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  چکیده

  

اي از آداب آداب پذیرش سفرا و دیگر مأموران خارجی از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصرالدین شاه بـه مثابـه شـاخه   

لماسـی  دیپ گرفتـه از سـنت جامعـه ایرانـی و تـداوم     دیپلماتیک موضوع این پژوهش است. دیپلماسی قاجاري بر

شاه به بعد ضـروري  فتحعلی آداب دیپلماتیک با حجم وسیع ارتباطات خارجی از دوره صفوي بود. بررسیحکومت 

آید؛ از آن جهت که در همین دوران و پس از کنگره وین قوانینی در راستاي جهانی شـدن آداب مربـوط   به نظر می

 اصلی جستار حاضر است. شـیوه  لۀأمسبه دیپلماسی به تصویب رسید. بنابراین تبیین و چگونگی اجراي این آداب 

دهـد  نشان مـی  هایبررسها است. نتیجه توصیفی و تا حدودي تحلیلی و مبتنی بر اسناد و سفرنامه حاضر پژوهش

اي براي ظهور نیافـت و  که در فقدان تشکیالت وزارت امور خارجه در ایران تا دوره ناصري آداب دیپلماتیک عرصه

شد. اما با تشـکیالتی شـدن وزارت   می اجراالب اوامر شاه و صدراعظم به مهمانداران همچنان به طور سنتی و در ق

امور خارجه در دوره ناصري شرایط تغییر کرد و نوشتن ملزومات مراسم ورود سفرا و اجـراي آداب مربـوط بـه آن    

  برعهده وزارت امور خارجه و زیر نظر صدراعظم قرار گرفت.  
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  مقدمه

اي به شیوه ها گروهی است که افراد در مقابل اشخاص یا یاي از رفتارهاآداب، مجموعه

کنند و شامل تشریفات و امور رسمی است که شأن و مقام طرف مقابـل را بـا   می اجراخاص 

ماتیک این شیوه بیشتر مربوط به وزارت امور خارجـه  دهند. در مباحث دیپلآن تشخیص می

است. در بیانی دیگر آداب و تشریفات دیپلماتیک مجموعه قوانین و مقرراتی است که ریشـه  

  در نزاکت دارد و در روابط سیاسی میان کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

هـا،  در جشـن  هـاي رفتـار  ي گرد هم آمـده از شـیوه   اآداب دیپلماتیک را باید مجموعه

هـا و القـاب رسـمی    هاي دیپلماتیک، عناوین و نشـان ها، احترامات تشریفاتی پذیراییسوگواري

آید. این سـفرا و  در می اجرادانست که در مورد سفرا و مأمورین یک کشور در کشوري دیگر به 

  گیرند.رار میمأمورین خارجی بر اساس موقعیت و مقامی که دارند، مورد پذیرایی و توجه ق

رونـد حکومـت   هق. سلسله قاجار را بنیان نهاد که ادامـ 1209سال خان در آقا محمد

داري بود، زیرا هنوز مشروعیت خاندان صفوي هاي پیشین به ویژه صفویه در زمینه حکومت

خاندان حکومتی تشیع در ایران برقرار بود. اولین شاه قاجار در سه سال فرمـانروایی   هبه مثاب

هاي مداوم و کوتاهی عمر نتوانست به انتظام امور داخلی کشـور بپـردازد.   به علت جنگخود 

یـابی  مقارن با تسلط انگلستان بر هنـد بـه عنـوان یـک مسـتعمره، قـدرت       ظهور این سلسله

. تقابـل و تعامـل ایـن    ایـران بـود   و ورود دولت روسیه به صحنه سیاسـی  ناپلئون در فرانسه

قاجـاري تحـولی در مناسـبات دیپلماتیـک ایجـاد نمـود کـه آداب و        کشورها بـا کـارگزاران   

  تشریفات را دگرگون کرد.

م.) امور تشریفاتی تابع 1815ق./1230، تا پیش از عهدنامه وین (یالملل نیبدر سطح 

بـرد. در  مقررات و اصولی نبود و هر کس بنا بر رسم و عادت، شیوه مخصوصی را به کار مـی 

نامه ابتدا در کشورهاي اروپایی و سپس در سایر کشورها به تـدریج  که پس از این عهدحالی 

رسوم خاصی برقرار شد و به شکل نسبتاً واحدي درآمـد. در ابتـداي دوران قاجـار بـا اینکـه      

وزارت خارجه هنوز شکل نگرفته بود، آداب و تشریفات دیپلماتیـک بـه امـر شـاه بـا تعیـین       

  شد. ورین خارجی رعایت میمهماندار و هیأت میزبان براي سفرا و مأم

بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دارد با توجه بـه مقتضـیات دوره قاجـاري اعـم از     

تصویري روشن از آداب و تشریفات دیپلماتیک ارائه دهـد و   ،موقعیت سیاسی و اجتماعی آن

تشـریفات   ،را ترسیم نماید. جهت دستیابی بـه ایـن هـدف   ب بر مبناي اسناد موجود این آدا

لماتیک در دو برهه تاریخ قاجار از دوره آقا محمدخان تا آغاز سلطنت ناصـرالدین شـاه و   دیپ
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، واهد شد. امـا پـیش از ورود بـه بحـث    نیز دوره ناصرالدین شاه از آغاز تا انجام پی گیري خ

  .شودیماي از وزارت امور خارجه به عنوان نماد تشکیالت دیپلماتیک بیان پیشینه

  

  امور خارجه پیشینه تأسیس وزارت

هاي بزرگ موجـب توجـه بـه دربـار     اي قدرتاهمیت ایران در مسائل و منافع منطقه

شـاه  سفرا و نمایندگان سیاسی را به دنبال داشـت. فتحعلـی   این امر رفت و آمدایران شد و 

به اوضاع سر و سامانی دهد و امور مربوط به ایلچیان خارجی و نماینـدگان  ه قاجار براي اینک

ــ  ــی کش ــد، اداره سیاس ــم داده باش ــه را نظ ــایف    ورهاي خارج ــوزه وظ ــور را در ح ــن ام ای

ب نوایی در کنـار منصـ  ق. این منصب را میرزا رضاقلی1221الممالک گنجاند. در سال منشی

  کرد. زمان اداره میهموزارت استیفاي ممالک به صورت 

با این حـال   ،هاي پیشین نیز وجود داشتالممالک هر چند در حکومتمنصب منشی

تـوان آن را زمینـه سـاز ایجـاد وزارتخانـه اي      می اشیاسیسقاجار به دلیل کارکرد ه در دور

ق. 1224سال الممالکی در زعامت منشیمختص به امور سفرا و اتباع خارجی به شمار آورد.

نوایی صـاحب دیـوان انشـاء بـه وزارت مملکـت خراسـان بـه میـرزا         با انتصاب میرزا رضاقلی

) و او این مقام را 307: 1380هاب اصفهانی متخلص به نشاط رسید (خاوري شیرازي، عبدالو

کـه نشـاط را اولـین وزیـر خارجـه       برخالف عقیده برخی از محققـان . تا آخر عمر حفظ کرد

زیـر دول خارجـه اسـت.    خان شیرازي اولـین و ) میرزا ابوالحسن1339دانند، (طباطبایی، می

از جملـه   .انـد به صراحت بیان کـرده  آن را منابع جه نیافت ونشاط هیچ گاه عنوان وزیر خار

معتمدالدوله] تا اواخر کار مسمی به اسـم وزارت  «[نویسد: اهللا خاوري شیرازي میمیرزا فضل

ــی   ــار وزارت را م ــات ک ــواره اوق ــی هم ــود ول ــود.نب ــیرازي، » نم ــاوري ش ) 721: 1380(خ

زا عبـدالوهاب اشـاره کـرده اسـت و از     الممالکی میراعتضادالسلطنه نیز فقط به سمت منشی

بـار  ن ) نخستی224: 1370آورد. (اعتضادالسلطنه، وزیر خارجه شدن وي سخن به میان نمی

، پـیش از شـروع   انـد آیـد و منـابع بـدان اشـاره کـرده     که از وزیر خارجه بحث به میان مـی 

الملـک  لسـان  هاي دوم ایران و روس و به هنگام ورود سفارت مازارویج بـه ایـران بـود.   جنگ

ــر "التــواریخناســخ"ســپهر صــاحب کتــاب  ــه میــرزا  اعطــاي منصــب وزی دول خارجــه را ب

) امـا  212: 1377پهر، (سـ ق. آورده اسـت.  1240خان ایلچی در ذیل وقایع سـال  ابوالحسن

ق. عنوان وزیر دول خارجه بـه میـرزا  1239آید در سال هاي هدایت بر میکه از نوشتهچنان
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ه بـه وزارت دول خارجـ   ابوالحسـن هدایت در بیان علـت انتخـاب میـرزا   ابوالحسن داده شد. 

نویسد:می

ها بصیر بود، به منصب خان سفیر بر احوال اهالی دولتلحسناچون حاجی میرزا ابو«

  )7821: 1380(هدایت، » منصوب شد.ه وزارت دول خارج

یـد. پـیش   آمنصبی به وجود میاین براي نخستین بار است که در تاریخ ایران چنین 

افشاریه و زندیه و ابتداي قاجاریه یکی از خواص درگاه سـلطنت   ،هاي صفویه، در دورهاز آن

و یـا بـه نـام دیگـر      "وزیر غرباء"مأمور پذیرایی مأمورین موقتی و یا دائمی دول اروپا به نام 

ا بـر  ر "امور غربـا "خان عنوان در ابتدا میرزا ابوالحسن) 23: 1365مأموریت داشت. (شقاقی، 

و در دوره  "مهام خارجه"قائم مقام به اصطالح ه . این عنوان در دوروزارت خارجه اطالق کرد

تغییر یافت. (آدمیت،  "امور خارجه"و  "وزارت مهام دول خارجه"خان امیرکبیر به میرزا تقی

1362 :208-207 (  

منـافع  شاه ارتباطات خارجی به سبب موقعیـت و همچنـین تالقـی    در دوره فتحعلی

 د.اگر چه نهادینه نش ،کشورهاي مختلف در ایران رو به سوي مناسبات رسمی خارجی گذارد

اما این وزارتخانه تنها در وجود وزیر دول خارجه ظهور پیدا کرد  ،وزارت خارجه شکل گرفت

و به طور رسمی تشکیالتی براي آن متصور نبود. این چرخه تا دوره ناصري تداوم پیدا کرد و 

  گر شد.زمان به بعد است که وزارت خارجه در قالب یک نهاد جلوهاز آن 

شاه از میرزا ابوالحسن خان ایلچی بـه  منصب وزارت خارجه پس از درگذشت فتحعلی

میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدراعظم محمدشاه رسید. قـائم مقـام وزارت خارجـه را در کنـار     

و صـدارت آقاسـی، میـرزا مسـعود      منصب صدراعظمی بر عهده داشت. بـا قتـل قـائم مقـام    

گرمرودي به منصب وزارت خارجه دست یافت؛ هر چند مـدتی کوتـاه در پـی تبعیـد میـرزا      

سـال  مسعود به خراسان امور وزارتخانه تحت زعامت میرزا علی پسر وي قرار گرفت. امـا تـا   

سمت  ، در آنقاجار به منصب وزارت خارجه برگشتخان ق. که دوباره میرزا ابوالحسن1260

ماند. در زمان میرزا مسعود تحولی چشمگیر در انسجام وزارت خارجه ایجاد نگردیـد. میـرزا   

ق. وزیر امور خارجه بود و پـس از او در  1262سال خان نیز تا زمان درگذشتش در ابوالحسن

وزارت خارجـه بـار دیگـر تحـت نظـر میـرزا        ،شـاه پادشـاهی ناصـرالدین   يهـا  مـاه نخستین 

رسماً تحت فرمان صدراعظم بود  خارجه ریوز،قرار گرفت. تا این زمان مسعودخان گرمرودي

که گذشت، تشکیالت این وزارتخانـه در  و تشکیالت خاصی براي آن قابل تصور نبود و چنان

  .شدایب و چند منشی وي خالصه میوجود شخص وزیر، ن
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خارجـه و هـم    امور دوره ناصري و صدارت امیرکبیر سرنوشتی جدید را هم براي وزارت

خارجه، امیـر اصـالحاتی اساسـی بـه وجـود       امور ها رقم زد. در ارتباط با وزارتتخانهدیگر وزار

آورد. وزارت خارجه که تا مدتی در دست او بود، منسجم گردید و مأموران خارجی موظـف بـه   

ارسال گزارش شدند. وي بر چینش و نظم اسناد همت گمارد، همچنین براي نخستین بـار در  

هـاي  هـاي ایـران در پایتخـت   هاي خارجی در پایتخت ایران و سفارتخانهتخانهتاریخ ایران سفار

 ،خاص تنظیم گردید. از این رو ها مدون و با برنامهلگريدول خارجی تأسیس شد و امور کنسو

شـدن دسـتگاه دیپلماتیـک قاجـاري     دوره نیل به سوي تشـکیالتی   توانیمدوره امیر کبیر را 

محمدعلی شیرازي به پیشنهاد امیر وزیـر خارجـه شـد. ایـن امـر در راسـتاي        کرد و يرگذا نام

حفظ پرستیژ مقام صدارت انجام گردید تا سفرا و مأمورین خارجی مستقیم و بدون واسـطه بـا   

صدراعظم دیدار نکنند. اما در همان سال محمـدعلی شـیرازي درگذشـت و میـرزا سـعیدخان      

گري امیرکبیر را در امور خارجـه داشـت بـه دبیـري     ت منشیالملک که پیش از آن سممؤتمن

خـان نـوري صـدراعظم    مهام خارجه که همان قائم مقام صدارت بود، نائل آمد و در کنـار آقـا  

  وزیر خارجه برگزیده شد. ید به فعالیت ادامه داد تا به عنوانجد

گـردد. او در دوره اول  ق. را شامل می1290سال دوره اول وزارت میرزا سعیدخان تا 

همچون اداره روس، انگلیس، عثمانی و اداره دفتر وزارت و دفتـر ثبـت و ضـبط و     ییها اداره

هاي حکومـت بـر اسـاس دسـتورالعمل     ترجمه را تأسیس کرد. در این دوره در فراز و نشیب

از شاه، مقام صدارت حذف گردید و اختیاراتی به وزراء داده شد که وزیر خارجه نیـز جزئـی   

خـان سپهسـاالر   آن وزراء بود. پس از عزل میرزا سعیدخان وزارت خارجه بـه میـرزا حسـین   

  در آورد.  اجرارسید که او نیز اصالحاتی را به 

ق. جستجو کرد. 1297گیري تشکیالت دیپلماتیک قاجاري را باید در سال اساس شکل

بـدین جهـت حـائز اهمیـت     ،این سال که مصادف با آغاز دوره دوم وزارت میرزا سعیدخان بود

است که مدون شدن دستگاه دیپلماسی قاجاري از آن زمان شروع شد. میرزا سـعیدخان چنـد   

ق. 1299سـال  هاي وزارتخانه کرد و به دنبـال آن در  نفر را مأمور ترتیب ادارات، لباس و نوشته

