
  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

  109-135، صص 1397بهار، 74، شماره نوزدهمسال

  

  نقش آندر دوره قاجار و  تذکره عبور و مرور

  المللی در مناسبات بین
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2بهاره زرگري

ه چکید

امنیت مرزها و  همواره به منظور گیري مرزهاي نوین،هاي مدرن و شکل با تشکیل دولت

. گرفت صورت میها سیاسی، عبور و مرور افراد تحت قوانین خاص مرزي دولت روابط رسمی

گسترش روابط خارجی و آشنایی به دنبال تعریف مرزهاي نوین جغرافیاي سیاسی، ،در ایران نیز

از نخبگان سیاسی و روشنفکران با جریان مدرنیزاسیون، بحث احیاي هویت ملی و ایرانی بیش

تثبیت هویت ملی و تأمین امنیت مرزهاي نوین  برايفت. در این جریان، توجه قرار گرپیش مورد

(در قالب سرزمین)، دولتمردان به تدوین قوانینی مبتنی بر اعمال محدودیت بر جغرافیاي سیاسی

صدور برگه عبور و مرور تحت عنوان تذکره عبور و مرور  تردد افراد از مرزها در قالب ارائه

این نیز در دستورالعمل مأمورین سرحدات از برگه عبور (باشبورت) پیش پرداختند. گرچه ارائه

قانون  ،نخستین بار .ق1267شاه و صدارت امیرکبیر در سال  ناصرالدین ةقرار داشت، اما در دور

 ،خارجه ابالغ و در پی آن اداره تذکره تأسیس شد. بنابراین امور عبور و مرور به وزارت ةتذکر

هاي رسمی در  توان نقطه عطفی در جریان صدور تذکرهت امیرکبیر را میناصري و صدار ةدور

تا پایان این قاجار ةعبور و مرور رسمی در دور ةنظر گرفت. بررسی چگونگی روند صدور تذکر

هاي برگه عبور در سفرنامه ۀبررسی تاریخچ ،و هدف حاضر است اصلی مقاله موضوع،دوره

.استاساس روش توصیفی قاجار بر ةره عبور تا پایان دورتاریخی و چگونگی روند صدور تذک
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  مقدمه

براي فرستادگان مخصوص و گاهی اوقات  ،بزرگ هاي و دولت ها پس از تشکیل تمدن

شامل  ،ین برگهشد. مطالب مندرج در ا جواز و برگه عبور صادر می ،براي مسافران عادي

نهایت از چه کسی و درکجاست مقصد وي  بود؛ اینکهنام رهسپاران یا راهبر رهسپاران 

داریوش هخامنشی و از مثالً به دستور .)12: 1378،(کخگذرنامه دریافت کرده است

شد.  از این قبیل مجوزها صادر می،محافظت از مرزهاي ایران مأمورهاي  جانب ساتراپ

به نام نحمیا (مباشر .) مپ. 465-424از جانب اردشیر دوم ( هماي  نامهاجازه چنانکه

سوي  پادشاه پارس به ةعنوان نمایند غرب فرات، به ۀحکمرانان منطق براي،یهودي وي)

.)905: 1383گلن و مرتن (شداورشلیم صادر

الشعاع تغییرات اساسی و حقوقی در  هاي متأخر، تحت عبور و مرور در دوره

و به بعد) یالديم 16قرن - پاهاي مدرن (بعد از انقالبات ارو هاي مدون دولت مهاساسنا

براي حفظ امنیت مرزها و از  داشته است. کوششهاي سیاسی جدید قرار  مرزبندي

-هاي عبور (تذکره الملل، صدور و بررسی برگه گیري روابط بین شکل ،سوي دیگر

داد. در ایران عهد صفوي، ها قرار ن دولتپاسپورت) را در دستور کار مرزبانا- گذرنامه

الملل با توجه به منافع ایران و اروپا در اتحاد علیه عثمانی در همین دوره آغاز  روابط بین

زمان با  . همکرد) مراحل رشد و تکامل را طی میالدي 19قاجار (قرن  ةو در دورشد 

فرستادن نخستین  و جهخارتأسیس دفتر اموراز جمله گسترش روابط خارجه با اروپا (

نبرد هاي ایران در گروه محصلین به اروپا) و تعریف مرزهاي نوین سیاسی بعد از شکست

ها در قالب صدور  شده در عهدنامه حفظ امنیت مرزهاي تعیین برايبا روس، قوانینی 

ورود به مرز مربوطه،  ةمعرفی هویت فرد و همراهان و اجاز برايعبور  ةاسناد سفر، تذکر

عنوان تذکره یا همان  طور رسمی و قانونی به اما آنچه به .ابالغ شد مسئولافراد به 

ها از  ، پس از تفکیک وزارتخانهرسمیت یافتگذرنامه در دستگاه دیوانی دوره قاجار 

را خانه امیرکبیر تذکره :بودق.) 1267ر (شاه و در دوره صدارت امیرکبی جانب ناصرالدین

 ة. اولین تذکرسرپرستی نیز برگزید،و براي آن سیس کردتأدر ضلع شرقی ارگ تهران 

مرگ امیرکبیر شاه و یک سال پس از ناصرالدین ةچاپی با نشان شیروخورشید در دور
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صدارت  ةدور ،بنابراین رواج یافت.خارجه  امور ) در دستگاه دیپلماسی و وزارت.ق1269(

اما شود.  ایران محسوب می عطف در استفاده از تذکره عبور، در تاریخ ۀامیرکبیر نقط

گرچه در منابع و  ایران چگونه بود؟عبور و مرور در  ةتذکر روند تاریخی صدور

 ،قاجار ةهاي حج در دور هاي اروپایی و سفرنامه ها، خصوصاً در سفرنامه سفرنامه

، اما پژوهشی مستقل درهستاشاراتی به مسائل و مشکالت مسافران در عبور از مرزها 

مرور در دستگاه دیپلماسی ایران انجام و ی روند تاریخی صدور تذکره عبور بررسۀ زمین

  نشده است.

صفوي ةاهمیت صدور جواز عبور و مرور در دور

هاي گسترش روابط غرب و شرق، مسافرت و با گشایش راه اقیانوس اطلس

دریایی رونق یافت و ورود سیاحان اروپایی به شرق آسان شد. پیدایش استعمار از

ترین پیامدهاي  داري به لحاظ اقتصادي از مهمگیري سرمایهظر سیاسی و شکلن

گیري مرزهاي سیاسی جدید در اروپا و رشد . با شکلبودگشایش راه اقیانوس اطلس 

وجوي منافع تجاري و هاي جدید اروپایی در جستناسیونالیسم، دولت ۀاندیش

در نوین داري پیدایش سرمایه پرداختند. با شرقهاي سیاسی، به رقابت در سرزمین

.سوي شرق آغاز شدداران و بورژوازي غرب بهحرکت سرمایهمیالدي، شانزدهم  ةسد

هاي مهم تجاري غرب و شرق، فارس در مسیر راهالجیشی ایران و خلیجموقعیت سوق

فراوانی از  . در این شرایط و به دنبال ورود شمارگردیدبه ایران  ژهموجب توجه وی

ی و نظر کمنویسی در دوران صفوي، ازاروپایی به ایران، ادبیات سفرنامه سیاحان

کیفی رشد گسترده یافت. با تأسیس کمپانی هند شرقی، جنوب ایران به محلی براي 

سفرا و  ،آن و در پیرقابت سه کمپانی تجاري انگلیس، فرانسه و هلند تبدیل شد 

ۀ. نکتهاي خود را آغاز کردند یتفعال عنوان نمایندگان دائمی در خاك ایران ار بهتج 

و هاي روزانه به پادشاه  بسیاري از این نمایندگان، در قالب گزارش ،ذکر آنکهشایان

این آثار امروزه در رابطه با تاریخ  .کشور خود به نگارش سفرنامه پرداختندفرمانرواي 

یکی از  روابط خارجی و شناخت اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایران

.آیند به شمار میترین منابع  مهم
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شود: بندي می هاي دوره صفوي در پنج قالب کلی دسته سفرنامه

. گزارش سفر به اروپا و هند1

گزارش سفرهاي زیارتی به عتبات عالیات (کربال، نجف، کاظمین و سامرا).2

. گزارش سفرهاي داخلی در ایران3

. گزارش سفر حج4

مأموران سیاسی، تجاري، مذهبی اروپایی و آسیایی مقیم دربار . گزارش سیاحان و5
  

 ،هاي نمایندگان اروپاییان مقیم دربار صفوي هاي حج و گزارش در بیشتر سفرنامه

عنوان سند هویتی براي مسافران  و به اصالت آن به طور مشخص مطرح بحث گذرنامه به

رنامه) و اهمیت صدور آن از عبور و مرور (گذ ةتذکر ةبارشده است. آنچه دراشاره

بررسی و  اجمال در چند بند قابلطور  شود، به هاي عصر صفوي استنباط می سفرنامه

  :مالحظه است

یان در دوره صفويیهاي اروپا و مرور) در سفرنامهعبور و مرور (جواز عبور ةتذکر )الف

 ةکه در دور الیحدر به کار رفت؛"عبور ةتذکر"نخستین بار اصطالح  ،صفوي ةدر دور - 

آنتوان شرلی، سیاح  به نوشتۀ .شد مینامه استفاده  اصطالح تعلیقه و اجازهاز ایلخانی 

فرانسوي عصر صفوي: 

