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 چکیده

فتوه  "و  "بوارد  باشو  "، "جوااز عووار  "، "توککه  "سندی را که در منابع از آن به عنواان  

این سند، مجاز عوار از موهز بوهای ارا وه بوه     . اند، همگی متهادف گکرنامه اس  یاد کهد  "مهخصی

هوای   ملو   -با تشکیل دولو  . دهد گکربانان، راهداران و مهزبانان اس  که حکام  به اتواع خاد می

لمللی حاکم شد، اما ایون قواانین در ایوهان جایگواهی     ا جدید در جهان، قااعد ناینی به مناسوات بین

های سلف خاد در زمینۀ صدور اسوناد هوایتی، تنهوا     مانند حکام  در اوایل دورۀ قاجار به . نداش 

بهای مأماران ارسالی یا نمایندگان خارجی کاغکهایی جه  احهاز های  و شهح مأماریو  صوادر   

المللوی   نظام جهانی، ناآگاهی به نیازهای مناسوات بوین  شد؛ ناهمگانی سیستم حکامتی در ایهان با می

شدن وزارت خارجه سوب تأسوی    تحال تدریجی تککه  در کنار تشکیالتی . را نیز به همها  داش 

های مهباط به توککه  و اهمیو  آن در اداموه     خانه در دور  ناصهی شد؛ با تدوین دستارالعمل تککه 

تأسی  و با انقوال  مشوهو ه    "ار  تککه  دول  علیه ایهاناد"حکام  قاجار در دور  مظفهی نیز 

بوارۀ   تدوین قاانین جدید در. های ایهانی در پیش گهفته شد راهکارهایی بهای اعتواربخشی به گکرنامه

تککه ، تغییه در ساختار این اسناد را نیز به دنوال داش ؛ بنابهاین در پژوهش حاضه خوااهیم کاشوید   

 .بهرسی کنیم در دورۀ قاجار و ساختار این سند را به عناان سندی هایتیسیه تحال قانان تککه  
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 مقدمه

 

در تاریخ ایران، با تأسیس وزارت امور خارجه در دورۀ قاجار استت کته مناست ات ستنتی     

روابتط دیللماتیتا ایتران در ت تاد منتاف       . شتود  روابط خارجی به مناس ات رسمی بدل متی 

هتای ستنتی دیگتر ام تان      ای شتد کته بته روش    هتای بتزرد در منهقته، وارد مر لته     قدرت

در عصتر جدیتد اروپاییتان بتا تتدوین قواعتد       . اهم ن ودگویی به نیازهای سیاسی روز فر جواب

ای جهت سامان امور خارجی و ارت اط با دیگر کشتورها تأستیس کترده و     المللی وزارتخانه بین

در ایران دورۀ قاجار به دلیت   . المللی به تصویب رسانده بودند های بین قوانین آن را در کنگره

شد؛ تا این ه در  سیاسی موجود در ایران عم  می ناآگاهی از این قواعد همواره بر اساس عرف

 . وسیاق اروپاییان به نام وزارت خارجه تأسیس شد ای به س ا اثر ارت اطات گسترده وزارتخانه

ایتتن وزارتخانتته از بتتدو تشتت ی  تتتا دورۀ نا تتری عمتتدتار همتتان و تتای ی را کتته بتترای   

کترد و   ی تعریف شده بود اجرا متی ها و م توبات خارج الممالا در ارت اط با تحریر نامه منشی

بتا ورود بته دورۀ نا تری ادارات    . شدت ساده و با تشت یالت انتدب بتود    ساختار وزارتخانه به

نامته وزارت امتور خارجته نمتود      خصوص با تدوین اولین نظام وزارت خارجه تش ی  شدند، به

رت پیوستته در  نامۀ مذکور بته  تو   ویرایش و بازنگری در نظام. تش یالتی آن چشمگیرتر شد

هتای وزارت خارجته بتا تشت یالت      با این بتازنگری . دورۀ قاجار مدنظر کارکنان آن قرار داشت

های روز دنیا در برابر مسائ  دیللماتیتا  تاهر    اداری و ساختاری منه ق بر اساس وزارتخانه

تترین مستائ  مربتوط بته کشتورهای       تش یالت مدون وزارت امور خارجه بترای کوچتا  . شد

کرد و مأمورانی برای نظتارت بتر اجترای درستت آن      ات اع ایرانی قوانین تصویب می خارجی و

ایتن  . وآمد ات اع کشورها به خاب ی دیگر بود های رفت نامه گمارد؛ ی ی از این قوانین اجازه می

. امر در تاریخ ایران سابقه داشت، اما نه بته شت لی کته اروپاییتان آن را متدون کترده بودنتد       

وسیلۀ وزارت خارجه و شع ات آن در والیات، گتامی بتود کته وزارت     ذرنامه به تش ی  اداره گ

 .خارجه دورۀ قاجار برای همگامی و همراهی با قواعد و قوانین نظام جهانی برداشت
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 مراتب قدرت اداری در دورۀ قاجار طرح کلی از سلسله

 

 ادارات وزارت خارجه

 معاون

وزیر 

 ارجهخ

وزیر 

 خارجه

 صدراعظم

 شاه

 اروز اروز



 نگاهی گذرا به تذکره در تاریخ ایران

فتته  "و  "بتورد  باشتت "، "جتواز ع تور  "، "تتذکره "سندی را که در مناب  از آن به عنوان 

این سند، مجوز ع ور از مرز بترای ارائته   . اند؛ همگی مترادف گذرنامه است یاد کرده "مرخصی

: 9939دهختدا،  )دهتد   به گذربانان، راهداران و مرزبانان است که   ومت به ات اع ختود متی  

هتا بنماینتد و بگذرنتد     به ع ارتی؛ م تتوب جتواز کته در راه   (. 9811: 9939  ؛ معین،95369

وستیلۀ دستتگاه     گذرنامه یا در زمترۀ استنادی استت کته بته     (. 454: 9993ا  هانی،  فخری)

 . شود دیللماسی کشورها برای ا راز هویت افراد  ادر می

دلیت  ن تود م هتوم     م هوم مرز در تاریخ ایران م هومی شناخته شده است؛ اما ملزومات آن به

تنها در ایران، بل ه در دنیای آن زمان نیز به ش   سیستماتیا و فراگیتر   ملیت و  اکمیت ملی نه

ا هالح امروزی گذرنامه برای ورود به شتهر   هایی از لزوم داشتن جواز ع ور یا به نشانه. موجود ن ود

هتای   نتام  و مم ن است با( 5/1 :9951مس ویه،  ابن)واسط در دوره نا رالدوله  مدانی وجود دارد 

دیگر در جاهای دیگر نیز معمول بوده؛ اما تا عصر جدید شاهد وجود نظمتی در  تدور ایتن اوراق    

المللتی  تاکم    های جدید قواعد نوین نیز بتر مناست ات بتین    ملت نیستیم؛ بنابراین با تش ی  دولت

نتین قتوانینی  تاکم ن تود و تنهتا      شد، اما این قوانین در جوام  اروپایی رواج داشت و در ایتران چ 

برای مأموران ارسالی یا نمایندگان خارجی کاغذهایی جهت ا راز هویت و شترح مأموریتت  تادر    

نتامی کته راهتب میتولی جتوانی بتود همتراه         گونه که قوبیالی قاآن برای متارکوس   شد؛ همان می

(. 881: 9915اشتلولر،  )معلمش برای زیارت اماکن مقدسه در اورشلیم دستور  دور گذرنامته داد  

در دورۀ   ویه نیز برای بترادران شترلی کته بته ست ارت از جانتب ایتران در کشتورهای اروپتایی          

