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چکیده  

، الدولـه ملقـب بـه حاجـب   از امراي دربار محمـد شـاه و ناصـرالدین شـاه،     ،اي میرزا علی خان مقدم مراغه

ـتان حکومـت  ،باشی در طول حیات خود مشاغلی چون فراش،و اعتمادالسلطنهالدوله صنیع،یاءالملکض و  خوزس

سبب مشـارکت در به گرچه امیرزا علی خان عهده داشت. را بروزارت وظایف و اوقاف و  وزارت عدلیهلرستان،

در  اسـت. او دسـتی هـم   بـوده  یر وي چشـمگ اقدامات عمرانی  اما خوش نام نیست،امیرکبیر  میرزا تقی خان قتل

از آنجـا کـه در  اسـت.   ماندهبر جاياز او تشریفات چۀو کتابحج / مکه سفرنامۀچون ي همو آثار لیف داشتأت

و  هـاي دیپلماتیـک در منـابع عصـر قاجـار اطالعـات       پـذیرایی از هیـأت   استقبال و نحوة آداب تشریفات، بارة

رود. در  بـه شـمار مـی   این باب سودمند در  چۀ تشریفات از مآخذابکت است، هاي موجود اندك و پراکندهآگاهی

  .خواهد شدپرداخته  تشریفات چۀکتابو سپسنخست به شرح حال ويحاضر مقالۀ
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از طوایـف کـرد سـاکن در مراغـه و زنجـان      دم مراغـه اي، میرزا علـی خـان مقـ   خاندان 

و در سـپاه بـه خـدمت     زمان صفویه وارد کارهاي دولتی شـدند از  ،)2: 1367،(اعتمادالسلطنه

هـاي ایـران و روس پیشـقدم    به ویـژه جنـگ   ،آن دورانهايدر جنگ آنها از آنجا که .دپرداختن

.)169،179: 1354ک ساسانی،خان مل(شهرت یافتند» اي مقدم مراغه«به ،بودند

عبـاس میـرزا    بـه دربـار  ، پـدر میـرزا علـی خـان،    اي حسـین خـان مقـدم مراغـه    وقتی

مخصـوص محمـد    بچـۀ  و غـالم  سال بیشتر نداشت 10خانعلیمیرزا یافت،میالسلطنه راه  نایب

منصـب  بـه  پـدر  بـا انتصـاب   .)374/ 1374:2(بامـداد،  شـد محمد شاه بعديو میرزا ولیعهد 

وي نیز بـه نیابـت   خان  میرزا علیالسلطنه و بعد محمد میرزا ولیعهد،  گري نایب باشیمتپیشخد

، جلـوس کـرد   تخت سـلطنت  محمد شاه بر چونیافت.  مدتی سمت صندوقداريو  گمارده شد

و لقب شد ساالري دربار منصوب  خواننظارت و به سمت بعد  و به تهران آمد اوعلی خان همراه 

تهـران و بلوکـات   کاشـان، حکومت ،شاهی راي تأمین مخارج آشپزخانۀخانی گرفت. همچنین ب

میـرزا علـی خـان همـواره از      .)3/1582،1583: 1363(اعتمادالسلطنه، به او واگذار شداطراف 

بر اثـر   .ق1261سال در اما ،بود برخوردار شاهمهدعلیا ملکه و همسر محمدحمایت و پشتیبانی

بـه سـوء    ،م محمد شاه و مـادر عبـاس میـرزا ملـک آرا    همسر دو ،فاطمه خانم چهریقیشکایت 

ج میرزا آقاسی در یکی از مراسـالت خـود در همـین ایـام بـا      حا. شدمتهم وي از اموال ستفادها

شود پـدرش بـه جهـت    میدر باب علی خان ناظر عرض «: به وي نوشتدر این باره ،محمد شاه

ـ پنـاه   اسطه خیانت به مال پادشاه دینخالف با بنده رفت و در مراغه وفات یافت و خودش به و

رود. بـه آرام و  رفتار آمد. زیادتر نترسانند که او هم تلف شود همه مالها از بین مـی  ـ  روحنا فداه

  .)23: 1355آرا، ملک(»استادي مالها را از او بخواهند

: 1374(بامـداد، مصـادره شـد   نیـز  شغل نظارت معزول و  اموالش از بنابراین، علی خان 

حـاکم قـم، بـه دسـتور     صـدرالممالک اردبیلـی  امابست نشست، قم  دربیم جان از  او. )2/374

 مـدتی يبه تهران فرسـتاد. و  غل و زنجیر باهایی او را از بست بیرون آورد و محمدشاه با نیرنگ
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به عتبات عالیات رفت رهایی یافت؛ آنگاه حاج میرزا آقاسیعاقبت با وساطت نکه ، تا آبودزندانی 

سـه سـال   «:اعتمادالسلطنهمحمدحسن خان به نوشتۀ محمدشاه در آنجا ماند. تا هنگام مرگو 

ساالر بود، به واسطه تهمتی مردود شد و از وحشت هشـت   قبل از فوت محمدشاه که پدرم خوان

ساعته از نیاوران شمیران به قم آمد و در جوار حضرت معصومه بستی شد، اما به دستور شـاه او  

به تهران برگرداندند. پدرم یکسال در زندان دیـوان بـه زنجیـر     الیرون کشیده و مغلورا از بست ب

  .)1376:637اعتمادالسلطنه، (» بود اما خونش نریختند و بعد مرخص عتباتش نمودند

و ناصـرالدین  وي در تبریز نـزد  و  با حمایت مهدعلیا به ایران بازگشت علی خان سرانجام

علی خان همراه مادر محمد شاه به «بر نوشتۀ عباس اقبال آشتیانی . بنامیرزا ولیعهد ساکن شد

در تبریز خود را علی  ،مکه رفت و براي محرمیت او را صیغه کرد. اما بعد از بازگشت از سفر مکه

به مهدعلیا نزدیک سـاخته بـه طـوري کـه  همـراه او بـه       ،ارغم وجود مادر عباس میرزا ملک آر

ر فانی را وداع گفت و مهـدعلیا  موقتـا زمـام امـور را در دسـت      تهران آمده و چون محمدشاه دا

  .)1355:23(ملک آرا، » مور وصول مالیات گیالن کردأگرفت، او را ناظر خود و م

بـه تهـران    مالیات هنگفتی از مردم آنجا گرفـت و  ،نظم را برقرار کرداو در مدت کوتاهی 

هاى دولتى فراشدر این سمت، و شد باشیفراش به فرمان امیرکبیر .ق1265سال  در.بازگشت

بـدین   و هـاى معمـولى متمـایز کـرد    فـراش  دیگر از ،دار کردن کاله و اسلحه و لباس را با نشان

حمایت امیرکبیـر از  ، سبب اقبال آشتیانىعباس  به نوشتۀ د.اد شایجفراش سواره  ترتیب، دستۀ

ج آذربایجـانى  ن شـورش افـوا  ندفـرو نشـا  در او نقش الدوله به وى، خان و دادن لقب حاجب علی

  .)1355:19آرا،(ملکمقیم تهران بود

اداره امـور  را در دست گرفت: نیعمارات دیوا ۀاداره و اختیار کلی .ق1267سال ر علی خان د

هـاى  سـفیران دولـت  امور تشـریفات دولتى، ۀخان و خیاط دارخانهیسرا عمارخانه،خانه، مها، مهمانباغ

در مـاجراى   .ق 1268سـال   دراو  .خـوار  ۀخزانه اندرون و حکومت ناحیـ  جوهاتو محصلى خارجى،
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ـلى     على ترشیزى، از  شیخمال شاه،  ناصرالدین تیراندازي به را  تیرانـدازي پیـروان بـاب و از عـامالن اص

  .)2/384: 1374بامداد، /1584/ 3: 1363اعتمادالسلطنه،(به قتل رساند  ودستگیرکرد 

همراه مهدعلیا و میرزا آقا خان نوري  با هاي امیرکبیر،جود محبتمیرزا علی خان با واما 

سـرهاي  کلنـل فرانـت از اف   و و کلنل شیل کاردار سفارت انگلیسآنان شد و در توطئۀ قتل او با

قتـل   فرمـان س از آنکه ناصرالدین شـاه  پ.ق1268سال و درا.دانگلیس مقیم ایران، همدست بو

بـه فـین کاشـان رسـاند و حکـم را اجـرا کـرد        خود را شبانه ودرنگبی،ا صادر کردامیرکبیر ر

  .)226: 1362شیل، /104-1344:105(خورموجی،

آورده خـاطرات خـود    فرزند وي اعتمادالسلطنه، متن حکم قتل امیرکبیر را  در روزنامـۀ 

خـان پیشـخدمت   قلـی  علی چاکر آستان مالئک پاسبان فدوي خاص دولت ابد مدت حاج«:است

خان فراهانی  موریت داد که به فین کاشان رفته میرزا تقیشباشی دربار سپهر اقتدار مأصه فراخا

االقران مفتخر و به مراحم خسروانی مسـتظهر بـوده    موریت بینأرا راحت نماید و در انجام این م

  )1376( اعتماد السلطنه، .»باشد

ه کـرد ت اعتـراف  نایـ الملک به ایـن ج  اي به فرزندش ادیب  خود، در نامه میرزا علی خان

کـار خـود را توجیـه کنـد:     ،امیرکبیر به سفارت روس اما کوشیده با طرح اتهام پناهندگیاست،

مـردم بـدنام مـن     می بجا آوردم چه مضایقه! به عقیدةبحمداهللا منظور را به اقبال سلطنت عظ«

  )473/ 2: 1363(چهل سال تاریخ ایران، »؟دانند چه خبر بودمردم چه می !شده باشم ،شدم

آقاخـان نـوري   و به پیشنهاد میرزا قی را بیشتر پیمودخان مراتب تر ، علیکبیربا قتل امیر

به تقاضاي میرزا آقـا  نیز کنت دو گوبینو .قبضه قمع مرصع گرفتیک و  الدوله یافت لقب حاجب

: 1370نشـان درجـه دوم لژیـون دونـور داد (گوبینـو،      ، از سوي دولت فرانسه، بـه او خان نوري

129،137(.  