بعد از یک ماه اقامت در قزوین و بعد از اینکه دو نفر سفیر خود را در "

کدام از ماها، آنجا مدفون گذاردیم، پادشاه محض اظهار مرحمت به هر

ز زردوزى فرستاد و بعد از دوندگى زیاد پیش محمدعلی هاى درالباس

عبور تحصیل  بیک اجازه مرخصى حاصل کردیم و از پادشاه تذکره

).245: 1387،(شرلی "نمودیم

براي ورود  و شهر تبریز بود هاي ورود به ایران،  ترین دروازه در عصر صفوي یکی از مهم- 

ژان به نوشتۀ کردند.  ن گذرنامه دریافت میبایست از ارمنستان و گرجستا به این شهر می

:شاردن

 نهاد و صمیمی ارمنى، گذرنامه هنگام بارون آزاریک این مرد پاك شب"

هایی که از استانداران ارمنستان و گرجستان گرفته  نامه من را با سفارش
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بودم، برداشت و قبل از من عازم تبریز شد. به وى دستور دادم 

ظر مسئوالن گمرکات تبریز بگذراند و از سوى من از نها را از نامه سفارش

آنها خواهش کند که به مأموران خود دستور دهند هنگام ورود من و 

گونه مزاحمت به عمل نیاورند و روز بعد آگاه شدم همراهانم به شهر، هیچ

ترین و نیکوترین صورت انجام داده آزاریک مأموریت خود را به تمام

.)463: 1370،(شاردن "است

سفیر  نوشتۀخورد. به به چشم می "ناظر"اصطالحهاي دوره صفوي  در سفرنامه- 

تخصیص  ۀوظیف و شد یکی از کارمندان بندر محسوب می ،همراه مباشر "ناظر"،پرتغال

گذرنامه به مسلمانان را برعهده داشت و بابت این شغل از شخص پادشاه مقرري 

یر پرتغال در دربار سلطان حسین صفوي در گرگوریو پرپرا فیراللگو، سف. گرفت می

داده است:باره این مقام چنین شرح سفرنامه خود در

مقررى ساالنه نمایندگى پرتغال به کارمندان بندر یعنى ناظر و مباشر "

شد. مباشر مأموریت داشت که وجوه را دریافت کند و یک پرداخت مى

برساند. وظایف دیگر قسمت از آن را برحسب اوامر کتبى ناظر به مصرف 

رانى به مسلمانان جهت کشتى ناظر عبارت بود از دادن گذرنامه

آمده توسط  دست بخش در دریاى هند و فروش غنائم به اطمینان

تومانی و هاى پرتغالی. پادشاه به این کارمندان یک مقررى پنجاهکشتى

باشر ولى به م ،پرداختکرایه منزل و همچنین مخارج پنج مستخدم را مى

شد تا به مصرف هزینه وهشت تومان اضافه پرداخت مى مبلغ بیست

.)55: 2537،(پرپرا فیراللگو "ها برسدخارجى

کتبی یا همان گذرنامه که از جانب  ۀنام سفارش ،هاي سیاحان اروپایی گزارش بنا بر - 

 خاصاهمیت و احترام  ،شد و مهر و طغراي شاه از متعلقات آن بود پادشاه صادر می

در نوشتۀ شاردن به خوبی نمایان است: این موضوع  داشت و

کنید جانب حزم و احتیاط و مدارا نگهدارید، از آنکه گفتم در آنچه مى"

کسی که موجبات من سفیر شاهنشاه ایرانم و پادشاه گرجستان از هر

سختی انتقام  ناراحتى و آزار ما را فراهم آورد در هر مقام که باشد به
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و فرمانى را که شاه ایران به من اعطا فرموده بود  گاه گذرنامهکشد. آنمى

به ایشان نشان دادم. یکى از آن دو صاحب شخصیت آن را گرفت و 

ترسد؛ اما مقامى نمىکس و هیچ خواست پاره کند و گفت در دنیا از هیچ

طغرا و مهر زرین دیگرى وى را از این کار زشت منع و وادار کرد حرمت

.)463: 1370،(شاردن "تر نگه دارد تمامچهران را هرشاهنشاه ای

شاردن، کشورهاي شرقی مانند ایران و هندوستان براي عبور و مرور نیازي  نوشتۀبه - 

آزادانه به کشورهاي ، به گذرنامه و جواز عبور بدون نیازایرانیان  و به گذرنامه نداشتند

ذرنامه تنها مختص سفرا، تجار و محدودیت داشتن گ ،بنابراین .کردند مختلف سفر می

سیاحان اروپایی بود. حتی عثمانی نیز براي ورود پادشاه فرانسه به خاك عثمانی، دستور 

صدور گذرنامه داده بود:

 در مشرق زمین رفتن از کشورى به کشور دیگر ممنوع نیست و گذرنامه"

تواند به مصلحت و دلخواه خود از کس مىخواهد و هرو اجازه نمى

مملکت خویش به مملکت دیگر سفر کند. رعایاى ایران با آزادى تمام به 

کنند و هر وآمد مى رفت شان بخواهد بدون اجازه و گذرنامههر جا که دل

شان به محل دلخواهشان کوچ  وقت اراده کنند با زن و فرزند و دارایی

.)1285(همان:  "کنندمى

 ۀکردند و طغراي شاه صفوي بر برگیافت میافرادي که از پادشاه صفوي جواز عبور در - 

حاکی نیز  موضوعاین  .عبور آنها نقش بسته بود، از پرداخت هرگونه عوارض معاف بودند

: به آن اشاره کرده استشاردن  است وصفوي  ةاهمیت فرمان شاه در دور از

مخصوص  هاى خارجى و کسانى که گذرنامه اروپاییان، مخصوصاً شرکت"

.(همان)"از پرداختن عوارض راهدارى معافند ،داز شاه دارن
  

صفوي ةهاي حج در دور مرور) در سفرنامه و عبور و مرور (جواز عبور ةتذکر )ب

است.  بسیار داشتهفرود وفراز ،روابط ایران و عثمانیبه توجهصفوي با  ةحج در دور

 مسألهترین  مشده است. مه انجامهاي فراوانی در این حوزه  نیز پژوهش سبببه همین 

ال اج ایرانی است. عمحج سفر اختالفات مذهبی دولت عثمانی و صفوي و ،در این دوره

 به سبب مذهب ایرانییاج شیعبا حج ،مکه، مدینه و عتبات درمذهب عثمانی یسنّ
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 کردند جاسوسان دولت صفوي بدرفتاري می همچون،اختالفات سیاسی و مذهبی دیرینه

طور  به این موضوع را ارصفوي، حجاج و زو ةهاي حج دور مهدر بسیاري از سفرنا و

مکه به جرم تشیع به شهادت  شیعی ساکن. حتی یکی از علماي اند شرح دادهمبسوط 

منصبان و ثروتمندان  حجاج ایرانی که اغلب از صاحب .)117- 128: 1384،(جعفریانرسید

عبور  ةتذکر باید میی عبور از مرزهاي عثمان برايآمدند،  می شماردوره صفوي به

ال سوءظن عم براي رفعوسیله هویت خود را  تا بدین کردند دریافت مینامچه رخصت

امنیت آنان  باید میشاه، امراي طول مسیر  ۀنام اجازهبنا بر ،ضمندر کنند.عثمانی احراز 

 . عالوه بر این، اختالفات مرزي نیز بر سوءرفتارهاي عثمانی علیهکردند میرا تأمین 

بحث اختالفات  .ق1049زهاب  ۀدر عهدنامترین مسائل  از مهمبود.  مؤثرحجاج ایرانی 

مرزي و بدرفتاري عمار ایرانی بود که البته برخالف صلح ال عثمانی با حجاج و زو

  .رسیدقاجار  ةاختالفات در دوربه ماند و  منعقده، الینحل باقی

قاجارصفوي تا پایان ة عبور و مرور پس از دورة تذکر

به پریشانی و آشفتگی لحاظ سیاسی کشور را انقراض دولت صفوي، گرچه از

در  .افشاریه نیز راه بر سیاحان و سفراي اروپایی بسته نشد ةاما حتی در دور انداخت،

 شده استبه اسارت دو اسیر انگلیسی از سپاه هند اشاره  ،فتح خیوه هنگام،نادرشاه دورة

و حتی براي آنها گذرنامه نیز صادر  کردندبسیار خوب برخورد که در سپاه ایران با آنها 

.)456: 1387، (مینورسکیشد 

قاجار بستري براي وقوع تغییرات اساسی و تحوالت  ةدر تاریخ معاصر ایران، دور

 ،. آنچه در این گفتار حائز اهمیت استبودفرهنگی و اجتماعی  ،بنیادي در امور سیاسی

 ةایران و روند تکاملی جریان صدور تذکره عبور در دورۀروابط خارج ۀبحث تاریخچ

به قانون تذکره منتهی شد و  سرانجامشاه  ناصرالدین ةسیري که در دور ؛قاجار است

 پیش از آن،داشت.  در پیبا نشان چاپی شیروخورشید را ها  صدور نخستین تذکره

اختصار ناصري به از دوره قبلشایسته است چگونگی روابط خارجه در ایران عصر قاجار 

.شودبررسی 
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 ةروابط خارجی ایران در دور/ قاجار ةخارجه در دورامور گیري وزارت  شکل )الف

