي عالی داد

حح ایـن کتـاب در مقدمـۀ    ، مصخان آوانسترجمۀ  »شورش هندوستان«دربارة کتاب 

زبان متن سـاده  ... رود که ترجمه به دقّت و امانت انجام گرفتهتصور می«: خود نوشته است

هاي سیزده و چهارده است، و روان و عاري از کلمات و اصطالحات مطنطن نثر فارسی قرن

افـت  ضمن آنکه از اصطالحاتی که در اواخـر دورة قاجـار رواج یافتنـد نیـز نشـانی در آن ی     

هاي تازه مانند شـمال مغربـی،   وجود اصطالح: از دیگر مشخّصات نثرِ رساله است. شود مین

همچـون   ؛ساخته شده اسـت  »عسکریه«هاي نو، از آن جمله آنچه با هند مرکزي؛ و ترکیب

یـا آنچـه از ترکیـب     ،نظارت عسکریه، موقع عسکریه، دیوانخانۀ عسکریه، شورش عسـکریه 

یـا   ،...مانند شورش ملّتی، اتّحاد ملّتـی، عقایـد ملّتـی    ؛شکل گرفته »ملّی«ملّتی در معناي

مختلفـه النسـل و   «قصد مشترك که بعدها جاي خود را به هدف مشترك داد یـا عبـارت   

  )35: 1372، ماسائیان(.»که بهترین توصیف ملّت هند بوده و هنوز هم هست »السان والدین

، در خـان  آوانـس ترجمۀ  »ش هندوستانشور«استاد ایرج افشار در مقدمۀ خود براي 

ام، شـناخته  خان آوانسهایی که تاکنون از ترجمه«: )15ـ16ص(ستاهمعرفی آثار او نوشت

________________________________________________________
١ Dr. G.Hakovbiantz
٢ Sir Anthony Sherly
٣ Sir Denisson Ross
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و پـانزده سـال در ایـن رشـته     ... بر اساس نظم تاریخی به این صورت مرتّب شدنی است

  :فعالیت مستمر داشته است

  .1301اخبار روز، ترجمۀ سال  ـ

، فهرست نُسخ خطی کتابخانۀ 1301ر باب ایران و هند، ترجمۀ سال عقیدة ولتر د ـ

  .378ملّی، ف

  .240، کتابخانۀ سلطنتی سابق، ش1302نامۀ وامبري، ترجمۀ سال سیاحت ـ

، فهرست نُسخ خطـی کتابخانـۀ   1304، ترجمۀ سال 1875شورش هندوستان در  ـ

  .590/1ملّی، ف

، فهرست نُسخ خطی کتابخانـۀ  1304هندوستان و استیالي انگلیس، ترجمۀ سال ـ

  .590/2ملّی، ف

، کتابخانـۀ سـلطنتی سـابق، ش   1305یی، ترجمۀ سـال  آمریکاسفرنامۀ بنجامین  ـ

  .220و219

ویچرسکی، ترجمۀ سال ) فیلکس(مدخلیت ایران در مسئلۀ شرقی، نوشتۀ فلیکس  ـ

  .187، فهرست نُسخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف1306

، فهرست نُسخ خطی کتابخانۀ ملّی، 1308فریقا، ترجمۀ سال آه سفرنامۀ استانلی ب ـ

  .1709ف

، فهرسـت  1312تاریخ بیست و شش سال حکومت الکساندر دویم، ترجمـۀ سـال    ـ

  .1833نُسخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف

در دو مجلـد، فهرسـت نُسـخ     1313و  1312هـاي  سالمیشل استروگف، ترجمۀ  ـ

  .1852و  1810خطی کتابخانۀ ملّی، ف



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

، کتابخانـۀ  1314نامۀ دور دنیا ژول وِرن از روي توردومند، ترجمـۀ سـال   سیاحت ـ

  .238سلطنتی سابق، ش

  .سفرنامۀ برادران شرلی که مرحوم علیقلی خان سردار اسعد آن را به چاپ رسانید ـ

  .3724تحقیقات در بارة چین از ولتر، ترجمۀ آوانس پسر زرگرباشی، کتابخانۀ ملک، ش ـ

هـاي  لسلطنه در تمام دورة خدمت وزارت امور خارجه و مخصوصاً دوران سـفارت مساعدا

هـاي  خود در میان ایرانیان داراي احترام و در دربارهاي خارجه معزّز بود، و طبعاً با نشر راپرت

  .»توان به میزان خدمات و قدرت دید سیاس او پی بردمی ،هایی که رفتاو از مأموریت

  

  خان آوانست گزارش سفر و خاطرا

هـایی از  هایی که معرفی شـد، نوشـته  نماید که مساعدالسلطنه جز ترجمهچنین می

هایش در برلن، لندن، و توکیو داشته کـه  ها و خاطرات مأموریتکم یادداشتخود، دست

  .اکنون مفقود استت

، در 316هاي خطی کتابخانۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهـران، ص در فهرست نسخه

شکسـتۀ  ) خـط («د ثبـت شـده و مشخّصـات آن    82اي که به شـمارة  »نامهفرس«شرح 

 249جلـد تیمـاج مشـکی ضـربی،     مهره، ـ، کاغذ فرنگیِ آهار)33968(14نستعلیق، سدة 

 1خـان  آوانـس گزارش سفر : ثبت شده، آمده است» 11×5/5ـش11ـ17/5×11/5برگ 

ـ   او از . ن و لنـدن و توکیـو  بـرلی ه مساعدالسلطنه است از مرزهاي ایران و دریاي سـیاه  ب

او . تهران آورده بودنده خاربین منچوري آمد و در آنجا درگذشت و جنازة او را به توکیو ب

فارسی درآورده بود، و این ه ارمنی و سفرنامۀ برادران شرلی را به تئاترهاي شکسپیر  را ب

 1309ــ 1312هـاي  سالدر  خان آوانس)962مشار، (.چاپ رسیده استه ب 1330یکی در 

________________________________________________________
١ Iouhannes



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 98

در نسـخۀ مـا گذشـته از گـزارش سـفر      . پرداختـه اسـت  کارهاي سیاسی در ایران میه ب

در ایران اسـت کـه در    آمریکا، تاریخ خاندان قاجار و ترجمۀ کتاب وزیرمختار خان آوانس

  .»در ایران مأموریت داشته است 1883و  1882هاي سال نزدیکی

رکـزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران در      این نگارنده در دو بار مراجعه به کتابخانۀ م

موفق شد این کتـاب  آن مرکز هاي خطی ، به لطف کتابدار نسخه1381و  1380هاي سال

اما با دریغ بسیار مالحظه شد که این نسـخه  . ببیند ،دوشنجا نگهداري میآرا که اکنون در 

ات خـود  اي از خـاطر فقط حاوي بخشی از ترجمۀ خاطرات بنجامین اسـت و هـیچ نوشـته   

زیر برگ اول این نسخه ، به خـط و بـا جـوهري متفـاوت بـا خـط و       . مساعدالسلطنه ندارد

بنا بقول حضرت آقاي محمدعلی ذکاءالملـک فروغـی ایـن    «:جوهر متن، نوشته شده است

مشـاغل  ه بـ  1309ــ 1312مساعدالسلطنه که در حـدود بـین    خان آوانسکتاب را مرحوم 

است، از انگلیسـی ترجمـه    کیو منصوب بوده فوت کردهسیاسی از قبیل سفارت لندن و تو

  .»اند هنموده و مرحوم ذکاءالملک فروغی محمدحسنخان عبارات آن را اصالح و انشاء کرد

زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی و ارمنی و فارسی آشنائی کامـل  ه که ب خان آوانس«

ـ   .داشت، ابتدا سفیر ایران در بـرلین بـود   توکیـو رسـید و در    سـفارت لنـدن و  ه سـپس ب

ـ    . طهـران آوردنـد  ه مراجعت از توکیو در شهر خاربین مچوري فوت کـرد و جنـازة او را ب

فارسـی ترجمـه نمـود و از    ه ارمنی و بعضی را هم بـ ه تمام تئاترهاي شکسپیر را ب خان آوانس

  .»قمري در طهران چاپ شده است 1330هاي او سفرنامۀ برادران شرلی در سال ترجمه

  ییع و ترحیممراسم تش

 1931/8نـوامبر   1310/19بـان  آ27تر یاد شـد، روز  ، چنان که پیشخان آوانس

: هوویـان نوشـته اسـت   . سالگی در شهر خاربین منچوري درگذشـت  67در  1350رجب 



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

طی تشریفات رسمی در قریه  1311فروردین ماه  12جنازة او را به تهران آوردند و روز «

به این مناسـبت در روزنامـۀ ایـران    . ي مزبور دفن کردندونک در محوطۀ کلیساي روستا

خـاطر عمـوم را   «: اي به شرح زیـر درج گردیـد  اطالعیه 1311فروردین  11شنبه  5روز 

یک سـاعت قبـل از ظهـر     1311وردین ماه رف 12روز جمعه : محترماً مستحضر می دارد

بق ایـران در  وزیرمختـار سـا  ) مساعدالسـلطنه (مساعد  خان آوانسمجلس ترحیم مرحوم 

لندن، برلن و تُکیو در مدرسۀ ارامنه واقع در خیابان نادري منعقد خواهـد بـود و پـس از    

  .»اختتام مجلس مزبور جنازه براي تدفین به سمت قریه ونک حرکت داده خواهد شد

 خـان  آوانـس مساعد پس از چندي جنـازة   خان آوانسهیئت تشییع جنازة مرحوم «

د و در محوطۀ کلیساي مریم مقدس در خیابان میرزا کوچک ماسحیان را به تهران آوردن

  )392ـ1380:393، انهووی(.»خان دفن کردند

تهـــران بـــه وزارت امـــور خارجـــه، مـــورخ ) شـــهرداري(= اي از بلدیـــه از نامـــه

کـه   انـد  هتقاضـا داشـت   خـان  آوانسآید که خانوادة ، برمی)16054شمارة (1310/12/28

رامنه در دروازة قزوین دفن شود، اما بلدیه با این توجیه کـه  جنازة او در حیاط کلیساي ا

دفن و امانت گـذاردن امـوات از نظـر حفـط الصـحۀ عمـومی در داخـل شـهر ممنـوع          «

  .این درخواست را نپذیرفته است» باشدمی

بـه تـاریخ   ) به احتمال به عنوان وزیر(ادارة تشریفات وزارت امور خارجه در گزارشی 

مسـاعد، یکـی از    خـان  آوانـس در این موقـع کـه جنـازة    «: شته استاعالم دا 1311/1/8

منصبان ارشد وزارت امور خارجه که در خاربین در نتیجۀ چند روز کسالت وفـات  صاحب

ساعت قبـل  فروردین یک 12نموده، وارد تهران شده است مراسم مذهبی در روز جمعه 

اهد آمد و سپس جنازة فقیـد  عمل خوه از ظهردر مدرسۀ ارامنه واقعه در خیابان نادري ب

  .»شود میمزبور در قبرستان ارامنه در ونک دفن 
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به همـین قـرار   «در اجراي دستور صادر شده زیر این گزارش، به امضاي فروتن، که 