ور جشـن ولیعهـدي   ترتیـب و انتظـام و نظـارت در امـ     .ق1274سال درناصرالدین شاه

سـه روز   .ق1275در اما ، )377/ 1374:2(بامداد،محمدقاسم میرزا را به میرزا علی خان سپرد 
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به جرم تصرف در اموال دولتی و همکاري با او به فرمان  ، او نیزپس از عزل میرزا آقا خان نوري

سـال مغضـوب و در گلپایگـان    حدود یکو  الدولگی معزول شد لدین شاه از منصب حاجبناصرا

ساطت مهـدعلیا مـورد   و همان سال در سالم روز عید اضحی باحجه التا اینکه در ذي ،تبعید بود

سـال  در را نیز بـه او سـپردند و  حکومت خوزستان  ملقب شد و  به ضیاءالملک عفو قرار گرفت؛

منصب امیرتومانی گرفت و  او افزودند. سپس قلمرو حکومتینیز بر را ان حکومت لرست .ق1276

خوزستان  عهده داشت.  چون شماري از طوایف . حکومت این نواحی را برق1277تا اواخر سال 

ناگزیر مدت چهار ماه در قلعۀ   ،وي سر به شورش برداشتند هايبر اثر ستمگريو اهالی شوشتر 

به تهران احضار شدسپس ،)45-46/ 2: 1368ال تاریخ ایران،(چهل س سالسل  اقامت گزید

الدولـه   بلکـه لقـب صـنیع    ،کنـار نرفـت  اما نه تنها از این سمت ،)244: 1357(اعتمادالسلطنه،

سمت  دتی م.ق1278سال . درو اجزاء دارالشوراي دولتی درآمدگرفت و در سلک وزراي دربار 

در سـمت وزارت   .ق1281شد و تا اواخـر   "ادالسلطنهاعتم".ق 1279. در وزارت عدلیه داشت

(بامـداد، جریمـه شـد  نیز در همین سال از کار بر کنار و مبلغ صد هزارتومان  .عدلیه باقی ماند

ــلطنه،/378/ 2: 1374 ــپس .)1376:1084اعتمادالس ــار    س ــطفی افش ــرزا مص ــاي می ــه ج ب

 اًرا کـه ظـاهر  » دسـتورالعمل «او در ایـن سـمت،   .به وزارت وظـایف و اوقـاف رسـید    بهاءالملک

 .ق1283سال  تدوین کرد و به امضاي شاه رساند. در ،قاجار بود دورة» قانون قضایی«نخستین 

  .عهده گرفت حکومتی همدان را نیز بر ةادار ،عالوه بر وزارت وظایف و اوقاف

لمـاء  العجمارانی نـاظم ددر خانـه سـی   .ق 1284االول سـال   خان سـرانجام در ربیـع   علی حاج

. )379/ 2: 1374(بامـداد، در قم بـه خـاك سـپرده شـد     س)معصومه (درگذشت و در حرم حضرت 

مـن   پـدر بیچـارة  چنانکه «: نوشته استعاقبت کار پدر خود در باب محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 

همینطور با صداقت خدمت کرد. عاقبت بعد از شصت سال خدمت به جد و پدر و خودش بـی کفـن   

  .)378/2: 1374د، (بامدا» مرد
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ین صحن حضرت توسعه و تزئاست: از آن جمله چشمگیر بود، خانعلیاقدامات عمرانی 

عبدالعظیم و مطال کردن گنبد آن، احداث عمارتی جدید در جنب عمارت اندرونی سـلطنتی در  

اق تحتانی و فوقانی، احـداث بـاغ و عمـارتی وسـیع در     خالفه مشتمل بر هشتاد و دو باب اتدارال

ورخانـه و توپخانـۀ   هاي شهر، تعمیر و بناي مجـدد ق  خانه وشان تپه، ساختن سربازخانه و قراولد

میـدان  تخریب شـده بـود، احـداث سـبزه     .ق 1278باال آمدن آب در سال  محمره که به سبب

کاغذ ریسی وکارخانجات ریسمان احداث ویزه،هسد مرمت .ق 1269سال دارالخالفه تهران در

ارك و  آبـاد، نیـاوران، خیابـان    عمارت سلطنتن و شکرریزي در مازندران، احداث سازي در تهرا

به وي نسـبت داده انـد   نیز احداث عمارت بادگیر را  .)2/378: 1374(بامداد،قاپوي شاهی  عالی

  .)100و  1381:178معتمدي، (

ه اسـت: تدستی نیز در تـألیف داشـ   اي خان مقدم مراغهعلیحاجتوان دریافت که از دو اثر می

نگاشته اسـت. ایـن اثـر     .م1836/ .ق 1263که آن را در سال باقی مانده  از سفر حج وي اي سفرنامه

/ 12ق: 1408(آقـابزرگ طهرانـی،   یـاد کـرده   »اهللا بیـت  سـفرنامۀ «از آن با عنوان الذریعهکه مؤلف 

عالیـات،  بـه عتبـات   در همراهی مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه شرح سفر وي ، مشتمل است بر)186

تا آنجـا   دید،لطفی  توجهی و کمبی مهري وبی ، از مهدعلیا بارهااو در این سفر .دمشق و مکه و مدینه

حـراج  به اسباب خود را به مبلغ دوازده تومان  شد ناچار پولی و تأمین هزینۀ سفر که براي جبران بی

دحسـین  آقـا سی . سـفرنامۀ او را،  االول وارد تبریز شد جمادي 26سرانجام در  میرزا علی خان. بگذارد

.ق1334سـال  دریکصد و پنجاه جلدکتاب خطی دیگـر  السلطنه همراهنامی بر اساس وصیت اشرف

خـان  دسـتور محمدحسـن  بـه سـفرنامه ایـن  اصـل  . کـرده اسـت   »کتابخانه مبـارك رضـویه  «وقف 

ق. اسـت 1336استنساخ شده است، امـا تـاریخ کتابـت نسـخۀ کنـونی،     اعتمادالسلطنه، فرزند مؤلف 

.)4031/  6: 1353هاي خطی فارسی، نسخه فهرست ،/ همان105،124/ 1374:1منزوي، (

بـه نظـر    کـه  در دست استتشریفات بچۀبا نام کتااثر دیگري الدوله حاجبعلی خان از 

 شناخته شده از این کتـاب، در  ۀتنها نسخ. پنهان مانده است پژوهشگراناز دید  رسد تاکنون می
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خط شکسته تحریر شـده   شود. نسخه بهمینگهداري  اسناد وزارت امور خارجهمرکز و  کتابخانه

  . موجود استو بر آن یادداشتی از دکتر مهدي بیانی 

  

  تشریفات در ایران  

ـ  هـا  نوشـته سنگنقوش، تاریخی دیرین دارد: تشریفات در ایران هـاي بازمانـده  اريو حج 

شـود، وجـود داشـته اسـت.    مـی ک تشریفات گفته دهد که رسوم خاصی براي آنچه اینمینشان 

آداب و رسوم تشریفات در دوره ساسانی تفصیل خاصی داشـت و حتـی تقلیـدي از آن بـه دوره     

  خلفاي بنی امیه و بنی عباس هم رسید.

"دار پـرده "و  "سـاالربار "نـام   قام رئیس تشریفات بامدر دوره حکومت مغوالن و ایلخانان  

 قاجـار عصـر  تـا پایـان    همان مقام بـود و   »باشیایشیک آقاسی«صفویه دوره در  .شدمیشناخته 

ادوار تـاریخ  در همـۀ  بنابراین، تغییر یافت. » دربار ترئیس تشریفا«به  هاو بعد همچنان برقرار ماند

    ي باالتري بود.ها خاصی داشت و گاه مقدمه دسترسی به مقام و منزلتنفوذ  ایران، این مقام

 ،ارتباط دیپلماتیک با سایر دول اروپایی و تأسیس کنسولگري به سببقاجار  عصرایران در 

شاهان ایـن  داز پا تنی چند سفرهاينیز اماکن سیاسی این ممالک در ایران و  ها و دیگر سفارتخانه

نفـوذ و رواج یافـت،    ین تشریفات ممالک اروپایی در ایـران ، آداب و آیکشورهاي اروپاییبه سلسله 

دیگر اقشار و رجال درباري.و سپس در میان  در سطوح درباري نخست

آداب و  ،خارجـه  امـور  وزارتپیش از تشـکیل   ،آید برمیهاي این دوره  چنانکه از سفرنامه

و هیـأت میزبـان بـراي سـفرا و مـأموران      همانـدار  یتشریفات دیپلماتیک به امر شاه با تعیـین م 

و اهمال  )1348:225ن، واتس /226-238،228/ 1: 1368(موریه،گرفتصورت می خارجی

  .)48: 1363شیرازي، يعلو(بود موجب تنبیهات سختدر کار تشریفات
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و سـیاق  وزارت امـور خارجـه بـه سـبک     گسترش روابط سیاسی ایران، نهادي به نـام  با 

شـد.   دوبـاره تأسـیس  بـا تشـکیالتی نسـبتاً مفصـل      .ش1299به سـال  اي اروپایی ه وزارتخانه

عالوه .همجواره، ترکیه و کشورهاي غیرانگلستان، روسی :ر بخش بودجدید شامل چها ۀوزارتخان

پشتیبانی شامل امور بازرگانی، تشریفات، ترجمه و رمز، آرشـیو   ةدایر پنج ،بر چهار بخش مذکور

  .و حسابداري نیز به وزارت امور خارجه جدید منضم گردید

عصـر   هـاي دیپلماتیـک در    ی از هیـأت پـذیرای  استقبال و نحوة آداب تشریفات،بارة اما در

 ايمیرزا علی خان مقـدم مراغـه   ، ازتشریفات چهکتاب و اندك است. پراکنده موجود قاجار اطالعات

اسـت.   هـاي دیپلماتیـک   اسـتقبال و پـذیرایی از هیـأت    آداب در باب تشـریفات،  يسودمندخذ أم

 اعتمادالسـلطنه پسرش  ، بلکه از قلمالدولهخود حاجب مل است که نثر و نگارش متن اثر نه ازحتم

باشد، زیرا در مآخذ موجود از تحصیالت او سخنی به میان نیامده است. این اثر شامل ذکـر برخـی   

رسـد کـه مؤلـف    مـی افزاید و به همین سبب به نظر میوقایع تاریخی نیز هست که بر اهمیت آن 

/ 1374:2امـداد، (بدر آمیختـه اسـت    "قواعد تشـریفات "هاي تاریخی خود را  با موضوع یادداشت

  ارش درآورده است:نگ ا در دو قسمت به رشتۀر کتابمؤلف به هر حال،  .)379

  

  فصل 7قسمت اول مشتمل بر 

   فصل اول: در باب تشریفات تحویل حمل و سالم حضور مبارك در دیوانخانـه بـزرگ و

زم و اسامی اصحاب سالم که در وقت تحویـل دعـوت شـده بودنـد و سـایر لـوا       پوقا لیادر عسر

  عیدي. 