نزدیکی به  یعنی،اروپایی هاي دولتصفوي با توجه به منافع مشترك حکومت صفوي و 

 اوضاعبا توجه به  ،یکدیگر و مقابله با دولت عثمانی شکل گرفت. بعد از سقوط صفویه

مهم نداشت. با به قدرت  یو تحول نهادایران و غرب رو به سستی  ۀدر ایران، رابط داخلی

 زمان با هم .سرگیري مجدد روابط آغاز شدها براي از رسیدن آقا محمدخان تالش

وقوع انقالب صنعتی در انگلیس و روي کار آمدن ناپلئون  مقارن،فتحعلی شاه سلطنت

آن،  واسطه ن روابط با غرب شکل گرفت و بهتکوی برايدر فرانسه، اقدامات اساسی 

حضور نمایندگان  سبب مقامات و وظایف جدیدي در دربار تبیین شد. در این دوره به

اروپایی در دربار و آگاهی عباس میرزا و صدراعظم از شرایط متفاوت ایران نسبت به 

یرات در صدد اعمال تغیماندگی، دولت در براي جبران عقب کوششاروپاي آن زمان و 

ترین تغییرات، ایجاد اصالحات در چگونگی  یکی از مهم ودستگاه دیپلماسی قاجار برآمد 

خارجه بود.امور رسیدگی به امور خارجه و مسائل مربوط به آن در قالب تشکیل وزارت 

 18رسد. تا پایان قرن  ایران به دو قرن پیش می ۀفعالیت وزارت امور خارج سابقۀ

شد که عمدتاً در  رجالی اداره می به دستبه روابط خارجی ایران  امور مربوط میالدي،

اما از ابتداي  .وجود نداشتدر کشور دربار مستقر بودند و تشکیالتی به نام وزارت خارجه 

روابط خارجه در قالب آغاز سفرهاي اروپایی نمایندگان  ۀقرن نوزدهم، از سویی توسع

وه دانشجویان و محصلین به اروپا از سوي درباري و نخبگان سیاسی، اعزام نخستین گر

هاي ایران و  جنگ ،تهدید مرزها و خاك ایران از جانب غرب ،عباس میرزا و از سوي دیگر

هاي  نیازمند دیپلمات ،هاي پیاپی و معاهدات فرمایشی روس و متعاقب آن شکست

جدیدي با  ۀناي بود. این امر دولت قاجار را بر آن داشت تا به فکر تأسیس وزارتخا حرفه

باب مراودات ایران و  گشایشها سبب این جنگ ،عنوان وزارت خارجه بیفتد. به تعبیري

ها در ایران  ها و تأسیس نخستین کنسولگري ماندگی رفت از عقب جهان غرب براي برون

فرمان تأسیس دفتري را  م.1809/.ق1224فتحعلی شاه قاجار در سال  ،رو این. ازشد

هاي خارجی در ایران،  نوان امور خارجی، کار مراوده با نمایندگان دولتصادر کرد که با ع

پاسخ یا اعزام  ۀها، مرسوالت سالطین خارجی، قرائت آنها در حضور شاه، تهی  دریافت نامه

نمایندگان ایرانی به کشورهاي خارجی را برعهده گرفت. پس از تشکیل این دفتر، میرزا
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الممالک به دستور فتحعلی شاه سرپرست این دفتر  خان نوایی موسوم به منشیرضاقلی

کرد، با حفظ سمت، مدت  الممالک که در آن زمان وزارت داخله را اداره می شد. منشی

، (منتظم ناصريسال در دربار ایران تصدي دفتر امور خارجی را نیز برعهده داشت 13

انی به خارج و یا روابط خارجی ایران تنها در اعزام نمایندگان ایر .)3/149: 1364

روابط  ۀصحنشد و حضور ایران در پذیرفتن نمایندگان خارجی در ایران خالصه نمی

هاي  گیري کانون تصمیمکه  کرد المللی و ضرورت مواجهه با تحوالت جهان ایجاب می  بین

در  ،رو اینتحت پوشش دربار باشد. از يسیاست خارجی فراتر از دفتر ۀایران در عرص

فتحعلی شاه رسماً دستور تأسیس وزارت امور خارجه ایران را صادر کرد. . م1821اکتبر 

عنوان نخستین  و میرزا عبدالوهاب خان نشاط اصفهانی به شد این وزارتخانه تأسیس

.(همان)ایران منصوب گردید ۀخارجامور وزیر 

از انعقاد  پس/ خارجه در والیاتامور  نمایندگان رسمی وزارت ،ها کارگزاري)ب

اي که به دولت روسیه بر اساس اصل دول  ترکمانچاي، با توجه به حقوق ویژه ۀهدنامع

خاص ایران،  ةنماینددر اختیار رسیدگی به امور مربوط به اتباع  ،داده شد "الوداد کامله"

ضرورت حق  ،بنابراین ،ویژه دولت متبوع شاکی یا متشاکی قرار گرفت ةکارگزار و نمایند

ها  خارجه را بر آن داشت تا به تأسیس کارگزاريامور دازان وزارت قضاوت کنسولی، کارپر

رسیدگی به  برايعنوان مرجعی  ها به کارگزاري ،در شهرهاي دیگر بپردازند. بر این اساس

کرد. گرچه زمان دقیق و آغاز به کار شد امور مربوط به اتباع بیگانه در والیات تأسیس

ها  ترین سند از اسناد مکاتبات کارگزاري یمیاما قد ،ها مشخص نیست تأسیس کارگزاري

صورت ادواري در  این مؤسسه ابتدا به است.م.1840/.ق1256مربوط به اواخر سال 

کرد و در تهران با عنوان دفتر محاکمات در آغاز به کار .م1837/ .ق1253تبریز از سال

دارت امیرکبیر و. در زمان صپرداخت میامور مربوط به اتباع به دیوان وزارت خارجه، 

 صورتها  فعالیت کارگزاري ق.)1265- 1268(ناصري  ةآغاز اصالحات در نظام اداري دور

امور سسه با نظارت وزارت ؤاین مم. 1856در پاریس ۀو پس از عهدنام یافتمنظمی 

والیت با توجه به جمعیت شهر، حضور اتباع و کارگزاري هرخارجه گسترش یافت.

ها در  کارگزاري ،. بر این اساسداشت، اهمیت و جایگاه متفاوتی اعتبار کنسولگري ۀدرج

بنادر جنوب با مرکزیت  و شدند: ایاالت آذربایجان، خراسان بندي می چهار رده درجه
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در جایگاه  .اول؛ محمره، گیالن، کرمانشاهان، گنبد قابوس و استرآباد ۀبوشهر در درج

حیدریه، بیرجند  رمان، قزوین، اهواز، تربتدوم؛ والیت اصفهان، اردبیل، شیراز، ارومیه، ک

هاي شهرهاي کوچک که جمعیت  هاي درجه سه؛ نمایندگی و بجنورد جزو کارگزاري

هاي  لنگرود نیز جزو کارگزاريو  مانند خوي، سلماس، سبزوار ،اتباع بیگانه در آن کمتر بود