بـه  1311/11/9مراتب طـی نامـه مـورخ    » ها و ادارات مربوطه اطالع دهید،به سفارتخانه

اي و بلدیۀ تهران منعکس شده و اطالعیـه ) نیشهربا(ادارة تشکیالت کلّ نظمیۀ مملکتی 

گزارشِ یاد شده براي رؤسا و اعضـاي وزارت امـور خارجـه فرسـتاده و      نیز به همان متنِ

نفـر،   25االمکان در این مراسم حضور یابند و شماري حدود خواسته شده است که حتّی

  .اندهبه نشانۀ آمادگی براي حضور در مراسم، زیر این برگ را امضاء کرد

در تهـران در یـک کلیسـاي ارمنـی      خـان  آوانسمراسم ترحیم «: کازاما نوشته است

گرفت، ساده اما این مراسم که در هواي باز انجام می. من به این مجلس رفتم. برگزار شد

  )85: 1308ما، اکاز(.»شکوهمند بود؛ و به دیدن آن متأثّر شدم

در خـاربین،   خـان  آوانـس گذشت نیز، چنان که عباس اقبال نوشته است، پس از در

چون جنازة او به سیبري رسید، اولیاي امور محل به خیال آن که سفیر ایران مسـلمان  «

  .»بوده از نعش او به آداب اسالمی تشییع کردند

 14اداره تشریفات وزارت امور خارجـه و نامـۀ مـورخ     .ش1311/3/14گزارش مورخ 

از  خـان  آوانـس کـه مخـارج حمـل جنـازة     رسـاند  سفارت ایران در مسکو می 1311مهر 

  .خاربین به مسکو و از آنجا به تهران به هزینه و حساب خود او گذاشته شد

  

  خدمت رسمی و بازماندگان مساعدالسلطنه هاي سال

 هاي قاراپِط و اسکندر و دو خـواهر تر به نامدو برادر کوچکمرگ، هنگام  خان آوانس

، مـورخ  569نمـرة  (ت که در اعالن انحصار وراثـت  ه اسداشترژینی و زاروهی  هاي به نام

ایـن اعـالن در روزنامـه    . انـد  هوارثان منحصر او معرفی شد) وزارت عدلیه .ش1311/8/1

و مجلـۀ رسـمی   ) 1311آذر  15ــ 263و  ،1311بان آ15ـ237هاي شماره(کوشش 

  .وزارت عدلیه در همان ایام درج شد



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

  

  

  

  
  

  خان مساعدالسلطنه  آوانس

.ش1309سال  تین سفیر کبیر ایران در ژاپننخس
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خان مساعدالسلطنه خالصه تعرفه خدمت آوانس



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

  
  

خان گزارش وزارت امور خارجه در مورد فوت آوانس
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  منابع

  .آکادمی علوم ارمنستان: ایروان، شکسپیرنامه؛ )تا بی(آکادمی علوم ارمنستان، انستیتو هنر

ـ السلطنه احتشام ، بـه  السـلطنه  احتشـام خـاطرات  ،)1368(و عالمیـر ، محمودخان قاجار دولُّ

  .زوار:تهرانچاپ سوم، محمدمهدي موسوي،  :کوشش

روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات  ،)1356(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خـان 

  .امیرکبیر :تهران, چاپ سومایرج افشار،  :، به کوششدر اواخر دوره ناصري

  .اساطیر:تهرانایرج افشار،  :، به کوشش)1362(اآلثارالمآثر و: ایران چهل سال تاریخ، ــــ

و ) نظـام مـافی  (منصوره اتحادیـه   :، به کوششالتواریخافضل،)1361(الملک، غالمحسینافضل

  .نشر تاریخ ایران: چاپ سوم، تهرانسیروس سعدوندیان، 

ول، ا، مجلّـه یادگـار، س   کاآمرینخستین روابط سیاسی بین ایران و،اقبال آشتیانی، عبـاس 

  ).1323بهمن (6شماره 

  .انتشارات نوین: ، تهران، چاپ چهارمتالش آزادي،)1356(باستانی پاریزي، محمدابراهیم

  .زوار: ، تهرانچاپ سوم ،شرح حال رجال ایران،)1363(بامداد، مهدي

گـرین ویلـر   خـاطرات و سـفرنامه سـاموئل    ایران و ایرانیـان، بنجامین، ساموئل گرین؛ 

 )1363(مـیالدي 1885ـ1883هاي سالـدر ایران آمریکابنجامین نخستین سفیر 

  .گلبانگ :تهرانرحیم رضازاده ملک،  :مساعدالسلطنه، به کوشش خان آوانس:ترجمه

 :تهران، هاي خطی کتابخانه دانشکده ادبیاتفهرست نسخه ،)1339(تقیدپژوه، محمدانش

 1شـماره  (ضمیمه سال دهم مجلـه دانشـکده ادبیـات تهـران     :هرانتدانشکده ادبیات دانشگاه 

  .)سال هشتم

سیاسـتگزاران و رجـال   ،)1369(ی وزارت امـور خارجـه  المللـ  بـین دفتر مطالعات سیاسـی و  

  .وزارت امور خارجه: تهران، سیاسی در روابط خارجی ایران

 :لیفرجمـه و تـأ  ، تهـاي ایـران و انگلـیس   هـا و کنسـول  دیپلمـات ،)1362(رابینو، لوئی

  .نشر نو :تهرانغالمحسین میرزا صالح، 

 ۀاُوانس، با مقدمـ  :، ترجمهسفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر،)1357(شرلی

  .منوچهري:تهرانچاپ دوم، محبت آیین، 

 ۀصفاءالدین تبرّائیان، با مقدم :، به کوشش)1372(، ترجمه اُوانس ماسئیانشورش هندوستان

  .نیلوفر:تهرانافشار، ایرج 

  .انتشارات صالح:تهران، میهنان نقش آفرین مسیحیهم،)1350(صالحی، عباسعلی

  .نشر گفتار:تهران، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی،)1369(عاقلی، باقر



  ...اُوانس خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران 

  

  .378ی، ف، فهرست نُسخ خطّی کتابخانه ملّ.ق.هـ1301، ترجمۀ سال عقیده در باب ایران و هند

  .ایرج افشار:تهرانحبیب یغمایی،  :، به کوششرجال عصر مشروطیت،)1356(علوي، ابوالحسن

  .چاپخانه مجلس:تهران،اسامی نمایندگان مجلس شوراي ملّی،)1356(فرهنگ قهرمانی، عطاءاهللا

 بتاریخ انقال) سیاسی ـمشاهدات و تحلیل اجتماعی(،)1379(کاتوزیان تهرانی، محمدعلی

  .انتشار:تهران، مشروطیت ایران

سـفرنامه و خـاطرات آکیئـو کازامـا نخسـتین      : سـفرنامه کازامـا  ،)1380(کازاما، آکیئـو 

انجمـن  : تهـران زاده، هاشم رجب :، ترجمه)خورشیدي1311تا  1308(وزیرمختار ژاپن در ایران

  .آثار و مفاخر فرهنگی

چـاپ  ، خ اجتماعی و اداري دوره قاجارشرح زندگانی من یا تاری،)1360(مستوفی، عبداهللا

  .زوار:تهرانسوم، 

رجـال وزارت امـور خارجـه در عهـد     ؛ )1365(الدوله شقاقی، مهدي و میرزا هاشمممتحن

  .اساطیر:تهرانایرج افشار،  :، به کوششناصري و مظفّري

کبـر  اعلـی  :بـه کوشـش  چـاپ چهـارم،   ، تاریخ بیداري ایرانیـان ،)1362(االسالم کرمانیناظم

  .نشر آگاه :تهرانسعیدي سیرجانی، 

ایرج افشـار و کـاوه    :، به کوششخاطرات مهاجرت،)1378(وحیدالملک شیبانی، عبدالحسین

  .شیرازه :تهرانبیات، 

  .های گفتگوي تمدنالملل بینمرکز : تهران، ارمنیان ایران،)1380(هوویان، اندرانیک

  .هاي فرهنگیدفتر پژوهش: رانته، ایرانیان ارمنی،)1381(هویان، اندرانیک

هیئــت مراســم یــادبود هــوانس خــان؛ نشــریۀ هیئــت مراســم یــادبود هــوانس خــان ماســحیان  

.1342:تهرانامین سالگرد وفات او، به مناسبت سی) مساعدالسلطنه(
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سال یازدهم، شمارة 43 ـ تابستان 1389، صص 105ـ71

آوانِسخان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران در ژاپن*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاشم رجبزاده**

چكيده

آوانِس ماسحیان (1350ـ 1282ق./ 1931ـ1864م.) ملقّب به مساعدالسلطنه از ارمنیان برجسته ایران و از شخصیتهای علمی و دولتمردان اوایل سده بیستم است. او تحصیلات خود را در تهران، تبریز و پاریس گذراند و پس از بازگشت به ایران در سال 1301ق./ ۱۸۸۴م. مترجم مخصوص ناصرالدین شاه شد و در فعالیتهای علمی و دیپلماتیک خوش درخشید و تا وزیرمختاری ایران در لندن ترقی یافت. آخرین مأموریت او، به عنوان وزیرمختار ایران در توکیو بود. آوانِسخان که از نخستین مترجمان برجسته آثار ادبی و علمی از زبان انگلیسی به فارسی است، در خدمات رسمی و اداری نیز شخصیتی ممتاز بود و احترام و تحسین همگنان، معاشران و رؤسای خود را برمیانگیخت. از دیگر جنبههای چشمگیر شخصیت و فعالیت او تلاشی بود که در سالهای پس از جنگ جهانی اول برای ایجاد دولت مستقل ارمنستان نشان داد. شماری از رجال و محققان برجستۀ ایرانی، وی را به دانشوری و کاردانی در خدمات مملکتی ستودهاند. آکیئو کاساما نخستین وزیرمختار ژاپن در ایران نیز، که تقریباً همزمان با وزیرمختاری آوانِسخان در توکیو او هم در تهران مأموریت داشت، در خاطرات خود شرحی تحسینآمیز درباره این چهره برجسته ایرانیِ ارمنی نگاشته است. آوانِسخان علاوه بر خدمات دولتی و  دیپلماتیک، در مدرسه سیاسی تهران درس حقوق می گفت و در دوره ششم مجلس شورای ملی نمایندگی ارمنیان را برعهده داشت. آخرین مقام سیاسی او ریاست نمایندگی دیپلماتیک ایران در توکیو بود که حدود یک سال (تا مرداد ۱۳۱۰/ژوئیه ـ  اوت ۱۹۳۱) به طول انجامیدو در خاربین، سرِ راه بازگشت از توکیو ـ از طریق سیبری ـ درگذشت.