 فصل دوم: در باب پیشکشی والیات که در شب عید به حضور مبارك نقداً پرداخت شد

  .1273ئیل المرجب ئیالنبه تاریخ  یوم یکشنبه بیست و نهم شهر رجب

در آداب تشریفات وزراي دول متحابه و سفراي دول مزبور :فصل سوم.  

  .ازتشریفات شرفیابی کنیاز ملیکوف فرستاده و جانشین قفق- 1
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در باب سـواري موکـب همـایون بـه شـکارگاه و غیـره و ایـام توقـف در          :فصل چهارم

  .شکارگاه

فرمایی موکب همایون به ییالقات و ایام توقف و سـواري و وقایعـات   فصل پنجم: در تشریف

  اتفاقیه.

ـام   در باب ورود :فصل ششم مهمانان عزبا و قرار مخارج یومیه و تشریفات و انعامات ایشان و ای

  .توقف

  .1273الحرام   قعدهذي 25شنبه تشریفات مستر موره وزیرمختار انگلیس به تاریخ پنج- 1

الثـانی   جمادي 12شنبه تشریفات مسیو بارون پیشون وزیرمختار فرانسه به تاریخ پنج- 2

.1273ئیالن ئیل 

در تاریخ عزل و نصب حکام محروسه :فصل هفتم.  

(امیرمحمدقاسـم  1274االول  ربیـع  14تشریفات ولیعهدي امیرکبیر نظـام دوشـنبه   - 1

  .لیعهدي اووخان امیرنظام) و فرمان 

  

:قسمت دوم

اي است موسوم به قواعد و وقایع اتفاقیات در این دولت ابدمدت قاهره از اول  این کتابچه

شود به تشـریفات عیـد    که ابتدا رجوع می 1274دلیل سنۀ ئیل خیریتسال خجسته فال یونت

  :این کتابچه مشتمل است بر چند فصل .سعید نوروزي و اصحاب سالم  حضور مبارك و غیره

  :فصل اول

  .ر باب تعیین سالم: د1

)اصحاب سالم (با همان ترتیب قسمت اول: 2

عـت و  دوانـی و دادن خل رفتن بـه ییالقـات و شـکار و اسـب     فصول بعد مشتمل است بر

است. ن مسافرت به وقوع پیوستهتشریفات فوت ولیعهد و وقایعی که در حی
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  شود: می ، چنین آغاز1هایییادداشت تشریفات پس از چۀکتابمطالب 

مـدت   ست موسوم به قواعد تشریفات و وقایع اتفاقیات درین دولـت ابـد  ا اياین کتابچه«

کـه ابتـدا    1273تحویـل   دلیل، خیریـت  تهئیل خجس فال ئیالن اول سال خجستهالباهره از ةقاهر

با وجود »شود به تشریفات عید سعید نوروزي و اصحاب سالم به حضور مبارك و غیرهرجوع می

را نیز رعایت  ننوشته و ترتیببرخی فصول را  ، امافصل سخن به میان آورده 7در مقدمه از آنکه 

متحابه و سفراي مزبور و تشریفات  آداب تشریفات وزراي دول بارةفصل سوم دردر است.نکرده

  :بیان داشته است ین قفقازیه به حضور شاه مطالبیجانش ، فرستادةشرفیابی کنیاز ملیکوف

محمدحسن خان نایب ایشک آقاسی باشی با بیست نفر فـراش و  مقرب الحضرت العلیه «

مبارکـه و   نۀیکـی نایـب فراشـخا    ـکاله پولک و پنج نفر یساول و دو نفر نایـب   دو نفر شاطر بی

اظهـار  و با یک رأس اسب یراق مرصع به منزل کنیاز ملیکـوف رفتـه    ـدیگري نایب شاطرباشی  

یکصـد نفـر سـرباز دم    ایـد.   ی الجوانب همایون دعوت به حضور مبارك شدهدارد از جانب سنّمی

دویست نفـر بـه سـمت اطـاق     رصد نفر سرباز در میدان ارگ،اتخته پل ارگ سبزه میدان و چه

همـه بـه   ند،هسـت و دویست نفر به سمت دیوانخانه عدالت و توپچیانی که در جلـوي ارگ   نظام

حسن خان دمحم. خواهند آوردالیه احترامات عسکریه به عمل نظم ایستاده تا هنگام عبور معزي

الیه را اول خدمت جناب مستطاب اشرف امجد ارفع خواهد بـرد.  باشی معزينایب ایشک آقاسی

ر و االیـه را احضـ  يمعز الجوانب ملوکانه،یجناب اشرف امجد از جانب سنّجلس،بعد از انقضاي م

باشـی  محمدحسن خان نایب ایشک آقاسـی  هار خواهد شد که شرفیاب حضور همایون شوند.ظا

ایشان به ترتیب و نظمی که مقرر است به پیشگاه حضور مبـارك   منصبان صاحبالیه را با معزي

الیـه و  يمعـز  آورد،میباشی کفش خود را بیرون ایب ایشک آقاسیو در مقامی که نخواهند برد 

                                               
اخبار مصالحه انگلیس و ایران یوم چهارشنبه پنجم شهر شـعبان  «:در حاشیه صفحه نخست نسخه آمده است :براي نمونه .1

الملک به مرکز دولت علیه ایران به انجـام   الخاقان فرخ خان امین رسید. در پاریس توسط مقرب 1273ئیل سنه  المعظم ئیالن

  »محمدعلی میرزا به سن سی و چهار سالگی فوت شد.«؛»رسید.
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هایی که قبل از وقت براي خودشان تـدارك دیـده بیـرون خواهنـد آورد.     همراهان ایشان کفش

باشی عرض خواهد کـرد کـه عالیجاهـان همـراه جنـرال ملیکـوف از جانـب        نایب ایشک آقاسی

اندرون حضـور مبـارك اعلیحضـرت اقـدس      مآب جانشین قفقازیه کنیاز باراتنسکی شرفتلجال

  اند.شده ـ روحنا فداه ـهمایونی شاهنشاه 

خواهـد ایسـتاد.   ترمه در رواق همایون لی خان قوللرآقاسی با جبۀق الخاقان مرتضیمقرب

قلـی خـان   الخاقـان مرتضـی  مقـرب فرهاد میرزا و نواب احمد میـرزا،  نواب نواب اعتضادالسلطنه،

منعقـد  ه و با چند نفر از یوزباشـیان و غـالم پیشـخدمتان سـالم خـاص      قوللرآقاسی با جبه ترم

 شـوند، ذریعـۀ   شرفیاب حضور مبـارك مـی  خواهند کرد. عالیجاه ینال همراه جنرال ملیکوف که 

مآب جانشین قفقاز را خودش عرض خواهد کرد و سرکار اعلیحضـرت همـایون بـه     جناب جاللت

الیـه بگرفتـه و بعـد از     که ذریعه را از دسـت معـزي  جانب وزیر امور خارجه اشاره خواهد فرمود 

شـرفیاب حضـور نـواب    همـان اجـزا و ترتیبـی کـه آمـده بودنـد،       همرخصی از حضور همایون ب

جـات و  رینی و چاي و میوهیشده، شربت و ش ـ  روحی فداه ـمستطاب امیرکبیر با احتشام نظام  

نموده، از آنجا شـرفیاب خـدمت   الیه حاضر بود صرف  حلویات که در منزل نواب مستطاب معزي

همان اجزاء و ترتیـب بـه منـزل    ، بانواب واال مظفرالدین میرزا شده، شربت و چاي صرف نموده

  .»خود معاودت خواهند نمود

ورود مسـتر مـوره وزیرمختـار دولـت     و آداب تشـریفات   به تفصیل به نحـوة فصل ششم  

  است: اختصاص یافته،انگلیس که بعد از مصالحه به ایران آمد

رئیس مستقبلین بـوده و جهانگیرخـان سـرتیپ یـک نفـر      الملک قلی خان سیف عباس«

یوزباشی با پنجاه نفر غالم و محمود خان کالنتر از جانب اعلیحضـرت همـایون و محمـود خـان     

سرهنگ از جانب جناب مستطاب اشرف امجد و میرزا عبدالغفارخان  از طرف وزیر امور خارجـه  

لیکن رئیس مستقبلین همه  ،د... در کمال ترتیب و نظم وارد شهر خواهند شدان رفته به استقبال

جا باید همدوش با جناب وزیرمختار روانه شوند و مستقبلین دیگر به قاعده و ترتیـب در پشـت   



1392، تابستان 55، ش 14، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ140

 در مصاحبت نمایند. قدري به دروازه شهر مانده، سبقت آنکه در عرض راه مزاحمت کرده،سر بی

خـود حاضـر خواهنـد بـود کـه تـا دم        منصبان صاحبر شاطر هریک با نفر فراش و ده نف ستیب

 خـود پـیش آمـده،    منصـبان  صـاحب سفارتخانه پیشاپیش جناب مشارالیه باشند که هریـک بـا   

  رند ارباب توقع زحمت به جناب وزیر مختار بدهند.اباش و نگذدور

وده نگذارنـد کـه   و فقیـر را ممانعـت نمـ    مال کالنتر دارالخالفه قدغن خواهد کرد که درویش،

را  هـا  گـودال را مفـتح و آب و جـارو نمـوده و چالـه و      هـا  کوچهزحمت به جناب وزیرمختار بدهند و 

هنگام عبور وزیرمختار بـه نظـام صـف     ،اند ایستادهمسطح نمایند و آنها که تماشاچی و در سر معبرها 

ن قدغن خواهند کرد کـه  امیرتوما محمدخانبایستند و داخل همدیگر نشوند. مقرب الخاقان کشیده،

هـاي پـاکیزه    که در آنجا فرود خواهد آمد بـا لبـاس  با یک نفر یاور در دم سفارتخانه یکصد نفر سرباز 

سـربازان   حاضر باشند که در هر دو جا احترامات عسکریه که معمولی ورود سفراست به عمل آوردند.

  ن در آب زدند.باش کرده، کالً پیش خشک نموده باالیامزبور در هر دو جا حاضر

بعد از ورود به سفارتخانه، امیرتومان ده نفر سرباز و یک نفر وکیل معین خواهند کرد که 

در منزل جناب مشارالیه مشغول قراولی و احترام باشند و این همان قراول دایمی اسـت کـه در   

از  اگرچه معمول ده نفر بود، جنـاب وزیـر مختـار بـه ایـن جهـت       ،سفارتخانه حاضر خواهند بود

جناب مستطاب اشرف امجد خواهش نمود که چون در سفارتخانه قلهـک منـزل داریـم، قـراول     

الیه مـادام توقـف   الخواهش جناب مشـار  نفر وکیل. حسبمعمولی را چهل نفر قرار بدهیم با یک 

  قلهک چهل نفر قراول آنجا خواهد بود.