: 9913شترلی،  )ها و مأموریتشان باشتد   ای  ادر شد تا بتواند معرف آن مأموریت داشتند، گذرنامه

تتردد در کشتور    شاردن نیز گزارشی از گرفتن گذرنامه ممهور به مهر شتاه ایتران جهتت   (. 93-95

زمین رفتن از کشوری به کشور دیگر ممنتوع نیستت    گوید در کشورهای مشرق دهد؛ او می ارائه می

تواند به مصلحت و دلخواه خود از ممل ت ختویش بته    خواهد و هر کس می و گذرنامه و اجازه نمی

بترای   گترفتن گذرنامته از شتاه ایتران    (. 519و  8/666: 9938شتاردن،  )کنتد   ممل ت دیگر س ر 

با ایتن او تاف مشتخ     (. 4/9951: همان)ها به منزلۀ معافیت از پرداخت عوارض نیز بود  اروپایی

هتا در میتان    شود تذکره یا همان گذرنامه تنها زمانی که بحث کشورهای غربی و ارت تاط بتا آن   می

 .شد یافت و در شرایط عادی نیازی به این برگه ع ور ا ساس نمی است موجودیت می
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 در اوایل دوره قاجارتذکره 

ختان ایلیتی در    کته میترزا ابوالحستن    طتوری  در دورۀ قاجار نیز همین روال جاری بود به

بترد او در   استم متی   "بتورد  باشتت "س رش به روسیه با تعجب از برگۀ ا تراز هتویتی بتا نتام     

که بین ایرانیان معمول و متداول بوده استت   "فته مرخصی"سازی این ا هالح از واژه  معادل

او س ر را بدون داشتن این جتواز بترای اهت     (. 933: 9959علوی شیرازی، )کند  است اده می

شتیوۀ  (. 933: همتان )دانتد   ترین قشر تا باالترین مقامات دولتی غیرمم ن می روسیه از پایین

خواهنتد گذرنامته    نام کسانی که می: گونه است گذرنامه گرفتن در روسیه از زبان ایلیی بدین

هتا و   ه تته متتوالی در روزنامته     دفعته در سته   دریافت کنند سه  "بورد باشت"ر ایلیی یا به تع ی

ای داشته باشد  شد تا مردم از خروج یا قصد س ر او مهل  شوند و اگر بدهی ها نوشته می اعالمیه

ای  ای در این مدت پیدا شود تا رف  مش  ، برای آن شخ  گذرنامه پرداخت نماید و اگر مدعی

شتمارد؛ متدت    از دیگر محسناتی که ایلیی   ومت ایران بترای گذرنامته برمتی   . شد  ادر نمی

ستاعت فراتتر از     تواند  تی یتا  که دارندۀ آن نمی طوری  معلوم اقامت  ا ب گذرنامه است به 

بتورد ختود را تمدیتد     شده برای او در مح  مسافرت، اقامت نماید؛ مگراین ه باشت  مدت تعیین

دیگر مزایای گذرنامه کته ایلیتی بته    . کند  اط را با  الت تحسین نق  میکند و ایلیی این ان 

مرور ات اع خارجی، کنتترل ختروج ات تاع داخلتی، عایتدات       و کند ث ت و ض ط ع ور آن اشاره می

او در متورد عایتدات   تومتی از    (. 933-931: همتان )استت  ...دولت از مح  فروش گذرنامه و 

بورد ستال  م تال     دیگر این ه از گرفتن همین باشت»: گوید میگونه  مح  اعهای جواز مرور این

تومتان، دو تومتان، الت       شود، یا بورد که گرفته م  چراکه هر باشت. شود خهیر عاید دولت م 

سه چهار تومان خرج دارد و جمع  هستند که در هر جا و هتر م تان متأمور بته همتین شتی        

دارنتد و مواجتب از پادشتاه     ایند و سررشته نگاه مینم بورد را ث ت و ض ط م  و باشت. باشند م 

 (.931 : همان)« .رسانند رسد به خزانه پادشاه م  دارند، و آنیه از این رهگذر به هم م 

ها اشاره شتده   مرور بین دولت و در معاهدات این دوره نیز به لزوم داشتن تذکره برای ع ور

: مرور مترددین ایتن گونته آمتده استت     و نامه گلستان برای ع ور در فص  هشتم موافقت. است

شتود   در باب آمدوشد قواف  و ارباب معامالت در میان ممالا دولتین علیّتین اذن داده مت  »

رعایتا و اربتاب معتامالت متعلقته      9[ستود]خصوص ث وت این ه  که هر کس از اهال  تجّار به

                                                           
  درست: ا  . 9



، از دولت خود یا از سر دّداران 9باشند دولت علیّه اروسیه یا تجّار متعلقه دولت بهیّه ایران م 

و کاغذ راه در دست داشته باشند، از طریق بحر و برّ به جانب ممالتا ایتن دو     جان ین تذکره

دولت بدون تشویش آیند و هرکس هرقدر خواهد، متوقف گشتته بته امتور تجتارت و معاملته      

شتیرازی  )« .ان نشوندها به اوطان خود از دولتین مان  ایش اشتیال نمایند و زمان مراجعت آن

بتین ایتران و   . ق9891الروم که در ستال   در ماده دوم عهدنامه ارزنه( 9/956: 9911خاوری، 

عثمانی بسته شده نیز نامی از  دور تذکره برای زائران و تجار ایرانی در مقاب  پرداخت وجته  

ستت  وجود دارد که در دست داشتن این تذکره مان  پرداختت عتوارض مجتدد قوافت  بتوده ا     

لهذا بته ایتن   ...»: در الحاقیه تجاری عهدنامه ترکمنیای نیز آمده است(. 613-8/611: همان)

متعارفته در دستت داشتته باشتند، در       ت صی  قرارداد کردند که رعایا و ات اع روس که تذکره

تواننتد   توانند تجارت کرد و کذلا به ممالا مجاوره دولت مذکوره مت   همه ممالا ایران م 

نس ت اهال  ایران امتعته ختود را از دریتاز ختزر یتا از راه خشت   ستر د         همین  ه رفت و ب

توانند برد و معاوضه و بی  نمود و خرید کرده متتاع   به ممل ت روس م   دولتین ایران و روس

دیگر بیرون برد و از هرگونه  قوق و امتیازات  که در ممالا اعلیح رت ایملراطورز به ات اع 

 (.8/533 : همان)« .مند خواهند شد شود، بهره هاز اروپا داده م  لتالوداد دو کامله

طور کلی دوران آغازین   ومتت قاجتار، ناآگتاهی بته امتور معمتول و رایتا در مناست ات           به

تالش برای از بین بردن این ناآگاهی قدم اولی است که با تأسی به تعریتف  . المللی  اکم است بین

 ته  بتا این . دادنتد  از امور متداول دیگر کشورها و ذکر مزایای آن امور را س را و بازرگانان انجتام متی  

شتود   برگه تذکره در ایران آن زمان متداول ن ود اما این گزاره که از طرف ایلیی ایران عنتوان متی  

با توجته بته این ته روستیه در ایتن امتر تأکیتد بیشتتری دارد و در         . شود نوعی آگاهی را باعث می

ان تأکیتد  بندد بر لزوم همراه داشتتن تتذکره بترای مستافر     های که با ایران می قراردادها و عهدنامه

ت اوت باشند؛ اما قتوانینی از ایتن دوره دربتارۀ تتذکره      به تذکره بی توانستند نس ت  کرده است نمی