واژگان کلیدی: آوانِسخان مساعدالسلطنه، مناسبات دیپلماتیک، ایران، ژاپن

آوانِسخان ماسِحیان (مسیحیان)، مؤلّف، مترجم و دولتمرد اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی، که در سالهای خدمت خود در دستگاه قاجار لقبِ عِمادالوزاره و سپس مُساعدالسلطنه یافت و در شمار اندک رجالی بود که به مایۀ فضیلت علمی ترقی کرد و آخرین منصب او وزیرمختاری ایران در توکیو و افتتاح سفارتخانه در آنجا بود، برای امروزیان کمتر شناخته شده است و پایگاه علمی و شأن اداری او چنان که باید، ارج نهاده نشده است.


نام مساعدالسلطنه در متون فارسی آوانِس یا اُوانِس نوشته شده است و مصحّح کتاب شورش هندوستان در مقدمۀ خود آن را هووانِس ماسئیان (مسیحیان) ضبط کرده است. (به راهنمایی ماریا آیوازیان ـ تِرِزیان ۳9ـ37) اندرانیک هویان/هوویان مؤلّف کتابهای ایرانیان ارمنی و ارمنیان ایران نام او را هوهانِس خان ماسحیان نوشته است و همین هوهانِس یا هووانِس که نگاشتۀ یک شخص ارمنی زبان است، باید صحیح باشد.


نگاهی به زندگی آوانِسخان

مصحّح کتاب «شورش هندوستان» در مقدمۀ خود و نیز عباس اقبال آشتیانی در مقالهای از مجلّۀ یادگار، شماره 6 و چند نوشتۀ درج شده در نشریۀ هیئت مراسم یادبود هُوانِس خان ماسِحیان زندگینامۀ کوتاهی از مساعدالسلطنه بر پایۀ منابع معتبر به دست دادهاند که در زیر نقل گردیده، سپس مطالبی در تکمیل آن از منابع دیگر آورده میشود.

«آوانسخان ماسحیان ملقّب به مساعدالسلطنه در بیست و هشتم فوریه سال ۱۸۶۴ میلادی مطابق با ۱۲۸۱ هجری قمری در تهران به جهان آمد. پدرش سرونی یکی از زرگران و جواهرسازان زبَردستِ زمان خود و زرگرباشی دستگاه شاهان قاجار بود... . مادرش آنا یِرواندیان خواهر اندون خان یرواندیان معلّم فرانسه مظفرالدین میرزا ولیعهد ناصرالدین شاه بود». (بهروز، 1342: نشریۀ هیئت مراسم یادبود...)

«تحصیلات ابتدایی خود را در «باردوقیموس» واقع در حضرت عبدالعظیم به پایان رسانید. مقارن همین احوال و در سال ۱۸۷۰م. بود که عدهای از ارامنۀ تهران، مدرسۀ ارامنۀ هایکاریان را تأسیس و افتتاح کردند. هُوانِس وارد این مدرسه شد و در دوران تحصیل یکی از زبدهترین محصّلین آنجا به شمار میرفت... . پدرش تصمیم گرفت که در تعلیم و تربیت او بیش از پیش کوشش به عمل آورد؛ لذا او را پیش دائیاش یِرواندیان که در تبریز بود، فرستاد». (صالحی، 1350، 47ـ46) «سپس برای تحصیلات به پاریس فرستاده شد... و در رشته علوم سیاسی و اجتماعی و تاریخ و ادبیات تحصیل کرد». (آساطوریان، در: نشریۀ هیئت مراسم یادبود...، 1342) پس از بازگشت از سفر اروپا در سال ۱۳۰۱ق./۱۸۸۴م. در شمار مترجمان مخصوص ناصرالدین شاه درآمد. در سال ۱۳۰۴ق./۱۸8۷م. با هیئتی که از ایران برای جشن پنجاهمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا روانه شده بود به لندن رفت و در سال ۱۳۱۱ق./۱۸۹۴م. با هیئتی دیگر که برای مراسم تاجگذاری نیکلای دوم امپراتور روسیه عازم پترزبورگ بود به آنجا مأموریت یافت. (همان)

مقامهای بعدی او به ترتیب، ریاست دفتر وزارت داخله (1312ق./۱۸۹۵م.)، ریاست دارالترجمه وزارت امور خارجه با لقب عمادالوزاره، نیابت سفارت فوقالعادۀ لندن در شصت سالگی سلطنت ملکه انگلیس (1314ق./ 97ـ1896م.)، رتبه سرتیپی اوّل و نشان و حمایل آن (1315ق./۱۸۹۷م.)، مترجمی حضور همایونی (1316ق./۱۸۹۸م.)، ریاست اداره دوَل غیرهمجوار و ریاست پرسُنل (کارگزینی) وزارت امور خارجه (اواخر ۱۳۱۶ق./۱۸۹۹م.)، مستشاری سفارت ایران در برلین (1319ق./ ۱۹۰۱م.)، نمایندگی در کنگره شرقشناسان
 (1320ق./1902م.)، نمایندگی در کنفرانس حفظالصّحه (1325ق./۱۹۰۷م.)، مستشاری سفارت در برلن (1327ق./ ۱۹۰۹م.) و وزیرمختاری در همین سفارت (1329ق./ 1911م.) بود. (ممتحنالدوله، 1365: ۱۴۴)

آوانِسخان سپس به ایران آمد و چندی ریاست دفتر ابوالقاسم خان قراگوزلو نایبالسلطنه را در تهران عهدهدار بود. در سال ۱۳۳۰ق. / ۱۹۱۲م. باری دیگر به مقام وزیرمختاری در برلین گمارده شد و پس از آن همین مقام را در لندن داشت. او سپس به نمایندگی ارامنه جنوب در مجلس شورای ملّی انتخاب شد.
 درخلال این دوره، روز ۲۰ تیرماه ۱۳۰۶ / ژوئیه ۱۹۲۷ از نمایندگی کنارهگیری کرد و پس از چندی وزیرمختار ایران در لندن شد. (شهریور 1306 / شهریور 1308 / تابستان 1927 تا تابستان 1929)

آخرین مقام دولتی آوانسخان، وزیرمختاری ایران در توکیو بود (تیرماه ۱۳۰۹ تا مردادماه 1310 / تابستان 1930 تا تابستان 1931م.) «در اواخر سال ۱۳۱۰ شمسی، مرحوم آوانسخان از توکیو به تهران احضار شد و در مراجعت، چون به شهر خاربین از بلاد منچوری رسید، در آنجا (27 آبان ۱۳۱۰ / ۸ رجب ۱۳۵۰/ ۱۹ نوامبر ۱۹۳۱) در حالی که ۶۷ سال شمسی داشت، وفات کرد. زمانی که جنازۀ او به سیبری رسید، اولیای امور محل به خیال آن که سفیر ایران مسلمان بوده است، نعش او را به آداب اسلامی تشییع کردند. جسد آوانسخان را در قبرستان ارامنه در قریۀ ونک از قرای شمال تهران به خاک سپردند». (اقبال، همان)

تولّد و تحصیل


درباره اوان زندگی و دانش آموزی آوانِسخان، مؤلّف کتاب «ارمنیان ایران» شرحی کوتاه و رسا آورده است که نقل میشود: «در بیست و هشتم فوریه سال ۱۸۶۳ میلادی، در کوچه ارامنه در محلّۀ دروازه شاه عبدالعظیم تهران کودکی دیده به جهان گشود که بعداً یکی از مفاخر ارمنیان ایران گردید. نام او را هوهانِس نهادند. پدرش دزرونی، از زرگران و جواهرسازان مشهور دربار قاجار بود و در میان درباریان به نام ابراهیم خان زرگرباشی معروف بود.


از آثار برجستۀ ابراهیم خان زرگرباشی، کُرۀ جواهرنشانی است که به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده است. ابراهیم خان برای ساختن این کُرۀ جواهرنشان و پایهای که کُره بر آن استوار است مقدار سی و شش کیلوگرم طلا به کار بُرد. همچنین برای نشان دادن شهرها و مشخصات جغرافیایی کشورهای مختلف جهان تعداد پانزده هزار و سیصد و شصت و شش قطعه جواهر به وزنِ سه هزار و ششصد و پنجاه و شش قیراط در آن نشاند. این کُره هم اکنون در خزانۀ ملّی بانک مرکزی ایران نگهداری میشود.


«مادرِ هوهانِس، آننا یِرواندیان، عضو یکی از خانوادههای فاضل و سرشناس تبریز بود. هوهانس تحصیلات خود را در پائیز سال ۱۸۶۹م. در کلیسای تاتووس باردوقیموس در محلّ دروازۀ شاه عبدالعظیم نزد خلیفه مگردیچ آغاز کرد. (آکادمی علوم ارمنستان، شکسپیِرنامه، بیتا: 227) او یک سال بعد وارد مدرسه هایگازیان شد. در ۱۸۷۸م. دوره مدرسه هایگازیان را با موفقیّت به پایان رساند و چون شاگرد ممتاز مدرسه بود مسئولان مدرسه به او نشان صلیب طلا اهدا کردند». (صالحی، 1350: ۴۵)

«برای تسلّط [یافتن بر] زبان فرانسه، او را به شهر تبریز نزد داییاش، آندون خان یرواندیان، فرستادند. یرواندیان یکی از معلّمان مظفرالدین میرزا ولیعهد بود و زبان فرانسه تعلیم میداد. هوهانس مدت سه سال نزد دایی خود به فراگیری و تکمیل زبان فرانسه پرداخت. در سال ۱۸۸۱م. برای کسب معلومات بیشتر به کشور فرانسه رفت و در شهر پاریس در کُلِژ دو فرانس
 به تحصیل پرداخت. پس از سه سال فارغ التحصیل شد و به تهران مراجعت کرد». (هوویان، 1380: ۳۸۲)

مشاغل و مناصب آوانسخان

۱ـ  خدمت در دستگاه اعتمادالسلطنه


آوانسخان پس از فراغت از تحصیل به ایران آمد و در تهران وارد دستگاه اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان
 شد. او مانند میرزا محمدحسین خان فروغی
 در تحقیق و تحریر ترجمههایی که برای شاه میشد، دست داشت. ناصرالدین شاه به او لقبِ خان داد و سپس ملقّب به عِمادالوزاره شد. (هویان، 1381: ۱۰۲)  در «المآثر و الآثار»، تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، در فهرست اعضای «وزارت انطباعات و دارالترجمۀ خاصۀ دولتی و غیره»، در ردیف «مترجمین فرنگی و غیره»، از «مُسیو آوانسخان، مترجم زبان فرانسه و انگلیسی» نام آمده، (همان، 1381: ۴۰۹) و اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نیز چند جا از او یاد کرده است:

· «دوشنبه ۶ ذیقعده ۱۳۰۵: (در بَستک) عصر که شاه... از دَمِ چادر من عبور کردند، ایستادند چند دقیقه صحبت کردند. کتاب ترجمۀ میرزا آوانسخان را تقدیم کرد».

· «دوشنبه ۱۳ ذیقعده ۱۳۰۵: ... امروز کوچ است... . صبح، آوانسخان را که صد تومان برایش انعام گرفتم طرف شهر فرستادم».