قنـد روسـی بـه    الخاقان خاطر اعلیحضرت شاهنشاهی ده خوانچه شـیرینی نقـل و    مقرب

ورود سفراسـت در سـفارتخانه قبـل از وقـت حاضـر خواهـد کـرد کـه دلیـل          طوري که معمول

آمد و تبریک جناب مشارءالیه باشد و پنج مجموعه حلویات مخصوص هم از جانب جنـاب    خوش

اشرف امجد اکرم [ناخوانا] فراشخانه خودشان فرستاده خواهد شد. مسـتوفیان عظـام بـا لبـاس     

نزل جناب وزیرمختار قبل از وقت حاضر خواهند بود که از جانب همایون رسـم بـه   درباري در م
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ابوالقاسم مستوفی، میرزا تقی نوري و میرزا نصـراهللا   رزایم نقی، تصرفات به عمل آورند. میرزا علی

  مختار از براي پذیرایی سفارت حاضـرند  کرمانی مستوفیانی که قبل از وقت در منزل جناب وزیر

  روند.میکشیدند خداحافظی کرده قلیان که 

بعد از ورود جناب وزیرمختار به خانه سفارت خودشان به موافق عهدنامۀ جدید بـه نـیم   

جناب مستطاب اشرف امجد معظم صدارت عظمی وارد منـزل جنـاب وزیرمختـار     ،ساعت فاصله

واهند شـد و  فرماي دارالصداره خ شده و تجدید ارادت نمودند. بعد از صرف قهوه و غلیان تشریف

  ...مختار خواهد بود که باالتفاق شرفیاب حضور مبارك شوند منتظر ورود جناب وزیر

الخاقان شهبازخان قوریساول باشی با بیست نفر غالم و سـه   مقرب یست و هفتمروز یکشنبه ب

نمایـد کـه از جانـب     قلهـک رفتـه، اظهـار مـی     بل خاصه همایونی ... به سفارتخانۀرأس اسب از اصط

که نزدیـک بـه قریـۀ نیـاوران شـدند، ایـن        اید. همین الجوانب همایون دعوت حضور مبارك شدهسنی

اپیش جنـاب ایلچـی تـا    الیه پیشواهند بود که محض ورود جناب مشاراشخاص در بیرون ده حاضر خ

 مبارکه بیایند و دورباش کنند و نگذارند کـه کسـی در سـر راه جنـاب ایلچـی آمـده،       درب دیوانخانۀ

مبارکـه   خانـۀ عالیجاه شـهبازخان، وزیـر مختـار را وارد کشـیک     جات فراشخانۀ ساند. عملهمزاحمت ر

یل ذیل با لباس رسـمی در  مدار از قرار تفص در حالتی که چند نفر از امراي دربار گردون ،خواهد نمود

نجر (با خباشی  الخاقان ایشک آقاسی حاضر خواهند بود که پذیرایی نمایند: مقرب مبارکهخانۀ کشیک

الخاقان محمدخان امیرتومان بـا نشـان و حمایـل،     لشکر، مقرب الخاقان وزیر و شرابه و مرصع) و مقرب

الدوله بـا نشـان و حمایـل، عالیجـاه میـرزا عبـاس خـان، عالیجـاه شـهبازخان،           الخاقان حاجب مقرب

  همراه وزیرمختار [ناخوانا]. منصبان صاحب

سلطانی حاضر  هاي پاکیزه جلو عمارت مبارکۀ لباسچهارصد نفر سرباز با یک نفر یاور با 

خواهند بود که هنگام عبور وزیرمختار احترامات عسکریه به عمل آورند. چون جناب ایلچی نامه 

از صـرف قهـوه و   همراه داشته، با نهایت احترام نامۀ سربازان مزبور کالً پیشـکش نمودنـد. بعـد    

ه کـه جنـاب   ، به خاکپاي مبـارك عرضـه داد  باشی رفتهمبارکه  قوریساول خانۀغلیان در کشیک
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  نمایند.مبارکه حاضر بوده، مراجعت می خانۀوزیرمختار در کشیک

باشی، جناب  ایشیک آقاسی ]باشی از حضور مبارك، [محمدناصرخانبعد از مراجعت قوریساول

یون ایشان با ترتیب و نظمی که مقرر اسـت بـه پیشـگاه حضـور همـا      منصبان صاحبمختار را با  وزیر

آورد، البته جناب وزیرمختـار بـا    باشی کفش خود را بیرون می خواهد برد. در حالی که ایشیک آقاسی

هایی کـه قبـل از    ایشان به مالحظۀ رعایت احترام و رسم و قاعده سوابق اوقات کفش منصبان صاحب

  اند بیرون آورده، به حضور مبارك مشرف خواهند شد.وقت از براي خود تدارك دیده

باشی عرض خواهد کرد که جناب مستر موره، وزیرمختـار و   الخاقان ایشیک آقاسی بمقر

بـا] نامـه   [جهت] تهیه تکمیل روابط مـودت و رفـع مـراودت،   [ایلچی مخصوص دولت انگلیس،

مودت عالقۀ اعلیحضـرت پادشـاه ذي جـاه انگلـیس شـرف انـدوز حضـور مبـارك اعلیحضـرت          

  شاهنشاهی شدند.

اشی و مرتضی خان قوللرباشی و چهل نفـر غـالم پیشـخدمت بـا     ب مهدي خان پسر کشیکچی

لباس فاخر در پایین تاالر در سالم حضور مبارك از دو طرف صف کشـیده، ایسـتاده خواهنـد بـود و     

باشی و غیره در سالم حضـور  نظام از سرتیپ و سرهنگ و نایبان آجوادان منصبان صاحبهمچنین از 

  مبارك خواهند بود.

نـواب شـاهزادگان کـه حامـل      ،اق حضور مبارك ایستاده خواهند بوداشخاصی که در اط

الدوله، فرهاد میرزا [معتمدالدوله] با شمشیر مرصع و  ةاسباب جواهر بودند: نواب فیروز میرزا نصر

الخاقـان [محمدناصـرخان] ایشـیک     الملـک، مقـرب   [میرزا کاظم خان]  نظام ] جنابسایر [افراد

الخاقان [میرزا داود خان] وزیـر   ] جناب وزیر دول خارجه، مقربآقاسی باشی، [میرزا سعید خان

  الدوله. الخاقان [حاجی علی خان] حاجب لشکر و  مقرب

جدید قرار بـر ایـن شـده اسـت کـه هنگـامی کـه جنـاب وزیرمختـار           چون در عهدنامۀ

الیه متفقـا  مسـتطاب امجـد بـه اتفـاق جنـاب مشـار       شوند، جنـاب اندوز حضور مبارك میشرف

مبارکـه حرکـت    خانـۀ که جناب وزیرمختار در کشـیک  نب حضور مبارك شوند، لهذا همیشرفیا
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کرد، جناب مستطاب صدارت عظمی با لباس درباري و عالمت صدارتی از قبیل عصاي مرصـع و  

مکلل و نیز مروارید در کریاس مبارکه حاضر شده،  هاي الوان با شرابۀمتعدد و حمایلهاي  نشان

مبارکه جناب مستطاب تقـدم جسـته، از خیابـان خلـوت      چی به دیوانخانۀب ایلهنگام ورود جنا

شـد.  باشی جناب ایلچی را از حضور برده، عرض کـرده، احضـار مـی    تشریف ببرد. ایشیک آقاسی

محض شرفیابی  ..اول با جناب مستطاب متفقاً وارد تاالر حضور مبارك شدند. ،وارد اطاق [شده]

در گوشـۀ مسـند    -دام اجاللـه   -ب صـدارت عظمـی   اذن جلوس مرحمت شد و جناب مسـتطا 

همایون اذن جلوس یافت و به شاهزادگان مقدم جناب ایلچی مأموریت خود را به زبـان فارسـی   

عرض کرده، نشست و نامۀ اعلیحضرت پادشاه انگلیس را که در میان مجموعۀ طـال و در دسـت   

به حضور مبارك تسلیم نمـود و   دبی الیه گرچه یداًسفارت بود، خود مشار منصبان صاحبیکی از 

الیه بعد از گرفتن   اعلیحضرت همایون نامه را اگر چه به جناب نظام الملک سپرده و جناب معزي

  تر به کرسی همایون ایستادند. نامه قدري نزدیک

ن آن در تشریفات و آیـی بارةدر یاطالعاتعالوه برآنکه تشریفات  چۀکتابالدوله در  حاجب

براي رعایت اصول دیپلماتیـک در   به تربیت اشخاصیی هم ها اشاره دهد، میعصر خود به دست 

شـناخت   بـراي ایـن اثـر   . کرده اسـت هاي خارجی  چگونگی رفتار و سخن گفتن با افراد و هیأت

و اصطالحات دیوانی رایج آن عصر نیـز  امکنه و  اعالم جغرافیاییالقاب و مناصب، ،رجال درباري

  است. سودمند

  

  نتیجه

اگرچـه در طـول    ،ناصرالدین شـاه درباریان مورد اعتماد از  ،الدوله ا علی خان حاجبمیرز

حیات خود مشاغل مختلفی بـه عهـده داشـت و اقـدامات عمرانـی متعـددي انجـام داد و آثـار         

در ا و میرزا آقاخـان نـوري،   با مهدعلی به سبب همدستیاز خود به یادگار گذاشت، اما  گوناگونی
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 فرزندش، محمدحسـن . ، خوشنام نیستمیرزا تقی خان امیرکبیر و سرانجام قتل وي مخالفت با

اکنـون دو   سال صادقانه خدمت کـرده اسـت.  60پدرش که  خان اعتمادالسلطنه بر این نظر بود

 تشـریفات،  بارةیی که درها اثر از وي در دست است: یکی سفرنامۀ او به حج و دیگري یادداشت

هـاي   فصـل  شـامل و  نوشـت هاي دیپلماتیک در عصـر قاجـار    استقبال و پذیرایی از هیأت آداب

تـاریخی   یپلماتیک و تشریفات را در آن دورةیی از آداب دها تواند گوشه این اثر می. مختلف است

  .کندروشن 
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  و مآخذ منابع

  نسخه خطی

، کتابخانه وزارت امـور  125، شماره ثبت 6310فات، شماره کتابت اي، میرزا علی خان، کتابچه تشریمقدم مراغه

  خارجه

  