نوپتایی وزارت امتور خارجته در ایتن برهتۀ      . انتد  نویسی نشتده  یافت نشد یا هنوز اسناد آن فهرست

ختود   وزارت خارجته چتون  . شتود  زمانی، عام  دیگری است که فقدان اسناد تذکره را ست ب متی  

دارای تش یالت ن ود و وزارتخانه مساوی بود با وزیر امور خارجه و معاون و چند منشی و متترجم،  

                                                           
، "دولتت بهیته روستیه   "جستتند؛   در عرف دوره قاجار برای خهاب قرار دادن کشورها از ا هال ات خا تی بهتره متی   . 9

در این متن که نق  قتول از کتتاب   . ها هستند هایی از این نوع خهاب نمونه "انگلیسدولت فخیمه "و  "دولت علیه ایران"

 .تاریخ ذوالقرنین است، به اشت اه جای علیه و بهیه برای ایران و روسیه عوض شده است
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هتای بعتدی    نست ت دوره  کننده اسناد هویتی باشد؛ آرشیو اسناد در این دوره به  توانست تولید نمی

. تتی شتد  کم است و در دورۀ امیرک یر آرشیو اسناد دولتی جزو و تایف معتین متأموران دول    خیلی

یتاد   "اختیارنامته "ای کته از آن بتا عنتوان     نامته  برای س یران و مأموران خارجی معموالر از معرفتی 

شد و با این سند فرد مأمور خود را به دربار و مرزداران کشتور مقصتد معرفتی     کنند است اده می می

طتور   بته  . دکتر  کرد و اختیارات خود را در اموری که شاه به وی ت ویض کرده است اعتالم متی   می

نامه مدون دربتاره تتذکره هستتیم؛ ایتن دو قتانون در       مشخ  در طول دوره قاجار شاهد دو قانون

 .اند که در ادامه م اد هر کدام خواهد آمد تدوین شده. ق9993و . ق9811های  سال

 

 صدور تذکره و قوانین آن در دوره ناصری

پایه و اساس  دور تذکره در سال آخر  دارت امیرک یر گذاشته شد این تذکره رایگان ارائته   

بار  تدور    نخستین(. 994: 9963اعتمادالسلهنه، )شد  وآمدهای بین شهری  ادر می و برای رفت

از . ورقۀ جواز ع ور از مرز برای مسافران ایرانی در زمان  دارت میرزا آقاختان نتوری معمتول شتد    

های وزارت امور خارجه ایران در کشورهای دیگر تأستیس شتده    که در این دوره نمایندگی جایی آن

کردنتد   هتای زیتادی متی    گیتری  بود و مقامات روسی بعد از اتمام مهلت تذکره ات اع ایرانی ستخت 

هتای وزارت خارجته در ختارج از     دولت ایران نیز اجازه تمدید تذکره ات اع ایرانتی را بته نماینتدگی   

 (.313و  415/ 4: 9918؛ راوندی، 948: 9913شمیم، )زها داد مر

بین ایران و روستیه بترای تتردد مستافرین و اهمیتت بتر داشتتن تتذکره         . ق9839سال 

  ختط و ختاتم   آن ته رعایتاز دولتتین بت     : فص  اول»: قراردادی به ت صی  زیر نیز منعقد شد

آن ته رعایتاز دولتتین    : فصت  دوم . کارداران دولت خود به اراض  ی دیگر ع ور نخواهند کرد

دستت   خط و ختاتم دولتت ختویش، بته اراضت  ی تدیگر بگذرنتد بته          ایران و روس هرگاه ب 

سر دداران گرفتار خواهند شد و ایشان را با اسلحه و کاالی  که با خود دارند به نزدیا وزیر 

اهشت  کته   آن ته هرخو : فصت  ستیم  . مختار یا شارژدافر یا قونس  دولت خود خواهند فرستاد

متداخلت اولیتاز دول خارجته     رعایاز دولتین هنگام مهاجرت از دولت خود خواهند کرد بت  

اگر م اشرین دولتتین از در وداد و اتحتاد از بهتر رخصتت و اجتازت      : فص  چهارم. خواهد بود

اکراه خاطر تسلیم خواهند نمود، مگتر آنگتاه کته بر ستب      ب . خواهندگان، خه  طلب کنند

 (.961/ 8: 9944خورموجی، )« .مانع  بوده باشدقانون دافع  و 



تدریا ترجمته شتدند،    المللی در زمینۀ امور دیللماتیا به در دورۀ نا ری که قوانین بین

هتایی کته در زمینته م ا تث      بابی نیز برای قواعد مربوط به تذکره گشوده شد در اکثر نسخه

ای از قواعتد و ضتوابط    انتد رد و نشتانه   مربوط به آداب دیللماتیا در این دوره نگتارش یافتته  

و  39: 9919الدولته،   ؛ امتین 816-813و  13-11و  35: 9914مترتنس،  )رد تذکره وجتود دا 

وستیلۀ وزارت امتور خارجته      ها بستری برای تدوین قوانین مدون بته  این ترجمه(. 864-841

بترای  . ق9811ای کته ستال    نامته  در نظتام . ایران گشود تا چارچوبی برای تذکره تعیین کنتد 

نامته وزارتخانته نیتز هستت، در خصتوص       اولین نظامشود و به نوعی  وزارت خارجه تدوین می

اهمیت رسیدگی به امور ات اع ایرانی در کشورهای خارجی اشاره کرده امتا موضتوع تتذکره و    

ال ته (. 64-61: 9981؛ توکلی، 31-9/11: 9936بیانی، )قوانین مربوط به آن را نیاورده است 

ارائته کترده استت و چتارت اداری      نامه بیشتر  ول و ایف وزیر خارجه توضتیحاتی  این نظام

در . شتود  وزارتخانه که و ایف هریا از ادارات در آن مشخ  است در این ستند دیتده نمتی   

 تادر شتده   . ق9919نامته اول در ستال    کتابیۀ دیگری که به منظور تصحیح و ت می  نظام

 تایف  نامته نلترداختن بته و    شود؛ نق  این نظام است، چارت اداری وزارت خارجه نمایان می

نامته چتارت اداری وزارت امتور     ایتن نظتام  . اجزای وزارت خارجه خارج از  توزۀ وزارت استت  

آرشتیو استناد کتابخانته و مرکتز     )پتردازد   کند اما به م حث گذرنامه نمی خارجه را نمایان می

 (. 93611: اسناد مجلس، نسخه خهی شماره
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 مراتب اداره تذکره در وزارت خارجه سلسله 

 

  عمت  تتذکره  »: نویسد اعتمادالسلهنه می که گونه  بحث تذکره و امور مربوط به آن همان

وارد و  ادر ممالا محروسه که از قدیم مقرّر و معمول بود به توستط وزارت جلیلته خارجته    

« .العمت  کتاف  م تیّن و منتشتر شتد      کتابیته دستتور   موجتب یتا   مستح م و من  ط و بته 

رجه تتدوین شتده   نامه وزارت خا ای جدا از نظام در کتابیه(. 8/9914: 9953اعتمادالسلهنه، )

منتشر شده است . ق9811کتابیه دستورالعم  تذکره مرور که در دورۀ نا ری و سال . است

طور م ص  م ا ث مربتوط بته    آمده از دورۀ قاجار است که به   دست قوانینِ منسجم به  اولین 

رجه مند شدن چارت اداری وزارت خا با توجه به نظام. کند مسافران و امور تذکره را مهرح می

از دورۀ امیرک یر و بعدها تداوم آن در دارالشورای ک رای دولتی،  دور قوانین مهمی همیون 

نامه مدون وزارتخانه تدوین  از تدوین اولین نظام تذکره از اموری است که وزارت خارجه پیش 