· «پنج شنبه ۲۳ رجب ۱۳۰۸: ... از جیب مبارک روزنامۀ نمره هفتم قانون را که از لندن برای من آورده بودند و دیروز به جهت شاه فرستاده بودم بیرون آوردند. اوّل از من سؤال فرمودند که این روزنامه به چه واسطه به تو رسیده. عرض کردم آوانسخان مترجم به توسّط برادر خود برای من فرستاده».

عباس اقبال آشتیانی نیز در معرفی سفرنامۀ بِنجامین نوشته است: «کتاب ایران و ایرانیان تألیف بِنجامین نخستین وزیرمختار آمریکا در ایران را، در سالهای آخریِ سلطنت ناصرالدین شاه، مرحوم آوانسخان مساعدالسلطنه (۱۳۵۰ـ۱۲۸۱ق.) از انگلیسی به فارسی ترجمه نموده و ترجمۀ او را مرحوم میرزا محمدحسین ذکاءالملک فروغی (متوفّی سال ۱۳۲۵ق.) به انشایِ روان و درست فارسی درآورده....».

احتشامالسلطنه در یادداشتهای خود (ص۳۹۷ و ۳۹۸) نوشته است: «آوانسخان پس از مراجعت از فرانسه با ماهی دو تومان توسط محمدحسن خان صنیعالدوله (لقب بعدیاش: اعتمادالسلطنه)، وزیر انطباعات، عضو دارالترجمه شد. اعتمادالسلطنه بار از دوشش میکشید و کتب و رسالات و آرتیکلهای خارجی را به او میداد که ترجمه کند؛ بعد به اسم خودش به خرج میبُرد و چاپ میکرد. صنیعالدوله بسیار بداخلاق و حسود و پُرسوءظن و بدزبان بود. همه از شرّ زبانش وحشت داشته و به زحمت بودند. سالی یکی ـ دو کتاب ترجمه میکرد و به شاه میرسانید و کتابی پنجاه تومان انعام میدادند».

در این همکاری با اعتمادالسلطنه، این نکته قابل توجه است که پس از مغضوب شدن مَلکُم خان که با انتشار روزنامه قانون در لندن و در سرمقالههای آن به انتقاد از شاه پرداخته بود و اعتمادالسلطنه و ذکاءالملک به واسطۀ آشنایی و سابقۀ رفت و آمد با مَلکُم طرف سوءظن بودند و لطمه دیدند، به آوانسخان با وجود همکیشی با مَلکُم آسیبی نرسید.


اعتمادالسلطنه در یادداشت یکم شعبان ۱۳۰۸ نوشته است: «امروز شاه آهسته به فرانسه به من فرمودند: پدر میرزا مَلکُم خان را درآوردم! دیگر ندانستم چه است». بامداد در شرح حال رجال ایران (ج ۱۵۰:۴) نوشته است که پس از توزیع روزنامه قانون در تهران، دولت در صدد دستگیری جمعی از هواخواهان مَلکُم از قبیل میرزا محمدعلی خان فریدالملک همدانی و میرزا محمدحسین ذکاءالملک فروغی برآمد. فروغی پس از چند روز پنهان زیستن، سرانجام پناه به امینالسلطان بُرد. امینالسلطان از وی در نزد شاه وساطت کرد و مورد عفو واقع شد.


۲ـ مترجمیِ شاه


در سالهای ۱۳۰۴ق./۱۸۸۷م. و ۱۳۱۴ق./۱۸۹۷م. که هر بار هیئت سفارت فوقالعاده از دربار قاجار برای شرکت در جشنهای پنجاهمین و شصتمین سال پادشاهیِ ملکه ویکتوریا به لندن فرستاده شد و نیز در سال۱۳۱۱ق./۱۸۹۴م. که هیئت سفارت برای تبریک جلوس نیکلای دوم امپراتور روسیه به پترزبورگ روانه شد، آوانِسخان در سِمَتِ مترجم همراه آنها بود. احتشامالسلطنه در خاطرات خود (ص ۲۰۱) از مترجمی او در مأموریت اخیر یاد کرده است: «روزِ بعد از مهمانیِ سفارت برای شرفیابی به حضور امپراتور وقت تعیین شده بود... . در قصر سلطنتی گاچی نا
 به حضور امپراتور رفتیم. آوانسخان مساعدالسلطنه و مسیو رابی ثرا که فارسی را خیلی خوب حرف میزد مترجم بود».

در منابع تاریخی اشارههایی به مترجم بودن آوانِسخان برای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه مییابیم؛ چنان که احتشامالسلطنه در ذکر نمونهای از بیاطلاعی مظفرالدین شاه به احوال عالَم نوشته است: «روزی که وزیرمختار بلجیک (= بلژیک) به حضور مظفرالدین شاه رسیده بود و آوانسخان هم برای مترجمی حضور داشت، شاه از وزیرمختار پرسیده بود: احوال اعلیحضرت امپراتور شما چطور است!!». (احتشامالسلطنه  1368: ۳۹۳)

۳ـ تدریس


آوانسخان پس از بازگشت از اروپا، علاوه بر مترجمی در وزارت انطباعات ناصری و ترجمه برای شاه، به تدریس نیز اشتغال داشت. احتشامالسلطنه، که پس از انتصابش به وزیرمختاری در برلین، مساعدالسلطنه را برای عضویّت این سفارت همراه بُرد، نوشته است: «در سال ۱۳۰۹ق، پس از ورود به تهران...، کمتر از اندرون بیرون میآمدم و آوانسخان را مجدداً آورده و به تکمیل زبان فرانسه نزد او پرداختم». (ص ۱۷۱)

در جای دیگر از یادداشتهای احتشامالسلطنه (ص ۳۹۸) میخوانیم: «آوانسخان، بعد از آشنایی با من، مدتی به من درس میداد و به قدر وُسع خود از ماهی هفت تومان تا ده و پانزده تومان به او شهریه میدادم. مدتی بعد معلم عبدالله خانِ امینالسلطان حالیه، پسر میرزا علی اصغر خانِ امینالسلطان، شد».

مساعدالسلطنه بعدها در مقام و منزلت علمی تا جایی پیش رفت که به جای مشیرالدوله در مدرسه سیاسی درس حقوق میگفت. عبدالله مستوفی نوشته است: «(در مدرسه سیاسی) وقتی که مشیرالملک با شاه موقتاً به سفر دوم فرنگ رفت اوهانسخان عمادالوزاره رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه به جای او برای ما درس حقوق میگفت». (مستوفی، ج 2، 1360: 76) مؤلّف «ارمنیان ایران» نوشته است که آوانسخان پس از تصدّی سرپرستی دارالترجمه وزارت امور خارجه، در سال ۱۸۹۷م، در مدرسه دارالفنون ـ شعبۀ علوم سیاسی آن ـ به تدریس حقوق بینالملل پرداخت. (هوویان، 1380: ۳۸۳)

باستانی پاریزی شرح بیشتری در این باره به نقل از «تاریخ بیداری ایرانیان» آورده است: «در ابتدا، مدرسه (سیاسی) یک کلاس بیشتر نداشت و معلمین این دوره عبارت بودند از مشیرالدوله معلم حقوق، صدیق حضرت معلم تاریخ، میرزا حبیبالله معلم فقه، اردشیر جی معلم تاریخ، مِرل معلم فرانسه، عبدالرزاقخان معلم جغرافیا. در ۱۳۱۹ق./۱۹۰۱م. مرحوم مشیرالدوله به فرنگ رفت و آقای عمادالوزاره به جای ایشان حقوق تدریس میکرد و آقای محقّقالدوله کفالت ریاست را به عهده داشت». (باستانی پاریزی، 1356: ۹5ـ۹4)

«علاوه از میرزا عبدالرزاق خان بُغایری معلم جغرافی، دکتر مِرل معلم فرانسه، مشیرالملک معلم حقوق، اوهانس خان عمادالوزاره رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه، ژوزُف هنیک بلژیکی مشاور حقوقی وزارت خارجه نیز در غیاب مشیرالملک حقوق تدریس میکردند». (ناظم الاسلام، 1362: ۴۴۶)

۴ـ شرکت در مجامع و مناسبت های بینالمللی


علاوه بر کنفرانسها و مجالسی که در حوزه مأموریتهای ثابت او: برلین، لندن و توکیو برگزار شده است و مساعدالسلطنه به اقتضای سِمَت خود در آن حضور داشته است، از شرکت او در مجامع و مراسم بینالمللی زیر در جای مأموریتهای مستقل و جداگانه یاد شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

* ۱۳۰۴ق./۱۸۸۷م. ـ عضویت در هیئت سفارت فوقالعاده به لندن برای شرکت در جشن پنجاهمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا.


* ۱۳۱۱ق./۱۸۹۴م. ـ عضویت در هیئت سفارت فوقالعاده به سَن پترزبورگ برای شرکت در مراسم تاجگذاری نیکلای دوم، امپراتور روسیه. احتشامالسلطنه نوشته است: «برای تعزیت مرگ امپراتور متوفّی
 و تبریک امپراتور جدید
، وجیهالله میرزاسردار که بتازگی از حکومت خمسه آمده بود به عنوان سفیر فوقالعاده نامزد شد و مرا مستشار اوّل سفارت نمودند... . آوانسخان عمادالوزاره به سِمَت مترجم هیئت نمایندگی ایران منصوب شد... . مجموعاً نُه نفر بودیم». (احتشامالسلطنه، 1368: ۷1ـ۱۷0)

* ۱۳۱۴ق./۱۸۹۷م. ـ شرکت در جشن شصتمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا با هیئت سفارت فوقالعاده. افضلالملک در وقایع سال ۱۳۱۴ق. نوشته است: «در این اوان، در لندن و دربار دولت فخیمۀ انگلیس، که موقع سال شصتم سلطنت علیاحضرت پادشاه و ملکه انگلستان و امپراطریس هندوستان است... از طرف دولت عِلیۀ ایران هم نُوّاب شاهزاده وجیه الله میرزای امیرخان سردار معظّم... به سِمَتِ سفارت مخصوص سزاوار شدند با اجزاءِ مفصّلۀ زیر: ... آوانسخان ارمنی عمادالوزاره، مترجم». (افضلالملک، 1361: ۷۵)

* ۱۳۱۸ق./۱۹۰۰م. ـ شرکت در جشن هشتادسالگی تولد ملکه ویکتوریا در لندن.