  هاکتاب

  خوارزمی :تهران ،و ایران ریرکبیام )،1355(دونیفرآدمیت، 

  مؤسسه اسماعیلیان قم: ، الی تصانیف الشیعه عهیالذر ق)،1408(یطهرانآقابزرگ 

  : امیرکبیرتهران ایرج افشار، :وشش، به کروزنامه خاطرات)، 1376خان (اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

، میرهاشـم محـدث  نـوایی و  نیعبدالحسـ  :حیتصـح به ،البلدان ةمرآ )،1368، محمدحسن خان (اعتمادالسلطنه

  : انتشارات دانشگاه تهرانتهران

: تهـران  تصحیح: محمداسماعیل رضـوانی، به ، منتظم ناصري خیتار )،1363خان (محمدحسن اعتمادالسلطنه،

  دنیاي کتاب

  روزبهان :تهران ، به تصحیح:  محمد مشیري،صدرالتواریخ)، 1357خان (محمدحسن عتمادالسلطنه،ا

 میکـر  :، بـه کوشـش  الدولـه  مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امین)، 1358خان (فرخ الدوله غفارى،  امین

: انتشارات مرکز نشر دانشگاهیتهران اهللا روشنی (زعفرانلو)، اصفهانیان و قدرت

  ار، تهران: زوشرح حال رجال ایران)، 1374(يمهد، بامداد

  )، به کوشش: ایرج افشار، تهران: اساطیر1363(رانیاچهل سال تاریخ 

انتشارات هـدایت بـا همکـاري انتشـارات      :، تهرانسیاستگران دوره قاجار)، 1354احمد (خان ملک ساسانی، 

  بابک

  نشر نی: تهران ه کوشش: حسین خدیوجم،، باالخبار ناصري قیحقا )،1363محمدجعفر (خورموجى، 

  نشر نو :تهران ، ترجمه: حسین ابوترابیان،خاطرات لیدي شیل، )1362(م.ل. ، لیديلیش

مقدمـه: محمـد   بـا  ،سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی به روسـیه )، 1363هـادي (  رزایم علوي شیرازي،

کتاب يایدن :تهران گلبن،

 : عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي،   ترجمـه  ،سیاسی کنت دو گوبینو از ایران ياهگزارش )،1370آرتور ( گوبینو،

جویا :تهران

، با مقدمه عباس اقبال آشتیانی، بـه کوشـش:   آراحال عباس میرزا  ملک شرح )،1355میرزا (آرا، عباس ملک

: بابک تهران عبدالحسین نوایی،

  شر دانشگاهیمرکز ن: تهران ،تاریخی تهران يایجغراف ،)1381محسن ( معتمدي،
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  انجمن آثارومفاخر فرهنگی :، تهرانهاي فارسیکتاب فهرستواره )،1374احمد ( منزوي،

يا سسه فرهنگی منطقه، تهران: مؤهاي خطی فارسی فهرست نسخه)، 1353احمد ( منزوي،

  : توستهران ابوالقاسم سري، :ترجمه ،سفرنامه )،1348(مزیجموریه، 

با نظري اجمالی به  میالدي1858تا سال  ایران از ابتداي قرن نوزدهم خیتار )،1348گرانت (رابرت واتسن،

  تهران: امیرکبیر.وحید مازندرانی،غ :ترجمه ،اي که به استقرار دولت قاجار منجر است وقایع عمده
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال چهاردهم، شماره 55ـ تابستان 1392، صص 146-129

میرزاعلیخان مقدم مراغهای و کتابچه آداب دیپلماتیک در عصر قاجاریه

نادره جلالی


· چکیده

میرزا علی خان مقدم مراغهای، از امرای دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه، ملقب به حاجبالدوله، ضیاءالملک، صنیعالدوله و اعتمادالسلطنه، در طول حیات خود مشاغلی چون فراشباشی، حکومت خوزستان و لرستان، وزارت عدليه و وزارت وظايف و اوقاف را بر عهده داشت. میرزا علی خان اگرچه به سبب مشارکت در قتل میرزا تقی خان امیرکبیر خوش نام نیست، اما اقدامات عمرانی وی چشمگیر بوده است. او دستی هم در تألیف داشت و آثاری همچون سفرنامة حج / مکه و کتابچة تشریفات از او بر جای مانده است. از آنجا که در بارة تشریفات، آداب استقبال و نحوة پذیرایی از هیأتهای دیپلماتیک در منابع عصر قاجار اطلاعات و آگاهیهای موجود اندک و پراکنده است، کتابچة تشریفات از مآخذ سودمند در این باب به شمار میرود. در مقالة حاضر نخست به شرح حال وی و سپس کتابچة تشریفات پرداخته خواهد شد.

· واژگان کلیدی: 

قاجاریه، میرزا علیخان مقدم مراغهای (اعتمادالسلطنه)، کتابچه تشریفات، آداب دیپلماتیک

خاندان میرزا علی خان مقدم مراغه ای، از طوايف کرد ساکن در مراغه و زنجان (اعتمادالسلطنه، 1367: 2)، از زمان صفويه وارد کارهای دولتي شدند و در سپاه به خدمت پرداختند. از آنجا که آنها در جنگهاي آن دوران، به ویژه جنگهای ایران و روس پيشقدم بودند، به «مقدم مراغهای» شهرت یافتند (خان ملک ساسانی،1354: 169،179).

وقتی حسین خان مقدم مراغهای، پدر میرزا علی خان، به دربار عباس میرزا نایبالسلطنه راه مییافت، میرزاعلیخان 10 سال بیشتر نداشت و غلامبچة مخصوص محمد میرزا ولیعهد و محمد شاه بعدی شد (بامداد، 1374: 2/ 374). با انتصاب پدر به منصب پیشخدمتباشیگری نایبالسلطنه و بعد محمد میرزا ولیعهد، میرزا علیخان نیز به نیابت وی گمارده شد و مدتی سمت صندوقداری یافت. چون محمد شاه بر تخت سلطنت جلوس کرد، علی خان همراه او به تهران آمد و بعد به سمت نظارت و خوانسالاري دربار منصوب شد و لقب خاني گرفت. همچنین برای تأمين مخارج آشپزخانة شاهي، حکومت کاشان، تهران و بلوکات اطراف به او واگذار شد (اعتمادالسلطنه،1363: 3/1582،1583). میرزا علی خان همواره از حمایت و پشتیبانی مهدعليا ملکه و همسر محمدشاه برخوردار بود، اما در سال 1261ق. بر اثر شکایت فاطمه خانم چهريقي، همسر دوم محمد شاه و مادر عباس میرزا ملک آرا، به سوء استفاده از اموال وی متهم شد. حاج میرزا آقاسی در یکی از مراسلات خود در همین ایام با محمد شاه، در این باره به وی نوشت: «در باب علی خان ناظر عرض میشود پدرش به جهت خلاف با بنده رفت و در مراغه وفات یافت و خودش به واسطه خیانت به مال پادشاه دینپناه ـ روحنا فداه ـ رفتار آمد. زیادتر نترسانند که او هم تلف شود همه مالها از بین میرود. به آرام و استادی مالها را از او بخواهند» (ملکآرا، 1355: 23).

بنابراین، علی خان از شغل نظارت معزول و  اموالش نیز مصادره شد (بامداد،1374: 2/374). او از بیم جان در قم بست نشست، اما صدرالممالک اردبیلی حاکم قم، به دستور محمدشاه با نیرنگهایی او را از بست بیرون آورد و با غل و زنجیر به تهران فرستاد. وی مدتي زندانی بود، تا آنکه عاقبت با وساطت حاج میرزا آقاسی رهایی یافت؛ آنگاه به عتبات عاليات رفت و تا هنگام مرگ محمدشاه در آنجا ماند. به نوشتة محمدحسن خان اعتمادالسلطنه: «سه سال قبل از فوت محمدشاه که پدرم خوانسالار بود، به واسطه تهمتي مردود شد و از وحشت هشت ساعته از نياوران شميران به قم آمد و در جوار حضرت معصومه بستي شد، اما به دستور شاه او را از بست بيرون کشيده و مغلولا به تهران برگرداندند. پدرم يکسال در زندان ديوان به زنجير بود اما خونش نريختند و بعد مرخص عتباتش نمودند» (اعتمادالسلطنه، 1376: 637).

علی خان سرانجام با حمایت مهدعلیا به ایران بازگشت و در تبریز نزد وی و ناصرالدین میرزا ولیعهد ساکن شد. بنا بر نوشتة عباس اقبال آشتیانی «علی خان همراه مادر محمد شاه به مکه رفت و برای محرمیت او را صیغه کرد. اما بعد از بازگشت از سفر مکه، در تبریز خود را علی رغم وجود مادر عباس میرزا ملک آرا، به مهدعلیا نزدیک ساخته به طوری که  همراه او به تهران آمده و چون محمدشاه دار فانی را وداع گفت و مهدعلیا  موقتا زمام امور را در دست گرفت، او را ناظر خود و مأمور وصول مالیات گیلان کرد» (ملک آرا، 1355:23).

او در مدت کوتاهی نظم را برقرار کرد، مالیات هنگفتی از مردم آنجا گرفت و به تهران بازگشت. در سال 1265ق. به فرمان امیرکبیر فراشباشی شد و در این سمت، فراشهاى دولتى را با نشاندار كردن كلاه و اسلحه و لباس، از دیگر فراشهاى معمولى متمایز كرد و بدین ترتیب، دستة فراش سواره ایجاد شد. به نوشتة عباس اقبال آشتیانى، سبب حمایت امیركبیر از علیخان و دادن لقب حاجبالدوله به وى، نقش او در فرو نشاندن شورش افواج آذربایجانى مقیم تهران بود (ملکآرا،1355: 19).

علی خان در سال 1267ق. اداره و اختیار كلیة عمارات دیوانی را در دست گرفت: اداره امور باغها، مهمانخانه، معمارخانه، سرایدارخانه و خیاطخانة دولتى، امور تشریفات سفیران دولتهاى خارجى، محصِّلى وجوهات خزانه اندرون و حكومت ناحیة خوار. او در سال 1268 ق. در ماجراى تیراندازی به ناصرالدینشاه، ملا شیخعلى ترشیزى، از پیروان باب و از عاملان اصلى تیراندازی را دستگیرکرد و به قتل رساند (اعتمادالسلطنه، 1363: 3 / 1584/ بامداد، 1374: 2/ 384).

اما میرزا علی خان با وجود محبتهای امیرکبیر، با مهدعلیا و میرزا آقا خان نوری همراه شد و در توطئة قتل او با آنان و کلنل شیل کاردار سفارت انگلیس و کلنل فرانت از افسرهای انگلیس مقیم ایران، همدست بود. او در سال 1268ق.پس از آنکه ناصرالدین شاه فرمان قتل امیرکبیر را صادر کرد، بیدرنگ و شبانه خود را به فین کاشان رساند و حکم را اجرا کرد (خورموجی، 1344: 105-104/ شیل، 1362: 226). 