زیتارت و    ستیا ت،   نامه  دور تذکره را برای اموری همیون تجارت، در این قانون. کرده است

وزارت  

 خارجه

اداره 

 تذکره

 های والیات خانه تذکره



شمارد و مقصود از  دور این برگه تردد را برقراری  ق برابر بر اساس  مقا د مهم، قانونی می

جات موجود، استح ار از  ال ت عته ختود در دیگتر کشتورها، تمیتز بتین یاغیتان و         عهدنامه

در (. 9-8: 35413، شماره ث ت آرشیو اسناد کتابخانه و مرکز اسناد مجلس)داند  مسافران می

بته ت عیتت از دیگتر کشتورها     . ق9853ا ری و در سال آختر  تدارت امیرک یتر    آغاز دوره ن

همیون روسیه قانونی تعیین شد که برای خروج از شهر و رفتتن بته شتهر یتا ایتالتی دیگتر       

دادنتد   که قراوالن افراد بدون تتذکره را اجتازه ع تور نمتی      طوری داشتن تذکره الزامی بود؛ به 

خورشتید ایجتاد و    و های چاپی با عالمت شیر تذکره(. 46و  93 :9939روزنامه وقای  ات اقیه، )

امتا بتا    ؛(15: 9994تربیتت،  )خانته نیتز تأستیس شتد      ای به نام تتذکره  منظور اداره همین  به 

المللی این قانون ملیی و گرفتن تتذکره فقتط    آمدهای بین و گسترش ارت اطات خارجی و رفت

هتای   استاس محت    الزامی تلقی شد؛ بر همین  برای خروج از سر دات ممالا محروسه ایران

  ختداآفرین، آستتارا،    تختتی،  ت ریتز، جل تا، شتاه     برای اخذ تذکره برای خروج از مرز در تهران،

  کرمانشتاهان،   کردستتان،   سیاهرود، بندر انزلتی، مشهدستر، جتز، ختوی، ارومیته ستاوج ال ،      

بجنتورد و ستر د افیتان     قوچتان،    بندرع اس، درجز، کتالت،   محمره، بندر بوشهر، بندر لنگه،

 (.8-9: 35413، شماره ث ت آرشیو اسناد کتابخانه و مرکز اسناد مجلس)تعیین شد 

بر اساس این قانون تذکره دوره نا ری، م اشرین تتذکره از ستوی وزارت خارجته معتین     

ای کته در داخت  و    کت  تتذکره    شوند و دفترخانه مخصوص برای این کار دایر خواهد شد، می

شود باید در داراله اعته مخصتوص دارالخالفته و از روی     خارج به ت عه و رعایای دولت داد می

ستاله استت کته بایتد در مراجعتت از ست ر تحویت          قواعد مقرره  ادر شود، موعد تذکره یا

سال بدون تمدید تذکره برنگشت باید از طریق دولت  م اشرین بدهند و اگر کسی پس از یا 

غیراز داراله اعه   های  ادر شده به کنندگان تذکره برای جع   ی را برگرداند،میزبان با اج ار و

اند اسامی اشتخاص وارد و   دولتی برخورد شدید و مجازات تعیین شود، مأموران تذکره مو ف

متاه تحویت     بته   خارج شده از سر دات ممالا محروسه را در دفتری مهر و ام ا شتده متاه   

. رساندن این دفاتر برعهده   ام والیات و کارگزاران دیوانی بتود  وزارت خارجه نمایند؛ و ی ه

انتد یتا    مأموران دولت م لف شدند ات اع ایرانی که بتدون تتذکره در ختارج از مرزهتای ایتران     

سال شده است را بته کتارگزاران ایرانتی تحویت       ها بیشتر از یا  هایی که مدت تذکره آن آن

با ات اع بتدون تتذکره را نخواهنتد داشتت و همینتین       مأموران  ق بد برخورد کردن. نمایند



  88  سیر تحول قانون تذکره در دوره قاجار

هتای موجتود در دستت مستافرین را بتا       اختیار اعهای تذکره را نیز ندارند مگر این ته تتذکره  

بته    شاهی دریافت کنند و در دفتر اسامی، ماه عالمت مخصوص ام ا نمایند و در ق ال آن یا

نتد؛ همینتین بتر استاس ایتن      ماه بته دفترخانته مخصتوص وزارت امتور خارجته ارستال کن       

توانستند از کسانی که تذکره ندارند و در خاب کشتور دیگتر    دستورالعم  مأمورین تذکره می

برابر قیمت تذکره را دریافت نمایند و  رف ایجاد نظم در امتور    هستند به عنوان جریمه، سه

 (.9-6: همان)تذکره کنند 

  ام و کارگزاران دولت در منتاطق استت؛    و ی ه پشتی انی و تقویت مأموران تذکره بر عهده

غیر از  نف تاجر و زائر و کس ه و  امالن ا  ام مخصوص دولتتی کستی     بر اساس این مصوبه به

الست ر   افراد ممنتوع . اجازه خروج از مرز را ندارد و مأمورین تذکره مقید به ممانعت غیر خواهند بود

هند باید توسط   ام و م اشرین تحویت  گرفتته   د را که مأموران دولتی تحوی  مأموران داخلی می

و به م ان س ونتشان تحوی  داده شوند و ق ض از  اکم یتا کدختدای محت  آن شتخ  گرفتته      

غیتر از   گترفتن وجوهتات از مستافرین بته     . شود و برای دفترخانه مخصتوص وزارت ارستال شتود   

 (.6: انهم)شده ممنوع بوده و مستوجب عقوبت خواهد بود  وجوهاتی که تعیین 

مأموران تذکره مو ف شدند که روزنامیه خود و ث ت اسامی مسافرین وارده و خارجته را  

در دفتری که اوراق آن شماره و خاتمه آن مهر و ام ای م اشر را داشته باشد در آخر هر ماه 

برای . بدون تأخیر به دفترخانه وزارت امور خارجه از طریق   ام والیات و کارگزاران برسانند

ها مقرر شد که نشانی مخصوص از دفترخانه وزارت خارجته   مانعت از جع  و تقلب در تذکرهم

کسانی که اراده س ر دارند اگتر جتزو دیوانیتان باشتند     . ها نقش ب ندد بر روی هریا از تذکره

اگتر از کست ه و تجتار    . باید از   ام والیات و رئیس خود نامه برای اخذ تذکره داشتته باشتد  

پایته   بترای رعایتای دون  . امه از رئیس تجار آن شهری که ساکن است نامه بیاوردباشند باید ن

نیازی به اخذ نامه ن ود و برای فقرای زوار نیز تذکره رایگان بود برای این افراد هزار تذکره بته  

ازای  م اشر تذکره کرمانشاه داده خواهد شد و اگر تعداد زوار بیشتر از هزار ن ر بودند بایتد بته  

ای از  اکم شرع آن شهر در دست م اشر باشد تا در آختر هتر ستال     کره رایگان نوشتههر تذ

تذکره با مشخصات او  ادر خواهد شد، زنان  برای هر فرد یا. تحوی  کارگزاران دیوان نمایند

که با شوهر خود به قصد زیارت یا دیدن اقوام مسافرت نمایند نیتازی بته     شوهردار در  ورتی

ضامن بر استاس ایتن دستتورالعم   تق ختروج از       شوهر و بی یست؛ زنان بیتذکره جداگانه ن



بترای    دینتار تعیتین شتد،    9611در این قتانون قیمتت  تدور تتذکره     . خاب کشور را ندارند

هایی که در دولتشان دادن تذکره رسم نیست باید از م اشرین تذکره ایران برگه ع ور  خارجی