    اي براي روشن شدن تکالیف وزارت خارجه تدوین گردید.منامهبراي اولین بار نظا

آداب و تشریفات دیپلماتیک در فراز و فرود تحوالت وزارت امور خارجه از موضـوعات  

خارجـه   امـور  برجسته اي است که بررسی آن همچون شـکل گیـري و تحـول نهـاد وزارت    

دیپلماتیـک قاجـاري در زمینـه    ت مغفول مانده است. با این پـیش در آمـد آداب و تشـریفا   
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خارجـه بـود،    امـور  ین آن جزئـی از اقـدامات وزارت  پذیرش سفرا و مأمورین خارجی که تدو

  .ردیگیممورد بررسی قرار 

  

  ناصري آداب و تشریفات دیپلماتیک پذیرش سفرا از آغاز قاجار تا دوره

آداب و تشریفات دیپلماتیک با دقت خاص و بذل توجه فراوان از سوي درباریان و در 

امتیازات خاص مقام سلطنت بود، از آن رو که ها شاه همراه بود. سیاست خارجی از رأس آن

گاه این پادشاهان قاجار هیچ ،کردمشی و سیر کلی پلتیک را مشخص میخطه شخص پادشا

امتیاز را از دست ندادند. وزیر یا صدراعظم از جانـب شـاه مـأمور اداره امـور خـارجی بـود و       

نمود. بـا تأسـیس وزارت   میالمالک در واقع فرامین شاه را مکتوب منشی نیز با سمت منشی

دول خارجه این امر یعنی تسلط شاه بر سیستم سیاست خارجی همچنان تداوم داشت و در 

روند تشکیالتی شدن دستگاه سیاست خارجی در اواخر دوره ناصري نیز بـر قـرار مانـد. امـا     

گسترش حوزه اختیارات وزیر خارجه نوعی انعطاف را در رفتار و نگرش شاه موجـب گردیـد   

 هـا  آنها در بـاب اختیـار دادن بـه وزراء و تکـالیف کلـی      ها و دستورالعملکه صدور کتابچه

از این چرخش نظرگاه است. با اینکه وزیر همچنان موظف بود گزارشات خود را بـه   ايمونهن

شاه برساند و در هفته یکی دو روز را به این منظور در محضر شاه به سر برد، اما وسعت امور 

اموري در راستاي انتظام تشـکیالت و بـه    تباطات خارجی، مفري را جهت انجامرو گسترش ا

تبع آن تشریفات دیپلماتیک گشود. اجراي تشریفات و نحـوه عمـل بـه آداب دیپلماتیـک از     

اي که میزان دوسـتی و ارتبـاط دو کشـور را مشـخص     اهمیت بسزایی برخوردار بود، به گونه

أمورین خارجی یـک دولـت نشـان از قـدر و منزلـت آن      کرد. به طور معمول احترام به ممی

هـاي وزراي  نامه پادشـاه و نامـه  دولت در کشوري دیگر است. سخن ایلچیان به منزله اختیار

) مأمورین خـارجی صـورت پادشـاه    28: 1344بزرگ با سخن دولت تفاوتی ندارد. (نفیسی، 

. (خـاوري شـیرازي،   گـردد قلمـداد مـی   هـا  آنسـخن پادشـاهان متبـوع     ها آنتلقی و سخن 

) یکی از اجزاي وزارت خارجه به اجراي تشریفات دیپلماتیک موظف بـود و ایـن   459:1380

بخش از وزارت خارجه دستورالعمل و نحوه برخورد با سفرا و مـأمورین خـارجی را مشـخص    

آداب ز سـیري کلـی ا   ،هـا نمود. امـا پـیش از بررسـی مضـامین و محتـواي دسـتورالعمل      می

  . شودیمناصري بیان  تا دوره ي قاجارابتدا دیپلماتیک از

پـی  درهاي پـی ها و نزاعشاه پس از تشکیل حکومت قاجاریه به دلیل جنگآقا محمد

هاي حکومتی قاجار را بنیان نهـد. حکومـت وي هـر چنـد ایـران را پـس از       نتوانست شالوده
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دوره او قابل مشاهده است. قاجاریه  يدار حکومتکرد، اما سیستم ایلیاتی در صفویه متمرکز 

المالک آغاز گردیـد، بـا ایـن حـال بسـتر      در دوران او با سه منصب شاه، صدر اعظم و منشی

بـا افـرادي کـه جهـت     ه شـا حمـد نظـام حکـومتی بعـدي قاجارهـا را آقـا م      سازي و شالوده

رمـانروایی  فانتخاب کرد، پی ریخت. اولین شاه قاجاریه هر چند بیشـتر دوران   يدار حکومت

، اما احیاي سیستم حکومت صفویه را در نظـر داشـت. ایـن ادعـا را     خود را در جنگ گذراند

گیري و احیاي ي سلطنتش انجام داد و همچنین در باز پس توان در کارهایی که در ابتدامی

هاي ) در دوره سلطنت او به رسم حکومت272: 1371قلمرو صفوي به وضوح دید. (ساروي، 

  گردید.  اب پذیرش سفرا و مأمورین خارجی نیز رعایت میپیشین آد

بـه   2و اولیویـه  1هـاي برونیـر  م. دو دانشمند فرانسوي به نـام 1796ق./1211در سال 

) رابـرت واتسـن نیـز در کتـاب خـود ورود      36: 1333دربار آقا محمدخان بار یافتند. (بینـا،  

بـرد و  نمـی  نـام  هـا  آنکند، امـا   از  دربار ایران تأیید میسفرایی را از طرف دولت فرانسه به 

  کند:شان را چنین بیان میاهداف

کـه اسـتقرار   دو موضوع بود. یکی تحقیق در این منظور از این مأموریت از قرار معلوم«

ه او سـعی کنـد   مکان داشته است یا نه، دیگر اینکمفید مبادله بازرگانی بین ایران و فرانسه ا

) در رابطه بـا  98: 1348(واتسن، » اتحادي برضد روس وادار سازد.ایرانیان و عثمانیان را در 

صدراعظم ایران از طرف سلطان خود وعده کـرد سـفیري بـه    «افزاید: موضوع دوم واتسن می

آیـد کـه حکومـت ایـران در آن     ) اما بعید به نظـر مـی  99(همان، » قسطنطنیه گسیل دارد.

  این ارتباط به همین جا ختم شد. هنگامه توانایی چنین کاري را داشته باشد، زیرا

اي به ورود این دو سفیر نشده اسـت و در جـایی هـم کـه     قاجار اشاره هدر منابع دور

انـد. امـا اکثـراً بـر ایـن امـر متفقنـد کـه چـون          را ذکـر نکـرده   ها آناي شده است نام اشاره

وجـه  آقامحمدشاه براي جنگ به تفلیس و گرجستان رفت و با روسیه ضـدیت نمـود مـورد ت   

اي نوشت. اما آن نامه موقعی ) و ناپلئون به وي نامه252، 1383ناپلئون قرار گرفت (دنبلی، 

کرده بود. به همـین خـاطر   شاه جلوس نبه ایران رسید که شاه درگذشته بود و هنوز فتحعلی

اوري (خـ خان کالنتر سفراي فرانسه را با جواب سرسـري بازگردانـد.   حاج ابراهیم صدر اعظم

سـفرایی بـه اطـراف    ، در این دوره افزون بر آن) 7562:1380هدایت،  /246:1380شیرازي،

خان سـفیر  کدو ها آنبه ایران آمدند که از جمله ر فرستاده شدند و سفرایی از کشورهاي دیگ

خـان  محمـد حسـن  «نویسـد:  التواریخ در این زمینه میکابل بود. ساروي مؤلف کتاب احسن

                                                            
1. Brugniere
2. Oliver
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خـان سـفیر از کابـل وارد    به سفارت مأمور شده بـود بـا کـدو   قراگوزلو که در مشهد مقدس 

شاه را که مشعر بـه  طهران و به شرف تقبیل بساط سپهر تماماً مستفیض گردید و نامه زمان

تهنیت و تسخیر خراسان و ازدیاد حشمت و اقتدار خدیو روزگار و قبول تفویض بلـخ از قـرار   

طبع اقدس سامی گشت و سفیر مکـرم  خواهش و فرمایش بود رسانیده مواالتش مستحصن 

  )291:1371(ساروي،.» یو گرام

بیشـتري راجـع بـه چگـونگی      يهایآگاهشاه غازي شاه و محمدهاي فتحعلیاز دوره

استقبال و نحوه اجراي آداب دیپلماتیک در دسترس است. در این دوران بـه واسـطه حجـم    

چنان مشکالتی بر سر راه سفرا عظیم ارتباطات، مناسبات رسمی خارجی آغاز گردید، اما هم

جـایی و  ایی که دولـت بـراي سـهولت در جـا بـه      هو ایلچیان خارجی قرار داشت. چاپارخانه

زر در کتاب خود به آن اشـاره  سرعت بیشتر سفرا احداث کرد، فاقد اسب بودند که جیمز فری

مشـکالت سـر راه   جود از دیگر هاي مو) وضعیت نامناسب چاپارخانه46: 1364. (فریزر، دارد

هاي ایـران را  هاي چاپارخانهن خارجی بود. هنریش بروگش سفیر پروس در ایران اتاقمأموری

هـاي مسـافران در ایـن    ) اتـاق 528: 1367کنـد. (بـروگش،   سرد و پـر از دود توصـیف مـی   

ه ، ولی در عوض هر گونه حشره مزاحمی را کـ ها فاقد هر نوع وسایل ضروري استچاپارخانه

) جیمـز موریـه کـه خـود در دوره     32شود. (اورسل، بی تا: ور کرد در آن یافت میبتوان تص

شاه به ایران سفر کرده است و عضو هیأت همراه فرستاده انگلیس بـه در بـار قاجـار    فتحعلی

بـین راه و حرکـات و رفتـار    سنج وقایع و حوادث نگر و نکتهگونه، اما جزئیبود با دیدي طنز

تباط داشته اسـت و از سـوي پادشـاه ایـران مـأمور پـذیرایی از هیـأت        ار ها آنکه با  کسانی

کارهایی کـه بـه   «نویسد: می 1اند را ثبت کرده است. او راجع به مقام مهماندارانگلیسی بوده

شود در سنجش با آنچه هر مهمانـدار ایرانـی بایـد    کوشاترین مهماندار در انگلیس واگذار می

چی براي بزرگ جلوه پرست و سورساتاي سراندار به گونهندك است. مهمانجام دهد بسیار ا

پادشاه اسـت از   مهماندار که نماینده ...شوددادن آسایش ایلچیان خارجی به کار گمارده می

تواند هر جنسی را به اندازه دلخـواه از مـردم بگیـرد و چـون در     گذرد میاي که میهر ناحیه

 ،ت راه باشـگاه همگـانی در میـان راه نیسـت    ایران مانند انگلـیس در فاصـله هـر یـک سـاع     

گیرد و افزون بـر  یان به زور مییتوان به دست آورد از انبارهاي روستاهایی را که میاندوخته

احب ایـن مقـام از زمـره    صـ  ...سـتاند مـی  ها آناین آذوقه الزم و وسیله حمل و نقل هم از 

  )79-80: 1368(موریه،» خرد.، اما این مقام را با پول میبزرگان است

                                                            
  این منصب وظیفه میزبانی مأمورین خارجی از بدو ورود به ایران تا رسیدن به دارالخالفه را بر عهده داشت. . ١
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اند نیز دقـت الزم را  در این سفر جزو میزبانان بوده ها آناو در مورد کسانی که همراه 

هـا شـاطر اسـت. شـاطران     سـمت  کنـد. یکـی از آن  مـی ح هاي هر یک را تشریدارد و سمت

رونـد.  هاي شگفت در پیرامـون اسـب یکـی از بزرگـان راه مـی     پادرهایی هستند که با جامه

ها را از اي باور نکردنی پیامین سمت به عنوان قاصدانی هم که پیاده و به شیوههمچنین از ا

ن را ) مقام دیگري که موریه نـام آ 80برند نیز نام برده است. (همان، جایی به جاي دیگر می

 کننـده . این منصب به رئیس خیمه افزاران و به عبارتی مهیـا  باشی استفراش ،کندذکر می

هاي دیگري که مهماندار را منصب از ) وي همچنین111. (همان، امورات ایلچیان تعلق دارد

. هنگامی که بـه  دیگویمکردند نیز به طور پراکنده سخن اي تشریفات ورود یاري میدر اجر

  :سدینویم، یابندشاه بار میفتحعلی رسند و به درباردارالخالفه تهران می

سربازان صف زده براي گذشتن مـا خیابـانی سـاخته بودنـد.     دو رج بسیار فشرده از «

او » کما بیش به سبک ما بود و هنگام گذشتن به سبک نظامی پرداختند. ها آننظام و جامه 

گـاه شـاه رفتـیم.    افزار را از پا بیرون کرده و به پـیش افزاید: بعد از انجام تشریفات ما پايمی

  ) 227-228(همان، 

ق. وارد ایران شد، پس از خروج ژنرال گاردان 1223در سال  رد جونس کهوسر هار ف

از پایتخت به طرف تهران آمـد و از سـوي حکومـت مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت. مسـئول         

خان بود، تشـریفات الزم  سورسات همایونی یعنی ایشیک آقاسی که در این زمان میرزا نوروز

الدوله خان امینمحمد حسن را در خانهتخانه در کار نبود سفیر را به عمل آورد و چون سفار

  ) 105-107:1380جاي دادند و پس از دو روز به دیدار شاه بار یافت. (سپهر،

کردنـد و ایـن نشـانه    براي شرفیابی سفرا به حضور شاه در ایران معموالً تعجیـل مـی  

یـا پـنج   شد. سفرا پس از رسیدن به تهران گاهی دو روز، سه روز احترام به سفیر قلمداد می

، آقاسی و یا مقام دیگري بـود ک یشیروز منتظر پیک شاه که حامل آن امین خلوت یا نایب ا

را به حضور بپذیرد. در هنگام بار یافتن نیز تشریفات خاصـی مقـرر بـود کـه      ها آنشد تا می

شدند. ایلچیان بیگانه به هنگام بار یافتن در فاصله سی سفرا موظف به انجام و اجراي آن می

 يطـور به  ت.کندند. کندن کفش به رتبه فرد نیز بستگی داشمیا افزار خود رشاه پايیمگا

داشته باشد در فاصله بسیار دورتر از شاه، کفش خـود را در   يتر نییپااگر شخص جایگاه  که

که مقام باالتري داشتند تا نزدیـک پلکـان   رفت و آنانمیه آورد و پاي برهنه به دیدار شامی

  ) 211-212: 1368شین کفش به پا داشتند. (موریه اتاق شاه ن

هاي استقبال از سفرا متفاوت بـود و بـر اسـاس قـدر و احتـرام و نیـز قـدرت و        شیوه

. پـس از نشـان دادن   کردنـد تشریفات بیشتري را طلب می نیز ها آنشوکت کشورها، سفراي 



1391تابستان  ،51، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ     88

ن بـراي آداب معمـول   ، دولت میزبافیر و اطمینان به درستی و صحت آننامه توسط ساعتبار

در «نویسـد:  اهللا شیرازي به هنگام ورود الکسندر یرملوف میشد. میرزا فضلدست به کار می

مرصع به 2و ستام 1بچه افشار با یک رأس اسب مشمل بر ساختروزي معین صفیارخان کرد

بـا  خان اردالن والی کردسـتان  احضار ایلچی از چمن سامان ارخی محرمیت یافت و امان اهللا

معادل پنج هزار سوار تا مساوي پنج فرسنگ متجاور به استقبال شتافت از سراپرده همـایون  

چیان آتـش فـام   اعلی تا دو میل راه از دو طرف جانبازان نظام و توپچیان با انتظام و زنبورك

به طوري که باعـث مسـرت    ها آنو مشق مشغول بودند و هر یک از  3به قانون به قادراندازي

الیـه بـا ایـن    نمودند ایلچـی معـزي  پردازي عمل میبازي و مسخرهن است به شعبدهبینندگا

احترام وارد معسکر مسعود و در سراپرده جناب میرزا محمـد شـفیع صـدراعظم فـرود آمـد      

بیـک  خان دنبلی قوریساول باشی به احضـار ایلچـی مـأمور شـد و محسـن     [امیرکبیر محمود

ا با زین و افساري مرصع براي ایلچی مهیا کـرد ایلچـی   باشی اسب رقراچورلو نایب امیر آخور

مذکور پس از ورود به سرا پرده شاهی] در چهار مکان به مراسم رکوع و سجود قیام کردند و 

پناه آوردند چون ایلچـی  بار و اذن شاهنشاه تاجدار، روي به خرگاه جهانبعد از عرض حاجب

گــذاري حضــرت ز جهــت احتــرامبــزرگ بــه قــانون عمــوم دول صــورت پادشاهســت لهــذا ا

نامه حضرت ایمپراطـوري را جنـاب میـرزا محمـد      ...ایمپراطوري اذن جلوس به او داده شد

شفیع صدراعظم از وي گرفته بر روي پیکر تخت مرصع نهاد و پس از آن حضرت صاحبقران 

به احضار همراهان وي فرمان داد بعد از آن که بـه آدابـی شـایان شـرفیاب حضـور معـدلت       

تور شدند ایلچی خود یکان یکان را معرفی کرد و هر یک علی قدر مراتبهم مورد التفـات  دس

(خـاوري شـیرازي،   » ملوکانه آمدند [و به همان آیین نیـز از خـدمت شـاه مـرخص شـدند].     