* ۱۳۲۰ق./۱۹۰۲م. ـ شرکت در کُنگرۀ شرق[شناسی]. (ممتحن الدوله، 1365: ۱۴۴)

* ۱۳۲۳ق./۱۹۰۵م. ـ نمایندگی ایران در کنفرانس بینالملل کشتیرانی و سواحل دریاها و ایستگاههای رادیویی. (هوویان، 1380: ۳۸۳)

* ۱۳۲۵ق./۱۹۰۷م. ـ نمایندگی در کنفرانس حفظ الصحّه. (ممتحن الدوله، 1365: ۱۴۴)

* ۱۳۲۶ق./۱۹۰۸م. ـ شرکت در کنفرانس بینالملل نویسندگی در برلین. (هوویان، 1380: ۳۸۴)

۵ـ مأموریت برلین


احتشامالسلطنه، در شرح مأمور شدن خود به وزیرمختاری در برلین نوشته است: «آوانسخان، عمادالوزاره (مساعدالسلطنه) را به مستشاری سفارت با خود آوردم و در چهارم ژوُن ۱۹۰۱م. وارد برلن شدم». (احتشامالسلطنه، 1368: ۴۶۲) او درباره خدمت آوانسخان در نمایندگی دیپلماتیک ایران در آلمان شرح نسبتاً دقیقی آورده است که میرسانَد که مساعدالسلطنه ۹ سال (بین سالهای ۱۹۰۱م. تا ۱۹۱۰م.) نخست، مستشار سفارت و چندین سال کاردار بوده است و در سالهای ۱۹۱۱م. تا ۱۹۱۵م. مقام وزیرمختاری در برلین داشته است. احتشامالسلطنه در بخشی از خاطرات خود زیر عنوان «آوانسخان مساعدالسلطنه» او را چنین معرفی کرده است: «در مأموریت امیرخانِ سردار به روسیه... به سِمَتِ ترجمانیِ ما به پطرزبورغ آمد... بعد داخل خدمت وزارت خارجه شد و رئیس دارالترجمه، و سپس مدیر تحریرات بعضی از دوَل همجوار شد و در موقع مأموریت من به برلن به ملاحظۀ سابقه و اطلاعاتش به سِمَت مستشاری سفارت به برلن آمد و مدت پنج سالِ اوّل متّفقاً کار میکردیم».


من او را به عنوان شارژدافِر در برلن گذاردم و خود برای مرخّصی به تهران آمدم و در مدت غیبت من از برلن که ابتدا برای مرخّصی آمدم... و به نمایندگی مردم به مجلس رفته و به ریاست مجلس انتخاب شدم... و همچنین تا بعد از استعفای من از ریاست مجلس شورای ملّی که جمعاً دو سال و چند ماه طول کشید، آوانسخان همچنان شارژدافِر ایران در برلن بود».

«پس از انفصال من از برلن تا هنگام مأموریت ثانوی، که از ۴ ژوئن ۱۹۰۸ تا ۱۳ فوریه ۱۹۱۰ طول کشید، آوانسخان مستقلاً شارژدافِر یا وزیر مقیم برلن بود و بعد به تهران احضار شد و چون مورد اعتماد ناصرالملک (ابوالقاسم خان) نایب السلطنه بود در خدمت او مشغول کار گردید؛ تا در سال ۱۹۱۱م. پس از این که من به سفارت کبرای اسلامبول مأمور شدم، آوانسخان به سِمَت وزیرمختار، مجدداً به برلن آمد و تا اوائل سال ۱۹۱۵م.، چند ماه بعد از آغاز محاربۀ عمومی (= جنگ بینالملل اول) در این مأموریت باقی بود و پس از انفصال هم به ایران نرفت». (احتشامالسلطنه، 1368: 399ـ۳۹۸)

عبدالله مستوفی نوشته است که در سالهای سلطنت محمدعلیشاه
 که همراه مشیرالملک به برلن رفته است، دیده که «عمادالوزاره نایب اوّل سفارت برلن در غیاب احتشامالسلطنه، وزیرمختار، شارژدافِر است». (مستوفی، ج 2، 1360: 188)

۶ـ نمایندگی مجلس و وزیرمختاری در لندن


آوانس خان در فاصلۀ پایان تصدّی سفارت در برلین تا وزیرمختاری در لندن، به نمایندگی ارامنۀ جنوب در دورۀ ششم مجلس شورای ملّی انتخاب شد. این دورۀ مجلس از ۱ شهریور ۱۳۰۵ / ۲۱ اوت ۱۹۲۶ با به تصویب رسیدن شمار لازم از اعتبارنامههای نمایندگان آمادۀ کار شد (عاقلی، 1369) و تا ۱۴ مهر ۱۳۰۷ / ۶ اکتبر ۱۹۲۸ که دورۀ هفتم مجلس گشایش یافت، ادامه داشت.


در اثنای این دورۀ مجلس، دولت ایران که با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی چهرۀ تازهای یافته بود؛ آوانسخان را در مقام وزیرمختار به لندن فرستاد. او روز ۲۰ تیرماه ۱۳۰۶ / ۱۱ ژوئیه ۱۹۲۷ از مجلس استعفا داده بود (همان، 1369). به نظر میآید که این استعفای او مقدمۀ انتصاب وی به سِمَتِ وزیرمختاری در لندن بود، زیرا که احراز مقام رسمی دولتی با داشتن سِمَت نمایندگی مجلس منع قانونی داشت. دوره وزیرمختاری مساعدالسلطنه در لندن از شهریور ۱۳۰۶ تا شهریور ۱۳۰۸ / تابستان 1927م. تا تابستان 1929م. بود. (دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1369: ۴۲)

۷ـ مأموریت در توکیو


سفارت در ژاپن، آخرین مقام رسمی آوانسخان بود. «سفارت ایران در توکیو در اوّل تیرماه ۱۳۰۹ / ۲۲ ژوئن ۱۹۳۰ به وزیرمختاری مساعدالسلطنه تأسیس شد و او تا مرداد۱۳۱۰ / = ژوئیه ـ اوت ۱۹۳۱ وزیرمختار بود». (دفتر مطالعات، 1369: ۴۱)

درباره تعیین و انتخاب آوانسخان به سِمَت نخستین وزیرمختار در ژاپن، رابینو نوشته است که: چون دولت ایران در صدد ایجاد روابط سیاسی و بازرگانی با ژاپن برآمد، «هوهانس خانِ مساعدالسلطنه را که سالهای دراز سابقۀ فعالیت سیاسی داشت و سیاستمداری کارآزموده بود به ژاپن اعزام داشت». (رابینو، 1362: ۲۲۹) کازاما نوشته است که: چون در آن سالها دیپلمات آشنا به زبان انگلیسی کم بود، آوانسخان رابه سِمَتِ وزیرمختار در توکیو انتخاب کردند. (کازاما، 1380: ۸۶) کازاما حمایت و تقویت تیمورتاش را هم در این انتخاب مؤثّر قلمداد کرده است: «تیمورتاش، وزیر مقتدرِ دربار، زنِ دومش اهل روسیه و ارمنی بود و از طریق او با مساعدالسلطنه خویشاوندی داشت و چنین بود که نخستین وزیرمختار ایران که به ژاپن آمد ارمنی بود». (همان)

دورۀ وزیرمختاری مساعدالسلطنه در توکیو، چنان که یاد شد، نسبتاً کوتاه بود و منابعِ در دسترس، علت پایان زودهنگام مأموریت او را روشن نمیکند. به نوشتۀ هوویان: «هوهانس خان پس از گشایش سفارت ایران و انجام مأموریت خود در کشور ژاپن بیمار و روانۀ ایران شد». (هوویان، 1380: ۳۹۲) اما از منابع موجود برنمیآید که او فقط برای گشودن سفارتخانه و در جای سفیر فوقالعاده، نه مقیم به توکیو رفته باشد. عباس اقبال نوشته است: «در اواسط سال ۱۳۱۰ شمسی مرحوم آوانسخان از توکیو به تهران احضار شد». متن آگهی ترحیم او نیز تصریح دارد که «در خاربین در نتیجۀ چند روز کسالت وفات نمود».

با فعالیتهایی که مساعدالسلطنه در یکی ـ دو دهۀ اخیر زندگی خود داشته است و حسّاسیتهایی که این فعالیتها برانگیخته بود و نیز با حسدها و رقابتها میان رجال منصوب و معزول و منتظران مقام در وزارت امور خارجه، احضار او در میان دورۀ مأموریت محتملتر مینماید. از سویی نیز، از قراین چنین پیداست آوانسخان که پس از فقط یک سال تصدی وزیرمختاری در توکیو به مأموریتش پایان داده شده بود، با وعده یا قرار تصدّی مقامی دیگر، حداقل در ایران، روانۀ بازگشت نشده است و به احتمال بسیار به ایران بازنمیگشته است. رونوشت نامهای از یک شرکت ژاپنی
 در توکیو به عنوان آقای هیبی(به احتمال، کارمند محلی سفارت ایران در توکیو) در پروندۀ پرسُنلی آوانسخان به شمارۀ ۶۴/۲۲۹، ۱۷۱ قسمت ۳ میرسانَد که اثاثهاش، حاوی لباس رسمی خود را به پاریس فرستاده بود که با مرگ او و عدم امکان رساندنش آن را در یک انبار عمومی در اینجا نگاه داشته بودند. به این قرینه، او قصد رفتن به فرانسه داشته است. بخشی از اثاثه او هم در لندن نگهداری میشده است. مکاتباتی منتهی به نامه شماره ۲۹۴۴۶ مورّخ ۱۳۱۲/۹/۸ وزارت امور خارجه به قراپط خان ماسحیان برادر آوانسخان، راجع است به «اثاثۀ مرحوم آوانسخان مساعد که نزد کمپانی مِیپِل
 به امانت گذاشته شده بود»، و با طولانی شدن مدّت، قیمت کلّ این اثاثه تکافوی حقّ انبارداری آن را نمیکرده است.

جانشین آوانسخان در توکیو، حسنعلی خان کمال هدایت بود که دورۀ وزیرمختاری او را از شهریور ۱۳۱۰ تا مهر ۱۳۱۲ / اوت ـ سپتامبر ۱۹۳۱ تا سپتامبر ـ اکتبر ۱۹۳۳) نوشتهاند. (دفتر مطالعات، 1369: ۴۱)

دیگر فعالیتهای اجتماعی


آوانسخان جز تصدی سِمَتهای دولتی و رسمی، از عضویت وزارت انطباعات ناصری گرفته تا مقامهای عالی  و از آن میان ریاست دفتر ناصرالملک نایبالسلطنه و وزیرمختاری در برلین، لندن و توکیو و یک دوره نمایندگیِ مجلس شورای ملّی، فعالیتهای اجتماعی مؤثّر دیگر نیز داشته است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

ـ شرکت در جنبش مشروطهخواهی ایران و همکاری با یَپرُم خان در مبارزه علیه محمدعلیشاه. (تبرّائیان، 1372: ۵۲)

ـ انتشار روزنامۀ ارمنی زبان «شاویق» در سال ۱۳۱۱ق./۱۹۸۴م. (هویان، 1380: ۱۰۲)