وند برای ت عه خارجی که با تذکره دولتت ختود وارد ختاب    تهیه نمایند بعد وارد سر دات ایران ش

هتا و توافتق طترفین در     ت عه دولت روس بر اساس قرارداد ایران با آن. شوند مانعی نیست ایران می

باید تذکره خود را به ام ای امنای تتذکره دولتت ایتران برستانند، همینتین مهتر       . ق9853سال 

ختواری   شد در آخر این دستورالعم ، مجازات رشتوه  های دولتی خورشید نشان  حت تذکره و شیر

های مأمورین تذکره، جاعالن اسناد تذکره،   ام والیات و دیگر متأمورین دخیت  در    کاری و اهمال

 (.95و  99، 1، 1، 3، 5، 6، 9: همان)کند  امر تذکره را بند به بند ذکر می

ستنگی اشتاره کترده و     های چاپ به تذکره. ق9811ارنست اورسول در س رنامه خود در 

عایتدات  (. 898: 9918اورسول، )داند  روسی به معنای گذرنامه می 9ها را معادل پادروژنای آن

ورقته را بته دو    چس اندند و یتا   ها نم  مربوط به تذکره  ساب  نداشت، تم رز هم به تذکره

هتا چتاپ    گریفروختند، گاهی این اوراق توسط خود سرکنسول تومان به ات اع می تومان یا سه 

دهتد   نظمی در اعهای تذکره در این دوره نشان متی  بی(. 19-8/16 : 9914مستوفی، )شد  می

طور که باید، پی ن رده است؛ اما تدوین قتانون فتوق    دولت هنوز به اهمیت این برگه هویت آن

 .گام بلندی برای توسعه این سیستم در دوره مظ ری شد

 

 قانون تذکره در دوره مظفری

به دستور مظ رالدین شاه قاجار جهتت انتظتام امتور تتذکره در وزارت     . ق9993در سال 

امور خارجه، اداره ک  تذکره دولت علیه تش ی  و رسم مقاطعته در زمینته امتور مربتوط بته      

تذکره که تا ق   از این مرسوم بود برداشته شد تا گتامی بته ستوی اعت اربخشتی بیشتتر بته       

مللی برداشته شود؛ متن دستور مظ رالدین شاه در خصوص ال های ایران در سهح بین گذرنامه

 : تذکره از این قرار است

واسهه ن ودن عم  تذکره در تحت یا قانون و ترتیب   جناب اشرف  دراعظم چون به»

های ایران را در ممالا خارجته تتذکره    که در سایر ممالا معمول است تذکره  حیحی چنان

شناسند و دور نیست که به جهت عدم ان  اط امر تذکره از ات اع این دولت علیته   دولتی نمی

                                                           
1. padorojna  
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ها دچار  ت دارند فوت تابعیت گشته و مأمورین در عودت تابعیت آنکه در خارجه اقام هایی آن

مرور ات اع داخله از سر دات از متأمورین   و ها در هنگام ع ور بر این شوند و عالوه  مش الت می

آید خاطر مقدس همایونی برای رفاهیتت و آستایش عامته     جزء اجحاف و تعدی زیاد وارد می

چنان اقت ا فرمود که عمت  مقاطعته از تمتام     کره و عم  آناهالی ایران و تنظیم اداره ک  تذ

ها موقوف و در وزارت امور خارجه اداره ک  تذکره دولت علیه تش ی  و از روی قتانونی   تدکره

های دولتی در انظار و ممالتا خارجته    که در این کتابیه درج شده عم  بشود که هم تذکره

غتدغن  . علیه در رفاه و آستایش باشتند   دولت  بیشتر عظم و وق   ا   نماید و هم ات اع این

هتا برداشتته شتده از روی قواعتد همتین       السنه عم  مقاطعه از تمام تذکره نمایید از اول هذه

کتابیه که م م  و مصرح است الزمه اهتمام در تنظیم و تنسیق امتر تتذکره استتح ام اداره    

آرشتیو استناد ستازمان    )« .دک  تذکره از وزارت امور خارجه به عم  آمتده در عهتده شناستن   

 (. 8-9: 841-81958اسناد ملی ایران، 

 63قانون تذکره دوره قاجار که پس از دستور مظ رالدین شاه تتدوین شتد دارای    دومین 

ماده بود که هدف از آن تنظیم ترددهای ختارجی و تالشتی در راستتای همتاهنگی بتا نظتام       

المللتی در   ن به واسهۀ ناهمگونی بتا قواعتد بتین   های ایرا جهانی بود؛ زیرا تا پیشازاین گذرنامه

تتذکره  : نامه تأکیتد شتده استت کته     در این قانون(. همان)کشورهای اروپایی اعت اری نداشت 

تواننتد از ایتران ختارج     برای تشخی  تابعیت است، مسافرین بدون تحصی  تذکره مرور نمتی 

هتای   ورت تأیید کنستولگری شوند، تذکره مخصوص ت عه ایران است و به خارجیان تنها در  

شتود؛ مگتر بته اشخا تی کته       دولت ایران تذکره داده خواهد شد، تذکره در تهران داده نمتی 

ستال و تتذکره م تاری و ستاکنین      معرفِ   ور وزارت خارجه باشند، مدت تذکره مرور یا 

تعیتین تعرفته دولتتی      ماه تعیین شتد،  ماه و یا  روستاهای سر دی هرکدام به ترتیب شش 

تذکره باید ممهور به مهر دولتی و ام ای رئیس کت  اداره    های مذکور، رای هر یا از تذکرهب

تذکره و م تش ک  و تم ر اداره ک  تذکره دولت علیه باشد در غیر این  ورت ازدرجه اعت ار 

 (.9-95: 9919؛ مرعشی، 9-93: همان)ساقط است 

در . خصات  اهری فرد قید شده بودها ممهور به مهر و ام ا بودند که در آن مش گذرنامه

شد و عاری از هتر گونته مشخصتات     ها جواز ع ور به  ورت خهی  ادر می بع ی از گذرنامه

: 9914مستوفی، )های دیللماتیا شاهد هستیم  فرد مسافر بود نمونه این مورد را در گذرنامه



چت    ه گذرنامه، تتذکره ؛ ادار خانه به عنوان اداره  دور تذکره عناوینی همیون تذکره(. 8/845

و امین تتذکره ما صت  دوره   ( 4/999: 9939دهخدا، )یا مأمور بازرس  گذرنامه افراد در مرز 

 :شد بر ط ق قانون، تذکره دوره مظ ری به دو نوع  ادر میطور کلی  به . قاجاراست

شد و متدت اعت تار    در این تذکره مشخصات اسمی فرد مسافر قید می: تذکره مرور. الف 

داشتن . شد  شده، از درجه اعت ار ساقط می سال بود و پس از انق ای مدت تعیین  نیز یا آن 

رونتد نیتاز بته     زنان مسلمان که به ضمانت همسران خود به ست ر متی  : شد این برگه باعث می

مستلمان بترای    زنتان غیتر  . شتد  هتا قیتد متی    تذکره نداشته و در تذکره مرد خانواده، استم آن 

  ای کته بته رئتیس یتا     تتذکره . کردنتد  باید تذکره جداگانه دریافت متی مرزی  س رهای برون

شد، آن تذکره برای تمامی اع ای خانواده کافی بود بته شترط آن ته استامی      خانواده داده می

رسیدند باید تذکره  شد؛ کسانی هم که به سن بلو  می اع ای خانواده در برگه تذکره قید می