1380 :460-458(  

ور روسیه به دربـار ایـران   س از قتل گریبایدوف از طرف امپراطپرنس دالگورکی که پ

پادگـان تبریـز از   «نویسـد:  . واتسن میگرفتت فراوانی مورد استقبال قرارفاآمد نیز با تشری

جلو وزیر مختار و ولیعهد رژه رفتند و سالم همایونی با بیست و یک گلوله از توپخانه شلیک 

بازي از جانب پیاده نظام اجرا گردید و بدین ترتیب آشتی بـین دو دولـت اعـالم    شد و آتش

  )242:1348(واتسن،» شد.

                                                            
را گویند.یراق و بند و بار زین اسب . ١
  دهنه، افسار اسب .٢
  تیراندازي با مهارت .٣
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استقبال و پذیرایی از سفرا در این دوره با حساسیت خاص دربار در اجراي تشـریفات  

که هیأتی سیاسی از روسیه به ایـران آمـد، پیـاده نظـام     گشت. به عنوان مثال زمانیتوأم می

قصر سلطنتی موظف شدند مسافت تا اردوي هیأت روسی را بـا لبـاس قرمـز رسـمی در دو     

هاي قرمزي که در کاله پیچیده و عصایی از نی کـه  با شال صف دیوار تشکیل دهند و رجال

ایـن هیـأت   ) 256-258: 1365کردند. (دوکـوتز بوئـه،   در دست داشتند شاه را همراهی می

روسی به اقرار خودشان براي اولین بار رسمی معمول را در حضور شاه ایران رعایت نکردند و 

معمـول نبـود و نـوعی عـدول از     ر ) این ام259آن حضور در برابر شاه با چکمه بود. (همان، 

  گردید.  رسم متداول دربار تلقی می

ـات و وهمیـات در پـذیرش سـفرا بـود       ،اي که نباید فرامـوش کـرد  نکته . بـه  نقـش خراف

آید، پذیرش سفرا منـوط  هاي این دوره برمیاز سفرنامه آنچنان کهشاه که در دوره فتحعلیطوري

  )8433:136. (موریه، توسط اخترشناسان بود ها آنن ورود به تشخیص نحس و سعد بود

  

  آداب و تشریفات دیپلماتیک پذیرش نمایندگان خارجی در دوره ناصري

اندکی تغییرات آن هـم بـه واسـطه    با تشریفاتوآدابهمین شاه نیزمحمد در دوره

 .شـود ینمـ برقرار بود و چرخش آنچنانی در امر تشریفات دیـده  انعقاد قراردادها و معاهدات 

 هاي سـاده این شیوه تا اوایل دوره ناصري به همان سبک سنتی و در چارچوب دستورالعمل

شاه بـه واسـطه انتظـام در وزارت امـور     . اما در نیمه دوم پادشاهی ناصرالدیندربار باقی ماند

مأموري کـه قصـد عزیمـت بـه      د.ریزي شتر پیاي مدرنخارجه اساس تشریفات نیز به گونه

طـرفین   هـایی کـه وزارت خارجـه   داشت شرایط براي ورود او توسط نامه نگـاري کشوري را 

گردید تا تشریفات ورودش مهیا شود. (مکاتبات وزارت خارجـه بـا   ، فراهم میدادندانجام می

) آداب و تشریفات ورود 143: برگ 926سفراي دول خارجه مقیم ایران، نسخه خطی شماره 

مهمانـداران و صـاحب    هاي مدون برايها و دستورالعملابچهسفرا و مأمورین خارجی در کت

آمد. از همان ابتداي ورود سفیر به خـاك ایـران یـک    شد و به اجرا در میمنصبان ارسال می

قبال سفیر بایـد  کردند. این مهماندار وظایفی داشت که در نفر را مسئول مهمانداري وي می

چنین آمده  "تشریفات وزارت خارجه تابچهک"اي از این وظایف در . نمونهگذاشتبه اجرا می

را مالحظه نماید که در دهات و قصبات  ها راهتمام  به دقتمهماندار الزم است که رب«است: 

واقعه در عرض راه کدام یک مناسب نزول است و فاصله هر یک چند فرسـخ اسـت بلکـه از    

وي بصـیرت بدانـد کـه    روي دقت و تصدیق مردمان بلد و با خبر صورت داشته باشد تـا از ر 
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(کتابچه تشریفات وزارت خارجه، نسخه خطی شماره » امروز منزل و مسافت راه چقدر است.

و راهنمـایی مـأمورین سیاسـی     اران عالوه بر فـراهم آوردن آسـایش  ) مهماند11: برگ 733

  )42:1344با مأمورین و حکام داخلی نیز بودند. (شهیدزاده  ها آنواسطه تماس 

ــدار در دســتورالعملی کــه وزارت  ــراي حــاجی میــرزا  وظــایف مهمان امــور خارجــه ب

خان نایب اول وزارت خارجه در مهمانداري وزیـر مختـار و ایلچـی مخصـوص دولـت      حسین

  ، چنین بیان شده است:  ق. صادر کرده است 1311سال مان در آل

روحنـا حضرت قویشوکت اقـدس همـایونی شاهنشـاهی    بر حسب امر قدر قدر اعلی«

به مهمانداري وزیر بهیه اطریش مأمور است کـه قبـل از ورود ایلچـی بـانزلی      آن جنابفداه 

قبـل از خـروج ایلچـی بـا      آن جنابخود را به آنجا رسانیده از قرار تفصیل آتیه رفتار نماید. 

لباس رسمی در کنار دریا حاضر خواهند بود بیست و یک تیر توپ از توپخانه مبارکه شلیک 

ادا نماید که من از  طور نیاعد از خروج مشارالیه از اسکله دست داده مأموریت خود را شود. ب

را  آن جنابشاهنشاهی ولی نعمت تاجدار خودم مأمورم که  حضرتیاعلالجوانب جانب سنی

پذیرایی نموده با احترام تمام الی دارالخالفه طهران موجبات احترام و آسودگی شما را فراهم 

لیـه و  رم که در این مأموریت طـوري رفتـار کـنم کـه منظـور اولیـاي دولـت ع       نمایم امیدوا

العمل و تکلیف مأموریتی او باشد که مهماندار هم چیزي که خارج از دستورخشنودي خاطر. 

اظهار نخواهد کرد. دستورالعمل ورود قزوین مثل ورود رشت است بدون زیاد و نقصان که در 

ـ   نصاب سعدالسلقزوین جناب فخامت  عمـل  ه طنه حکمران آنجا با تشریفاتی کـه در رشـت ب

حرکـت از قـزوین روز ورود دارالخالفـه را     بعـد از آمده استقبال و مشـایعت خواهنـد کـرد.    

مهماندار معین کرده به وزارت خارجه اطالع بدهد که تهیه تشریفات روز ورود دربار همایون 

 آمـده  به عملطوري حرکت خواهد کرد که هم استرضاي خاطر ایلچی  آن جنابدیده شود 

، نسـخه  کتابچـه تشـریفات وزارت خارجـه   » (د.باشد و هم از مفاد عهدنامه خارج نشده باشن

  )27: برگ 733خطی شماره 

چارچوبی که جهت تشریفات ورود و روز شرفیابی سفرا به حضور شاه طـرح ریـزي و   

وزیر  ، وزیر مختار،ریکب ریسفمختلف مأمورین خارجی اعم از شد براي درجات پیکربندي می

هـم  ، اما در تعداد نفرات و شکوه و لوازم پذیرایی و اسـتقبال بـا  مقیم و شارژدافر یکسان بود

م. ویـن  1815مفـادي کـه در عهدنامـه    بر طبقتفاوت داشتند. سفراي کبیر و وزراي مختار 

خطـاب   1"اکسـالنس "یا  "جناب"له با کلمه ، امتیازات مخصوص به خود ازجمتدوین گردید

                                                            
1. Excellence
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بسـته باشـند،    ه تـل شدن، حق سوار شدن بر کالسکه شش اسبه که بر سر اسبان آن کالسک

هاي واقع در معابر و بستن سالح به کمـر نوکرهـاي   خانهاحترامات نظامی اهل نظام و قراول

  )85: برگ 780. (شقاقی، نسخه خطی شماره رت در هنگام حضور سفیر را داشتندسفا

اما در جاهایی نیز این رسومات تنهـا مخصـوص مـأمورین درجـه اول ـ سـفیرکبیر و       

نیـز بـا    گزاران و شارژدافرها و دیگـر مـأمورین خـارجی   ، بلکه براي مصلحتنبود وزیرمختارـ 

. اسناد و نسخ خطی بر جاي مانـده از وزارت خارجـه دوره ناصـري    شدیماجرااندکی تفاوت 

بیانگر آن هستند که جداي از قالب مشترکی که جهت تشریفات ورود و شرفیابی به حضـور  

خـورد. ایـن   هایی نیز بـه چشـم مـی   ، تفاوتشدنظر گرفته میشاه براي مأمورین خارجی در 

و احترامـات  امکانـات اسـتقبال    ،ها آنو درجهکننده، مقام ها در تعداد نفرات استقبالتفاوت

. به طور مثال براي استقبال وزیر مقیم، رئیس مستقبلین با یک نفر نظام قابل مالحظه است

زیرمختـار و  رفتند. اما این تعداد نفرات بـراي و سرتیپ و شصت نفر سوار قزاق به پیشواز می

تقبلین یک نفر سرتیپ نظـامی اول  عالوه بر رئیس مس که يطور، به سفیرکبیر بیشتر بودند

شدند یـا در هنگـام   و یک نفر یوزباشی با یکصد نفر سوار قزاق در مراسم استقبال حاضر می

شرفیابی مأمورین خارجی به حضور شاه در ورودي درب کاخ جهت وزیر مقیم یکصد سـرباز  

  دادند. میفنگو وزیر مختار چهارصد سرباز پیشبراي سفیرکبیرو

. شدمشترك و چارچوب واحد اجرا می ورود مأمورین خارجی در یک کلیتتشریفات 

مراسم تشریفات دیپلماتیک  براي ورود و شرفیابی وزیر مختـار دولـت انگلـیس بـه نقـل از      

  در کتابچه تشریفات وزارت خارجه چنین بیان شده است:  ر آن زمینهدستورالعملی د

  یس به دارالخالفهتشریفات روز ورود جناب وزیر مختار دولت انگل

سرتیپ نظامی  نفر کیالملک امیر تومان رئیس مستقبلین و العظام نصیراالمراء امیر«

الجوانـب  الملک و یک نفر یوزباشی با یکصد نفر سواره قزاق از جانب سـنی اول و جناب نظام

و نایـب وزارت خارجـه تـا عمـارت     خان سـرتیپ  همایون اعلی و معتمدالسلطان میرزا کاظم

الدولـه میـز و   العظـام حاجـب   استقبال جناب وزیرمختار خواهند رفت. امیراالمـراء  ه شاه بغبا

به طورهاي خوب و منقح حاضر خواهنـد   آن راخوب با شیرینی و لوازم معمول  يهایصندل

باشی سرکار اقدس اعلی اسباب چـاي و قهـوه   چیساخت معتمدالسلطان امین همایون قهوه

رد مستقبلین در آنجا با جناب وزیر مختار بعـد از صـرف شـیرینی و    در آنجا مهیا خواهند ک

چاي و قهوه عازم سفارتخانه خواهند شـد بـا نظـم و ترتیـب. رئـیس مسـتقبلین همـه جـا         

و ترتیب خواهند آمد نـواب امیـر    به قاعدههمدوش جناب ایلچی و سایرین پشت سر ایشان 
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ي طال یکی براي سواري جناب وزیر هاآخور سه رأس اسب از اصطبل خاصه همایون با یراق

  شاه حاضر خواهند شد.مختار و دو رأس براي یدك با جلودار و مستقبلین فرستاده در باغ

منصبان که همراه جناب ایلچی هسـتند سـه رأس اسـب از اصـطبل خاصـه      براي صاحب

و ده نفـر  همایون من باب احترام فرستاده خواهد شد. قدري به سفارتخانه مانده بیست نفر فراش 

رتخانه پیشاپیش خود پیش آمده تا دم سفا صاحب منصبشاطر حاضر خواهند بود که هر یک با 

اند هنگام عبـور جنـاب وزیرمختـار    که تماشاچی هستند و در معبرها ایستادهیایلچی باشند آنهای

صف کشیده بایستند و داخل هم نشوند. جناب وزیر دارالخالفـه طهـران قـدغن خواهنـد      به نظام

و  هـا  کـوچ و  ها راهکرد که دراویش و فقرا و ارباب توقع را نگذارند در سر راه جناب ایلچی باشند و 

را مسطح نمایند و در میـدان   ها گودالو  ها چاهمعبرها را جاروب کرده آب بپاشند و صفا بدهند و 

آورنـد. دویسـت نفـر     به عملوپخانه هنگام عبور جناب وزیرمختار توپچیان قراول تعظیم نظامی ت

سرباز با یک نفر یاور دم دروازه که جناب وزیرمختار از آنجا عبـور خواهنـد کـرد و دویسـت نفـر      

د و خواهنـد آور  به عمـل سرباز با یک نفر یاور دم سفارتخانه حاضر خواهند شد و احترام عسکریه 

  .خانه سفارتخانه کماکان بجهه احترام خواهند بودنفر سربازان و وکیل قراول ده

ـ     جناب مجدالدوله از نظارت کـه  طـوري ه خانه مبارکـه ده خوانچـه حلویـات خـوب ب

معمول ورود سفراست قبل از وقت در سفارتخانه حاضر خواهند نمود که وقـت ورود ایلچـی   

  دلیل مبارکباد شود.