ـ در یکی از منابع از همراهی او با شماری دیگر از رجال در هشدار دادن به احمدشاه نسبت به خیالات سردار سپه سخن آمده است: «در نامهای که سرتیپ حبیبالله خان شیبانی ـ که آن روزها در پاریس مأموریتهایی داشته است ـ در رجب ۱۳۴۲ق. / فوریه ۱۹۲۴م. به ذُکاءالملک محمدعلی فروغی وزیر خارجۀ سردار سپه (و آن را از جهت احتیاط در جوف نامۀ قزوینی به تقیزاده فرستاده) نوشته است: «انگلیسها در قشون ایران طرفدار مهم از میانۀ صاحبمنصبان ارشد پیدا کردهاند... . در فرنگستان حالیه یکی از مساعیشان این است که شاه را با خودشان همراه کنند؛ و برای این کار آلت فعّالشان، مخبر مخصوص (روزنامه) «تان» است. مشارالیه همواره به وسیلۀ انتشارات، شاه را تهدید میکند که حضرت اشرف سردار سپه خیال ریاست جمهوری را دارند... . این هیئت را هم که اخیراً به عنوان هیئت اقتصادی اعزام فرمودهاید (رهنما و فهیمالدوله و مؤدبالدوله) علناً بر ضدّ دادن امتیازات به آمریکاییها در ایران و بر ضدّ حکومت حالیه ایران... و لزومِ دادن امتیازات به انگلیسیها انتشارات داده و تبلیغات میکنند. وثوقالدوله و بعضی از شاهزادگان و ...اِویس خان مساعدالسلطنه ارمنی، وزیرمختار سابق ایران در برلن، و بعضی از این قبیل اشخاص هم با آنها هم آواز هستند؛ ولی این جمع را مخبر مخصوص «تان» مطابق دستور وزارت خارجۀ دولتین بزرگ اروپای غربی اداره می کند». (باستانی پاریزی، 1356: ۳۸۱؛ قزوینی، نامههای پاریس، 311ـ۳۰۹)

فعالیت برای استقلال ارمنستان


در میان منابع فارسی که به آوانسخان اشاره دارد، تا آنجا که یافت شده است، احتشامالسلطنه در خاطرات خود با همۀ تحسینهایی که از مساعدالسلطنه دارد، از فعالیت او برای استقرار دولت مستقلّ ارمنستان نیز یاد کرده است و در شرح سفارت فوقالعادۀ ایران برای تبریک جلوس نیکلای دوم امپراتور روسیه در سال ۱۳۱۱ق./۱۸۹۴م. نوشته است: «مرا مستشار اوّل هیئت نمودند... اجزاءِ سفارت عبارت بودند از: ... آوانسخان عمادالوزاره ـ که حالا مساعدالسلطنه است و بعداً به وزارت مختار برلن رسید، و در محاربۀ عمومی آلمانها بعضی نسبتها به او دادند و منفصل شد و داخل حکومت ارمنستان گردید و دَوَندگی های زیاد کرد تا از طرف دولت ارمنستان وزیرمختار لندن شود و چون نمایندگان مختار و مأمورین سیاسی ارمنستان کما فیالسابق به دولت روسیه محوّل شد، آن بیچاره به آرزوی خود نرسید و با فلاکت در وین بیکار و مشغول ترجمۀ شکسپیر است و استراحت میکند ـ به سِمَتِ مترجم هیئت نمایندگی منصوب شد». (احتشامالسلطنه، 1368: ۱۷۰)

احتشامالسلطنه در جای دیگر از یادداشتهای خود، در شرح خاطراتش از آوانسخان، اشارهای کنایهآمیز به این تلاش نافرجام مساعدالسلطنه دارد: «در سنۀ ۱۹۱۱م.... آوانسخان مجدداً به سِمَتِ وزیرمختار به برلن آمد و تا اوائل سال ۱۹۱۵م. ـ چند ماه بعد از آغاز محاربۀ عمومی (= جنگ جهانی اول) ـ در این مأموریت باقی بود و پس از انفصال هم به ایران نرفت و در اروپا میگشت و برای ارامنه در تک و دو بود؛ و سپس به خدمت «حکومت ارمنستان» درآمد و قرار بود از جانب کشور مستقلّ ارمنستان وزیرمختار لندن باشد. ولی استقلال ارمنستان از میان رفت و حقِ داشتنِ نمایندگان سیاسی از آن دولت سلب شد. آوانسخان بیچاره بلاتکلیف و سرگردان باقی ماند؛ گاهی در لندن و گاهی در پاریس بود؛ اما محلّ اقامت دائمی خود را وینه قرار داده بود». (همان، 1368: ۳۹۹)

اگر شرح احتشامالسلطنه درست و دقیق باشد، علّت کوتاه ماندن مساعدالسلطنه در مأموریت لندن و به احتمال توکیو را میتوان دریافت.


کازاما نخستین وزیرمختار ژاپن در تهران، که در مناسبت وصف جلفا و سخن از ارامنه در ایران از مساعدالسلطنه یاد کرده است، پس از تکرار دلسوزانۀ اینکه ارمنیان کشوری برای خود ندارند، افزوده است: «در قفقاز، در جمهوریهای شوروی، ناحیهای به نام ارمنستان هست؛ امّا این فقط اسم و ظاهر است. در ترکیه (عثمانی قدیم) ارامنه گاهی کشتار شدهاند؛ امّا در ایران با آنها نسبتاً گرمی و خوشرفتاری شده است». (کازاما، 1380: ۸6 ـ ۸5)

کازاما در پایان شرح خود از جلفا و ارامنه نوشته است: «در کنفرانس صلح پاریس، پس از جنگ جهانی اوّل، برای شناسایی کشور ارمن تلاش شد. مساعدالسلطنه هم که بعد وزیرمختار ایران در ژاپن شد، در جای یکی از نمایندگان تام الاختیار ارامنه و نامزد وزارت خارجۀ دولت مستقل ارمنستان [به این کنفرانس آمده] بود.  با این سابقه، شماری از دیپلماتهای جوان خوش نداشتند که او نمایندۀ سیاسی ایران در ژاپن بشود». (همان، 1380: ۸۷) نیز او نوشته است: «یک دیپلمات جوان روس [در تهران؟] در نهان [از این انتصاب] خشمگین بود». (همان، ۸۶)

مهدی بامداد در بیان احوال مساعدالسلطنه شرحی تحلیلی در این باره آورده است: «آوانس یا هُوانس خان ماسئیان ابتدا ملقّب به عمادالوزاره و بعد ملقب به مساعدالسلطنه شد... . در سال ۱۳۳۰ق. / ۱۹۱۰م. به وزیرمختاری ایران دربرلن انتخاب گردید؛ تا آن که در سال ۱۳۳۵ق. / ۱۸۱۵م در جنگ بینالملل اوّل چون آلمانها به واسطۀ ارمن بودنش نسبت به وی چندان خوشبین نبودند و از دولت ایران تغییر او را خواستند، دولت ایران نیز موافقت کرد و او را از برلن تغییر داد و حسینقلی خان نُوّاب به جای او منصوب شد. در دورۀ ششم از طرف ارامنۀ جنوب به سِمَتِ نمایندگی مجلس  انتخاب شد و در همین سِمَت نمایندگی از طرف دولت وزیرمختار ایران در لندن گردید. این مأموریت هنگامی صورت گرفت که داویدیان ارمنی به سِمَتِ سفیر دولتِ شوروی در ایران انتخاب گردید و ارامنۀ ایران بیش از پیش هواخواه روسها شدند. انگلیسیها برای این که آنان را متوجّه خود نمایند و تعادلی در افکار ارامنه ایجاد شود آوانسخان را به سِمَتِ سفیر ایران در لندن برگزیدند». (بامداد، ج 1، 1363: 174ـ173)

هوویان یا هویان نویسندۀ کتابهای ارمنیان ایران و ایرانیان ارمنی به ترتیب در صفحه های ۳۸۵ و ۱۰۲ در باره این فعالیت مساعدالسلطنه همین اندازه نوشته است که وی: «در سال 1300ش. / ۱۹۲۲م وزیرمختار ایران در کشور آلمان شد. در آغاز جنگ جهانی اوّل چون آلمان دوست و متّحد عثمانی بود و دولت عثمانی سیاست خصمانهای نسبت به ارمنیان داشت، دولت ایران هوهانس خان مساعدالسلطنه را به تهران فراخواند».

تبرّائیان در مقدّمۀ «شورش هندوستان»، به نقل از صالحی (ص۴9ـ۴8) نوشته است: «در زمان جنگ اوّل بینالمللی، ماسئیان کمک زیادی به ارامنۀ آلمان کرد، زیرا دولت آلمان با دولت ترکیه قراردادهایی داشت و به موجب آن به ارامنۀ آنجا روی خوش نشان نمیداد؛ لذا ارامنۀ آنجا به کمک هوانِس دسته دسته از برلن خارج می شدند». تبرّائیان افزوده است: «انگیزۀ پیوستن او به مبارزین ارمنی و دیدگاه او مبنی بر خاتمۀ این درگیریِ خونین و بیثمر از همینجا شکل میگیرد». (منبع شفاهی: اریک مُساعدی فرزند اسکندرخان. همچنین بنگرید به کولیس (مجلّه)، استانبول، ش۳۹۸، سال۱۹۸۶)

دیپلمات مسیحیِ تسبیح گردان


آوانسخان با فضیلتهای بسیار و شخصیت و درستی و کاردانی، طبعاً نمیتوانست از اوضاع پریشان آن روزگارِ ایران خشنود باشد.


شادروان عزّالدین کاظمی که نگارنده مدت دو سال (یک سال پیش و یک سال پس از انقلاب اسلامی) افتخار خدمت در دفتر حقوقی وزارت امور خارجه تحت ریاست او را داشت، در دیداری در سال ۱۳۸۱ از مرحوم باقرخان کاظمی پدر خویش و وزیر پیشین امور خارجه نقل میکرد که او روزی در سرسرای وزارت امور خارجه، مساعدالسلطنه را میبیند که تسبیح در دست دارد و میگردانَد. مرحوم باقر کاظمی با لحن آمیخته به مزاح به آوانسخان میگوید: عجیب است، او که مسیحی است تسبیح میاندازد، چون تسبیح را معمولاً مسلمانها در دست دارند و دانه دانه میشمارند و ذکر میگویند. آوانسخان در پاسخ میگوید: «خوب، من هم ذکر میگویم»؛ و چون مرحوم کاظمی از وی میپرسد که زیر لب چه ذکری میگوید، پاسخ میشنود که او دارد عبارت زیر را به فرانسه میگوید و تکرار میکند:

Quel pays!


Quelle Justice!

Bon Dieu, sauvez ـ nous!

معنی این سخن به فارسی این است:


«چه مملکتی!

چه عدالتی!
خدایّ بزرگ، خودت ما را نجات بده!»


نشانها و مدالها


نشانها و مدالهایی که مساعدالسلطنه در طول خدمت و در مأموریتهای رسمی خود از دولت ایران و دولتهای دیگر گرفته بود و در منابعِ در دسترس (هویان، 1381: ۲۹۴؛ احتشامالسلطنه، 1368: ۲۰۰؛ شورش هندوستان، 1372: ۱۳؛ و ممتحن الدوله، 1365: ۱۴۴) برشمرده شد به ترتیب تاریخ چنین است:


- نشان درجه دوم شیر و خورشید از دولت ایران

۱۳۰۴ق./۱۸۸۷م.


- سَن آنا از درجه سوم از دولت روسیه


۱۳۱۰ق./۱۸۹۳م.

- درجه دوم استانیسلاس از دولت روسیۀ تزاری

۱۳۱۲ق./۱۸۹۵م.