آرشتیو  )پذیر ن تود   ها در ذی  نام پدر ام ان ن قید اسم آنکردند و دیگر ام ا جداگانه اخذ می

تعیین قیمت تذکره مرور برای اشخاص (. 6-5: 841-81958اسناد سازمان اسناد ملی ایران، 

. 8قتران   63تذکره تجار، اعیان، اشراف،  جاج و متمولین . 9: مختلف بدین شیوه تنظیم شد

ماهه ساکنین روستاهای  تذکره یا. 4قران  89فعله و کارگر . 9قران  611/94نوکر و کاسب 

بترای شتاگردان   . قتران  81ستاله ستاکنین روستتاهای ستر دی      تذکره یا. 6قران  8مرزی 

اند در همان تذکره استاد، اسم شاگرد نیتز قیتد    استادکارهایی که والدین خود را از دست داده

تتذکره مترور    (.همان)مایند شد به شرطی که دو ن ر ضامن معت ر، استاد مدنظر را تأیید ن می

بر مهر دولتی ام ای رئتیس کت  اداره    شود این نوع تذکره عالوه  از اداره ک  تذکره  ادر می

 (.99: همان)تذکره را خواهد داشت و بدون این ام ا مورد ق ول ن ود 

وسیلۀ اداره کت  تتذکره  تادر و      این تذکره نیز به مانند تذکره مرور به: تذکره اقامت. ب

ستتاله بتتود و هتتر ستتال کنستتولگری آن را تجدیتتد کتترده و تعرفتته معمتتول از  ت آن یتتامتتد

دریافتت تتذکره اقتات بترای همته رعایتای       . شد گرفته می کنندگان این نوع تذکره درخواست

  ومت ایران که در خارج از مرزهای آن س ونت داشتند الزامی و تمدید یا دریافتت ن تردن   

تومتان،    نوع تذکره برای تجتار، اعیتان و متمتولین پتن     قیمت این . آن مستوجب جریمه بود

تومتان در نظتر گرفتته شتد       تومان، کارگران دو تومان و برای مابقی متردم یتا   کاس ان سه 

 (.5-1: همان)
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در نظر گرفتته  . ق9993دو نوع تذکره دیگر برای رعایی که شرایط خاص دارند در قانون 

تتذکره م اریته یتا    . ذکره ساکنین روستتاهای مترزی  ت. 8تذکره م اریه یا  املین بار . 9: شد

ماه اعت ار داشتت و بترای استت اده از آن نیتازی بته        ها شش ورقه ع ور  املین بار و گارییی

ساکنین روستاهای ستر دی نیتز بته ختاطر     . های ایران ن ود ها و س ارتخانه تأیید کنسولگری

ی تردد مخصوص خود را دریافتت کننتد   ها توانستند برگه های فامیلی و غیر از آن می وشد آمد

 (.99-95: همان)ماهه بود  ها یا که اعت ار آن

شود بخشی از  را شام  می. ق9988تا  9993بر اساس قوانین تذکره دوره مظ ری که از 

وآمدها، ویزای تذکره است؛ بنابراین مصوبات اگر از ات تاع   مصوبات وزارت خارجه در باب رفت

ور یا اقامتش به پایان رسیده بود و قصد عزیمت بته ختاب ایتران    دولت کسی مدت تذکره مر

نماید باید تذکره خود را به کنسول نشان دهد و بتا پرداختت قیمتت تتذکره جدیتد دریافتت       

نماید؛ همینین اگر از ات اع ایران کسی بخواهد ق   از اتمام مدت تتذکره بته وطتن بتازگردد     

قیمتت  . تذکره به کنسول ایران مراجعت کنتد  بدون هی  پرداخت هزینه و فقط با نشان دادن

استتثنای    قران و برای عمله و فعلته ت عته خارجته بته      ویزا برای مسافرین ات اع خارجه پانزده 

از   تذکره بتیش   اگر تعداد مردان در یا. قران تعیین شد م اری که در   م مسافر است پنا 

ها ویزا  بر اساس این قانون از زنان و بیه. شد ازای هر ن ر  ق ام ا دریافت می ن ر بود به  یا 

هتای ات تاع ختارجی کته توستط       سر دداران ایران اجتازه نداشتتند از تتذکره   . شد گرفته نمی

آن دسته از ات اع خارجی که قصتد  . شدند پول دریافت کنند کنسول یا شانسلیه ایران ویزا می

ان نرستیده قیمتت ویتزا را پرداختت     ها به رویت کنسول ایر ورود به ایران را دارند و تذکره آن

کند و نیازی بته پرداختت وجته ن تود؛      کنند؛ اما برای خروج، نشان دادن تذکره ک ایت می می

هتای ایرانیتانی کته     استثنای این ه اگر تذکره  نحو بود به همین   این قانون برای ایرانیان نیز به

قتران   نسول نرسیده باشد باید سته  ها به رویت ک قصد معاودت به ایران را دارند اگر تذکره آن

 (.1-91: همان)وجه ویزا از او دریافت و دو قران هم جریمه شود 

شتدند بایتد بته تناستب      تجاری که از ایران به عزم تجارت روانه کشورهای ختارجی متی  

ی تی از  . آوردنتد  خانته کشتور مقصتد را نیتز در تتذکره ختود متی        انتخاب مقصد مهر کنسول

کشورهایی که به عنوان قاعده و قانون  ا  ان تذکره از ات تاع ایرانتی کته قصتد مستافرت را      

های سیاستی او نماینتد و در    ه خود را ممهور به مهر نمایندگینمود که تذکر داشتند ملزم می



کرد املراتوری عثمانی بتود؛ اگتر در  تین ست ر      مقاب  این مهر و ام ا وجهی نیز دریافت می

شد دوباره باید منتظر  دور و رسیدن تذکره ازطرف م اشرین دولتت ایتران بتا     تذکره گم می

افشتار،  ؛ 46-8/43: 9916، انیان و دیگتران ا ت ه . )شتدند  خانه دولت مقصد متی  مهر کنسول

9911 :8/981.) 

وفتتق امتور مربتوط بته      ای که در دورۀ مظ ری در قالب وزارت خارجه مأمور رتتق  اداره تذکره

آمدهای مرزی ایران با دول خارجی شد بتا مهتر مخصو تی کته در اختیتار       و تذکره و کنترل رفت

پس از تش ی  اداره ت تتیش تتذکره،   . تأثیرگذار بود های ایران داشت بر روند اعت اربخشی به تذکره

. شتد  هر تذکره اقامت و مروری که مهر و شماره اداره تتذکره را نداشتت فاقتد اعت تار قلمتداد متی      

متأمورین ایتن اداره مو تف    . شتد  رئیس این اداره توسط شاه و با تأیید وزیر امور خارجه تعیین می

شوند دارای شرایط قتانونی و منه تق بتا مصتوبات و      ن میاند که تذکره اشخا ی که وارد ایرا بوده

قوانین دولت ایران باشد؛ همینین مأموران این اداره کنترل شماره تذکره کته توستط اداره تتذکره    

در تهران بر روی این اسناد بود، مهر اداره ک  تذکره دولت ایران، ام ای رئیس کت  اداره تتذکره،   

 (.91-91: همان)تذکره را بر عهده داشتند  پرداخت وجه تذکره و مهر شخ  امین

ها  تاهرار خانتات محلتی     اند؛ این گذرنامه شده هایی نیز به  ورت محلی  ادر می گذرنامه

 " پتتا "در ترکستان این گذرنامه را . کردند به در مقاب  گرفتن وجهی به مسافران واگذار می

انتد؛   مرزهای این منهقته را نداشتته  مرور در  و ها بدون تهیه آن  ق ع ور گ تند که خارجی می