فرزند وی اعتمادالسلطنه، متن حکم قتل امیرکبیر را  در روزنامة خاطرات خود آورده است: «چاکر آستان ملائک پاسبان فدوي خاص دولت ابد مدت حاجعليقليخان پيشخدمت خاصه فراشباشي دربار سپهر اقتدار مأموريت داد که به فين کاشان رفته ميرزا تقيخان فراهاني را راحت نمايد و در انجام اين مأموريت بينالاقران مفتخر و به مراحم خسرواني مستظهر بوده باشد». ( اعتماد السلطنه، 1376)

میرزا علی خان خود، در نامهای به فرزندش ادیب الملك به این جنایت اعتراف کرده است، اما کوشیده با طرح اتهام پناهندگی امیركبیر به سفارت روس، کار خود را توجیه کند: «بحمدالله منظور را به اقبال سلطنت عظمی بجا آوردم چه مضایقه! به عقیدة مردم بدنام من شدم، شده باشم! مردم چه میدانند چه خبر بود؟» (چهل سال تاریخ ایران، 1363: 2 / 473)

با قتل اميرکبیر، عليخان مراتب ترقی را بیشتر پیمود و به پیشنهاد میرزاآقاخان نوری لقب حاجبالدوله یافت و یک قبضه قمع مرصع گرفت. کنت دو گوبینو نیز به تقاضای میرزا آقا خان نوری، از سوی دولت فرانسه، به او نشان درجه دوم لژیون دونور داد (گوبینو، 1370: 129،137).

ناصرالدین شاه در سال 1274ق. ترتیب و انتظام و نظارت در امور جشن ولیعهدی محمدقاسم میرزا را به میرزا علی خان سپرد (بامداد،1374:2/ 377)، اما در 1275ق. سه روز پس از عزل میرزا آقا خان نوری، او نیز به جرم تصرف در اموال دولتی و همکاری با او به فرمان ناصرالدین شاه از منصب حاجبالدولگی معزول شد و حدود یک سال مغضوب و در گلپایگان تبعید بود، تا اینکه در ذیالحجه همان سال در سلام روز عید اضحی با وساطت مهدعلیا مورد عفو قرار گرفت؛ به ضیاءالملک ملقب شد و  حکومت خوزستان را نیز به او سپردند و در سال 1276ق. حکومت لرستان را نیز بر قلمرو حکومتی او افزودند. سپس منصب امیرتومانی گرفت و تا اواخر سال 1277ق. حکومت این نواحی را بر عهده داشت.  چون شماری از طوایف خوزستان و اهالي شوشتر بر اثر ستمگریهای وی سر به شورش برداشتند،  ناگزیر مدت چهار ماه در قلعة سلاسل  اقامت گزید (چهل سال تاریخ ایران، 1368: 2/ 46 - 45)، سپس به تهران احضار شد (اعتمادالسلطنه، 1357: 244)، اما نه تنها از این سمت کنار نرفت، بلکه لقب صنيعالدوله گرفت و در سلک وزرای دربار و اجزاء دارالشورای دولتی درآمد. در سال 1278ق. مدتی  سمت وزارت عدليه داشت. در 1279 ق. "اعتمادالسلطنه" شد و تا اواخر 1281 ق. در سمت وزارت عدلیه باقی ماند.  در همین سال از کار بر کنار و مبلغ صد هزارتومان نیز جريمه شد (بامداد، 1374: 2/ 378 / اعتمادالسلطنه،1376:1084). سپس به جای میرزا مصطفی افشار بهاءالملک به وزارت وظايف و اوقاف رسید. او در این سمت، «دستورالعمل» را که ظاهراً نخستين «قانون قضايي» دورة قاجار بود، تدوين کرد و به امضاي شاه رساند. در سال 1283 ق. علاوه بر وزارت وظایف و اوقاف، ادارة حکومتی همدان را نیز بر عهده گرفت.

حاج عليخان سرانجام در ربيعالاول سال 1284 ق. در خانه سیّدجمارانی ناظمالعلماء درگذشت و در حرم حضرت معصومه (س) در قم به خاک سپرده شد (بامداد،1374: 2/ 379). محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در باب عاقبت کار پدر خود نوشته است: «چنانکه پدر بيچارة من همينطور با صداقت خدمت کرد. عاقبت بعد از شصت سال خدمت به جد و پدر و خودش بي کفن مرد» (بامداد، 1374: 378/2).

اقدامات عمرانی علیخان چشمگیر بود، از آن جمله است: توسعه و تزئین صحن حضرت عبدالعظیم و مطلا کردن گنبد آن، احداث عمارتی جدید در جنب عمارت اندرونی سلطنتی در دارالخلافه مشتمل بر هشتاد و دو باب اتاق تحتانی و فوقانی، احداث باغ و عمارتی وسیع در دوشان تپه، ساختن سربازخانه و قراولخانههای شهر، تعمیر و بنای مجدد قورخانه و توپخانة محمره كه به سبب بالا آمدن آب در سال 1278 ق. تخریب شده بود، احداث سبزه میدان دارالخلافه تهران در سال 1269 ق. مرمت سدّ هویزه، احداث كارخانجات ریسمانریسی و كاغذ سازی در تهران و شكرریزی در مازندران، احداث عمارت سلطنتآباد، نياوران، خيابان ارک و عاليقاپوي شاهی (بامداد،1374: 2/378). احداث عمارت بادگیر را نیز به وی نسبت داده اند (معتمدی، 1381:178 و 100).

از دو اثر میتوان دریافت که حاجعلیخان مقدم مراغهای دستی نیز در تألیف داشته است: سفرنامهای از سفر حج وی باقی مانده که آن را در سال 1263 ق./ 1836م. نگاشته است. این اثر که مؤلف الذریعه از آن با عنوان «سفرنامة بیتالله» یاد کرده (آقابزرگ طهرانی،1408ق: 12/ 186)، مشتمل است بر شرح سفر وی در همراهی مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه به عتبات عالیات، دمشق و مکه و مدینه. او در این سفر، از مهدعلیا بارها بیمهری و بیتوجهی و کملطفی دید، تا آنجا که برای جبران بیپولی و تأمین هزینة سفر  ناچار شد اسباب خود را به مبلغ دوازده تومان به حراج بگذارد. میرزا علی خان سرانجام در 26 جمادیالاول وارد تبریز شد. سفرنامة او را، آقا سیّدحسین نامی بر اساس وصیّت اشرفالسلطنه همراه یکصد و پنجاه جلدکتاب خطی دیگر در سال 1334ق. وقف «کتابخانه مبارک رضویه» کرده است. اصل این سفرنامه به دستور محمدحسنخان اعتمادالسلطنه، فرزند مؤلف استنساخ شده است، اما تاریخ کتابت نسخة کنونی، 1336ق. است (منزوی، 1374:1/ 105،124/ همان، فهرست نسخههای خطی فارسی، 1353: 6 /  4031).

از علی خان حاجبالدوله اثر دیگری با نام کتابچة تشریفات در دست است که به نظر میرسد تاکنون از دید پژوهشگران پنهان مانده است. تنها نسخة شناخته شده از این کتاب، در کتابخانه و مرکز اسناد وزارت امور خارجه نگهداری میشود. نسخه به خط شکسته تحریر شده و بر آن یادداشتی از دکتر مهدی بیانی موجود است. 

تشریفات در ایران 

تشریفات در ایران تاریخی دیرین دارد: نقوش، سنگنوشتهها و حجّاریهای بازمانده نشان میدهد که رسوم خاصی برای آنچه اینک تشریفات گفته میشود، وجود داشته است. آداب و رسوم تشریفات در دوره ساسانی تفصیل خاصی داشت و حتی تقلیدی از آن به دوره خلفای بنی امیه و بنی عباس هم رسید.

در دوره حکومت مغولان و ایلخانان  مقام رئیس تشریفات با نام "سالاربار" و "پردهدار" شناخته میشد. در دوره صفویه «ایشیک آقاسیباشی» همان مقام بود و  تا پایان عصر قاجار همچنان برقرار ماند و بعدها به «رئیس تشریفات دربار» تغییر یافت. بنابراین، در همة ادوار تاریخ ایران، این مقام نفوذ و منزلت خاصی داشت و گاه مقدمه دسترسی به مقامهای بالاتری بود. 

در ایران عصر قاجار به سبب ارتباط دیپلماتیک با سایر دول اروپایی و تأسیس کنسولگری، سفارتخانهها و دیگر اماکن سیاسی این ممالک در ایران و نیز سفرهای تنی چند از پادشاهان این سلسله به کشورهای اروپایی، آداب و آیین تشریفات ممالک اروپایی در ایران نفوذ و رواج یافت، نخست در سطوح درباری و سپس در میان دیگر اقشار و رجال درباری.

چنانکه از سفرنامههای این دوره برمیآید، پیش از تشکیل وزارت امور خارجه، آداب و تشریفات دیپلماتیک به امر شاه با تعیین میهماندار و هیأت میزبان برای سفرا و مأموران خارجی صورت میگرفت (موریه، 1368: 1/ 238،228-226 / واتسن، 1348: 225) و اهمال در کار تشریفات موجب تنبیهات سخت بود (علوی شیرازی، 1363: 48).

با گسترش روابط سیاسی ایران، نهادی به نام وزارت امور خارجه به سبك و سیاق وزارتخانههاي اروپايي به سال 1299 ش. با تشكيلاتي نسبتاً مفصل دوباره تأسیس شد. وزارتخانة جديد شامل چهار بخش بود: انگلستان، روسيه، تركيه و كشورهاي غير همجوار. علاوه بر چهار بخش مذكور، پنج دايرة پشتيباني شامل امور بازرگاني، تشريفات، ترجمه و رمز، آرشيو و حسابداري نيز به وزارت امور خارجه جديد منضم گرديد.