مومی و ع صورت رسیدگی به امور اتباع بیگانه (به.شدند محسوب میدرجه چهار 

هاي مذهبی، گمرك،  رسانی، مسائل مربوط به اقلیت اختصاصی) در قالب رابط و اطالع

ترین وظایف این مراجع قرار داشت مهم ةها، تابعیت و صدور تذکره در زمر مرزبندي

.)25- 27: 1386،(نورایی

ترین عامل بروز اختالف  محوري/ روابط ایران و عثمانی از صفویه تا قاجار )ج

دولت عثمانی هاي مأموران ار ایرانی و آزارحجاج و زو مسألۀ،یران و عثمانیبین ا

بارها در  موضوعایرانیان بود. این  نسبت بهدر طول سفر به مکه و عتبات عالیات 

 ،اما هر بار ؛شده بودذهاب نیز مطرح ۀهاي دوره صفوي مانند عهدنام عهدنامه

موجب بر هم خوردن صلح دو طرف  نوعی نقض وحقوق زائران ایرانی در مسیر به

، ن عتباتااج و زائرحج آزارعثمانی و  از سويشد. نقض تمامیت ارضی ایران  می

 وفتحعلی شاه بود  ةترین عامل براي آغاز نزاع بین طرفین در دور اصلی همچنان

الروم اول در تاریخ هنهایت منجر به شکست عثمانی و امضاي قرارداد ارزندر

بحث  ،ترین مفاد این عهدنامه مانند گذشته اده شد. یکی از مهمم 7در  .ق1238

اج و تجار ایرانی بود. بر این مبنا که عثمانی متعهد شود به حجاج و تجار حج

ایرانی آزاري نرساند، از ایشان غیر از حقوق گمرکی چیزي مطالبه نکنند و طرفین 

دولت  اما،)135: 1336،در پایتخت کشور مقابل سفیر داشته باشند (فرهاد معتمد

هم به تعهدات خود مبنی بر رعایت احوال زوار عمل نکرد و داوود پاشا، عثمانی باز

حمله به قلمرو  ةآماد به همین انگیزه،فتحعلی شاه  .والی بغداد در پی آزار آنها بود

 و.ق1258در سال  .محمدشاه کشید ةبه دور ، کاربا مرگ وي شد؛ گرچهعثمانی 

ار حجاج، حمله والی بغداد به محمره، قتل و غارت آنجا و تجاوز ایالت و آز ۀدر ادام

حمله به خاك عثمانی شد. این بار با میانجیگري روس  ةآمادمحمدشاه نیز عشایر، 

 چهارطی  ،سرانجام با حضور نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس ،و انگلیس



11/ گزارش

فقره بین  9ترین قرارداد در  جامع 2) ارزنه الروم ق.1258- 1262سال مذاکره (

دولتین جهت رفع اختالفات به امضاء رسید. این قرارداد مبناي مرزهاي ایران و 

ار بحث زو ،تر از همه مهمو  عثمانی و شیوه برخورد و رفتار متقابل آنها قرار گرفت

ها براي همیشه متعهد به ترك سوء رفتار نسبت به  و حجاج ایرانی بود که عثمانی

.)361- 364: 1367،(ورهرامندن شدشیعیا

دولت عثمانی متعهد شد که از هرگونه تعدي نسبت به  ،عهدنامه 7ةموجب فقربه- 

زومحترمانه ار و اتباع ایرانی در خاك عثمانی ار ایرانی در خاك عراق جلوگیري کند، زو

انی باشد. حمایت دولت عثم درو حقوق آنها محفوظ و جان و مال آنها  عبور و مرور کنند

ار و اتباع ایرانی در کشور عثمانی و حفظ منافع آنهادر ضمن براي رسیدگی به وضع زو، 

که  -غیر از مکه و مدینه -دولت ایران حق داشته باشد در هر یک از شهرهاي عثمانی

 برايواقع این نخستین اقدام ایران در .الزم بداند نمایندگی بازرگانی و سیاسی دایر کند

).174ش. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا:، (صالحیاست سولگري در عثمانی تأسیس کن

صدور بر از انعقاد عهدنامه ترکمانچاي و تأکید  پس/ ها و صدور تذکره کارگزاري د)

اي معین  اداره ،خارجه امور وآمد مسافرین، با تأسیس وزارت کنترل رفت برايعبور  ةتذکر

عنوان ها به پرداخت. تأسیس کارگزاري میدر این وزارتخانه به امر صدور تذکره 

تذکره  هاي وزارت خارجه در والیات مرزي، وجه باالي درآمد قابل توجه ساالنه نمایندگی

تا والیات و افزایش درآمد شاه و دربار از طریق به مقاطعه گذاردن امور تذکره موجب شد 

: 1363، (اعتمادالسلطنهوندکارگزاري در والیات مأمور امور تذکره ش ةهایی از ادار شعبه

ها تعیین  التذکره مسئول صدور تذکره در کارگزاريحتی منصبی با عنوان امین ؛)142

، کرده است. با توجه به درآمد باالي امور تذکره که اعتمادالسلطنه به آن اشاره گردید

موجب شکایات  ،کسب عواید بیشتر برايهاي خود  گیري ن تذکره با سختاگاهی مأمور

 ،براي مثال .شدند در ایاالت مرزي می - ها بریتانیایی به ویژه - ها و نمایندگان کنسولگري

هر تذکره که چرا وجه درخواستی م داشتگالیه  مسألهجنرال قنسول بندرعباس از این 

، (نوراییاست خود نوعی ویز ،تابعیت وبراي اتباع آن کشور در برابر اتباع ایرانی برابر است 

امور  انگیزة رعایت قانونها و نظارت مأمورین که به  گیري وجود سختاما با ،)72: 1386

آشفتگی کاردار، کارگزاران از  يبا توجه به وسعت مرزها و کمبود نیرو ،شد تذکره اعمال می
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وآمد مسافرین را  جانبه رفت مند بودند و توان کنترل همه امور سرحدي و تذکره گله در

عنوان اتباع هاي عرب، بلوچ و افغانی به وآمد طایفه نظارت بر رفت ،اي مثالبر .نداشتند

ها با عنوان مهام  شد. از رئیس و سرپرست کارگزاري بیگانه، تحت قوانین تذکره تعریف نمی

هایی چون کارگزار، نایب کارگزار، منشی،  ستشده است که در کنار آن پخارجه یاد

شده بودند. عنوان مقامات کارگزاري تعیینراول نیز بهق شماريالتذکره، وکیل و امین

به بعد) در سه قسمت  .م1880مؤسسه کارگزاري در نظام اداري وزارت خارجه (از سال 

  .)95: 1367، (ورهرامپرداخت طور متمرکز به امور اتباع می البته به ،مجزا

ادگستري در جدید یا د ۀبعد از تشکیل عدلی ،ها کارگزاري ةدستور انحالل ادار

و الغاي نهایی کاپیتوالسیون بر اساس  .م1926آوریل /.ش 1306اردیبهشت 

که حالیهاي دول خارجی، در ها و نمایندگی رضاشاه به همه کنسولگري اعالمیه

منحل شده بود، ابالغ  .ش1301سال  بههاي آن در والیات  سوم نمایندگی- دو

را روند اجراي این دستور  ،ذکره و متعلقاتاسناد تمبر، ت ۀ. دفاتر نیز با ارائگردید

ها منحل و وظایف این  کارگزاري همۀ.ش1306در تیرماه  سرانجامو  کردندتسریع 

جز برخی امور مربوط به صدور تذکره که کماکان در حوزه اختیارات  دفاتر، به

وزارت خارجه بود، میان نهادهاي مختلف سیاسی، قضایی، دادگستري و حاکمان 

  تقسیم شد. والیات

  

عبور و مرور ةناصري و آغاز صدور رسمی تذکر ةدور

دوران  میالدي و 19آغاز روند اصالحات درون حکومتی به اوایل قرن 

دورانی که  ؛گردد مقام فراهانی برمی عباس میرزا و مشاور وي قائم والیتعهدي

ولیعهد و مشاورش با پی بردن به علل شکست ایران مقابل روس که ریشه در 

صدد جبران برآمدند. جنبش اصالحی که جانبه داشت، در هاي همه ماندگی عقب

 19قرن  ۀمقام فراهانی، در نخستین ده طلب او قائم عباس میرزا و وزیر اصالح

 .ق1264- 1267هاي  آغاز کرده بودند، در دوره صدارت امیرکبیر بین سالمیالدي 

ترقی بر  ۀذار اصلی اندیشگ وي پایه ،پیشرفت چشمگیري داشت. به عبارت بهتر

 ۀدولت قاجار بود. اوضاع نابسامان جامع ۀاساس سیاست مستقل در نظام آشفت
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 سوق داد.اصالحات  به سمتشاه، او را  همان ابتداي سلطنت ناصرالدینقاجار در