ای محلتی کتاربرد داشتته     ها که به عنوان گذرنامه"پتا"ای از این  الل ظ  نمونه ترجمۀ تحت

شود که جوازز بته نتام    الع ور اعالم می داران  ق به کلیه مرزداران و تحصی »: ع ارت است از

وام ری، )« .او را نداردکس  ق مزا مت   اج  مال ع دالرشید افندز  ادر شده است و هی 

آرشتیو استناد ستازمان    . )این پتا یا پته ع ور تا اواخر دوره قاجار مرسوم بتود  (.819: 9931

ها در دوره قاجتار   ا هال ی که برای باط  کردن تذکره( 9-6: 4388/841اسناد ملی ایران، 

خانته   در تتذکره بود که باید توسط نماینده وزارت امورخارجه  "قول کشیدن"بردند  به کار می

در دورۀ مظ تری  (. 8/9386: 9934الستلهنه،   عتین )پتذیرفت   هتا  تورت متی    یا کنستولگری 

نامه م صلی که تدوین شد اهمیت سند تذکره نمایان شتد؛ از طرفتی عایتدات     واسهه قانون به

افزایش بود و تا جایی پیش رفت کته وزارت مالیته امتورات     ها همینان رو به   ا   از تذکره

 .به تذکره و عواید آن را بر عهده بگیردمربوط 



  88  سیر تحول قانون تذکره در دوره قاجار

 قانون تذکره پس از مشروطه

در این نظتام ی تی از مستائ  مهتم،     . با انقالب مشروطه نظام پارلمانی در ایران برقرا شد

تتذکره جتزو   . ها در ایاالت و والیت ممل تت بتود   ها و شع ات آن دهی به امور وزارتخانه سامان

وطه تا آخرین مجلس دوره قاجتار همتواره متورد بحتث و     م ا ثی بود که از مجلس اول مشر

امور مربوط به عایتدات تتذکره، نحتوۀ    . وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی قرار داشت گ ت

اعهای تذکره و نحوه عم  اداره ت تیش تذکره بیشترین م ا ث نماینتدگان مجلتس را دربتر    

ورۀ قاجار قتانون جدیتدی بته شت       آید تا آخر د گونه که از این م ا ثات برمی  آن. گرفت می

سابق در این خصوص تدوین نشد و م نای عمت  تتذکره همتان قتوانین دورۀ مظ تری بتوده       

در ... کترد و  است؛ اما برخی از جزئیات مانند است اده از تم ر وا د که وزارت مالیه منتشر می

 951و 963: 9مشروح مذاکرات مجلس شورای ملتی، دوره  )سیستم تذکره قاجاری ایجاد شد 

-951و  919و  19و  49و  95، دوره دوم، 839و  841-869و  891-899و  886و  916و 

 (.31، دوره چهارم، 41-61، دوره سوم، 891و  961

ها را محدود  که دولت به عایدز تذکره پی برد دخالت کنسولگری بعد، همین از مشروطه به 

گرفتت،   میزان درآمد این کار بود، مقاطعه متی در اوای  امر، م لی  که ال ته خیل  کمتر از . کرد

فرستتاد و از روز آن   کرد و بتراز سرکنستولگرز متی    بعدار دولت تذکره را هم در مرکز چاپ می

بتا  (. 19-8/16 : 9914مستتوفی، )افتزود   کرد و کم و زیاد آن را بر میزان مقاطعه متی   ساب  می

هتا معمتول شتد و از روی     وی گذرنامته ختروج بتر ر   و  انتظام امور مربوط بته تتذکره مهتر ورود    

توان فهمید که به چه کشتورهایی ست ر کترده     شد می مهرهایی که بر روی گذرنامه فرد زده می

های پایانی   ومت قاجار عایدات تذکره سالیانه بته سیصتد    سال(. 91: 9934بجنوردی، )است 

تتذکره امتور مربتوط بته     چهار د هزار تومان رسید، در مرکز وزارت خارجه هم با تش ی  اداره 

ای نیز برای گرفتن  ق ویزا و دیگر امور مربوط به تتذکره   نامه نظام. تر از سابق شد روادید منظم

توسط مجلس و در زمان زعامت مشیرالملا در وزارت خارجه تدوین شد که عایتدات تتذکره را   

ای  ها به  ورت کتابیته  در اواخر دوره قاجار گذرنامه (.19-8/16 : 9914مستوفی، )تر کرد  افزون

درآمدند و اطالعات التین افراد نیز به همراه توضیحاتی که برای دارنتده تتذکره الزم و ضتروری    

ترین تیییری کته در تتذکره افتراد ایجتاد شتد الصتاق ع تس بته          مهم. شد بود در آن لحاظ می

 .این کار در سالیان پایانی قاجارها انجام گرفت. ها بود تذکره



بترد چتاپ    ها که تا این زمتان در یتا   به دلی  این ه قه  و اندازه تذکره. ق9941در سال 

هتا هتم مشت   بتود      هاز دیگر مهابقت نداشت و نگهدارز آن هاز دولت شد با اندازۀ تذکره م 

هتای جدیتد کته     در تتذکره (. 8/843: 9916فراهتانی،  )های جدید دادند  دستور به چاپ تذکره

ای همتراه بتا مشخصتات     بینیم به  ورت کتابیه   دوره پهلوی اول مینمود آن را بیشتر در اوای

هتای ستاکنین روستتاهای     در قانون جدید تذکره. دارنده تذکره به فارسی و انگلیسی منتشر شد

های جدید دارای جلد و  ت حات متعتدد    برگی و بدون جلد بود؛ اما گذرنامه مرزی همینان یا

ای در دورۀ ا مدشتاه   بته گ تته  (. 39185/841ایتران،   آرشیو اسناد ستازمان استناد ملتی   )بود 

هتا پتس از انجتام ست ر منق تی       بارمصرف هم رواج یافت که متدت اعت تار آن   های یا گذرنامه 

ای کشور قانون مربوط به تابعیت نیز تحول یافت و وزارت خارجته   با تحول نظام گذرنامه. شد می

 (.1594/891 : همان)شد از سوی مجلس شورای ملی م لف به اجرای م اد آن 

ها بر اساس نوع  بندی آن که دسته طوری  تر شد به  ها مشخ  پس از مشروطه نوع تذکره

شتد، در اواختر دوره قاجتار شتاهد      کننتده  تادر متی    های درخواست ها و شخصیت درخواست

تذکره مرور، تذکره اقامت، تذکره تحصیلی، تذکره سیاسی و تتذکره  : ایم شام  چندنوع تذکره

قانون تذکره با روند و تسلسلی که ایجاد کترده بتود دردوره   (. 39185/841: همان)مخصوص 

هتای رایتا در ستهح     بیشتتر بته ستوی مهابقتت بتا گذرنامته       پهلوی نیز پیش رفت و هرچه 

 .المل  نزدیا شد بین

 

  نتیجه

سند تذکره، از جمله اسناد هویتی باارزش در دورۀ قاجار است که سیر تحول آن همگتام  

ای  در اوای  دوره قاجتار آگتاهی  . شدن وزارت خارجه در ایران تناس ی دوسویه دارد با نهادینه 

گونه که در کشورهای پیشرفته مرسوم  کارگیری تذکره به عنوان سندی هویتی آن  بر لزوم به

خصوص با روسیه  س رهای سیاسی، تجاری، قراردادها و معاهدات سیاسی به. اشتبود رواج ند

هتای ق ت  از دوره     ال سندی از تتذکره  زمینه برقراری تذکره در ایران را فراهم آورد؛ با این 