اما در بارة تشریفات، آداب استقبال و نحوة پذیرایی از هیأتهای دیپلماتیک در  عصر قاجار اطلاعات موجود پراکنده و اندک است. کتابچه تشریفات، از میرزا علی خان مقدم مراغهای مأخذ سودمندی در باب تشریفات، آداب استقبال و پذیرایی از هیأتهای دیپلماتیک است. محتمل است که نثر و نگارش متن اثر نه از خود حاجبالدوله، بلکه از قلم پسرش اعتمادالسلطنه باشد، زیرا در مآخذ موجود از تحصیلات او سخنی به میان نیامده است. این اثر شامل ذکر برخی وقایع تاریخی نیز هست که بر اهمیت آن میافزاید و به همین سبب به نظر میرسد که مؤلف یادداشتهای تاریخی خود را  با موضوع "قواعد تشریفات" در آمیخته است (بامداد،1374:2/ 379). به هر حال،  مؤلف کتاب را در دو قسمت به رشتة نگارش درآورده است:

قسمت اول مشتمل بر 7 فصل

· فصل اول: در باب تشریفات تحویل حمل و سلام حضور مبارک در دیوانخانه بزرگ و سر در عالیقاپو و اسامی اصحاب سلام که در وقت تحویل دعوت شده بودند و سایر لوازم عیدی. 

· فصل دوم: در باب پیشکشی ولایات که در شب عید به حضور مبارک نقداً پرداخت شد به تاریخ  یوم یکشنبه بیست و نهم شهر رجبالمرجب ئیلانئیل 1273.

· فصل سوم: در آداب تشریفات وزرای دول متحابه و سفرای دول مزبور.

1- تشریفات شرفیابی کنیاز ملیکوف فرستاده و جانشین قفقاز.

· فصل چهارم: در باب سواری موکب همایون به شکارگاه و غیره و ایام توقف در شکارگاه.

· فصل پنجم: در تشریففرمایی موکب همایون به ییلاقات و ایام توقف و سواری و وقایعات اتفاقیه.

· فصل ششم: در باب ورود مهمانان عزبا و قرار مخارج یومیه و تشریفات و انعامات ایشان و ایام توقف.

1- تشریفات مستر موره وزیرمختار انگلیس به تاریخ پنجشنبه 25 ذیقعدهالحرام  1273.

2- تشریفات مسیو بارون پیشون وزیرمختار فرانسه به تاریخ پنجشنبه 12 جمادیالثانی ئیلان ئیل 1273. 

· فصل هفتم: در تاریخ عزل و نصب حکام محروسه.

1- تشریفات ولیعهدی امیرکبیر نظام دوشنبه 14 ربیعالاول 1274(امیرمحمدقاسم خان امیرنظام) و فرمان ولیعهدی او.

قسمت دوم:

این کتابچهای است موسوم به قواعد و وقایع اتفاقیات در این دولت ابدمدت قاهره از اول سال خجسته فال یونتئیل خیریتدلیل سنة 1274 که ابتدا رجوع میشود به تشریفات عید سعید نوروزی و اصحاب سلام  حضور مبارک و غیره. این کتابچه مشتمل است بر چند فصل:

فصل اول:

1: در باب تعیین سلام.

2: اصحاب سلام (با همان ترتیب قسمت اول)

فصول بعد مشتمل است بر رفتن به ییلاقات و شکار و اسبدوانی و دادن خلعت و تشریفات فوت ولیعهد و وقایعی که در حین مسافرت به وقوع پیوسته است.

مطالب کتابچة تشریفات پس از یادداشتهایی
، چنین آغاز میشود: 

«این کتابچهای است موسوم به قواعد تشریفات و وقایع اتفاقیات درین دولت ابدمدت قاهرۀالباهره از اول سال خجستهفال ئیلانئیل خجستهدلیل، خیریتتحویل 1273 که ابتدا رجوع میشود به تشریفات عید سعید نوروزی و اصحاب سلام به حضور مبارک و غیره» با وجود آنکه در مقدمه از 7 فصل سخن به میان آورده، اما برخی فصول را ننوشته و ترتیب را نیز رعایت نکرده است. در فصل سوم در بارة آداب تشریفات وزرای دول متحابه و سفرای مزبور و تشریفات شرفیابی کنیاز ملیکوف، فرستادة جانشین قفقازیه به حضور شاه مطالبی بیان داشته است:

«مقرب الحضرت العلیه محمدحسن خان نایب ایشک آقاسی باشی با بیست نفر فراش و دو نفر شاطر بیکلاه پولک و پنج نفر یساول و دو نفر نایب ـ یکی نایب فراشخانة مبارکه و دیگری نایب شاطرباشی ـ با یک رأس اسب یراق مرصع به منزل کنیاز ملیکوف رفته و اظهار میدارد از جانب سنّی الجوانب همایون دعوت به حضور مبارک شدهاید. یکصد نفر سرباز دم تخته پل ارگ سبزه میدان و چهارصد نفر سرباز در میدان ارگ، دویست نفر به سمت اطاق نظام و دویست نفر به سمت دیوانخانه عدالت و توپچیانی که در جلوی ارگ هستند، همه به نظم ایستاده تا هنگام عبور معزیالیه احترامات عسکریه به عمل خواهند آورد. محمدحسن خان نایب ایشک آقاسیباشی معزیالیه را اول خدمت جناب مستطاب اشرف امجد ارفع خواهد برد. بعد از انقضای مجلس، جناب اشرف امجد از جانب سنّیالجوانب ملوکانه، معزیالیه را احضار و اظهار خواهد شد که شرفیاب حضور همایون شوند. محمدحسن خان نایب ایشک آقاسیباشی معزیالیه را با صاحبمنصبان ایشان به ترتیب و نظمی که مقرر است به پیشگاه حضور مبارک خواهند برد و در مقامی که نایب ایشک آقاسیباشی کفش خود را بیرون میآورد، معزیالیه و همراهان ایشان کفشهایی که قبل از وقت برای خودشان تدارک دیده بیرون خواهند آورد. نایب ایشک آقاسیباشی عرض خواهد کرد که عالیجاهان همراه جنرال ملیکوف از جانب جلالتمآب جانشین قفقازیه کنیاز باراتنسکی شرف اندرون حضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی شاهنشاه ـ روحنا فداه ـ شدهاند.

مقربالخاقان مرتضیقلی خان قوللرآقاسی با جبة ترمه در رواق همایون خواهد ایستاد. نواب اعتضادالسلطنه، نواب فرهاد میرزا و نواب احمد میرزا، مقربالخاقان مرتضیقلی خان قوللرآقاسی با جبه ترمه و با چند نفر از یوزباشیان و غلام پیشخدمتان سلام خاص منعقد خواهند کرد. عالیجاه ینال همراه جنرال ملیکوف که شرفیاب حضور مبارک میشوند، ذریعة جناب جلالتمآب جانشین قفقاز را خودش عرض خواهد کرد و سرکار اعلیحضرت همایون به جانب وزیر امور خارجه اشاره خواهد فرمود که ذریعه را از دست معزیالیه بگرفته و بعد از مرخصی از حضور همایون به همان اجزا و ترتیبی که آمده بودند، شرفیاب حضور نواب مستطاب امیرکبیر با احتشام نظام ـ روحی فداه ـ شده، شربت و شیرینی و چای و میوهجات و حلویات که در منزل نواب مستطاب معزیالیه حاضر بود صرف نموده، از آنجا شرفیاب خدمت نواب والا مظفرالدین میرزا شده، شربت و چای صرف نموده، با همان اجزاء و ترتیب به منزل خود معاودت خواهند نمود».

 فصل ششم به تفصیل به نحوة آداب تشریفات و ورود مستر موره وزیرمختار دولت انگلیس که بعد از مصالحه به ایران آمد، اختصاص یافته است: 

«عباسقلی خان سیفالملک رئیس مستقبلین بوده و جهانگیرخان سرتیپ یک نفر یوزباشی با پنجاه نفر غلام و محمود خان کلانتر از جانب اعلیحضرت همایون و محمود خان سرهنگ از جانب جناب مستطاب اشرف امجد و میرزا عبدالغفارخان  از طرف وزیر امور خارجه به استقبال رفتهاند... در کمال ترتیب و نظم وارد شهر خواهند شد، لیکن رئیس مستقبلین همه جا باید همدوش با جناب وزیرمختار روانه شوند و مستقبلین دیگر به قاعده و ترتیب در پشت سر بیآنکه در عرض راه مزاحمت کرده، سبقت در مصاحبت نمایند. قدری به دروازه شهر مانده، بیست نفر فراش و ده نفر شاطر هریک با صاحبمنصبان خود حاضر خواهند بود که تا دم سفارتخانه پیشاپیش جناب مشارالیه باشند که هریک با صاحبمنصبان خود پیش آمده، دورباش و نگذارند ارباب توقع زحمت به جناب وزیر مختار بدهند.

کلانتر دارالخلافه قدغن خواهد کرد که درویش، ملا و فقیر را ممانعت نموده نگذارند که زحمت به جناب وزیرمختار بدهند و کوچهها را مفتح و آب و جارو نموده و چاله و گودالها را مسطح نمایند و آنها که تماشاچی و در سر معبرها ایستادهاند، هنگام عبور وزیرمختار به نظام صف کشیده، بایستند و داخل همدیگر نشوند. مقرب الخاقان محمدخان امیرتومان قدغن خواهند کرد که یکصد نفر سرباز با یک نفر یاور در دم سفارتخانه که در آنجا فرود خواهد آمد با لباسهای پاکیزه حاضر باشند که در هر دو جا احترامات عسکریه که معمولی ورود سفراست به عمل آوردند. سربازان مزبور در هر دو جا حاضرباش کرده، کلاً پیش خشک نموده بالایان در آب زدند.

بعد از ورود به سفارتخانه، امیرتومان ده نفر سرباز و یک نفر وکیل معین خواهند کرد که در منزل جناب مشارالیه مشغول قراولی و احترام باشند و این همان قراول دایمی است که در سفارتخانه حاضر خواهند بود، اگرچه معمول ده نفر بود، جناب وزیر مختار به این جهت از جناب مستطاب اشرف امجد خواهش نمود که چون در سفارتخانه قلهک منزل داریم، قراول معمولی را چهل نفر قرار بدهیم با یک نفر وکیل. حسبالخواهش جناب مشارالیه مادام توقف قلهک چهل نفر قراول آنجا خواهد بود.

مقربالخاقان خاطر اعلیحضرت شاهنشاهی ده خوانچه شیرینی نقل و قند روسی به طوری که معمول ورود سفراست در سفارتخانه قبل از وقت حاضر خواهد کرد که دلیل خوشآمد و تبریک جناب مشارءالیه باشد و پنج مجموعه حلویات مخصوص هم از جانب جناب اشرف امجد اکرم [ناخوانا] فراشخانه خودشان فرستاده خواهد شد. مستوفیان عظام با لباس درباری در منزل جناب وزیرمختار قبل از وقت حاضر خواهند بود که از جانب همایون رسم به تصرفات به عمل آورند. میرزا علینقی، میرزا ابوالقاسم مستوفی، میرزا تقی نوری و میرزا نصرالله کرمانی مستوفیانی که قبل از وقت در منزل جناب وزیرمختار از برای پذیرایی سفارت حاضرند  قلیان که کشیدند خداحافظی کرده میروند.