مراتب نافذتر و اقتصادي به و تغییرات نظامی، سیاسی زمینهاقدامات وي در

در تاریخ قاجار کمتر بتوان از  چندان کهمیرزا بود،  عباس ةتر از دور پیوسته

 سبب بیاي نداشته باشد.  کرد که امیرکبیر در ایجاد آن سهم عمدهاصالحاتی یاد

کرده است ناسیونالیسم ایرانی یاد  ةعنوان نمایند نیست که فریدون آدمیت از او به

 بود؛سیاست  ۀینزمترین اقدام اصالحی امیرکبیر در مهم .)159: 1334،(آدمیت

دست بسیاري از درباریان را از امور سیاسی  ،سیاست داخلی با تغییراتی ةدر حوز

 ةهمین امر نیز موجب افزایش مخالفان وي در دربار شد. در حوز و کوتاه کرد

مبتنی بر اصل  ،مقام سیاست خارجی، اقدامات وي به تأسی از جریان فکري قائم

بر اساس  ،سوم بود. به دنبال همین سیاست نیز کارگیري قدرت منفی و به ۀموازن

بین کاردار ایران و وزیرمختار امریکا در  "رانی دوستی و کشتی"ۀانعقاد عهدنام

عهدنامه، طرفین تصمیم  5ةبر اساس ماد - ماه 3سال و  1پس از - استانبول

کنسولگري  سهمریکا در شهرهاي تهران، تبریز و بوشهر و آکنسولگري گرفتند سه 

 ،و با این تصمیم گشایش یابدیران در شهرهاي واشنگتن، بوستون و نیواورلئان ا

برداشته شدمیالدي 19مریکا در قرن آروابط ایران و  ۀزمیننخستین گام در

.)137- 138: 1389،صوفی(علی

 و هاي انگلیس، روسیه قرن از تأسیس سفارتخانه اینکه قریب به نیماز سوي دیگر، با

از این کشورها سفارت مقیم  یک گذشت، اما دولت ایران در هیچ ایران میعثمانی در 

نداشت. امیرکبیر نیز با استناد به این موضوع و با قصد نظارت مستقیم بر سیاست 

سفارتخانه مقیم در سه پایتخت بزرگ آن  سهدستور تأسیس  .ق1267خارجی، در سال 

در کرد و همین امر مقدمه آغاز کار پترزبورگ را صا زمان، یعنی استانبول، لندن و سن

در پی و  )267: 1384، مهدويگ(هوشنها در شهرها و کشورهاي دیگر شد نمایندگی

کرد. وظایف کارپرداز ایران در کنسولگري ایران در بمبئی نیز آغاز به کار ،همین دستور

:)86: 1390،آمده است (شمیم به این شرحهند 

دولتۀتقویت و حمایت تجار و تبع- 

خودداري از گرفتن رشوه- 
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اتباع ایران ۀخودداري از شکنج- 

 ۀآگاهی کامل از جمیع معامالت و دادوستد تجار، ثبت و ضبط آنها و ارسال سیاه- 

ماهه به تهران یک

دولتی براي تجار و اتباع ایرانی ةبرقراري تذکر- 

.نی اخذ نشودحد معمول از اتباع ایراازمراقبت در اخذ وجه گمرك که بیش- 

سرکشی سالیانه به اتباع ایرانی ساکن کلکته- 

به دنبال فرمان تأسیس سفارت مقیم در مراکز مذکور، میرزا عبدالحسین خان 

باشی به سمت  عضدالملک به سمت وزیرمختاري روسیه، میرزا شفیع خان نایب آجودان

انی تعیین شدند عنوان کارگزار عثم گزار انگلیس و حاجی میرزا احمدخان بهمصلحت

تمام اخبار اوضاع اتباع ایرانی و  وظیفه داشتندمأمورین سیاسی  .)5: 1325، (معتمد

مسائل مربوط به روابط خارجی را در قالب گزارش به دولت مرکزي در تهران اطالع 

خارجه در دوره امیرکبیر امور این نیز اشاره شد، تشکیالت وزارت ازپیش . چنانکهدهند

ها و توجه دولت مرکزي  با توجه به بحث امنیت راه زمینه،در این  یافت و ترتیب منظم

 برايعبور  ةبه اوضاع اتباع خارجی در ایران و صدور قانون تذکره و ابالغ فرمان تذکر

صدور  ،امیرکبیرتا پیش از  به منظور تأمین این اهداف اقدام شد،عبور از مرزهاي ایران 

چندانی نداشت:تذکره اهمیت 

یک از ممالک عالم گذرنامه براي ورود و خروج به هیچ دراز روسیه غیر هب"

اهمیتی وجود  کردند. در ایران هم یک مقررات سطحی و بی مملکتی تقاضا نمی

داشت. در عمارت وزارت امور خارجه که فعالً محل شیروخورشید شده است، در 

روي زمین، پشت میز  قسمت شمالی ارگ، داخل داالن، در یک اتاق کوچکی یک نفر

کرد. در این  کوتاهی نشسته بود. در مقابل یک تومان یک ورقه گذرنامه صادر می

نوشتند  فقط بعضی عالئم و اسم مسافر را می ،گذرنامه که عکس حامل را هم نداشت

یکی از و این ورقه تنها براي ورود و خروج از روسیه بود و ارزش دیگري نداشت. این

اینکه حکومت ایران ازاد و حکومت جابرانه در ایران بود. البته پساستبد ةرسوم دور

 "مشروطه شد و اهالی از نعمت آزادي شخصی منتفع شدند، این قانون برچیده شد

).83: 1363(بهرامی، 
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صدارت  ةدور بهوزارت امور خارجه  سويروند رسمی صدور تذکره از سابقۀ گرچه 

ها  بر اساس اسناد موجود، در این دوره کماکان تذکرههمه، اینبا گردد، بازمیامیرکبیر 

نیز در دستگاه  ق.1271و این روند تا سال شد هاي دستی صادر می در قالب تذکره

 ةترین تذکر هاي عادي ادامه داشت. قدیمی وزارت خارجه حداقل براي صدور تذکره

شده استت صادرجانب عتبا به .ق1269مانده به نام حسینعلی نوري در سال  چاپی باقی

). 51: 2535، (مجله پلیس ایران

چاپی در ة کنندگان جریان صدور تذکر آغاز با اینکه دولتین ایران و روس یکی از

روند قوتی در ۀتوانست نقط کلی می یروابط خارجه ایران هستند و این مطلب در نگاه

ها قرار  اد روسایرهاي چاپی جدید، مورد صدور تذکره اماروابط دو کشور تلقی شود، 

هنگام مذاکره با  ،که میرزا محمدحسین صدر سفیر ایران در پترزبورگ طوري به ،گرفت

گفت:سینادین مأمور رسمی دولت روس به وي چنین 

هر شیروخورشید دولت علیه ایران را که امناي مطبوعه به م تذکرهدر خصوص «

انچاي رسم تذکره دادن در گویند تازه رسم شده و در وقت مصالحه ترکم دولت بهیه می

طور تذکره که حاال در دولت اعلیحضرت  دولت ایران معمول نبوده است. بلی؛ این

وقت نبوده است و اما  نمایند آن هر شیروخورشید در دارالطباعه طبع میپادشاهی به م

اند کاغذ و نوشته  کرده قرار چنین بوده که به نوشته خطی که با قلم تحریر می

داده است، حاال  د. در آن اوقات دولت ایران به رعیت خود نوشته و کاغذ میان داده می

دهند. کاغذ خطی با نوشته مطبوعه چه فرق خواهد  هر شیروخورشید میتذکره به م

).140: 1334(آدمیت، » داشت؟

امیرکبیر خطاب به  سوياي از  فرمان استفاده از تذکره عبور، نخستین بار طی نامه

 :شده استصادر .ق1267الثانی  رجه (مصطفی خان) در تاریخ جماديمنشی وزارت خا

 انتخاب کردهکل اداره تذکره  عنوان رئیس چی را بهار تذکرهمیرزا جب ،این نامه دروي 

است: 

تذکره عبور و مروري انطباع شده است و در هر  ،عالی جاها عزت همراها، عزیزا"

دم داده شود امین و نویسنده مأمور والیتی که الزم است در آنجا تذکره به مر

تبریز مأمور به رتق و فتق امور دول  گردیده است، چون آن عالیجاه در دارالسلطنه
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خارجه است، امانت تذکره تبریز را نیز به آن عالیجاه واگذار نمودم که مشغول ثبت و 

تذکره  قدر هم از تذکره عبور و مرور ونویسی باشد و هر تذکره و روزنامه سررشته

قواعد آن به جهت آن عالیجاه روانه شد که پس از  ۀرعیتی که الزم بود با کتابچ

مزبوره از آن قرار رفتار نماید و به مردم  استحضار بر قواعد مسطوره در کتابچه

پاي غیرمعتبر غیرمعروف از رعیت این دولت تذکره ندهد و نگذارد از سر حد  بی

همراه التذکره عالیجاه عزتشود و نیز امین زحمت و گفتگو ۀخارج شوند که مای

حاجی میرزا جبار که بر آن عالیجاه الزم است که امور متعلّقِ به تذکره را عموماً 

بنویسد و به او اطالع دهد که عالیجاه مشارالیه در مقام انجام و اتمام آن برآید. 

الثانی  هر جماديمعلوم است که از قرار معمول خواهد داشت. زیاده چه تأکید شود. ش

.)157: 1390،(آل داوود"1267

وقایع اتفاقیه ۀروزنام 4ةخارجه، در شمارامور پس از صدور این نامه از سوي وزارت 

آن نیز از. بعدرسیدسواد حکم امیرکبیر مبنی بر صدور تذکره عبور به طبع  .)ق1267(

ان پاسپورت به اطالع بر صدور تذکره یا هم.) خق 1268(وقایع اتفاقیه  10ةدر شمار

عموم رسید.