بتا  . خصوص در بین استناد موجتود نیستت    ت   قوانینی هم در این  نا ری در دست نیست به

ای کته در ستاختارمند کتردن وزارت امتور خارجته در دوره او       لیه دارت امیرک یر و تحول او

روی داد و با توجه به این ه خود امیر از کسانی بود که به روسیه ست ر کترده بتود کاغتذ تتذکره را      
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آمدهای ات اع ایرانی در داخ  کشور مرستوم بتود و    و ابتدا است اده از این کاغذ برای رفت. مقرر کرد

اولین قانون و دستورالعم  مدون در خصوص تتذکره ستال   . ها متداول شدسلس برای ع ور از مرز

خانه دولتتی بترای رستیدگی بته ایتن امتور در والیتات         در همین دوره تذکره.  ادر شد. ق9811

با تش یالتی شتدن وزارت خارجته و آگتاهی بیشتتر بته قواعتد و ضتوابط  تاکم بتر          . تأسیس شد

ن اولیه تذکره بازبینی و ویرایش و بندهایی بته آن اضتافه   المللی در دورۀ مظ ری قانو مناس ات بین

در قتانون جدیتد قواعتد    . قانون تتذکره در دورۀ قاجتار از آن یتاد کتردیم     شد که به عنوان دومین 

اداره تذکره دولتت علیته ایتران زیتر نظتر وزارت امتور خارجته        . مربوط به تابعیت نیز گنجانده شد

 .داده در این  وزه شد  ط به تذکره و جرائم رویمتصدی رسیدگی به اجرای قوانین مربو

تتر دن تال شتد و ستاختار      با انقالب مشروطه قوانین مربوط به تتذکره بته  تورت جتدی    

ای به همراه ع س دارنده تتذکره رایتا    ای به  ورت دفترچه های ایرانی از ش   برگه گذرنامه

شد و است اده از مهتر ورود و   قوانین و قواعد مربوط به جع  نیز با جدیت بیشتری دن ال. شد

 .های ایران متداول گشت خروج و اخذ ویزا نیز در تذکره

 

 و مآخذ منابع

 :اسناد و نسخ خطی

 .841-81958سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 

---------------------------------------- ،4388/841. 

---------------------------------------- ،39185/841. 

---------------------------------------- ، 1594/891. 

 .35413: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، شماره ث ت

 .93611: ، نسخه خهی شماره----------------------------------------

 

 :ها کتاب

،  ابو القاستم امتام  و علت  نقت  منتزوز     : ترجمه، االمم تجارب، 9951علی،  ، ا مدبنمس ویه ابن

 .سروش: تهران



: ، تهتران  اسناد تاریخی خاندان غ اری، 9916 ا یر عمران، ا  هانیان، کریم، بهرام غ ارز و عل 

 .بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

انتشارات علمی و : محمود میرآفتاب، تهران: ترجمه، رانیا در میول خیتار، 9915اشلولر، برتولد، 

 .فرهنگی

انتشتارات  : محمد مشیری، تهتران : کوشش به  درالتواریخ،، 9963اعتمادالسلهنه، محمد سن، 

 .روزبهان

محمداستماعی  رضتوانی،   : تصتحیح  بته    ،نا ری منتظم تاریخ، 9953، --------------------

 .دنیای کتاب  :تهران

بنیتاد موقوفتات دکتتر      :، تهتران یخیتتار  مناب  و اسناد مجموعه: خیتار دفتر، 9911افشار، ایرج، 

 .محمود افشار

، (خارجه امور وزارت به راج  قوانین و مقررات) س را راهنمای، 9919خان،  علی الدوله، میرزا امین

اسناد مجلس شتورای استالمی   انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز : فرهاد طاهری، تهران: کوشش به

 .و انتشارات س یر اردهال

انتشتارات  : ا تیر ستعیدی، تهتران    علتی : ، ترجمهایران و ق قاز س رنامه، 9918اورسول، ارنست، 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مهالعات فرهنگی

اهلل روشتنی   قتدرت : کوشش ، بهیالدوله بجنورد سهام یها س رنامه، 9934الدوله،  بجنوردی، سهام

 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران  زع رانلو،

 و تتاریخی  استناد  بته  مستتند : نا تری  دوره در ایتران  تتاریخ  ستال  پنجاه ،9936، بیانی، خان ابا

 .نشر علم :تهران، آرشیوی

 .مه عه مجلس: ، تهرانآذربایجان دانشمندان، 9994تربیت، محمدعلی، 

نشتریه وزارت  : ، تهتران آن اساستنامه  اولین و امورخارجه وزارت تاریخیه، 9981توکلی، ا مد، 

 .امور خارجه، شماره دوم

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراندهخدا لیت فرهنگ، 9939اک ر،  دهخدا، علی

 .انتشارات نگاه: ، تهرانرانیا یاجتماع خیتار، 9918راوندی، مرت ی، 

 .توس: اق ال ییمایی، تهران: ، ترجمهشاردن س رنامه، 9938شاردن، 

: علی ده اشی، تهتران : تصحیح آوانس، به: ، ترجمهیشرل برادران س رنامه، 9913شرلی، آنتونی، 

 . انتشارات نگاه

 .انتشارات بهزاد  :، تهرانقاجار سلهنت دوره در رانیا، 9913ا یر،  شمیم، علی
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وزارت  سازمان چاپ و انتشتارات : تهران ن،یذوالقرن خیتار، 9911اهلل،  خاوری، میرزاف    شیرازی

 . فرهنگ و ارشاد اسالم 

خان شیرازز، ایلی ، به  ابوالحسن س رنامه میرزا؛ الس را  یدل، 9959شیرازی، محمدهادی،   علوی

 .دنیای کتاب: محمد گل ن، تهران: تصحیح ، به روسیه

مستعود ستالور و   : تصتحیح  به  ،السلهنه نیع خاطرات روزنامه، 9934میرزا،  السلهنه، قهرمان عین

 .انتشارات اساطیر : افشار، تهران ایرج

انتشتارات دانشتگاه   :  ادق کیا، تهتران : ، ویراستهفارسی نامه واژه، 9993ا  هانی، شمس،  فخری

 .تهران

 . هاز سیاس  مؤسسه مهالعات و پژوهش: تهران ، ایران معا ر تاریخ روزشمار، 9916فراهانی،  سن، 

 .چاپخانه مجلس: وزارت امورخارجه، تهران، 9998، گذرنامه نامه آیین و قانون کتابیه

، ترجمه میرزا ابتراهیم  قاجار زمانه دیللماسی آداب درباره ای رساله؛ الس را قوانین، 9916مرتنس، بران، 

 .انتشارات مهاجر: پری، تهران زاده و فاطمه امیری   اح خسروی: کوشش مل م، به 

 .زوار: ، تهرانمن یزندگان شرح، 9914مستوفی، ع داهلل، 

 .چهارم -سوم -دوم –، دوره اول مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی

 .انتشارات امیرک یر: ، تهرانمعین لیت فرهنگ، 9939معین، محمد، 

فتحعلتی  : ، ترجمه میانه آسیاز خانات در دروغین درویش  سیا ت، 9931وام ری، آرمینیوس، 

 .انتشارات علمی و فرهنگی: نوریان، تهران خواجه

 

 :ها روزنامه

انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران با هم تاری  : ، تهران9939روزنامه وقای  ات اقیه، 

 .991-999های  ها، شماره مرکز مهالعات و تحقیقات رسانه

 

 

 

 



 
 ساختار کلی تذکره در دوره قاجار
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 ای ساختار کلی گذرنامه کتابچه

 





 