بعد از ورود جناب وزیرمختار به خانه سفارت خودشان به موافق عهدنامة جدید به نیم ساعت فاصله، جناب مستطاب اشرف امجد معظم صدارت عظمی وارد منزل جناب وزیرمختار شده و تجدید ارادت نمودند. بعد از صرف قهوه و غلیان تشریففرمای دارالصداره خواهند شد و منتظر ورود جناب وزیرمختار خواهد بود که بالاتفاق شرفیاب حضور مبارک شوند... 

روز یکشنبه بیست و هفتم مقربالخاقان شهبازخان قوریساول باشی با بیست نفر غلام و سه رأس اسب از اصطبل خاصه همایونی ... به سفارتخانة قلهک رفته، اظهار مینماید که از جانب سنیالجوانب همایون دعوت حضور مبارک شدهاید. همینکه نزدیک به قریة نیاوران شدند، این اشخاص در بیرون ده حاضر خواهند بود که محض ورود جناب مشارالیه پیشاپیش جناب ایلچی تا درب دیوانخانة مبارکه بیایند و دورباش کنند و نگذارند که کسی در سر راه جناب ایلچی آمده، مزاحمت رساند. عملهجات فراشخانة عالیجاه شهبازخان، وزیر مختار را وارد کشیکخانة مبارکه خواهد نمود، در حالتی که چند نفر از امرای دربار گردونمدار از قرار تفصیل ذیل با لباس رسمی در کشیکخانة مبارکه حاضر خواهند بود که پذیرایی نمایند: مقربالخاقان ایشک آقاسیباشی (با خنجر و شرابه و مرصع) و مقربالخاقان وزیرلشکر، مقربالخاقان محمدخان امیرتومان با نشان و حمایل، مقربالخاقان حاجبالدوله با نشان و حمایل، عالیجاه میرزا عباس خان، عالیجاه شهبازخان، صاحبمنصبان همراه وزیرمختار [ناخوانا].

چهارصد نفر سرباز با یک نفر یاور با لباسهای پاکیزه جلو عمارت مبارکة سلطانی حاضر خواهند بود که هنگام عبور وزیرمختار احترامات عسکریه به عمل آورند. چون جناب ایلچی نامه همراه داشته، با نهایت احترام نامة سربازان مزبور کلاً پیشکش نمودند. بعد از صرف قهوه و غلیان در کشیکخانة مبارکه  قوریساولباشی رفته، به خاکپای مبارک عرضه داده که جناب وزیرمختار در کشیکخانة مبارکه حاضر بوده، مراجعت مینمایند.

بعد از مراجعت قوریساولباشی از حضور مبارک، [محمدناصرخان] ایشیک آقاسیباشی، جناب وزیرمختار را با صاحبمنصبان ایشان با ترتیب و نظمی که مقرر است به پیشگاه حضور همایون خواهد برد. در حالی که ایشیک آقاسیباشی کفش خود را بیرون میآورد، البته جناب وزیرمختار با صاحبمنصبان ایشان به ملاحظة رعایت احترام و رسم و قاعده سوابق اوقات کفشهایی که قبل از وقت از برای خود تدارک دیدهاند بیرون آورده، به حضور مبارک مشرف خواهند شد.

مقربالخاقان ایشیک آقاسیباشی عرض خواهد کرد که جناب مستر موره، وزیرمختار و ایلچی مخصوص دولت انگلیس، [جهت] تهیه تکمیل روابط مودت و رفع مراودت، [با] نامه مودت علاقة اعلیحضرت پادشاه ذی جاه انگلیس شرف اندوز حضور مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی شدند.

مهدی خان پسر کشیکچیباشی و مرتضی خان قوللرباشی و چهل نفر غلام پیشخدمت با لباس فاخر در پایین تالار در سلام حضور مبارک از دو طرف صف کشیده، ایستاده خواهند بود و همچنین از صاحبمنصبان نظام از سرتیپ و سرهنگ و نایبان آجوادانباشی و غیره در سلام حضور مبارک خواهند بود.

اشخاصی که در اطاق حضور مبارک ایستاده خواهند بود، نواب شاهزادگان که حامل اسباب جواهر بودند: نواب فیروز میرزا نصرۀالدوله، فرهاد میرزا [معتمدالدوله] با شمشیر مرصع و سایر [افراد] جناب [میرزا کاظم خان]  نظامالملک، مقربالخاقان [محمدناصرخان] ایشیک آقاسی باشی، [میرزا سعید خان] جناب وزیر دول خارجه، مقربالخاقان [میرزا داود خان] وزیر لشکر و  مقربالخاقان [حاجی علی خان] حاجبالدوله.

چون در عهدنامة جدید قرار بر این شده است که هنگامی که جناب وزیرمختار شرفاندوز حضور مبارک میشوند، جناب مستطاب امجد به اتفاق جناب مشارالیه متفقا شرفیاب حضور مبارک شوند، لهذا همینکه جناب وزیرمختار در کشیکخانة مبارکه حرکت کرد، جناب مستطاب صدارت عظمی با لباس درباری و علامت صدارتی از قبیل عصای مرصع و نشانهای متعدد و حمایلهای الوان با شرابة مکلل و نیز مروارید در کریاس مبارکه حاضر شده، هنگام ورود جناب ایلچی به دیوانخانة مبارکه جناب مستطاب تقدم جسته، از خیابان خلوت تشریف ببرد. ایشیک آقاسیباشی جناب ایلچی را از حضور برده، عرض کرده، احضار میشد. وارد اطاق [شده]، اول با جناب مستطاب متفقاً وارد تالار حضور مبارک شدند... محض شرفیابی اذن جلوس مرحمت شد و جناب مستطاب صدارت عظمی - دام اجلاله - در گوشة مسند همایون اذن جلوس یافت و به شاهزادگان مقدم جناب ایلچی مأموریت خود را به زبان فارسی عرض کرده، نشست و نامة اعلیحضرت پادشاه انگلیس را که در میان مجموعة طلا و در دست یکی از صاحبمنصبان سفارت بود، خود مشارالیه گرچه یداً بید به حضور مبارک تسلیم نمود و اعلیحضرت همایون نامه را اگر چه به جناب نظام الملک سپرده و جناب معزیالیه بعد از گرفتن نامه قدری نزدیکتر به کرسی همایون ایستادند.

حاجبالدوله در کتابچة تشریفات علاوه برآنکه اطلاعاتی در بارة تشریفات و آیین آن در عصر خود به دست میدهد، اشارههایی هم به تربیت اشخاص برای رعایت اصول دیپلماتیک در چگونگی رفتار و سخن گفتن با افراد و هیأتهای خارجی کرده است. این اثر برای شناخت رجال درباری، القاب و مناصب، اعلام جغرافیایی و امکنه و اصطلاحات دیوانی رایج آن عصر نیز سودمند است.

نتیجه

میرزا علی خان حاجبالدوله، از درباریان مورد اعتماد ناصرالدین شاه، اگرچه در طول حیات خود مشاغل مختلفی به عهده داشت و اقدامات عمرانی متعددی انجام داد و آثار گوناگونی از خود به یادگار گذاشت، اما به سبب همدستی با مهدعلیا و میرزا آقاخان نوری، در مخالفت با میرزا تقی خان امیرکبیر و سرانجام قتل وی، خوشنام نیست. فرزندش، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه بر این نظر بود که پدرش 60 سال صادقانه خدمت کرده است. اکنون دو اثر از وی در دست است: یکی سفرنامة او به حج و دیگری یادداشتهایی که در بارة تشریفات، آداب استقبال و پذیرایی از هیأتهای دیپلماتیک در عصر قاجار نوشت و شامل فصلهای مختلف است. این اثر میتواند گوشههایی از آداب دیپلماتیک و تشریفات را در آن دورة تاریخی روشن کند.
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آقابزرگ طهرانی (1408ق)، الذریعه الی تصانیف الشیعه، قم: مؤسسه اسماعیلیان 

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (1376)، روزنامه خاطرات، به کوشش: ایرج افشار، تهران: امیرکبیر

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (1368)، مرآۀالبلدان، به تصحیح: عبدالحسین نوایی ومیرهاشم محدث، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
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اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (1357)، صدرالتواریخ، به تصحیح:  محمد مشیری، تهران: روزبهان
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چهل سال تاریخ ایران (1363)، به کوشش: ایرج افشار، تهران: اساطیر

خان ملک ساسانی، احمد (1354)، سياستگران دوره قاجار، تهران: انتشارات هدایت با همکاری انتشارات بابک

خورموجى، محمدجعفر (1363)، حقایق الاخبار ناصری، به کوشش: حسین خدیوجم، تهران: نشر نی

شیل، لیدی م.ل. (1362)، خاطرات لیدی شیل، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران: نشر نو

علوی شیرازی، میرزا هادی (1363)، سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی به روسیه، با مقدمه: محمد گلبن، تهران: دنیای کتاب

گوبینو، آرتور (1370)، گزارشهای سیاسی کنت دو گوبینو از ایران، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: جویا

ملکآرا، عباس ميرزا (1355)، شرح حال عباس میرزا  ملکآرا، با مقدمه عباس اقبال آشتیانی، به کوشش: عبدالحسین نوایی، تهران: بابک 

معتمدی، محسن (1381)، جغرافیای تاریخی تهران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

منزوی، احمد (1374)، فهرستواره کتابهای فارسی، تهران: انجمن آثارومفاخر فرهنگی

منزوی، احمد (1353)، فهرست نسخههای خطی فارسی، تهران: مؤسسه فرهنگی منطقهای

موریه، جیمز (1348)، سفرنامه، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: توس

واتسن، رابرت گرانت (1348)، تاریخ ایران از ابتدای قرن نوزدهم تا سال 1858میلادی با نظری اجمالی به وقایع عمدهای که به استقرار دولت قاجار منجر است، ترجمه: غ.وحید مازندرانی، تهران: امیرکبیر
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�. برای نمونه: در حاشیه صفحه نخست نسخه آمده است: «اخبار مصالحه انگلیس و ایران یوم چهارشنبه پنجم شهر شعبان المعظم ئیلانئیل سنه 1273 رسید. در پاریس توسط مقربالخاقان فرخ خان امینالملک به مرکز دولت علیه ایران به انجام رسید.»؛ «محمدعلی میرزا به سن سی و چهار سالگی فوت شد.»