تذکره در ضلع شرقی ارگ تهران به دستور امیرکبیر و به ریاست  ةادار ،بر این اساس

تأسیس شد. البته با توجه به  .ق1267المهام در تاریخ چی ناظممیرزا جبار تذکره

به ،عنوان مرجع جهت صدور تذکره در والیات مرزي کارگزاري به ةاطالعات پیشین، ادار

در جنوب به مرکزیت بوشهر و در آذربایجان به مرکزیت تبریز و در شمال به  ویژه

با  ،وجوداینبا ؛شده و مشغول کار بودندامیر شناخته ةمرکزیت گیالن، پیش از دور

دفتر تذکره در این سال تأسیس شد. ةحکم امیرکبیر ادار

ست که میرزا جبار فرزند ا گفتنیتذکره،  ةحالی کوتاه از رئیس ادار در بیان شرح

از جانب  و قاجار بود ةحاج صفرعلی خویی و کنسول ایران در بغداد در دور

،. از سوي دیگربرگزیده شده بودوقایع اتفاقیه  ۀروزنام مدیرعنوان  امیرکبیر به

کرده خارجه اشاره امور خود به مصطفی خان، منشی وزارت  ۀامیر در نام چنانکه

کار  ۀبا توجه به سابق وي آذربایجان بود. ةر تلگرافخانه تذکرمأمو است، او مدتی هم

چی مشهور ار تذکرهبه میرزا جب ،عنوان ریاست کل اداره تذکره تذکره به ةدر ادار
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و در شد چی در پایان دوره صدارت امیر از بغداد احضار شد. حاج میرزا جبار تذکره

: 1368،(اعتمادالسلطنهگردید المهام ناظم .ق1268گرفت و در سال  قرار اوخدمت 

507(.

 همچونعناوین نوینی نیز در قالب این مجموعه تعریف شد،  ،تذکره ةبا تأسیس ادار

تذکره، مناصب تذکره عالوه بر شخص امین ةدر ادار .گذرنامه)-خانه (اداره تذکرهتذکره

رفیع مدیر انطباعات وزارت خارجه (میرزا  ،دیگري چون: مدیرکل (میرزا جعفرخان)

ات و نویسنده نیز مشغول رسیدگی به امور بهرکننده، ثَدار، م خان)، منشی، سررشته

(همان: داده است تذکره را بدین گونه شرح  ةمربوطه بودند. اعتمادالسلطنه مراتب ادار

414(:  

دفتر تذکره و طبعة ادار

میرزا جعفرخان: مدیرکل

خان: مدیر انطباعات وزارت خارجهمیرزا رفیع

رزا عبداهللا: منشیمی

نفر 1دار:  سررشته

نفر 2تذکره:  ةهرکنندم

  ات و نویسنده: دو نفربثَ

این نیز مرکز کارگزاري ازتذکره در شهرهاي مرزي که پیش ةشعبات اصلی ادار

آذربایجان به  ةتذکر ةادار :بدین ترتیب ؛وزارت خارجه بود، دایر و مشغول کار شدند

خان، میرزا  ان رئیس امناي تذکره سرحدات و میرزا اسماعیلعنو الوزراء بهریاست امین

هاي تبریز، خوي و خدا  تذکرهعنوان امین خان و میرزا احمدخان به ترتیب بهحسن

خان سرهنگ (امین تذکره) و میرزا اهللا گیالن به ریاست میرزا حبیب ةتذکر ةآفرین؛ ادار

تذکره ةدار ادار عنوان سررشته اهللا به امان

شده ترین تعریف ارائه ریف اصطالح تذکره در قوانین مدون، جامع و کاملدر تع

:استچنین 

 ۀتذکره براي تشخیص تابعیت است و مقصود از دادن آن به تبع"

خارجه این است که در حین  خاكدولت علیه از مسافرین و مقیمین 
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لزوم مأمورین دولت علیه در حق دارنده تذکره کمال تقویت و همراهی 

توانند از مسافرت و اقامت این  ته باشند و تمام محظوراتی که میداش

 ۀ(قانون نام ") .ق1317دارنده تذکره مانع شود موقوف دارند (شوال 

  فصل اول: ماده اول)تذکره با قانون تابعیت:

ق.)1317-1318(پیش از مشروطیت قانون تذکره

آید که امیر  ن بر میخارجه چنی امور از گفت و گوي امیرکبیر و منشی وزارت

 امور هاي وزارت کارگزاري ۀقانون ثبت و ضبط و به هم ۀدستورالعمل تذکره را در کتابچ

عبور و  ة، ظاهراً نخستین قانون تذکرهمهبا این خارجه در والیات مرزي ابالغ کرده بود.

ز . پس ا1ثبت شده استالملک نوشته افضل ،المعی هاسرّدر کتاب کُهمان است که مرور 

تحت عنوان  .ق1317دستورالعمل تذکره به طور مستقل در سال  ۀنخستین کتابچ ،آن

ن گمرك ابالغ شده اخارجه به مباشرامور وزارت  سوياز  ،دستورالعمل مأمورین تذکره

کل تذکره،  ةتذکره پیش از تأسیس ادار کاربود. بر اساس مطالب مندرج در این کتابچه، 

رسیدگی به امور  ۀمذکور وظیف ةن اداراست و مباشرتحت نظارت اداره گمرك بوده ا

 نامسافر ةتذکر بایدها  داشتند؛ ضمن آنکه کارگزاريبر عهده مربوط به صدور تذکره را 

ماده تعریف و ارائه شده است: 7. این کتابچه در کردند مهر و امضاء میدر سرحدات  را

اند:دستورالعمل آنهایی که متصدي امر تذکره شده

شود به امناي  : از ابتداي سنه [...] تذکره به طور امانت واگذار میاوالً

تذکره شرط اینکه به کمال درستی و درستکاري و امانت کار تذکره را 

ثانیأ: نگذارند احدي بدون تذکره منطبعه از سر حد خارج اداره نمایند.

شده داخل سرحد شود.  ءبشود و احدي از تبعه خارجه بدون تذکره امضا

 ۀصورتی که امضاي تذکره از کارپردازي نداشته باشند اگر از تبع در

عثمانی است به حکم معامله متقابله قیمت را مضاعف بگیرند و اگر از 

قیمت امضاء را از او گرفته تذکره او را  ،رعایاي سایر دول متحابه است

                                                          
الملک، کُرّاسه المعی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، نسخۀ شماره  . غالمحسین افضل1

.1460، ص 9452
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 به آنها در صورتی که تذکره نداشته باشند و ءامضا ۀامضاء نمایند یا ورق

1قیمت ورقه امضاء بعالوه وجه ویزه از او دریافت خواهد شد.

منتشر  "ایران ۀیدولت علّ ةدستورالعمل تذکر"قانونی که تحت عنوان  ۀدومین کتابچ

با این عنوان آغاز  وماده  39فصل و  6مشتمل بر ق. و 1318به سال  است شده، مربوط

  شود: می

"براي مسافرت به خارجهبه جهت تحصیل تذکره مرور از  عمومیقواعد "

:است اول آمده ةماددر 

مرور از  ةایران به جهت مسافرت به خارجه باید تذکر ۀیاتباع دولت علّ«

از امناي هاي مهام خارجه در آذربایجان و خراسان و گیالن اريزکارگ

توانند از کدخداي  ار نباشد، میزتذکره تحصیل کنند و هر جا که کارگ

کرده با وجه قیمت تذکره. در ضمن عرض حال محل شهادتنامه تحصیل 

درین مواقع حکام و نواب  .) به حکام یا نواب آنها پیشنهاد نمایند1نمره (

هم قبول کرده قبض رسید به صاحب عریضه داده عرض حال را با پول به 

رسانند. موافق ماده  ار محل فرستاده تذکره گرفته به صاحبش میزکارگ

2»قانون تذکره 1317دویم و پنجم شوال سنه 

نتیجه

فتحعلی  ةخارجه و تعریف مناسبات سیاسی رسمی ایران در دور امور تأسیس وزارت

آنکه از. پسآوردهویتی ایران فراهم  ۀمناسب و اساسی براي صدور برگ زمینۀ،شاه

اج ایرانی با احترام و ار و حجمتعهد شد تا با زواي  دولت عثمانی بر اساس مفاد عهدنامه

دوره قاجار، یکی از  هاي حج سفرنامه، بر اساس المللی رفتار کند بتنی بر قواعد بینم

عبور و مرور بود.  ةهاي ایران و عثمانی، صدور و اصالت تذکر توجه دولتمسائل مورد

صدور تذکره و مشقات آن  ۀاج ایرانی در مضیقن و حجاالروم، زائرهپیش از معاهده ارزن

از جانب مأموران عثمانی آزار وجود داشتن تذکره، عثمانی بایا در مرزهاي  ،بودند

                                                          
3. برگ 2/9392شماره نسخۀ ق. کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، 1317مل مآمورین تذکره، . کتابچه دستورالع1
  .ق. به بعد، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی1318دستورالعمل تذکره دولت علیه ایران . 2
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مانند قیمت تذکره و پاره کردن برگه عبور  اضافه برمبالغی دیدند، همچون مطالبۀ  می

ها کاسته شد. از شدت بدرفتاري اینها؛ گرچه پس از انعقاد آن معاهده،

ف و تبیین شد، حاصل عنوان قانون تذکره در تاریخ روابط خارجی ایران تعری آنچه به

در سال . او روابط خارجی بود ةاداري امیرکبیر در حوز -مجموعه اصالحات سیاسی

. کردخارجه ابالغ امور دستور صدور تذکره در مرزهاي ایران را به منشی وزارت  .ق1267

 .ق1269هاي رسمی داراي نشان شیروخورشید و چاپی از  این دستور مبدأ صدور تذکره

 شدهسیر تکوینی آن بررسی  و عبور و مرور ةنسل تذکر دومقاله حاضر،  بوده است. در

ناصري و امیرکبیر که نخستین گروه از  ةهاي دستی مربوط به دور تذکره ،است. نسل اول

. به جاي مانده ق1271تا 1268هایی است که در اسناد ایران معاصر از سال  تذکره

و .ق1332تا  .ق1269سال یروخورشید ازهاي چاپی با نشان ش نسل دوم، تذکرهاست. و 

است. ناصري تا احمدشاه قاجار ةدور مربوط به
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منابع و مآخذ

  اسناد:

  مجموعه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 

مجموعه اسناد کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران. 