- رتبۀ سرتیپی اوّل با نشان و حمایل آن از دولت ایران

۱۳۱۵ق./۱۸۹۸م.


- نشان عقاب قرمز پرُوس از درجه دوم


۱۳۱۶ق./۱۸۹۹م.


- سَن موریس و سَن لازار از درجۀ کُماندو  ایتالیا

۱۳۱۹ق./۱۹۰۱م.


- طلای علمی





۱۳۱۹ق./۱۹۰۱م.


- عقاب مکلّل از درجۀ دوم




۱۳۲۰ق./۱۹۰۲م.


- آلبرت ساکس از درجه دوم با ستاره


۱۳۲۵ق./۱۹۰۷م.


- سَن میشل باویِر از درجۀ دوم با ستاره


۱۳۲۵ق./۱۹۰۷م.


- درجۀ اوّل شیر و خورشید با حمایل سبز از دولت ایران
۱۳۲۵ق./۱۹۰۷م.


خصال مساعدالسلطنه


کسانی که در معرفی آوانسخان و زندگی کاری و فعالیت ادبی او شرحی نوشتهاند، همه از وی به نیکی یاد کرده و زباندانی، کارآیی و درست کرداری او را ستودهاند.


احتشامالسلطنه که در سالهای وزیرمختاری او در برلن، عضو این نمایندگی بود و پیش از آن هم از آوانسخان فرانسه میآموخت، از وی چنین یاد کرده است: «آوانسخان پسر استاد ابراهیم زرگرباشی ارمنی، جوانی به پاریس رفته بود؛ و چون قبل از مسافرت در مدرسۀ ارامنه تهران تحصیلات ابتدائی کرده و سپس به پاریس رفته و سه سال و نیم در آنجا اقامت کرده بود، زبان فرانسه را خیلی خوب میدانست و خوب حرف میزد و با ادبیات فرانسه آشنایی کامل داشت. انگلیسی را هم در تهران یاد گرفت و فارسی را خوب و صحیح حرف میزد و مینوشت». (احتشامالسلطنه، 1368: ۳۹۷)

هم او زیر عنوان «چند خاطره از خدمت در وزارت خارجه» دربارۀ مساعدالسلطنه نوشته است: «در مدّت مأموریت وزارت خارجه و مأموریت برلن که آوانسخان از نزدیک با من همکاری داشت و با هم بودیم، به درستی و صحّت عمل او را شناختهام و اعتماد به او داشتم. هر کاری به او رجوع میشد به خوبی از عهدۀ انجام آن برمیآمد. آوانسخان هم بر مرحوم مشیرالدوله (شیخ محسن خان) نفوذ داشت، ولی او از رخنه و نفوذ در مزاج وزیر خارجه سوءاستفاده نمیکرد. باید از او ممنون بود. ای کاش ایرانیان حقیقی و مسلمانان واقعی دَه یکِ صمیمیت او را داشته و صد یکِ خدمات او را به مملکت ایران میکردند». (همان، 1368: ۳۹۹)

احتشامالسلطنه رفتار رقابتآمیزی را هم که در آوانسخان دیده بود، طبیعی و پذیرفتنی دانسته است: «روز ۱۳ فوریه ۱۹۱۰ میلادی (۱۳۲۸ق.) برای بار دوم به عنوان وزیرمختار ایران وارد برلن شدم... . آوانسخان در برلن شارژدافِر بود و طبعاً مایل به انتصاب من نبود و حقاً بعضی اقدامات کرد که البته مؤثّر نشد». (همان، 1368: ۸۰9ـ۸۰8)

کازاما که همزمان با مأموریت آوانسخان در توکیو وزیرمختار ژاپن در تهران بود، در یادداشتهایش ارمنیان را «مردمی بسیار باهوش، حسّاس، و کارآمد» قلمداد  کرده (کازاما، 1380: ۸۷) و در ستایش آوانسخان نوشته است: «مساعدالسلطنه در انگلیس درس خوانده و ادیب ناموری بود و کلیات شکسپیر را به زبان ارمنی ترجمه کرد. وی زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی میدانست». (همان، 1380: ۸۶) شکسپیرشناسی آوانسخان، کازاما را به این اشتباه انداخته که مساعدالسلطنه درس خواندۀ انگلیس بوده است. تحسین کازاما از مساعدالسلطنه شاید تا اندازهای از این احساس برآمده باشد که شخصیتی از نمونۀ خود را در او مییافته است: مردی فرهیخته و با چند قابلیّت: دیپلمات، سیاستمدار، مدیر، زباندان، ادیب و محقّق.


مؤلّف «ارمنیان ایران» نوشته است که پس از درگذشت آوانسخان، روزنامههای خارج به او لقبِ «ارمنی بزرگ» دادند. (هوویان، 1380: ۳۹۳)

آثار ادبی او


آوانسخان از برجستهترین و پُرکارترین مترجمان نوشتههای اروپاییان در دورۀ قاجار به شمار میآید. هوویان نوشته است: «هوهانس خان نزدیک به پنجاه جلد کتاب از نویسندگان مشهور اروپا مانند آلکساندر دوما، پیِر لوتی، چارلز دیکِنز و نویسندگان دیگر برای مطالعۀ ناصرالدین شاه ترجمه کرد». (همان، 1380: ۳۸۴)

به گوشههایی از فعالیت ادبی او در شرح خدمت وی در وزارت انطباعاتِ ناصری اشاره شد. احتشامالسلطنه نوشته است: «بزرگترین یادگار آوانسخان مساعدالسلطنه ترجمۀ شکسپیر است که به زبان ارمنی به نظم درآورده و در واقع عمری زحمت کشیده و یادگار بزرگی از خود باقی گذارد». (احتشامالسلطنه، 1368: ۳۹۹)

مؤلّف ارمنیان ایران نوشته است: «هوهانس خان هنگامی که در فرانسه تحصیل میکرد به ترجمۀ آثار نویسندگان اروپایی علاقمند شد... و توانست در مدِت نزدیک به چهل سال فعالیت ادبی خود تعداد زیادی کتاب از نویسندگان مشهور جهان به زبانهای فارسی و ارمنی ترجمه کند.


«در بهار سال ۱۹۱۶ میلادی... بسیاری از شکسپیِرشناسان از کشورهای مختلف جهان به لندن دعوت شده بودند تا در مراسمی به مناسبت سیصدمین سال درگذشت ویلیام شکسپیِر... شرکت جویند. هوهانس خان نیز... در آن مجمع به عنوانِ شکسپیِرشناس برجستهای از ایران شرکت کرد و در باره شکسپیِر و آثار او به زبان انگلیسی سخنرانی کرد». (هوویان، 1380: ۳۸5ـ۳۸4)

در سال ۱۳۴۳ خورشیدی/۱۹۶۴ میلادی که چهارصدمین سال تولّد شکسپیِر و یکصدمین سال تولّد آوانسخان بود، ارمنیان تهران مراسم باشکوهی برگزار کردند و از آوانسخان تجلیل کردند. (همان، 1380: ۳۹۴)

از آثار ماندنی آوانسخان، ترجمه فارسی او از سفرنامۀ بِنجامین نخستین وزیرمختار آمریکا در ایران است. عباس اقبال آشتیانی در مقالۀ خود با عنوانِ «نخستین روابط سیاسی بین ایران و آمریکا» (در: مجلۀ یادگار، شماره ۶، بهمن ۱۳۲۳) نوشته است: «کتاب ایران و ایرانیان تألیف بنجامین وزیر مختار آمریکا را در ایران، در سالهای آخری سلطنت ناصرالدین شاه مرحوم آوانسخان مساعدالسلطنه (۱350 ـ۱281ق.) از انگلیسی به فارسی ترجمه نموده و ترجمۀ او را مرحوم میرزا محمدحسین ذکاءالملک فروغی (متوفّی سال ۱۳۲۵ق.) به انشای روان و درست فارسی درآورده و یک نسخۀ ناتمام از آن در تصرّف نگارندۀ این سطور یعنی مدیر مجله یادگار هست... . آوانسخان در زبانهای انگلیسی و ارمنی کمال مهارت را داشت. ترجمههایی که او از تمام نوشتههای شکسپیر به ارمنی کرده، در این زبان جزءِ آثار ادبی محسوب است. این مرد، قسمتی از منظومات شکسپیر را به فارسی نیز ترجمه نموده و غیر از کتاب مستر بنجامین و بعضی تئاترهای شکسپیر، کتاب سفرنامۀ برادران شرلی را هم از انگلیسی به فارسی نقل کرده و این ترجمۀ اخیر او در سال ۱۳۳۰ قمری در تهران به طبع رسیده است (اطلاعات نگارنده در باب مرحوم اوانس مساعدالسلطنه منقول است از نامۀ آقای دکتر هاکوبیانس
 رئیس محترم کلوپ ارامنه، و تاریخ جدید ارامنه تألیف باسمجیان به زبان فرانسه که در ۱۹۲۲ در پاریس به طبع رسیده و مقدمۀ کتاب انتونی شرلی
 به قلم مرحوم دنیسن راس
 که در سال ۱۹۳۳م در لندن چاپ شده و اطلاعاتی که آقای دکتر حق نظریان رئیس کتابخانۀ دانشسرای عالی دادهاند و بعضی اطلاعات که از وزارت خارجه به دست آمده».

دربارۀ کتاب «شورش هندوستان» ترجمۀ آوانسخان، مصحح این کتاب در مقدمۀ خود نوشته است: «تصوّر میرود که ترجمه به دقّت و امانت انجام گرفته... زبان متن ساده و روان و عاری از کلمات و اصطلاحات مطنطن نثر فارسی قرنهای سیزده و چهارده است، ضمن آنکه از اصطلاحاتی که در اواخر دورۀ قاجار رواج یافتند نیز نشانی در آن یافت نمیشود. از دیگر مشخّصاتِ نثرِ رساله است: وجود اصطلاحهای تازه مانند شمال مغربی، هند مرکزی؛ و ترکیبهای نو، از آن جمله آنچه با «عسکریه» ساخته شده است؛ همچون نظارت عسکریه، موقع عسکریه، دیوانخانۀ عسکریه، شورش عسکریه، یا آنچه از ترکیب ملّتی در معنای «ملّی» شکل گرفته؛ مانند شورش ملّتی، اتّحاد ملّتی، عقاید ملّتی...، یا قصد مشترک که بعدها جای خود را به هدف مشترک داد یا عبارت «مختلفه النسل و السان والدین» که بهترین توصیف ملّت هند بوده و هنوز هم هست». (ماسائیان، 1372: ۳۵)

استاد ایرج افشار در مقدمۀ خود برای «شورش هندوستان» ترجمۀ آوانسخان، در معرفی آثار او نوشته است (ص ۱6ـ۱5): «ترجمههایی که تاکنون از آوانسخان شناختهام، بر اساس نظم تاریخی به این صورت مرتّب شدنی است... و پانزده سال در این رشته فعالیت مستمر داشته است:


ـ اخبار روز، ترجمۀ سال ۱۳۰۱.