جل وزیر دفتر چهار نفر مستوفی معتبر با لباس درباري قبـل  برحسب قرارداد جناب ا

الجوانب همایون رسـم تفقـدات را   از وقت در سفارتخانه حاضر خواهند بود که از جانب سنی

  آورند.  به عمل

 حضـرت یاعلـ خلـوت از طـرف قـرین اشـرف     روز دوم ورود جناب ایلچی جناب امین

پرسی از جناب وزیر مختار خواهند کرد. رفته احوال به سفارتخانهسلطانه شاهنشاهی خلداله

الدولـه بدیـدن جنـاب وزیرمختـار     مآب امـین روز دویم ورود جناب وزیر مختار جناب جاللت

العظـام مستشـارالوزاره میـرزا    االمرا خواهند رفت روز دوم ورود از جانب وزارت خارجه عمده

  . خان سرتیپ اول براي تبریک خواهند رفتاحمد
  

  شریفات روز شرفیابی وزیر مختارت

ــی     ــه اعل ــالم خاص ــیم ورود بس ــار روز س ــر مخت ــاب وزی ــاهی  جن ــرت شاهنش حض

السلطانه مشرف خواهند شد نایب ایشیک آقاسی با بیست نفر فراش و ده نفر شاطر و خلداله

خانـه  چی و اسب خوب از کالسکهبا دو کالسکه و کالسکه ها آنده نفر یساول با سه نفر نائب 
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صه همایونی محض احترام با اینکه داخل عهدنامه تشریفات نیسـت بـه سـفارتخانه رفتـه     خا

الجوانـب همـایون دعـوت بـه حضـور      نمایند که جناب وزیر مختار از جانـب سـنی  اظهار می

اند هنگام عبور جناب وزیرمختـار سـربازان و توپچیـان کـه در معـابر و میـدان       همایون شده

درب عمارت قراول هستند پیشفنگ خواهند کرد. از ایـن قـرار   توپخانه و درب دروازه ارك و 

هاي خوب: دم دروازه دولت یکصد نفر سرباز باید باشند اهل نظام حاضر خواهند بود با لباس

ایسـتند تعظـیم نظـامی خواهنـد کـرد      می ها توپکه جلو  ها توپکه پیشفنگ نمایند. قراول 

  ده پیشفنگ خواهند کرد.چهار صد نفر سرباز در دو سمت درب اعلی ایستا

خانه مبارکه خواهند کرد کـه  نایب ایشیک آقاسی جناب وزیر مختار را داخل کشیک

رسمی براي احتـرام وزیرمختـار حضـور     يها لباسقبل از وقت از امرا و امناي دربار اعظم با 

  خواهند داشت. 

الوزراه مستشـار  باشی، سـعدالدوله، آجودان السلطنهاختیار، شجاعالدوله صاحبجناب ظهیر

  باشی نایب ایشیک آقاسی باشی.  الملک مهماندار نسقچیخان سرتیپ اول... مدبرسردار احمد

باشی همایون اقدس اعلی بایشان چاي و قهوه و غلیان خواهنـد داد  چیدر آنجا قهوه

بعد از صرف چاي نایب ایشیک آقاسی بخاکپاي اقدس اعلی عرض خواهنـد کـرد کـه وزیـر     

منصـبان سـفارت و   الدوله ایلچی را با صـاحب خانه حاضر است جناب ظهیرایشیکمختار در 

الملک مهماندار ایلچـی  خان رئیس تشریفات وزارت خارجه و مدبرالوزاره میرزا احمدمستشار

به ترتیب و نظمی که مقرر است به پیشگاه حضور همایون خواهند برد پس از عـرض کفـش   

  کنده شرفیاب خواهند شد.

جـواهرات خواهنـد بـود:    عظام که در سالم خواهند بود که حامل اسـباب و حضرات 

السلطنه، جناب الدوله، نواب حسامالدوله، نواب شعاعآراء، نواب عزالدوله، نواب رکننواب ملک

باشی با لباس رسمی و چهل نفر غالم پیشخدمت با لباس پـاکیزه از  معتمدالملک، کشیکچی

اد سینی طال دم در باغ حاضر نماینـد وقتـی کـه ایلچـی     دوطرف صف کشیده خواهند ایست

منصبی کـه همـراه ایشـان اسـت      به صاحبشود نامه را در سینی طال گذارده داخل باغ می

صـاحب  شـود نامـه را از   مبارك ببرد. ایلچی که داخـل اطـاق مـی    به حضورخواهند داد که 

شاهنشاهی نامـه را   رتحضیاعلمبارك عرض خواهند کرد  به حضورگرفته بالواسطه  منصب

تمآب وزیـر امـور خارجـه کـه قبـل از وقـت در حضـور        لجناب جاله بدست مبارکه گرفته ب

تمآب وزیـر امـور خارجـه در    لهمایون حاضر خواهند بود بعد از مرخصی رسماً  از جناب جال

الملک رئـیس وزارت خارجـه و   جناب صدیق که یحالتوزارت خارجه دیدن خواهند کرد در 
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المعمول حضـور خواهنـد داشـت فـرداي روز شـرفیابی      تین وزارت خارجه حسبدو سه محر

کتابچـه تشـریفات وزارت   (»جناب اجل وزیر امور خارجه رسـماً ببـار وزیـر خواهنـد رفـت.     

  )7-8: برگ 733، نسخه خطی شماره خارجه

ایسـتاد و  ، شـاه مـی  رسـید خارجی به حضور شاه قاجار مـی هنگامی که سفیر کشور 

کرد و ختم سخن نیز بـا شـاه بـود. سـفرا و سـایر بزرگـانی کـه در وقـت         می صحبت را آغاز

کـه  پوشند و همـین هایی دراز از شال کشمیري میکنند لباسشرفیابی سفیر مهمانداري می

هاي سفید سیاه معمول خود عمامه يها کالهرسند به جاي به در بزرگ باغ داخل عمارت می

گردد. وقتی هیأتی سیاسـی بـه   نوکرها از قبل مهیا می ها توسطگذارند این عمامهبر سر می

کـه  . همـین افتنداي غالم جلوي کالسکه میدهنشینند و عرسد در کالسکه میحضور شاه می

داخل ارگ شاهی شدند ده نفر شاطر با لباس قرمز جلو سفرا افتاده تـا در عمـارت همراهـی    

شـود و وزیـر   رت امـور خارجـه وارد مـی   کنند به آنجا که رسیدند وزیر ساالر پذیرایی وزامی

شوند و بعد از پـذیرایی بـه حضـور    هاي رسمی حاضر میخارجه و سایر بزرگان همه با لباس

رود و ، وزیر خارجـه از راهـی مخصـوص نـزد شـاه مـی      یابند. قبل از حضور سفرابار می شاه

ه طـرف راسـت شـاه    شوند وزیر خارجـ که سفرا از راه باغچه به اتاق پذیرایی وارد میهنگامی

) از این دست اطالعات در 250-253: 1363(ویلر بنجامین، ایستد.تر از وي میقدري پایین

خورد و چون اشـتراکات فراوانـی بـا مطالـب فـوق      اسناد وزارت امور خارجه نیز به چشم می

    1.شودیمپرهیز  ها آندارند از تکرار 

، آداب و مراسم ویژه اي وجـود داشـت  را و ایلچیان خارجی که براي ورود سفهمچنان

. بـه  شـد یمـ براي خروج و ترك دولت محل مأموریت نیز آداب و تشریفات مخصوص انجـام  

رسید و بعد از تقاضاي خروج هـدایاي  سفیر با تشریفات معمول به حضور شاه می که يطور

بوئـه  دوکوتز) 141:1363گشت. (خورمـوجی، و به کشور خود باز می کردیمزیادي دریافت 

گذارند از ایران پیشکشی نگرفته برود پادشـاه ایـران بـه    : کسی را نمیدیگویمدر این زمینه 

خانـه سـلطنتی لباسـی بـا     رسند از صـندوق کلیه سفرا و اشخاص مهمی که به حضور او می

دهد و رسم این است کـه  گیرنـده لبـاس را در آخـرین     ها میعنوان تنپوش همایونی به آن

) مسیو بوره وزیرمختـار و  296:1365وکوتزبوئه، (د. در بر کرده شرفیاب شودشرفیابی  جلسه

                                                            
حضـرت  براي مطالعه بیشتر نک: تشریفات روز شرفیابی جناب وزیر مختار دولت بهیه روسیه بحضـور همـایون اعلـی   .١

/ 12دارالخالفـه: بـرگ   / صورت تشریفات روز ورود شارژدافر دولت انگلیس به  11: برگ 1269اهللا ملکه، شاهنشاهی ظل

/ مأموریت پذیرفتن  25/ صورت تشریفات جناب وزیرمختار: برگ  22تشریفات روز ورود وزیر مختار دولت ایطالیا: برگ 

  26ایلچی دولت بهیه روسیه در دربار همایون اقدس شاهی: برگ 
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بـا اجـازه دولـت    گامی که از پاریس فراخوانده شد، ق. هن1273ایلچی دولت فرانسه در سال 

پـس از اسـترخاص از   «نویسـد:  . خورموجی مـی ران را به سوي آذربایجان ترك کردایران ته

خورمـوجی، » (ان گردیـد. بسـته و عـازم آذربایجـ   اختصـاص بـار سـفر    امناي دولت شـوکت  

الدوله مورد استقبال قـرار  وزیر مختار دولت فرانسه در تبریز نیز از طرف نصرت )187:1363

  .را براي او به انجام رساندند گرفت و تا خروج از کشور آداب متداول

 ه اصـول آداب در آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایران نیز سـندي موجـود اسـت کـ    

کنـد.  پیمان مشخص میهاي دول دوست و همتشریفات ورود کنسول دیپلماتیک را در مورد

. دربار تشریفاتی را جهت ورود او تـدوین  مکان ورود کنسول استبندر انزلی در این سند که

و براي حاکم انزلی فرستاده است. به این ترتیب که حاکم انزلی در لب آب و اسکله کنسـول  

و سرحددار و نایب او و رئیس توپخانه که موظف به همراهی حاکم هسـتند   را استقبال کرده

هـاي دولتـی سـکنی دهـد و از او     را معرفی کند. حاکم باید کنسـول را در یکـی از عمـارت   

ـ   پذیرایی نماید. کنسول اگر بخواهد انزلی را ترك کند حاکم انزلی باید وسایل حمل و نقـل 

کنسول قرار دهد و او را تا هنگام خروج از شهر همراهـی  در اختیار  ـهرچقدر که الزم باشد  

کند. در شهر بعدي که رشت است میرآخور آنجا یک رأس اسب با یراق طال تا سر بازار براي 

شـد بایـد در   لگري براي همراهان وي نیز اسـب خواسـته   . اگر از طرف کنسوبردمیکنسول 

خارجه نیز یک رأس یدك تـا سـر بـازار    . در این بین کارگزاري مهام اختیار کنسول بگذارند

صـورت تشـریفات   پـردازد. ( خواهند برد و حاکم رشت نیز به پذیرایی و اظهار خوشحالی می

) نمونه دیگر از این اقدامات در تشریفات ورود 7: برگ 1269، هاي دول متحابهورود قونسول

    1.ساموئل گرین سفیر دولت آمریکا در ایران قابل بیان است

شـدند نیـز همـان    جنوب یعنی بوشهر وارد ایران مـی  مورد پذیرایی از مأمورینی که ازدر 

ایـن تشـریفات کـه شـامل      بـه  2. کنت دوگوبینو در سفرنامه خودشدریفات  اعمال میرسم و تش

ـاره  و چاي و دیگـر احترامـات معمـول اسـت    تعیین مهماندار، سالم نظامی، پذیرایی با قلیان  ، اش

تقویـت آداب   دوره اقـدامات دیگـري نیـز بـراي    ) در ایـن  113- 118: 1367و، کند. (دوگوبینمی

ـارجی بـه      ها آنتوان از بین که می گرفتیمدیپلماتیک صورت  به دعوت نماینـدگان سیاسـی خ

اي بـود کـه میـرزا    . این رسم از جملـه رسـوم فرنگـی   هاي رسمی اشاره کردو ضیافت هایهمانیم

                                                            
  75-96بنجامین، پیشین،  .١
  دهد.   این کتاب اطالعات جالبی را در مورد منازل بین راه از جنوب تا پایتخت ارائه می .٢
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) افزایش بـیش از حـد   452: 1385همت گمارد. (آدمیت، خان سپهساالر در گسترش آن حسین

  این رسوم مشکالتی را نیز به دنبال داشت که بررسی آن از حوصله این پژوهش خارج است.

، در نیبنـابرا . رفـت گاهی تا حد افراط نیز پیش مـی خارجی ترام به سفرا و مأمورین اح

یان قوانینی را به نگارش درآورد الملک در تحدید مزایاي اروپایفضلق. غالمحسین ا1301سال

فصـل بـه صـحه همـایونی      6در  "د احترامات سفراء در ایرانحدو"و آن را تحت عنوان تعیین 

مـردم و  ") کارال سرنا در کتـاب  512- 514: 9450رسانید. (افضل الملک، نسخه خطی شماره 

ان در ایـران از مزایـاي   کند که : اروپائیالملک تأکید میدر تأیید گفتار افضل "ایران يهایدنید

بـا ) 229: 1363احترام زیادي براي ایرانیان قائل نیستند. (سرنا،  ها آنزیادي برخوردارند، ولی 

رجالمضاعفيهاتالشوبودشدهجادیاشاهنیناصرالدحکومتازشیپکهییبسترهاوجود

خـان دیسـع رزایـ مر،یـ رکبیامخـان یتقرزایمجملهازخارجهوزارتدريناصردورهیاسیس

درانتظـام هـاي مناسـب بـه منظـور     نـه یزمسپهسـاالر خـان نیحسـ رزایـ موالملکموتمن

  .دیگردفراهمکیپلماتیدفاتیتشردرانسجامآنتبعبهویپلماسیددستگاهالتیتشک

  

  گیرينتیجه

و سفراي خارجی از مباحث  شریفات دیپلماتیک در پذیرش مأمورینبررسی آداب و ت

مهم دیپلماسی در مناسبات خارجی اسـت. آداب دیپلماتیـک بـه صـورت مـنظم در سـطح       

 هاي وزارتاما در ایران قاجاري از آن رو که هنوز پایه ،جهانی پس از کنگره وین تدوین شد

 در .گردیـد ، اجـرا نمـی  خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی حکومت پی ریزي نشده بود امور

برسـد. در اوایـل    همین راستا تشریفات نیز در پیوند با تشکیالت نتوانست به انتظام خاصـی 

دوران قاجاري از آغاز تأسیس تا پایان حکومت محمد شاه آداب دیپلماتیک به شکل سـنتی  

حالی بود کـه  این در  کردند؛را تعیین می ه و صدر اعظم نحوه برخورد با سفراباقی ماند و شا

. اما با گذار از دوران سه قام سفرا به طور مشخص وجود نداشتبراي م اي نیزیژهبندي ورتبه

هایی براي شاه آغازین این سلسله و نهادینه شدن دستگاه دیپلماسی، دستورالعمل و کتابچه

تدوین  ها آنن خارجی بر پایه جایگاه سفارتخانه یوه برخورد با سفرا و دیگر مأموریطراحی ش

هـاي  در دورههایی کـه  رجال سیاسی دوره ناصري و بسترها و زمینه ا تالشگردید. این امر ب

. آداب و تشـریفات دیپلماتیـک هنگـامی کـه در حـوزه      پیشین فراهم شده بود، میسر گردید

هاي خاص مقام خـود  اختیارات وزارت امور خارجه قرار گرفت، متحول شد و سفرا با ظرفیت

 هـاي مـاد انسـجام در پـذیرش سـفرا در دسـتورالعمل     اجازه حضور در دربار را یافتنـد کـه ن  

  مهمانداران به وضوح نمایان است.
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  منابع و مآخذ 

شـرکت : تهـران ،سپهسـاالر عصردرقانونحکومتویترقشهیاند) 1385(دونیفرت،یآدم

  .خوارزمیانتشاراتیسهام

ـ التـواریخ اکسیر )1370میرزا (، علیقلیاعتضادالسلطنه ه ق.)، بـ 1259آغـاز تـا   اریخ قاجاریـه از  (ت

  : انتشارات ویسمن.فر، تهران: جمشید کیاناهتمام

کتابخانـه، مـوزه و   :) تهـران 9450(نسخه خطـی شـماره    کراسه المعیافضل الملک، غالمحسین،  

  مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

  ر.: انتشارات زواترجمه: علی اصغر سعیدي، تهران، سفرنامه اورسل]بی تا[اورسل، ارنست 

: ، ترجمه: مهندس کردبچـه، تهـران  سفري به دربار سلطان صاحبقران) 1367بروگش، هنریش (

  انتشارات اطالعات.