  اسی.مجموعه اسناد وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلم

  ها:  کتاب

انتشارات پیروز. :، تهرانامیر کبیر و ایران، 1334آدمیت، فریدون، 

ایرج افشار، تهران:  :، به کوششالمآثر و اآلثار، 1368اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، 

.اساطیر

تهران: سازمان اسناد و کتابخانه هاي امیرکبیر اسناد و نامه، 1390د علی، آل داوود، سی ،

ران.ای ملی

شاه تا اول  خاطرات عبداهللا بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین، 1363بهرامی، عبداهللا، 

فرهنگی و ، تهران: علمیکودتا

.4، میقات حج، تابستان، ش "حجاج شیعی در دوره صفوي"، 1372جعفریان، رسول، 

، تهران: انتشارات علم،پنجاه سفرنامه حج قاجاري، 1389، _________

آبکار مسیحی،  :ترجمه، ، چاپ دومنامه موسیو چریکف سیاحت، 1379یو،چریکف، موس

.تهران: امیرکبیر

پور، میرکمال نبی :، ترجمهتاریخ سیاسی و اقتصادي هخامنشیان، 1358داندامایف، م. ا. 

.تهران: نشر گستره

به بعد، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  .ق1318دستورالعمل تذکره دولت علیه ایران 

  جلس شوراي اسالمی. م

الدین شفا، تهران:  شجاع :ترجمهچهارم، ، چاپ سفرنامه دالواله، 1370دالواله، پیترو

.فرهنگی و علمی

،تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت،1337اکبر، دهخدا، علی

  .اقبال یغمایی، تهران: توس :ترجمه، 2، ج سفرنامه شاردن، 1372شاردن، ژان، 
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.، تهران: امیرکبیرایران در دوران سلطنت قاجار، 1390اصغر، شمیم، علی

 :به کوشش، آوانس :، ترجمهسفرنامه برادران شرلی، 1387شرلی رابرت،و  آنتونیشرلی،

علی دهباشی، تهران: نگاه، 

، کتاب ماه تاریخ و تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوي، 1743صالحی، نصراهللا، 

یور ، شهر1391جغرافیا، آبان 

، تهران: نقش سیاست موازنه و نیروي سوم در تاریخ ایران، 1389علی صوفی، علیرضا، 

.دانشگاه پیام نور

خطی، کتابخانه مرکزي دانشگاه  ۀ، نسخ.ق1317کتابچه دستورالعمل مأمورین تذکره، 

تهران.

ه از هاي بازیافت لوحه ۀهایی بر پای (پژوهشهاي تاریخی پژوهش، 1378کخ، هایده ماري،

.تهران: نشر آتیهامیرحسین شالچی،: ترجمه، تخت جمشید)

گزارش سفیر پرتغال در دربار سلطان حسین ، شاهنشاهی 2537گرگوریو پرپرا فیراللگو، 

.پروین حکمت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران :، ترجمهصفوي

 ،پ دومچا،کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، 1383هنري مرتن،  و ویلیامگلن،

ر.فاضل خان همدانی، تهران: اساطی :ترجمه

.ابن سینا: ، تهرانتاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی، 1336معتمد، محمود فرهاد، 

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویه تا ، 1381مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، 

.امیرکبیر :تهران، )1945- 1500(پایان جنگ جهانی دوم

تحقیق و رشید یاسمی،  :ترجمه، ، چاپ پنجمایران در زمان نادرشاه، 1387ورسکی، مین

.اصغر عبدالهی، تهران: دنیاي کتابعلی تصحیح:

هاي داخلی وزارت امور خارجه در روابط ایران و  نقش کارگزاري، 1386نورایی، مرتضی، 

وزارت  خ دیپلماسیمرکز اسناد و تاری :، تهران)م.1890-1928/ق.1308- 1346بریتانیا (

امور خارجه.

.معین: تهران،نظام سیاسی و اجتماعی ایران در دوره قاجار، 1367غالمرضا، ورهرام،
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:ها روزنامه

، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، .ق1267، 4روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره 

.99880001ش 

تابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه ، ک.ق1267، 10روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره 

.99880002تهران، ش 
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1سند شماره 

 ها مبنی بر ابالغ دستور استفاده از تذکره عبور به کارگزاري سواد حکم امیرکبیر

  (روزنامه وقایع اتفاقیه)

  ، .ق1267روزنامه وقایع اتفاقیه،  4کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

99880001تور صدور تذکره،دس
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2سند شماره 

  تأکید بر لزوم استفاده از تذکره عبور و مرور (روزنامه وقایع اتفاقیه)

، 45، ص .ق 1267روزنامه وقایع اتفاقیه،  10کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

99880002
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3سند شماره 

  ).ق1268دوره امیرکبیر (ره عبور و مرورچند نمونه [سواد] تذک

.GH1312-24-I28 -5خارجه، امور مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
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4سند شماره 

  .)ق1269(نشان شیروخورشید نخستین تذکره چاپی با
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال نوزدهم، شماره 74، بهار 1397، صص 135- 109

تذکره عبور و مرور در دوره قاجار و نقش آن

در مناسبات بینالمللی

حسن زندیه


بهاره زرگری


( چکیده 

با تشکیل دولتهای مدرن و شکلگیری مرزهای نوین، همواره به منظور امنیت مرزها و روابط رسمی سیاسی، عبور و مرور افراد تحت قوانین خاص مرزی دولتها صورت میگرفت. در ایران نیز، به دنبال تعریف مرزهای نوین جغرافیای سیاسی، گسترش روابط خارجی و آشنایی نخبگان سیاسی و روشنفکران با جریان مدرنیزاسیون، بحث احیای هویت ملی و ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در این جریان، برای تثبیت هویت ملی و تأمین امنیت مرزهای نوین جغرافیای سیاسی (در قالب سرزمین)، دولتمردان به تدوین قوانینی مبتنی بر اعمال محدودیت بر تردد افراد از مرزها در قالب ارائه صدور برگه عبور و مرور تحت عنوان تذکره عبور و مرور پرداختند. گرچه ارائه برگه عبور (باشبورت) پیش از این نیز در دستورالعمل مأمورین سرحدات قرار داشت، اما در دورة ناصرالدینشاه و صدارت امیرکبیر در سال 1267ق. نخستین بار، قانون تذکرة عبور و مرور به وزارت امور خارجه ابلاغ و در پی آن اداره تذکره تأسیس شد. بنابراین، دورة ناصری و صدارت امیرکبیر را میتوان نقطه عطفی در جریان صدور تذکرههای رسمی در نظر گرفت. بررسی چگونگی روند صدور تذکرة عبور و مرور رسمی در دورة قاجار تا پایان این دوره، موضوع اصلی مقاله حاضر است و هدف، بررسی تاریخچة برگه عبور در سفرنامههای تاریخی و چگونگی روند صدور تذکره عبور تا پایان دورة قاجار بر اساس روش توصیفی است.

( واژگان کلیدی

قاجار، مناسبات بینالمللی، تذکره عبور و مرور 

مقدمه

پس از تشکیل تمدنها و دولتهای بزرگ، برای فرستادگان مخصوص و گاهی اوقات برای مسافران عادی، جواز و برگه عبور صادر میشد. مطالب مندرج در این برگه، شامل نام رهسپاران یا راهبر رهسپاران بود؛ اینکه مقصد وی کجاست و در نهایت از چه کسی گذرنامه دریافت کرده است (کخ، 1378: 12). مثلاً به دستور داریوش هخامنشی و از جانب ساتراپهای مأمور محافظت از مرزهای ایران، از این قبیل مجوزها صادر میشد. چنانکه اجازهنامهای هم از جانب اردشیر دوم (424-465 پ. م.) به نام نحمیا (مباشر یهودی وی)، برای حکمرانان منطقة غرب فرات، بهعنوان نمایندة پادشاه پارس بهسوی اورشلیم صادر شد (گلن و مرتن 1383: 905).