ـ عقیدۀ وُلتر در باب ایران و هند، ترجمۀ سال ۱۳۰۱، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف ۳۷۸.


ـ سیاحتنامۀ وامبری، ترجمۀ سال ۱۳۰۲، کتابخانۀ سلطنتی سابق، ش۲۴۰.


ـ شورش هندوستان در ۱۸۷۵، ترجمۀ سال ۱۳۰۴، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف۵۹۰/۱.


ـ هندوستان و استیلای انگلیس، ترجمۀ سال ۱۳۰۴، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف۵۹۰/۲.


ـ سفرنامۀ بنجامین آمریکایی، ترجمۀ سال ۱۳۰۵، کتابخانۀ سلطنتی سابق، ش ۲۱۹ و ۲۲۰.


ـ مدخلیت ایران در مسئلۀ شرقی، نوشتۀ فلیکس (فیلکس) ویچرسکی، ترجمۀ سال ۱۳۰۶، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف۱۸۷.


ـ سفرنامۀ استانلی به آفریقا، ترجمۀ سال ۱۳۰۸، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف۱۷۰۹.


ـ تاریخ بیست و شش سال حکومت الکساندر دویم، ترجمۀ سال ۱۳۱۲، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف۱۸۳۳.


ـ میشل استروگف، ترجمۀ سالهای ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ در دو مجلد، فهرست نُسَخ خطی کتابخانۀ ملّی، ف۱۸۱۰ و ۱۸۵۲.


ـ سیاحتنامۀ دور دنیا ژول وِرن از روی توردومند، ترجمۀ سال ۱۳۱۴، کتابخانۀ سلطنتی سابق، ش۲۳۸.


ـ سفرنامۀ برادران شرلی که مرحوم علیقلی خان سردار اسعد آن را به چاپ رسانید.


ـ تحقیقات در بارۀ چین از وُلتر، ترجمۀ آوانس پسر زرگرباشی، کتابخانۀ ملک، ش۳۷۲۴.


مساعدالسلطنه در تمام دورۀ خدمت وزارت امور خارجه و مخصوصاً دوران سفارتهای خود در میان ایرانیان دارای احترام و در دربارهای خارجه معزّز بود، و طبعاً با نشر راپُرتهای او از مأموریتهایی که رفت، میتوان به میزان خدمات و قدرت دیدِ سیاس او پی برد».

گزارش سفر و خاطرات آوانسخان

چنین مینماید که مساعدالسلطنه جز ترجمههایی که معرفی شد، نوشتههایی از خود، دستکم یادداشتها و خاطرات مأموریتهایش در برلن، لندن، و توکیو داشته که تاکنون مفقود است.


در فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ص۳۱۶، در شرح «سفرنامه»ای که به شمارۀ ۸۲ د ثبت شده و مشخّصات آن «(خط) شکستۀ نستعلیق، سدۀ ۱۴ (33968)، کاغذ فرنگیِ آهارـ مُهره، جلد تیماج مشکی ضربی، ۲۴۹ برگ ۱۱/۵×۱۷/۵ـ ۱۱ش ـ ۵/۵×۱۱» ثبت شده، آمده است: گزارش سفر آوانسخان
 مساعدالسلطنه است از مرزهای ایران و دریای سیاه  به برلین و لندن و توکیو. او از توکیو به خاربین منچوری آمد و در آنجا درگذشت و جنازۀ او را به تهران آورده بودند. او تئاترهای شکسپیر  را به ارمنی و سفرنامۀ برادران شرلی را به فارسی درآورده بود، و این یکی در ۱۳۳۰ به چاپ رسیده است. (مُشار، ۹۶۲) آوانسخان در سالهای ۱۳۱۲ـ۱۳۰۹ به کارهای سیاسی در ایران میپرداخته است. در نسخۀ ما گذشته از گزارش سفر آوانسخان، تاریخ خاندان قاجار و ترجمۀ کتاب وزیرمختار آمریکا در ایران است که در نزدیکیهای سال ۱۸۸۲ و ۱۸۸۳ در ایران مأموریت داشته است».

این نگارنده در دو بار مراجعه به کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، به لطف کتابدار نسخههای خطی آن مرکز موفق شد این کتاب را که اکنون در آنجا نگهداری میشود، ببیند. اما با دریغ بسیار ملاحظه شد که این نسخه فقط حاوی بخشی از ترجمۀ خاطرات بنجامین است و هیچ نوشتهای از خاطرات خود مساعدالسلطنه ندارد. زیر برگ اوّل این نسخه ، به خط و با جوهری متفاوت با خط و جوهر متن، نوشته شده است: «بنا بقول حضرت آقای محمدعلی ذکاءالملک فروغی این کتاب را مرحوم آوانسخان مساعدالسلطنه که در حدود بین ۱۳۱۲ـ۱۳۰۹ به مشاغل سیاسی از قبیل سفارت لندن و توکیو منصوب بوده فوت کرده است، از انگلیسی ترجمه نموده و مرحوم ذکاءالملک فروغی محمدحسنخان عبارات آن را اصلاح و انشاء کردهاند».

«آوانسخان که به زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی و ارمنی و فارسی آشنائی کامل داشت، ابتدا سفیر ایران در برلین بود. سپس به سفارت لندن و توکیو رسید و در مراجعت از توکیو در شهر خاربین مچوری فوت کرد و جنازۀ او را به طهران آوردند. آوانسخان تمام تئاترهای شکسپیر را به ارمنی و بعضی را هم به فارسی ترجمه نمود و از ترجمههای او سفرنامۀ برادران شرلی در سال ۱۳۳۰ قمری در طهران چاپ شده است».

مراسم تشییع و ترحیم


آوانسخان، چنان که پیشتر یاد شد، روز ۲۷ آبان ۱۳۱۰ / ۱۹ نوامبر ۱۹۳۱ / ۸ رجب ۱۳۵۰ در ۶۷ سالگی در شهر خاربین منچوری درگذشت. هوویان نوشته است: «جنازۀ او را به تهران آوردند و روز ۱۲ فروردین ماه ۱۳۱۱ طی تشریفات رسمی در قریه ونک در محوطۀ کلیسای روستای مزبور دفن کردند. به این مناسبت در روزنامۀ ایران روز ۵ شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۱۱ اطلاعیهای به شرح زیر درج گردید: «خاطر عموم را محترماً مستحضر می دارد: روز جمعه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۱۱ یک ساعت قبل از ظهر مجلس ترحیم مرحوم آوانسخان مساعد (مساعدالسلطنه) وزیرمختار سابق ایران در لندن، برلن و تُکیو در مدرسۀ ارامنه واقع در خیابان نادری منعقد خواهد بود و پس از اختتام مجلس مزبور جنازه برای تدفین به سمت قریه ونک حرکت داده خواهد شد».

«هیئت تشییع جنازۀ مرحوم آوانسخان مساعد پس از چندی جنازۀ آوانسخان ماسحیان را به تهران آوردند و در محوطۀ کلیسای مریم مقدس در خیابان میرزا کوچک خان دفن کردند». (هوویان، 1380: ۳۹3ـ۳۹2)

از نامهای از بلدیّه (= شهرداری) تهران به وزارت امور خارجه، مورّخ ۱۳۱۰/۱۲/۲۸(شمارۀ ۱۶۰۵۴)، برمیآید که خانوادۀ آوانسخان تقاضا داشتهاند که جنازۀ او در حیاط کلیسای ارامنه در دروازۀ قزوین دفن شود، اما بلدیه با این توجیه که «دفن و امانت گذاردن اموات از نظر حفط الصحّۀ عمومی در داخل شهر ممنوع میباشد» این درخواست را نپذیرفته است.


ادارۀ تشریفات وزارت امور خارجه در گزارشی (به احتمال به عنوان وزیر) به تاریخ ۱۳۱۱/۱/۸ اعلام داشته است: «در این موقع که جنازۀ آوانسخان مساعد، یکی از صاحبمنصبان ارشد وزارت امور خارجه که در خاربین در نتیجۀ چند روز کسالت وفات نموده، وارد تهران شده است مراسم مذهبی در روز جمعه ۱۲ فروردین یک ساعت قبل از ظهردر مدرسۀ ارامنه واقعه در خیابان نادری به عمل خواهد آمد و سپس جنازۀ فقید مزبور در قبرستان ارامنه در ونک دفن میشود».

در اجرای دستور صادر شده زیر این گزارش، به امضای فروتن، که «به همین قرار به سفارتخانهها و ادارات مربوطه اطلاع دهید،» مراتب طیّ نامه مورّخ ۱۳۱۱/۱۱/۹به ادارۀ تشکیلات کلّ نظمیۀ مملکتی (شهربانی) و بلدیۀ تهران منعکس شده و اطلاعیهای نیز به همان متنِ گزارشِ یاد شده برای رؤسا و اعضای وزارت امور خارجه فرستاده و خواسته شده است که حتّیالامکان در این مراسم حضور یابند و شماری حدود ۲۵ نفر، به نشانۀ آمادگی برای حضور در مراسم، زیر این برگ را امضاء کردهاند.


کازاما نوشته است: «مراسم ترحیم آوانسخان در تهران در یک کلیسای ارمنی برگزار شد. من به این مجلس رفتم. این مراسم که در هوای باز انجام میگرفت، ساده اما شکوهمند بود؛ و به دیدن آن متأثّر شدم». (کازاما، 1308: ۸۵)

نیز، چنان که عباس اقبال نوشته است، پس از درگذشت آوانسخان در خاربین، «چون جنازۀ او به سیبری رسید، اولیای امور محل به خیال آن که سفیر ایران مسلمان بوده از نعش او به آداب اسلامی تشییع کردند».

گزارش مورّخ ۱۳۱۱/۳/۱۴ش. اداره تشریفات وزارت امور خارجه و نامۀ مورّخ ۱۴ مهر ۱۳۱۱ سفارت ایران در مسکو میرساند که مخارج حمل جنازۀ آوانسخان از خاربین به مسکو و از آنجا به تهران به هزینه و حساب خود او گذاشته شد.


سالهای خدمت رسمی و بازماندگان مساعدالسلطنه


آوانسخان هنگام مرگ، دو برادر کوچکتر به نامهای قاراپِط و اسکندر و دو خواهر به نامهای رژینی و زاروهی داشته است که در اعلان انحصار وراثت (نمرۀ ۵۶۹، مورّخ ۱۳۱۱/۸/۱ش. وزارت عدلیه) وارثان منحصر او معرفی شدهاند. این اعلان در روزنامه کوشش (شمارههای ۲۳۷ ـ ۱۵ آبان ۱۳۱۱، و ۲۶۳ ـ ۱۵ آذر ۱۳۱۱) و مجلۀ رسمی وزارت عدلیه در همان ایّام درج شد.




آوانسخان مساعدالسلطنه 


نخستین سفیر کبیر ایران در ژاپن سال 1309ش.




خلاصه تعرفه خدمت آوانسخان مساعدالسلطنه




گزارش وزارت امور خارجه در مورد فوت آوانسخان
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