  : انتشارات دانشگاه تهران .، تهرانتاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران) 1333اکبر (بینا، علی

ناصر افشارفر، تهـران،   :، تصحیح و تحقیقتاریخ ذوالقرنین)1380(اهللاخاوري شیرازي، میرزا فضل

  رات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.انتشا و سازمان چاپ

  خدیوجم، تهران، نشر نی. حسین :، به کوششحقایق االخبار ناصري)1363(خورموجی، محمد جعفر

نـژاد، تهـران،   غالمحسـین زرگـري   :تصـحیح و تحشـیه   )1363(مآثرالسلطانیهدنبلی، عبـدالرزاق،  

  روزنامه ایران.سه انتشاراتی سؤم

: محمـود  ، ترجمـه شـاه قاجـار  مسافرت به ایران دوره فتحعلـی )1365(دوکوتز بوئه، موریس

  سازمان انتشارات جاویدان. ]جابی[هدایت

ـ درسالسه: نویدوگوبکنتآرتورسفرنامه) 1367(دوگوبینو، آرتور عبدالرضـا : ترجمـه ،ایآس

  .کتابسراانتشاراتتهران،،يمهدوهوشنگ

-غالم :، به اهتمامالتواریخ)(احسنتاریخ محمدي)1371(یاهللا بن محمد تقاروي، محمد فتحس

  .، تهران، انتشارات امیرکبیررضا مجد

،یعیسـم غالمرضـا : رجمـه ) ت1363(»کارالسرناسفرنامه«رانیای هايدنیدومردمکـارال، سرنا،

  .نشرنوتهران،

رجـال وزارت خارجـه در عصـر ناصـري و     )1365(میرزا مهدي خان و میرزا هاشم خانشقاقی، 

  افشار، تهران، انتشارات اساطیر. ایرج :، به کوششمظفري

، تهـران، نشـریه وزارت امـور    تشریفات دیپلماتیک در یک قرن پـیش )1344(شهیدزاده، حسین

  ، دوره سوم.خارجه، شماره دوم

امیـري،  منـوچهر   :ترجمـه  )1364معروف بـه سـفر زمسـتانی)، (   (رامه فریزسفرنفریزر، جیمز بیلی، 

  تهران، انتشارات توس.
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جهـانگیر قـائم    :، باهتمـام و تصـحیح  التـواریخ ناسخ)1337(الملک سپهر، میرزا محمد تقیلسان

  تهران، انتشارات امیرکبیر.مقامی، 

وزارتهینشـر تهـران، ،رانیاخارجهامورریوزنینخست) 1339(محمـد دیس،ییطباطباطیمح

  .دومدوره،12شمارهخارجه،

.توسانتشاراتتهران،يسرابوالقاسم: ترجمه،هیمورمزیجسفرنامه) 1368(موریه، جیمز

  تهران، انتشارات بنیاد.)1344(تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصرنفیسی، سعید، 

ع.  :ترجمـه  )1348(1858تاریخ ایران از ابتداي قرن نوزدهم تـا سـال   واتسن، رابرت گرانت، 

  مازندرانی، تهران، امیرکبیر.وحید 

ایران وایرانیـان (خـاطرات و سـفرنامه سـاموئل گـرین ویلـر       ویلربنجامین، ساموئل گرین، 

  زاده ملک، تهران، نشرگلبانگ.رحیم رضا :به اهتمام )1363(بنجامین)

فـر،  مشـید کیـان  ج :تصحیح و تحشـیه  )1380(الصفاي ناصريتاریخ روضه، خانهدایت، رضاقلی

  تهران، انتشارات اساطیر.

  

  اسناد

  .7کارتن،1269سال متحابه،دولهايقونسولورودفاتیتشرصورت،ایران خارجهاموروزارتآرشیو

  .7کارتن،1269سال رمختار،یوزجنابفاتیتشرصورتــــــــــــــــــ،ــــــــــــ

ونیهمـا دربـار درهیروسـ هیـ بهدولـت یلچـ یارفتنیپذتیمامورـــــــــــ،ــــــــــــــــــــ

  .7کارتن،1269سال ،یشاهاقدس

ه بـ هیروسـ هیـ بهدولـت مختـار ریـ وزجنابیابیشرفروزفاتیتشرــــــــــــــــــــــــــــــ،

  .7کارتن،1269ملکه،اهللاظلیشاهنشاهحضرتیاعلونیهماحضور

  .7کارتن،1269ا،یطالیادولتمختارریوزورودروزفاتیتشرــــــــــــــــــــــــــــــ،

دارالخالفـه، بـه سیانگلـ دولـت شارژدافرورودروزفاتیتشرصورتــــــــــــــــــــــــــــــ،

  .7کارتن،1269

خارجـه دوليسـفرا باخارجهوزارتمکاتبات،یاسالميشورامجلساسنادمرکزوموزهکتابخانه،

  926شمارهیخطنسخهران،یامیمق

  .733شمارهخطینسخهخارجه،وزارتتشریفاتکتابچهــــــــــــــــــــــــــــــ،
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چکیده



آداب پذیرش سفرا و دیگر مأموران خارجی از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصرالدّین شاه به مثابه شاخهای از آداب دیپلماتیک موضوع اين پژوهش است. دیپلماسی قاجاری برگرفته از سنت جامعه ایرانی و تداوم دیپلماسی حکومت صفوی بود. بررسی آداب ديپلماتيك با حجم وسیع ارتباطات خارجی از دوره فتحعلیشاه به بعد ضروری به نظر میآید؛ از آن جهت که در همین دوران و پس از کنگره وین قوانینی در راستای جهانی شدن آداب مربوط به دیپلماسی به تصویب رسید. بنابراین تبیین و چگونگی اجرای اين آداب مسألة اصلی جستار حاضر است. شیوه پژوهش حاضر توصيفی و تا حدودي تحلیلی و مبتنی بر اسناد و سفرنامهها است. نتیجه بررسیها نشان میدهد كه در فقدان تشکیلات وزارت امور خارجه در ایران تا دوره ناصری آداب ديپلماتيك عرصهای برای ظهور نیافت و همچنان به طور سنتی و در قالب اوامر شاه و صدراعظم به مهمانداران اجرا میشد. اما با تشکیلاتی شدن وزارت امور خارجه در دوره ناصری شرایط تغییر کرد و نوشتن ملزومات مراسم ورود سفرا و اجرای آداب مربوط به آن برعهده وزارت امور خارجه و زیر نظر صدراعظم قرار گرفت. 



واژگان کلیدي: 

آداب دیپلماتیک، قاجاريه، سفرا، مأموران خارجی، وزارت امور خارجه













مقدمه

آداب، مجموعهای از رفتارهایي است که افراد در مقابل اشخاص یا گروهها به شیوهای خاص اجرا میکنند و شامل تشریفات و امور رسمی است که شأن و مقام طرف مقابل را با آن تشخيص میدهند. در مباحث دیپلماتیک این شیوه بیشتر مربوط به وزارت امور خارجه است. در بياني ديگر آداب و تشریفات دیپلماتیک مجموعه قوانین و مقرراتی است که ریشه در نزاکت دارد و در روابط سياسي ميان كشورها از اهميت فراواني برخوردار است. 

آداب دیپلماتیک را باید مجموعهای گرد هم آمده از شیوه های رفتار در جشنها، سوگواریها، احترامات تشریفاتی پذیراییهای دیپلماتیک، عناوین و نشانها و القاب رسمی دانست که در مورد سفرا و مأمورین يك كشور در کشوری دیگر به اجرا در میآید. این سفرا و مأمورین خارجی بر اساس موقعیت و مقامی که دارند، مورد پذیرایی و توجه قرار میگيرند.

آقا محمدخان در سال 1209ق. سلسله قاجار را بنيان نهاد كه ادامه روند حكومتهاي پيشين به ويژه صفويه در زمينه حكومتداري بود، زيرا هنوز مشروعيت خاندان صفوي به مثابه خاندان حكومتي تشيع در ايران برقرار بود. اولين شاه قاجار در سه سال فرمانروايي خود به علت جنگهاي مداوم و كوتاهي عمر نتوانست به انتظام امور داخلي كشور بپردازد. ظهور این سلسله مقارن با تسلط انگلستان بر هند به عنوان يك مستعمره، قدرتيابي ناپلئون در فرانسه و ورود دولت روسيه به صحنه سياسی ايران بود. تقابل و تعامل اين کشورها با کارگزاران قاجاري تحولی در مناسبات دیپلماتیک ایجاد نمود که آداب و تشریفات را دگرگون کرد.

در سطح بینالمللی، تا پيش از عهدنامه وین (1230ق./1815م.) امور تشریفاتی تابع مقررات و اصولي نبود و هر کس بنا بر رسم و عادت، شيوه مخصوصی را به کار میبرد. در حالي که پس از این عهدنامه ابتدا در کشورهای اروپایی و سپس در سایر کشورها به تدريج رسوم خاصی برقرار شد و به شکل نسبتاً واحدی درآمد. در ابتدای دوران قاجار با اینکه وزارت خارجه هنوز شکل نگرفته بود، آداب و تشریفات دیپلماتیک به امر شاه با تعیین مهماندار و هیأت میزبان برای سفرا و مأمورین خارجي رعایت میشد. 

بر اين اساس، پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به مقتضیات دوره قاجاری اعم از موقعیت سیاسی و اجتماعی آن، تصویری روشن از آداب و تشریفات دیپلماتیک ارائه دهد و بر مبنای اسناد موجود اين آداب را ترسیم نماید. جهت دستيابي به این هدف، تشریفات دیپلماتیک در دو برهه تاریخ قاجار از دوره آقا محمدخان تا آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و نيز دوره ناصرالدین شاه از آغاز تا انجام پی گیری خواهد شد. اما پیش از ورود به بحث، پیشینهای از وزارت امور خارجه به عنوان نماد تشکیلات دیپلماتیک بيان میشود.



پيشينه تأسيس وزارت امور خارجه

اهمیت ایران در مسائل و منافع منطقهای قدرتهای بزرگ موجب توجه به دربار ایران شد و این امر رفت و آمد سفرا و نمایندگان سیاسی را به دنبال داشت. فتحعلیشاه قاجار برای اینکه به اوضاع سر و سامانی دهد و امور مربوط به ایلچیان خارجی و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجه را نظم داده باشد، اداره این امور را در حوزه وظايف منشیالممالک گنجاند. در سال 1221ق. این منصب را میرزا رضاقلینوایی در کنار منصب وزارت استیفای ممالک به صورت همزمان اداره میکرد. 

منصب منشیالممالک هر چند در حکومتهای پیشين نيز وجود داشت، با اين حال در دوره قاجار به دلیل کارکرد سیاسیاش میتوان آن را زمینه ساز ایجاد وزارتخانه اي مختص به امور سفرا و اتباع خارجی به شمار آورد. زعامت منشیالممالکی در سال 1224ق. با انتصاب میرزا رضاقلینوایی صاحب دیوان انشاء به وزارت مملکت خراسان به میرزا عبدالوهاب اصفهانی متخلص به نشاط رسید (خاوری شیرازی، 1380: 307) و او این مقام را تا آخر عمر حفظ کرد. برخلاف عقيده برخي از محققان که نشاط را اولین وزیر خارجه میدانند، (طباطبایی، 1339) میرزا ابوالحسنخان شیرازی اولین وزیر دول خارجه است. نشاط هیچ گاه عنوان وزیر خارجه نیافت و منابع آن را به صراحت بیان کردهاند. از جمله میرزا فضلالله خاوری شیرازی مینویسد: «[معتمدالدوله] تا اواخر کار مسمی به اسم وزارت نبود ولی همواره اوقات کار وزارت را مینمود.» (خاوری شیرازی، 1380: 721) اعتضادالسلطنه نیز فقط به سمت منشیالممالکی میرزا عبدالوهاب اشاره کرده است و از وزیر خارجه شدن وی سخن به میان نمیآورد. (اعتضادالسلطنه، 1370: 224) نخستين بار که از وزیر خارجه بحث به میان میآید و منابع بدان اشاره کردهاند، پيش از شروع جنگهای دوم ایران و روس و به هنگام ورود سفارت مازارویج به ایران بود. لسانالملک سپهر صاحب کتاب "ناسخالتواریخ" اعطای منصب وزیر دول خارجه را به میرزا ابوالحسنخان ایلچی در ذیل وقايع سال 1240ق. آورده است. (سپهر، 1377: 212) اما چنانكه از نوشتههای هدایت بر میآید در سال 1239ق. عنوان وزیر دول خارجه به میرزا ابوالحسن داده شد. هدایت در بیان علت انتخاب میرزا ابوالحسن به وزارت دول خارجه مینویسد:

«چون حاجی میرزا ابوالحسنخان سفیر بر احوال اهالی دولتها بصیر بود، به منصب وزارت دول خارجه منصوب شد.» (هدایت، 1380: 7821)

این برای نخستين بار است که در تاریخ ایران چنین منصبی به وجود میآید. پيش از آن، در دورههای صفویه، افشاریه و زندیه و ابتدای قاجاریه یکی از خواص درگاه سلطنت مأمور پذیرایی مأمورین موقتی و یا دائمی دول اروپا به نام "وزیر غرباء" و یا به نام دیگر مأموریت داشت. (شقاقی، 1365: 23) در ابتدا میرزا ابوالحسنخان عنوان "امور غربا" را بر وزارت خارجه اطلاق کرد. این عنوان در دوره قائم مقام به اصطلاح "مهام خارجه" و در دوره میرزا تقیخان امیرکبیر به "وزارت مهام دول خارجه" و "امور خارجه" تغییر یافت. (آدمیت، 1362: 208-207) 

در دوره فتحعلیشاه ارتباطات خارجی به سبب موقعیت و همچنین تلاقی منافع کشورهاي مختلف در ایران رو به سوی مناسبات رسمی خارجی گذارد، اگر چه نهادينه نشد. وزارت خارجه شکل گرفت، اما این وزارتخانه تنها در وجود وزیر دول خارجه ظهور پیدا کرد و به طور رسمي تشکیلاتی برای آن متصور نبود. این چرخه تا دوره ناصری تداوم پیدا كرد و از آن زمان به بعد است که وزارت خارجه در قالب یک نهاد جلوهگر شد.

منصب وزارت خارجه پس از درگذشت فتحعلیشاه از میرزا ابوالحسن خان ایلچی به میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدراعظم محمدشاه رسید. قائم مقام وزارت خارجه را در کنار منصب صدراعظمی بر عهده داشت. با قتل قائم مقام و صدارت آقاسی، میرزا مسعود گرمرودی به منصب وزارت خارجه دست یافت؛ هر چند مدتی کوتاه در پي تبعید میرزا مسعود به خراسان امور وزارتخانه تحت زعامت میرزا علی پسر وی قرار گرفت. اما تا سال 1260ق. که دوباره میرزا ابوالحسنخان قاجار به منصب وزارت خارجه برگشت، در آن سمت ماند. در زمان میرزا مسعود تحولی چشمگیر در انسجام وزارت خارجه ایجاد نگردید. میرزا ابوالحسنخان نیز تا زمان درگذشتش در سال 1262ق. وزیر امور خارجه بود و پس از او در نخستين ماههای پادشاهی ناصرالدینشاه، وزارت خارجه بار دیگر تحت نظر میرزا مسعودخان گرمرودی قرار گرفت. تا اين زمان، وزیر خارجه رسماً تحت فرمان صدراعظم بود و تشکیلات خاصی برای آن قابل تصور نبود و چنانكه گذشت، تشکیلات این وزارتخانه در وجود شخص وزیر، نایب و چند منشی وی خلاصه میشد.

دوره ناصری و صدارت امیرکبیر سرنوشتی جدید را هم برای وزارت امور خارجه و هم دیگر وزارتخانهها رقم زد. در ارتباط با وزارت امور خارجه، امیر اصلاحاتی اساسی به وجود آورد. وزارت خارجه که تا مدتی در دست او بود، منسجم گرديد و مأموران خارجی موظف به ارسال گزارش شدند. وی بر چینش و نظم اسناد همت گمارد، همچنین برای نخستین بار در تاریخ ایران سفارتخانههای خارجی در پایتخت ایران و سفارتخانههای ایران در پایتختهای دول خارجی تأسیس شد و امور کنسولگریها مدون و با برنامه خاص تنظیم گردید. از این رو، دوره امير كبير را میتوان دوره نیل به سوی تشکیلاتی شدن دستگاه دیپلماتیک قاجاری نامگذاری کرد و محمدعلی شیرازی به پیشنهاد امیر وزیر خارجه شد. این امر در راستای حفظ پرستیژ مقام صدارت انجام گردید تا سفرا و مأمورین خارجی مستقیم و بدون واسطه با صدراعظم دیدار نکنند. اما در همان سال محمدعلی شیرازی درگذشت و میرزا سعیدخان مؤتمنالملک که پيش از آن سمت منشیگری امیركبير را در امور خارجه داشت به دبیری مهام خارجه که همان قائم مقام صدارت بود، نائل آمد و در کنار آقا خان نوری صدراعظم جدید به فعالیت ادامه داد تا به عنوان وزیر خارجه برگزیده شد.

دوره اول وزارت میرزا سعیدخان تا سال 1290ق. را شامل میگردد. او در دوره اول ادارههایی همچون اداره روس، انگلیس، عثمانی و اداره دفتر وزارت و دفتر ثبت و ضبط و ترجمه را تأسیس کرد. در این دوره در فراز و نشیبهای حکومت بر اساس دستورالعمل شاه، مقام صدارت حذف گرديد و اختیاراتی به وزراء داده شد که وزیر خارجه نیز جزئی از آن وزراء بود. پس از عزل میرزا سعیدخان وزارت خارجه به میرزا حسینخان سپهسالار رسید كه او نیز اصلاحاتی را به اجرا در آورد. 

اساس شکلگیری تشکیلات دیپلماتیک قاجاری را بايد در سال 1297ق. جستجو كرد. این سال که مصادف با آغاز دوره دوم وزارت میرزا سعیدخان بود، بدين جهت حائز اهمیت است که مدون شدن دستگاه دیپلماسی قاجاری از آن زمان شروع شد. میرزا سعیدخان چند نفر را مأمور ترتیب ادارات، لباس و نوشتههای وزارتخانه کرد و به دنبال آن در سال 1299ق. برای اولین بار نظامنامهای براي روشن شدن تکالیف وزارت خارجه تدوین گردید. 

آداب و تشريفات دیپلماتیک در فراز و فرود تحولات وزارت امور خارجه از موضوعات برجسته اي است که بررسي آن همچون شکل گیری و تحول نهاد وزارت امور خارجه مغفول مانده است. با این پیش در آمد آداب و تشريفات دیپلماتیک قاجاری در زمينه پذيرش سفرا و مأمورين خارجي که تدوین آن جزئی از اقدامات وزارت امور خارجه بود، مورد بررسی قرار میگیرد.



آداب و تشريفات دیپلماتیک پذیرش سفرا از آغاز قاجار تا دوره ناصری

آداب و تشريفات ديپلماتيك با دقت خاص و بذل توجه فراوان از سوي درباریان و در رأس آنها شاه همراه بود. سیاست خارجی از امتیازات خاص مقام سلطنت بود، از آن رو که شخص پادشاه خطمشی و سیر کلی پلتیک را مشخص میکرد، پادشاهان قاجار هیچگاه این امتیاز را از دست ندادند. وزیر یا صدراعظم از جانب شاه مأمور اداره امور خارجی بود و منشی نیز با سمت منشیالمالک در واقع فرامین شاه را مکتوب مینمود. با تأسیس وزارت دول خارجه این امر یعنی تسلط شاه بر سیستم سیاست خارجی همچنان تداوم داشت و در روند تشکیلاتی شدن دستگاه سیاست خارجی در اواخر دوره ناصری نیز بر قرار ماند. اما گسترش حوزه اختیارات وزیر خارجه نوعی انعطاف را در رفتار و نگرش شاه موجب گردید كه صدور کتابچهها و دستورالعملها در باب اختیار دادن به وزراء و تکالیف کلی آنها نمونهای از این چرخش نظرگاه است. با اينكه وزیر همچنان موظف بود گزارشات خود را به شاه برساند و در هفته یکی دو روز را به این منظور در محضر شاه به سر برد، اما وسعت امور و گسترش ارتباطات خارجی، مفری را جهت انجام اموری در راستای انتظام تشکیلات و به تبع آن تشریفات دیپلماتیک گشود. اجرای تشریفات و نحوه عمل به آداب دیپلماتیک از اهمیت بسزایی برخوردار بود، به گونهای که میزان دوستی و ارتباط دو کشور را مشخص میکرد. به طور معمول احترام به مأمورین خارجی یک دولت نشان از قدر و منزلت آن دولت در کشوری دیگر است. سخن ایلچیان به منزله اختیارنامه پادشاه و نامههای وزرای بزرگ با سخن دولت تفاوتی ندارد. (نفیسی، 1344: 28) مأمورین خارجی صورت پادشاه تلقی و سخن آنها سخن پادشاهان متبوع آنها قلمداد میگردد. (خاوری شیرازی، 459:1380) یکی از اجزای وزارت خارجه به اجرای تشریفات دیپلماتیک موظف بود و این بخش از وزارت خارجه دستورالعمل و نحوه برخورد با سفرا و مأمورین خارجی را مشخص مینمود. اما پيش از بررسي مضامین و محتوای دستورالعملها، سیری کلی از آداب دیپلماتیک از ابتدای قاجار تا دوره ناصری بيان میشود. 

آقا محمدشاه پس از تشكيل حکومت قاجاریه به دلیل جنگها و نزاعهای پیدرپی نتوانست شالودههای حکومتی قاجار را بنیان نهد. حکومت وی هر چند ایران را پس از صفویه متمرکز کرد، اما سیستم ایلیاتی در حکومتداری دوره او قابل مشاهده است. قاجاریه در دوران او با سه منصب شاه، صدر اعظم و منشیالمالک آغاز گردید، با این حال بستر سازی و شالوده نظام حکومتی بعدی قاجارها را آقا محمدشاه با افرادی که جهت حکومتداری انتخاب کرد، پی ریخت. اولین شاه قاجاریه هر چند بیشتر دوران فرمانروایي خود را در جنگ گذراند، اما احیای سیستم حکومت صفویه را در نظر داشت. این ادعا را میتوان در کارهایی که در ابتدای سلطنتش انجام داد و همچنين در باز پس گیری و احیای قلمرو صفوی به وضوح دید. (ساروی، 1371: 272) در دوره سلطنت او به رسم حکومتهای پیشین آداب پذیرش سفرا و مأمورین خارجی نیز رعایت میگردید. 

در سال 1211ق./1796م. دو دانشمند فرانسوي به نامهاي برونیر[footnoteRef:4] و اوليویه[footnoteRef:5] به دربار آقا محمدخان بار يافتند. (بینا، 1333: 36) رابرت واتسن نيز در كتاب خود ورود سفرايي را از طرف دولت فرانسه به دربار ايران تأييد ميكند، اما   از آنها نام نميبرد و اهداف شان را چنين بيان ميكند: [4: . Brugniere]  [5: . Oliver] 


«منظور از اين مأموريت از قرار معلوم دو موضوع بود. يكي تحقيق در اينكه استقرار مفيد مبادله بازرگاني بين ايران و فرانسه امكان داشته است يا نه، ديگر اينکه او سعي كند ايرانيان و عثمانيان را در اتحادي برضد روس وادار سازد.» (واتسن، 1348: 98) در رابطه با موضوع دوم واتسن ميافزايد: «صدراعظم ايران از طرف سلطان خود وعده كرد سفيري به قسطنطنيه گسیل دارد.» (همان، 99) اما بعيد به نظر ميآيد كه حكومت ايران در آن هنگامه توانايي چنين كاري را داشته باشد، زيرا اين ارتباط به همين جا ختم شد.

در منابع دوره قاجار اشارهاي به ورود اين دو سفير نشده است و در جايي هم كه اشارهاي شده است نام آنها را ذكر نكردهاند. اما اكثراً بر اين امر متفقند كه چون آقامحمدشاه براي جنگ به تفليس و گرجستان رفت و با روسيه ضديت نمود مورد توجه ناپلئون قرار گرفت (دنبلی، 1383، 252) و ناپلئون به وي نامهاي نوشت. اما آن نامه موقعي به ايران رسيد كه شاه درگذشته بود و هنوز فتحعليشاه جلوس نكرده بود. به همين خاطر صدر اعظم حاج ابراهيمخان كلانتر سفراي فرانسه را با جواب سرسري بازگرداند. (خاوری شیرازی، 246:1380/ هدایت، 7562:1380) افزون بر آن، در این دوره سفرایی به اطراف فرستاده شدند و سفرايي از كشورهاي دیگر به ایران آمدند كه از جمله آنها کدوخان سفیر کابل بود. ساروی مؤلف کتاب احسنالتواریخ در این زمينه مینویسد: «محمد حسنخان قراگوزلو که در مشهد مقدس به سفارت مأمور شده بود با کدوخان سفیر از کابل وارد طهران و به شرف تقبیل بساط سپهر تماماً مستفیض گردید و نامه زمانشاه را که مشعر به تهنیت و تسخیر خراسان و ازدیاد حشمت و اقتدار خدیو روزگار و قبول تفویض بلخ از قرار خواهش و فرمایش بود رسانیده موالاتش مستحصن طبع اقدس سامی گشت و سفیر مکرم و گرامی.» (ساروی،291:1371)

از دورههاي فتحعلیشاه و محمدشاه غازي آگاهیهای بیشتری راجع به چگونگی استقبال و نحوه اجرای آداب دیپلماتیک در دسترس است. در این دوران به واسطه حجم عظیم ارتباطات، مناسبات رسمی خارجی آغاز گردید، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه سفرا و ایلچیان خارجی قرار داشت. چاپارخانههایی که دولت برای سهولت در جا به جایی و سرعت بیشتر سفرا احداث کرد، فاقد اسب بودند كه جیمز فریزر در كتاب خود به آن اشاره دارد. (فریزر، 1364: 46) وضعیت نامناسب چاپارخانههای موجود از دیگر مشکلات سر راه مأمورین خارجی بود. هنریش بروگش سفیر پروس در ایران اتاقهای چاپارخانههای ایران را سرد و پر از دود توصیف میکند. (بروگش، 1367: 528) اتاقهای مسافران در این چاپارخانهها فاقد هر نوع وسایل ضروری است، ولی در عوض هر گونه حشره مزاحمی را که بتوان تصور کرد در آن یافت میشود. (اورسل، بی تا: 32) جیمز موریه که خود در دوره فتحعلیشاه به ایران سفر کرده است و عضو هیأت همراه فرستاده انگلیس به در بار قاجار بود با دیدی طنزگونه، اما جزئینگر و نکتهسنج وقایع و حوادث بین راه و حرکات و رفتار کسانی که با آنها ارتباط داشته است و از سوی پادشاه ایران مأمور پذیرايی از هیأت انگلیسی بودهاند را ثبت کرده است. او راجع به مقام مهماندار[footnoteRef:6] مینویسد: «کارهایی که به کوشاترین مهماندار در انگلیس واگذار میشود در سنجش با آنچه هر مهماندار ایرانی باید انجام دهد بسیار اندک است. مهماندار به گونهای سرپرست و سورساتچی برای بزرگ جلوه دادن آسایش ایلچیان خارجی به کار گمارده میشود ... مهماندار که نماینده پادشاه است از هر ناحیهای که میگذرد میتواند هر جنسی را به اندازه دلخواه از مردم بگیرد و چون در ایران مانند انگلیس در فاصله هر یک ساعت راه باشگاه همگانی در میان راه نیست، اندوختههایی را که میتوان به دست آورد از انبارهای روستاییان به زور میگیرد و افزون بر این آذوقه لازم و وسیله حمل و نقل هم از آنها میستاند ... صاحب این مقام از زمره بزرگان است، اما این مقام را با پول میخرد.» (موریه، 1368: 80-79) [6: . این منصب وظیفه میزبانی مأمورین خارجي از بدو ورود به ایران تا رسیدن به دارالخلافه را بر عهده داشت. ] 


او در مورد کسانی که همراه آنها در این سفر جزو میزبانان بودهاند نیز دقت لازم را دارد و سمتهای هر یک را تشریح میکند. یکی از آن سمتها شاطر است. شاطران پادرهایی هستند که با جامههای شگفت در پیرامون اسب یکی از بزرگان راه میروند. همچنین از این سمت به عنوان قاصدانی هم که پیاده و به شیوهای باور نکردنی پیامها را از جایی به جای دیگر میبرند نیز نام برده است. (همان، 80) مقام دیگري که موریه نام آن را ذکر میکند، فراشباشی است. این منصب به رئیس خیمه افزاران و به عبارتی مهیا کننده امورات ایلچیان تعلق دارد. (همان، 111) وي همچنين از منصبهای دیگري که مهماندار را در اجرای تشریفات ورود یاری میکردند نيز به طور پراکنده سخن میگوید. هنگامی که به دارالخلافه تهران میرسند و به دربار فتحعلیشاه بار مییابند، مینویسد:

«دو رج بسیار فشرده از سربازان صف زده برای گذشتن ما خیابانی ساخته بودند. نظام و جامه آنها کما بیش به سبک ما بود و هنگام گذشتن به سبک نظامی پرداختند.» او میافزاید: بعد از انجام تشریفات ما پایافزار را از پا بیرون کرده و به پیشگاه شاه رفتیم. (همان، 228-227) 

سر هار فورد جونس که در سال 1223ق. وارد ایران شد، پس از خروج ژنرال گاردان از پایتخت به طرف تهران آمد و از سوي حکومت مورد استقبال قرار گرفت. مسئول سورسات همایونی یعنی ایشیک آقاسی که در این زمان میرزا نوروزخان بود، تشریفات لازم را به عمل آورد و چون سفارتخانه در کار نبود سفیر را در خانه محمد حسنخان امینالدوله جای دادند و پس از دو روز به دیدار شاه بار یافت. (سپهر، 107:1380-105) 

برای شرفیابی سفرا به حضور شاه در ایران معمولاً تعجیل میکردند و این نشانه احترام به سفیر قلمداد میشد. سفرا پس از رسیدن به تهران گاهی دو روز، سه روز یا پنج روز منتظر پیک شاه که حامل آن امین خلوت یا نایب ايشیک آقاسی و یا مقام دیگري بود، میشد تا آنها را به حضور بپذیرد. در هنگام بار یافتن نیز تشریفات خاصی مقرر بود که سفرا موظف به انجام و اجرای آن میشدند. ایلچیان بیگانه به هنگام بار یافتن در فاصله سی گامی شاه پایافزار خود را میکندند. کندن کفش به رتبه فرد نیز بستگی داشت. به طوری که اگر شخص جایگاه پایینتری داشته باشد در فاصله بسیار دورتر از شاه، کفش خود را در میآورد و پای برهنه به دیدار شاه میرفت و آنانکه مقام بالاتری داشتند تا نزدیک پلکان اتاق شاه نشین کفش به پا داشتند. (موريه 1368: 212 -211) 

شیوههای استقبال از سفرا متفاوت بود و بر اساس قدر و احترام و نيز قدرت و شوکت کشورها، سفرای آنها نیز تشریفات بیشتری را طلب میکردند. پس از نشان دادن اعتبارنامه توسط سفیر و اطمینان به درستی و صحت آن، دولت میزبان برای آداب معمول دست به کار میشد. میرزا فضلالله شیرازی به هنگام ورود الکسندر یرملوف مینویسد: «در روزی معین صفیارخان کردبچه افشار با یک رأس اسب مشمل بر ساخت[footnoteRef:7] و ستام[footnoteRef:8] مرصع به احضار ایلچی از چمن سامان ارخی محرمیت یافت و امان اللهخان اردلان والی کردستان با معادل پنج هزار سوار تا مساوی پنج فرسنگ متجاور به استقبال شتافت از سراپرده همایون اعلی تا دو میل راه از دو طرف جانبازان نظام و توپچیان با انتظام و زنبورکچیان آتش فام به قانون به قادراندازی[footnoteRef:9] و مشق مشغول بودند و هر یک از آنها به طوری که باعث مسرت بینندگان است به شعبدهبازی و مسخرهپردازی عمل مینمودند ایلچی معزیالیه با این احترام وارد معسکر مسعود و در سراپرده جناب میرزا محمد شفیع صدراعظم فرود آمد [امیرکبیر محمودخان دنبلی قوریساول باشی به احضار ایلچی مأمور شد و محسنبیک قراچورلو نایب امیر آخورباشی اسب را با زین و افساری مرصع برای ایلچی مهیا کرد ایلچی مذکور پس از ورود به سرا پرده شاهی] در چهار مکان به مراسم رکوع و سجود قیام کردند و بعد از عرض حاجببار و اذن شاهنشاه تاجدار، روی به خرگاه جهانپناه آوردند چون ايلچي بزرگ به قانون عموم دول صورت پادشاهست لهذا از جهت احترامگذاري حضرت ايمپراطوري اذن جلوس به او داده شد ... نامه حضرت ايمپراطوري را جناب ميرزا محمد شفيع صدراعظم از وي گرفته بر روي پيكر تخت مرصع نهاد و پس از آن حضرت صاحبقران به احضار همراهان وي فرمان داد بعد از آن كه به آدابي شايان شرفياب حضور معدلت دستور شدند ايلچي خود يكان يكان را معرفي كرد و هر يك علي قدر مراتبهم مورد التفات ملوكانه آمدند [و به همان آيين نيز از خدمت شاه مرخص شدند].» (خاوری شيرازي، 1380: 460-458) [7: . یراق و بند و بار زین اسب را گویند. ]  [8: . دهنه، افسار اسب ]  [9: . تیراندازی با مهارت ] 


پرنس دالگوركي كه پس از قتل گريبايدوف از طرف امپراطور روسيه به دربار ايران آمد نيز با تشريفات فراواني مورد استقبال قرار گرفت. واتسن مینویسد: «پادگان تبريز از جلو وزير مختار و وليعهد رژه رفتند و سلام همايوني با بيست و يك گلوله از توپخانه شليك شد و آتشبازي از جانب پياده نظام اجرا گرديد و بدين ترتيب آشتي بين دو دولت اعلام شد.» (واتسن، 242:1348)

استقبال و پذیرایی از سفرا در این دوره با حساسیت خاص دربار در اجرای تشریفات توأم میگشت. به عنوان مثال زمانیکه هیأتی سیاسی از روسیه به ایران آمد، پیاده نظام قصر سلطنتی موظف شدند مسافت تا اردوی هیأت روسی را با لباس قرمز رسمی در دو صف دیوار تشکیل دهند و رجال با شالهای قرمزی که در کلاه پیچیده و عصایی از نی که در دست داشتند شاه را همراهی میکردند. (دوکوتز بوئه، 1365: 258-256) این هیأت روسی به اقرار خودشان برای اولین بار رسمی معمول را در حضور شاه ایران رعایت نکردند و آن حضور در برابر شاه با چکمه بود. (همان، 259) این امر معمول نبود و نوعی عدول از رسم متداول دربار تلقی میگردید. 

نكتهاي كه نبايد فراموش كرد، نقش خرافات و وهميات در پذيرش سفرا بود. به طوريكه در دوره فتحعليشاه آنچنان که از سفرنامههاي اين دوره برميآيد، پذيرش سفرا منوط به تشخيص نحس و سعد بودن ورود آنها توسط اخترشناسان بود. (موريه، 8 433:136)



آداب و تشریفات دیپلماتیک پذیرش نمایندگان خارجی در دوره ناصری

در دوره محمدشاه نيز همين آداب و تشريفات با اندكي تغييرات آن هم به واسطه انعقاد قراردادها و معاهدات برقرار بود و چرخش آنچناني در امر تشريفات ديده نمیشود. اين شيوه تا اوايل دوره ناصري به همان سبك سنتي و در چارچوب دستورالعملهاي ساده دربار باقي ماند. اما در نيمه دوم پادشاهي ناصرالدينشاه به واسطه انتظام در وزارت امور خارجه اساس تشريفات نيز به گونهاي مدرنتر پيريزي شد. مأموری که قصد عزیمت به کشوری را داشت شرایط برای ورود او توسط نامه نگاریهایی که وزارت خارجه طرفین انجام میدادند، فراهم میگردید تا تشریفات ورودش مهیا شود. (مکاتبات وزارت خارجه با سفرای دول خارجه مقیم ایران، نسخه خطی شماره 926: برگ 143) آداب و تشريفات ورود سفرا و مأمورين خارجي در كتابچهها و دستورالعملهاي مدون برای مهمانداران و صاحب منصبان ارسال ميشد و به اجرا در ميآمد. از همان ابتداي ورود سفير به خاك ايران يك نفر را مسئول مهمانداري وي ميكردند. اين مهماندار وظايفي داشت كه در قبال سفير بايد به اجرا ميگذاشت. نمونهای از این وظایف در "کتابچه تشریفات وزارت خارجه" چنین آمده است: «بر مهماندار لازم است كه به دقت تمام راهها را ملاحظه نمايد كه در دهات و قصبات واقعه در عرض راه كدام يك مناسب نزول است و فاصله هر يك چند فرسخ است بلكه از روي دقت و تصديق مردمان بلد و با خبر صورت داشته باشد تا از روي بصيرت بداند كه امروز منزل و مسافت راه چقدر است.» (كتابچه تشريفات وزارت خارجه، نسخه خطي شماره 733: برگ 11) مهمانداران علاوه بر فراهم آوردن آسایش و راهنمایی مأمورین سیاسی واسطه تماس آنها با مأمورین و حکام داخلی نیز بودند. (شهیدزاده 42:1344)

وظايف مهماندار در دستورالعملي كه وزارت امور خارجه براي حاجي ميرزا حسينخان نايب اول وزارت خارجه در مهمانداري وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت آلمان در سال 1311 ق. صادر كرده است، چنين بيان شده است:  

«بر حسب امر قدر قدر اعليحضرت قويشوكت اقدس همايوني شاهنشاهي روحنا فداه آن جناب به مهمانداري وزير بهيه اطريش مأمور است كه قبل از ورود ايلچي بانزلي خود را به آنجا رسانيده از قرار تفصيل آتيه رفتار نمايد. آن جناب قبل از خروج ايلچي با لباس رسمي در كنار دريا حاضر خواهند بود بيست و يك تير توپ از توپخانه مباركه شليك شود. بعد از خروج مشاراليه از اسكله دست داده مأموريت خود را اینطور ادا نمايد كه من از جانب سنيالجوانب اعلیحضرت شاهنشاهي ولي نعمت تاجدار خودم مأمورم كه آن جناب را پذيرايي نموده با احترام تمام الي دارالخلافه طهران موجبات احترام و آسودگي شما را فراهم نمايم اميدوارم كه در اين مأموريت طوري رفتار كنم كه منظور اولياي دولت عليه و خشنودي خاطر. كه مهماندار هم چيزي كه خارج از دستورالعمل و تكليف مأموريتي او باشد اظهار نخواهد كرد. دستورالعمل ورود قزوين مثل ورود رشت است بدون زياد و نقصان كه در قزوين جناب فخامت نصاب سعدالسلطنه حكمران آنجا با تشريفاتي كه در رشت به عمل آمده استقبال و مشايعت خواهند كرد. بعد از حركت از قزوين روز ورود دارالخلافه را مهماندار معين كرده به وزارت خارجه اطلاع بدهد كه تهيه تشريفات روز ورود دربار همايون ديده شود آن جناب طوري حركت خواهد كرد كه هم استرضاي خاطر ايلچي به عمل آمده باشد و هم از مفاد عهدنامه خارج نشده باشند.» (كتابچه تشريفات وزارت خارجه، نسخه خطي شماره 733: برگ 27)

چارچوبي كه جهت تشريفات ورود و روز شرفيابي سفرا به حضور شاه طرح ريزي و پيكربندي ميشد براي درجات مختلف مأمورين خارجي اعم از سفیر کبیر، وزير مختار، وزير مقيم و شارژدافر يكسان بود، اما در تعداد نفرات و شكوه و لوازم پذيرايي و استقبال با هم تفاوت داشتند. سفراي كبير و وزراي مختار بر طبق مفادي كه در عهدنامه 1815م. وين تدوين گرديد، امتيازات مخصوص به خود ازجمله با كلمه "جناب" يا "اكسلانس"[footnoteRef:10] خطاب شدن، حق سوار شدن بر كالسكه شش اسبه كه بر سر اسبان آن كالسكه تل بسته باشند، احترامات نظامي اهل نظام و قراولخانههاي واقع در معابر و بستن سلاح به كمر نوكرهاي سفارت در هنگام حضور سفير را داشتند. (شقاقی، نسخه خطی شماره 780: برگ 85)  [10: . Excellence ] 


اما در جاهايي نيز اين رسومات تنها مخصوص مأمورين درجه اول ـ سفيركبير و وزيرمختارـ نبود، بلكه براي مصلحتگزاران و شارژدافرها و ديگر مأمورين خارجي نيز با اندكي تفاوت اجرا میشد. اسناد و نسخ خطي بر جاي مانده از وزارت خارجه دوره ناصري بيانگر آن هستند كه جداي از قالب مشتركي كه جهت تشريفات ورود و شرفيابي به حضور شاه براي مأمورين خارجي در نظر گرفته ميشد، تفاوتهايي نيز به چشم ميخورد. اين تفاوتها در تعداد نفرات استقبالكننده، مقام و درجه آنها، امكانات استقبال و احترامات نظام قابل ملاحظه است. به طور مثال براي استقبال وزير مقيم، رئيس مستقبلين با يك نفر سرتيپ و شصت نفر سوار قزاق به پيشواز ميرفتند. اما اين تعداد نفرات براي وزيرمختار و سفيركبير بيشتر بودند، به طوری که علاوه بر رئيس مستقبلين يك نفر سرتيپ نظامي اول و يك نفر يوزباشي با يكصد نفر سوار قزاق در مراسم استقبال حاضر ميشدند يا در هنگام شرفيابي مأمورين خارجي به حضور شاه در ورودي درب كاخ جهت وزير مقيم يكصد سرباز و براي سفيركبير و وزير مختار چهارصد سرباز پيشفنگ میدادند. 

تشريفات ورود مأمورين خارجي در يك كليت مشترك و چارچوب واحد اجرا ميشد. مراسم تشريفات ديپلماتيك  براي ورود و شرفيابي وزير مختار دولت انگليس به نقل از دستورالعملی در آن زمینه در كتابچه تشريفات وزارت خارجه چنين بيان شده است: 

تشريفات روز ورود جناب وزير مختار دولت انگليس به دارالخلافه

«اميرالامراء العظام نصيرالملك امير تومان رئيس مستقبلين و یک نفر سرتيپ نظامي اول و جناب نظامالملك و يك نفر يوزباشي با يكصد نفر سواره قزاق از جانب سنيالجوانب همايون اعلي و معتمدالسلطان ميرزا كاظمخان سرتيپ و نايب وزارت خارجه تا عمارت باغشاه به استقبال جناب وزيرمختار خواهند رفت. اميرالامراء العظام حاجبالدوله ميز و صندلیهای خوب با شيريني و لوازم معمول آن را به طورهاي خوب و منقح حاضر خواهند ساخت معتمدالسلطان امين همايون قهوهچيباشي سركار اقدس اعلي اسباب چاي و قهوه در آنجا مهيا خواهند كرد مستقبلين در آنجا با جناب وزير مختار بعد از صرف شيريني و چاي و قهوه عازم سفارتخانه خواهند شد با نظم و ترتيب. رئيس مستقبلين همه جا همدوش جناب ايلچي و سايرين پشت سر ايشان به قاعده و ترتيب خواهند آمد نواب امير آخور سه رأس اسب از اصطبل خاصه همايون با يراقهاي طلا يكي براي سواري جناب وزير مختار و دو رأس براي يدك با جلودار و مستقبلين فرستاده در باغشاه حاضر خواهند شد.

براي صاحبمنصبان كه همراه جناب ايلچي هستند سه رأس اسب از اصطبل خاصه همايون من باب احترام فرستاده خواهد شد. قدري به سفارتخانه مانده بيست نفر فراش و ده نفر شاطر حاضر خواهند بود كه هر يك با صاحب منصب خود پيش آمده تا دم سفارتخانه پيشاپيش ايلچي باشند آنهایي كه تماشاچي هستند و در معبرها ايستادهاند هنگام عبور جناب وزيرمختار به نظام صف كشيده بايستند و داخل هم نشوند. جناب وزير دارالخلافه طهران قدغن خواهند كرد كه دراويش و فقرا و ارباب توقع را نگذارند در سر راه جناب ايلچي باشند و راهها و کوچها و معبرها را جاروب كرده آب بپاشند و صفا بدهند و چاهها و گودالها را مسطح نمايند و در ميدان توپخانه هنگام عبور جناب وزيرمختار توپچيان قراول تعظيم نظامي به عمل آورند. دويست نفر سرباز با يك نفر ياور دم دروازه كه جناب وزيرمختار از آنجا عبور خواهند كرد و دويست نفر سرباز با يك نفر ياور دم سفارتخانه حاضر خواهند شد و احترام عسكريه به عمل خواهند آورد و ده نفر سربازان و وكيل قراولخانه سفارتخانه كماكان بجهه احترام خواهند بود.

جناب مجدالدوله از نظارتخانه مباركه ده خوانچه حلويات خوب به طوري كه معمول ورود سفراست قبل از وقت در سفارتخانه حاضر خواهند نمود كه وقت ورود ايلچي دليل مباركباد شود.

برحسب قرارداد جناب اجل وزير دفتر چهار نفر مستوفي معتبر با لباس درباري قبل از وقت در سفارتخانه حاضر خواهند بود كه از جانب سنيالجوانب همايون رسم تفقدات را به عمل آورند. 

روز دوم ورود جناب ايلچي جناب امينخلوت از طرف قرين اشرف اعلیحضرت شاهنشاهي خلداله سلطانه به سفارتخانه رفته احوالپرسي از جناب وزير مختار خواهند كرد. روز دويم ورود جناب وزير مختار جناب جلالتمآب امينالدوله بديدن جناب وزيرمختار خواهند رفت روز دوم ورود از جانب وزارت خارجه عمدهالامرا العظام مستشارالوزاره ميرزا احمدخان سرتيپ اول براي تبريك خواهند رفت. 



تشريفات روز شرفيابي وزير مختار

جناب وزير مختار روز سيم ورود بسلام خاصه اعليحضرت شاهنشاهي خلدالهالسلطانه مشرف خواهند شد نايب ايشيك آقاسي با بيست نفر فراش و ده نفر شاطر و ده نفر يساول با سه نفر نائب آنها با دو كالسكه و كالسكهچي و اسب خوب از كالسكهخانه خاصه همايوني محض احترام با اينكه داخل عهدنامه تشريفات نیست به سفارتخانه رفته اظهار مينمايند كه جناب وزير مختار از جانب سنيالجوانب همايون دعوت به حضور همايون شدهاند هنگام عبور جناب وزيرمختار سربازان و توپچيان كه در معابر و ميدان توپخانه و درب دروازه ارك و درب عمارت قراول هستند پيشفنگ خواهند كرد. از اين قرار اهل نظام حاضر خواهند بود با لباسهاي خوب: دم دروازه دولت يكصد نفر سرباز بايد باشند كه پيشفنگ نمايند. قراول توپها كه جلو توپها ميايستند تعظيم نظامي خواهند كرد چهار صد نفر سرباز در دو سمت درب اعلي ايستاده پيشفنگ خواهند كرد.

نايب ايشيك آقاسي جناب وزير مختار را داخل كشيكخانه مباركه خواهند كرد كه قبل از وقت از امرا و امناي دربار اعظم با لباسهای رسمي براي احترام وزيرمختار حضور خواهند داشت. 

جناب ظهيرالدوله صاحباختيار، شجاعالسلطنه آجودانباشي، سعدالدوله، مستشارالوزراه سردار احمدخان سرتيپ اول... مدبرالملك مهماندار نسقچيباشي نايب ايشيك آقاسي باشی. 

در آنجا قهوهچيباشي همايون اقدس اعلي بايشان چاي و قهوه و غليان خواهند داد بعد از صرف چاي نايب ايشيك آقاسي بخاكپاي اقدس اعلي عرض خواهند كرد كه وزير مختار در ايشيكخانه حاضر است جناب ظهيرالدوله ايلچي را با صاحبمنصبان سفارت و مستشارالوزاره ميرزا احمدخان رئيس تشريفات وزارت خارجه و مدبرالملك مهماندار ايلچي به ترتيب و نظمي كه مقرر است به پيشگاه حضور همايون خواهند برد پس از عرض كفش كنده شرفياب خواهند شد.

حضرات عظام كه در سلام خواهند بود كه حامل اسباب و جواهرات خواهند بود: نواب ملكآراء، نواب عزالدوله، نواب ركنالدوله، نواب شعاعالدوله، نواب حسامالسلطنه، جناب معتمدالملك، كشيكچيباشي با لباس رسمي و چهل نفر غلام پيشخدمت با لباس پاكيزه از دوطرف صف كشيده خواهند ايستاد سيني طلا دم در باغ حاضر نمايند وقتي كه ايلچي داخل باغ میشود نامه را در سيني طلا گذارده به صاحب منصبي كه همراه ايشان است خواهند داد كه به حضور مبارك ببرد. ايلچي كه داخل اطاق ميشود نامه را از صاحب منصب گرفته بلاواسطه به حضور مبارك عرض خواهند كرد اعلیحضرت شاهنشاهي نامه را بدست مباركه گرفته به جناب جلالتمآب وزير امور خارجه كه قبل از وقت در حضور همايون حاضر خواهند بود بعد از مرخصی رسماً  از جناب جلالتمآب وزير امور خارجه در وزارت خارجه ديدن خواهند كرد در حالتی که جناب صديقالملك رئيس وزارت خارجه و دو سه محرتین وزارت خارجه حسبالمعمول حضور خواهند داشت فرداي روز شرفيابي جناب اجل وزير امور خارجه رسماً ببار وزير خواهند رفت.» (كتابچه تشريفات وزارت خارجه، نسخه خطي شماره 733: برگ 8-7)

هنگامي كه سفیر كشور خارجی به حضور شاه قاجار میرسید، شاه میایستاد و صحبت را آغاز میکرد و ختم سخن نيز با شاه بود. سفرا و سایر بزرگانی که در وقت شرفیابی سفیر مهمانداری میکنند لباسهایی دراز از شال کشمیری میپوشند و همینکه به در بزرگ باغ داخل عمارت میرسند به جای کلاههای سیاه معمول خود عمامههای سفید بر سر میگذارند این عمامهها توسط نوکرها از قبل مهیا میگردد. وقتی هیأتی سیاسی به حضور شاه میرسد در کالسکه مینشینند و عدهای غلام جلوی کالسکه میافتند. همینکه داخل ارگ شاهی شدند ده نفر شاطر با لباس قرمز جلو سفرا افتاده تا در عمارت همراهی میکنند به آنجا که رسیدند وزیر سالار پذیرایی وزارت امور خارجه وارد میشود و وزیر خارجه و سایر بزرگان همه با لباسهای رسمی حاضر میشوند و بعد از پذیرایی به حضور شاه بار مییابند. قبل از حضور سفرا، وزیر خارجه از راهی مخصوص نزد شاه میرود و هنگامیکه سفرا از راه باغچه به اتاق پذیرایی وارد میشوند وزیر خارجه طرف راست شاه قدری پایینتر از وی میایستد. (ویلر بنجامین، 1363: 253-250) از این دست اطلاعات در اسناد وزارت امور خارجه نیز به چشم میخورد و چون اشتراکات فراوانی با مطالب فوق دارند از تکرار آنها پرهیز میشود.[footnoteRef:11]  [11: . برای مطالعه بیشتر نک: تشریفات روز شرفیابی جناب وزیر مختار دولت بهیه روسیه بحضور همایون اعلیحضرت شاهنشاهی ظلالله ملکه، 1269: برگ 11 / صورت تشریفات روز ورود شارژدافر دولت انگلیس به دارالخلافه: برگ 12/ تشریفات روز ورود وزیر مختار دولت ایطالیا: برگ 22 / صورت تشریفات جناب وزیرمختار: برگ 25 / مأموریت پذیرفتن ایلچی دولت بهیه روسیه در دربار همایون اقدس شاهی: برگ 26] 


همچنانكه براي ورود سفرا و ايلچيان خارجي آداب و مراسم ويژه اي وجود داشت، براي خروج و ترك دولت محل مأموريت نيز آداب و تشريفات مخصوص انجام میشد. به طوری که سفير با تشريفات معمول به حضور شاه ميرسيد و بعد از تقاضاي خروج هداياي زيادي دريافت میکرد و به كشور خود باز ميگشت. (خورموجی، 141:1363) دوكوتزبوئه در اين زمينه میگوید: کسی را نمیگذارند از ایران پیشکشی نگرفته برود پادشاه ایران به کلیه سفرا و اشخاص مهمی که به حضور او میرسند از صندوقخانه سلطنتی لباسی با عنوان تنپوش همایونی به آنها میدهد و رسم این است که  گیرنده لباس را در آخرین جلسه شرفیابی در بر کرده شرفیاب شود. (دوکوتزبوئه، 296:1365) مسيو بوره وزيرمختار و ايلچي دولت فرانسه در سال 1273ق. هنگامي كه از پاريس فراخوانده شد، با اجازه دولت ايران تهران را به سوي آذربايجان ترك كرد. خورموجی مینویسد: «پس از استرخاص از امناي دولت شوكت اختصاص بار سفر بسته و عازم آذربايجان گرديد.» (خورموجی، 187:1363) وزير مختار دولت فرانسه در تبريز نيز از طرف نصرتالدوله مورد استقبال قرار گرفت و تا خروج از کشور آداب متداول را براي او به انجام رساندند.

در آرشيو اسناد وزارت امور خارجه ايران نیز سندی موجود است که اصول آداب دیپلماتیک را در مورد تشریفات ورود کنسولهای دول دوست و همپیمان مشخص میکند. در این سند که بندر انزلی مکان ورود کنسول است. دربار تشریفاتی را جهت ورود او تدوین و برای حاکم انزلی فرستاده است. به این ترتیب که حاکم انزلی در لب آب و اسکله کنسول را استقبال کرده و سرحددار و نایب او و رئیس توپخانه که موظف به همراهی حاکم هستند را معرفی کند. حاکم باید کنسول را در یکی از عمارتهای دولتی سکنی دهد و از او پذیرایی نماید. کنسول اگر بخواهد انزلی را ترک کند حاکم انزلی باید وسایل حمل و نقل ـ هرچقدر که لازم باشد ـ در اختیار کنسول قرار دهد و او را تا هنگام خروج از شهر همراهی کند. در شهر بعدی که رشت است میرآخور آنجا یک رأس اسب با یراق طلا تا سر بازار برای کنسول میبرد. اگر از طرف کنسولگری برای همراهان وی نیز اسب خواسته شد باید در اختیار کنسول بگذارند. در این بین کارگزاری مهام خارجه نیز یک رأس یدک تا سر بازار خواهند برد و حاکم رشت نیز به پذیرایی و اظهار خوشحالی میپردازد. (صورت تشریفات ورود قونسولهای دول متحابه، 1269: برگ 7) نمونه ديگر از اين اقدامات در تشریفات ورود ساموئل گرین سفیر دولت آمریکا در ايران قابل بيان است.[footnoteRef:12]   [12: . بنجامین، پیشین، 96-75] 


در مورد پذیرایی از مأمورینی که از جنوب یعنی بوشهر وارد ایران میشدند نیز همان رسم و تشریفات  اعمال میشد. کنت دوگوبینو در سفرنامه خود[footnoteRef:13] به این تشریفات که شامل تعیین مهماندار، سلام نظامی، پذیرایی با قلیان و چای و دیگر احترامات معمول است، اشاره میکند. (دوگوبینو، 1367: 118-113) در اين دوره اقدامات دیگری نیز برای تقویت آداب دیپلماتیک صورت میگرفت که میتوان از بین آنها به دعوت نمایندگان سیاسی خارجی به میهمانیها و ضیافتهای رسمی اشاره كرد. این رسم از جمله رسوم فرنگیای بود که میرزا حسینخان سپهسالار در گسترش آن همت گمارد. (آدمیت، 1385: 452) افزایش بیش از حد این رسوم مشکلاتی را نیز به دنبال داشت که بررسی آن از حوصله این پژوهش خارج است. [13: . این کتاب اطلاعات جالبی را در مورد منازل بین راه از جنوب تا پایتخت ارائه ميدهد.  ] 


احترام به سفرا و مأمورین خارجی گاهی تا حد افراط نیز پیش میرفت. بنابراین، در سال 1301ق. غلامحسین افضلالملک در تحدید مزایای اروپاییان قوانینی را به نگارش درآورد و آن را تحت عنوان تعیین "حدود احترامات سفراء در ایران" در 6 فصل به صحه همايوني رسانيد. (افضل الملک، نسخه خطی شماره 9450: 514-512) كارلا سرنا در کتاب "مردم و دیدنیهای ایران" در تأیید گفتار افضلالملک تأکید میکند که : اروپائیان در ایران از مزایای زیادی برخوردارند، ولی آنها احترام زیادی برای ایرانیان قائل نیستند. (سرنا، 1363: 229) با وجود بسترهایی که پیش از حکومت ناصرالدین شاه ایجاد شده بود و تلاشهای مضاعف رجال سیاسی دوره ناصری در وزارت خارجه از جمله میرزا تقی خان امیرکبیر، میرزا سعید خان موتمن الملک و میرزا حسین خان سپهسالار زمینه های مناسب به منظور انتظام در تشکیلات دستگاه دیپلماسی و به تبع آن انسجام در تشریفات دیپلماتیک فراهم گردید.



نتيجهگیری

بررسی آداب و تشريفات دیپلماتیک در پذیرش مأمورین و سفرای خارجی از مباحث مهم دیپلماسی در مناسبات خارجی است. آداب دیپلماتیک به صورت منظم در سطح جهانی پس از کنگره وین تدوین شد، اما در ایران قاجاری از آن رو که هنوز پایههای وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی حکومت پی ریزی نشده بود، اجرا نمیگردید. در همین راستا تشریفات نیز در پیوند با تشکیلات نتوانست به انتظام خاصی برسد. در اوایل دوران قاجاری از آغاز تأسیس تا پایان حکومت محمد شاه آداب دیپلماتیک به شكل سنتی باقی ماند و شاه و صدر اعظم نحوه برخورد با سفرا را تعیین میکردند؛ این در حالی بود که رتبهبندی ويژهاي نیز برای مقام سفرا به طور مشخص وجود نداشت. اما با گذار از دوران سه شاه آغازین این سلسله و نهادینه شدن دستگاه دیپلماسی، دستورالعمل و کتابچههایی برای طراحی شیوه برخورد با سفرا و دیگر مأمورین خارجی بر پايه جایگاه سفارتخانه آنها تدوین گردید. این امر با تلاش رجال سیاسی دوره ناصری و بسترها و زمینههایی که در دورههاي پیشين فراهم شده بود، میسر گردید. آداب و تشریفات دیپلماتیک هنگامی که در حوزه اختیارات وزارت امور خارجه قرار گرفت، متحول شد و سفرا با ظرفیتهای خاص مقام خود اجازه حضور در دربار را یافتند كه نماد انسجام در پذیرش سفرا در دستورالعملهای مهمانداران به وضوح نمايان است.
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