عبور و مرور در دورههای متأخر، تحتالشعاع تغییرات اساسی و حقوقی در اساسنامههای مدون دولتهای مدرن (بعد از انقلابات اروپا- قرن 16 میلادی به بعد) و مرزبندیهای سیاسی جدید قرار داشته است. کوشش برای حفظ امنیت مرزها و از سوی دیگر، شکلگیری روابط بینالملل، صدور و بررسی برگههای عبور (تذکره- گذرنامه- پاسپورت) را در دستور کار مرزبانان دولتها قرار داد. در ایران عهد صفوی، روابط بینالملل با توجه به منافع ایران و اروپا در اتحاد علیه عثمانی در همین دوره آغاز شد و در دورة قاجار (قرن 19 میلادی) مراحل رشد و تکامل را طی کرد. همزمان با گسترش روابط خارجه با اروپا (از جمله تأسیس دفتر امور خارجه و فرستادن نخستین گروه محصلین به اروپا) و تعریف مرزهای نوین سیاسی بعد از شکستهای ایران در نبرد با روس، قوانینی برای حفظ امنیت مرزهای تعیینشده در عهدنامهها در قالب صدور اسناد سفر، تذکرة عبور برای معرفی هویت فرد و همراهان و اجازة ورود به مرز مربوطه، به افراد مسئول ابلاغ شد. اما آنچه بهطور رسمی و قانونی بهعنوان تذکره یا همان گذرنامه در دستگاه دیوانی دوره قاجار رسمیت یافت، پس از تفکیک وزارتخانهها از جانب ناصرالدینشاه و در دوره صدارت امیرکبیر (1267ق.) بود: امیرکبیر تذکرهخانه را در ضلع شرقی ارگ تهران تأسیس کرد و برای آن، سرپرستی نیز برگزید. اولین تذکرة چاپی با نشان شیروخورشید در دورة ناصرالدینشاه و یک سال پس از مرگ امیرکبیر (1269ق.) در دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه رواج یافت. بنابراین، دورة صدارت امیرکبیر نقطة عطف در استفاده از تذکره عبور، در تاریخ ایران محسوب میشود. اما روند تاریخی صدور تذکرة عبور و مرور در ایران چگونه بود؟ گرچه در منابع و سفرنامهها، خصوصاً در سفرنامههای اروپایی و سفرنامههای حج در دورة قاجار، اشاراتی به مسائل و مشکلات مسافران در عبور از مرزها هست، اما پژوهشی مستقل در زمینة بررسی روند تاریخی صدور تذکره عبور و مرور در دستگاه دیپلماسی ایران انجام نشده است.

اهمیت صدور جواز عبور و مرور در دورة صفوی

با گشايش راه اقيانوس اطلس و گسترش روابط غرب و شرق، مسافرتهاي دريايي رونق یافت و ورود سياحان اروپايي به شرق آسان شد. پيدايش استعمار از نظر سیاسی و شكلگيري سرمايهداري به لحاظ اقتصادي از مهمترین پیامدهای گشايش راه اقيانوس اطلس بود. با شكلگيري مرزهاي سياسي جديد در اروپا و رشد انديشة ناسيوناليسم، دولتهاي جديد اروپايي در جستوجوي منافع تجاري و سياسي، به رقابت در سرزمينهاي شرق پرداختند. با پيدايش سرمايهداري نوین در سدة شانزدهم میلادی، حركت سرمايهداران و بورژوازي غرب بهسوي شرق آغاز شد. موقعيت سوقالجيشي ايران و خليج فارس در مسير راههاي مهم تجاري غرب و شرق، موجب توجه ويژه به ايران گردید. در اين شرايط و به دنبال ورود شمار فراواني از سياحان اروپايي به ايران، ادبیات سفرنامهنویسی در دوران صفوي، از نظر كمّي و كيفي رشد گسترده يافت. با تأسیس کمپانی هند شرقی، جنوب ایران به محلی برای رقابت سه کمپانی تجاری انگلیس، فرانسه و هلند تبدیل شد و در پی آن، سفرا و تجّار بهعنوان نمایندگان دائمی در خاک ایران فعالیتهای خود را آغاز کردند. نکتة شایان ذکر آنکه، بسیاری از این نمایندگان، در قالب گزارشهای روزانه به پادشاه و فرمانروای کشور خود به نگارش سفرنامه پرداختند. این آثار امروزه در رابطه با تاریخ روابط خارجی و شناخت اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایران یکی از مهمترین منابع به شمار میآیند.

سفرنامههای دوره صفوی در پنج قالب کلی دستهبندی میشود:

1. گزارش سفر به اروپا و هند

2. گزارش سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات (كربلا، نجف، كاظمين و سامرا)

3. گزارش سفرهاي داخلي در ايران

4. گزارش سفر حج

5. گزارش سیاحان و مأموران سیاسی، تجاری، مذهبی اروپایی و آسیایی مقیم دربار

در بیشتر سفرنامههای حج و گزارشهای نمایندگان اروپاییان مقیم دربار صفوی، بحث گذرنامه بهطور مشخص مطرح و به اصالت آن بهعنوان سند هویتی برای مسافران اشاره شده است. آنچه در بارة تذکرة عبور و مرور (گذرنامه) و اهمیت صدور آن از سفرنامههای عصر صفوی استنباط میشود، بهطور اجمال در چند بند قابل بررسی و ملاحظه است:

الف) تذکرة عبور و مرور (جواز عبور و مرور) در سفرنامههای اروپاییان در دوره صفوی

- در دورة صفوی، نخستین بار اصطلاح "تذکرة عبور" به کار رفت؛ در حالیکه در دورة ایلخانی از اصطلاح تعلیقه و اجازهنامه استفاده میشد. به نوشتة آنتوان شرلی، سیاح فرانسوی عصر صفوی: 

"بعد از يك ماه اقامت در قزوين و بعد از اينكه دو نفر سفير خود را در آنجا مدفون گذارديم، پادشاه محض اظهار مرحمت به هر كدام از ماها، لباسهاى دراز زردوزى فرستاد و بعد از دوندگى زياد پيش محمدعلی بیک اجازه مرخصى حاصل كرديم و از پادشاه تذكره عبور تحصيل نموديم" (شرلی، 1387: 245).

- در عصر صفوی یکی از مهمترین دروازههای ورود به ایران، شهر تبریز بود و برای ورود به این شهر میبایست از ارمنستان و گرجستان گذرنامه دریافت میکردند. به نوشتة ژان شاردن:

"شبهنگام بارون آزاريك اين مرد پاکنهاد و صميمی ارمنى، گذرنامه من را با سفارشنامههایی كه از استانداران ارمنستان و گرجستان گرفته بودم، برداشت و قبل از من عازم تبريز شد. به وى دستور دادم سفارشنامهها را از نظر مسئولان گمركات تبريز بگذراند و از سوى من از آنها خواهش كند كه به مأموران خود دستور دهند هنگام ورود من و همراهانم به شهر، هيچگونه مزاحمت به عمل نياورند و روز بعد آگاه شدم آزاريك مأموريت خود را به تمامترين و نيكوترين صورت انجام داده است" (شاردن، 1370: 463).

- در سفرنامههای دوره صفوی اصطلاح "ناظر" به چشم میخورد. به نوشتة سفیر پرتغال، "ناظر" همراه مباشر، یکی از کارمندان بندر محسوب میشد و وظیفة تخصیص گذرنامه به مسلمانان را برعهده داشت و بابت این شغل از شخص پادشاه مقرری میگرفت. گرگوریو پرپرا فیراللگو، سفیر پرتغال در دربار سلطان حسین صفوی در سفرنامه خود در باره این مقام چنین شرح داده است: 

"مقررى سالانه نمايندگى پرتغال به كارمندان بندر يعنى ناظر و مباشر پرداخت مىشد. مباشر مأموريت داشت كه وجوه را دريافت كند و يك قسمت از آن را برحسب اوامر كتبى ناظر به مصرف برساند. وظايف ديگر ناظر عبارت بود از دادن گذرنامه به مسلمانان جهت كشتىرانى اطمینانبخش در درياى هند و فروش غنائم بهدستآمده توسط كشتىهاى پرتغالی. پادشاه به اين كارمندان يك مقررى پنجاه تومانی و كرايه منزل و همچنين مخارج پنج مستخدم را مىپرداخت، ولى به مباشر مبلغ بیستوهشت تومان اضافه پرداخت مىشد تا به مصرف هزينه خارجىها برسد" (پرپرا فیراللگو، 2537: 55).

- بنا بر گزارشهای سیاحان اروپایی، سفارشنامة کتبی یا همان گذرنامه که از جانب پادشاه صادر میشد و مهر و طغرای شاه از متعلقات آن بود، اهمیت و احترام خاص داشت و این موضوع در نوشتة شاردن به خوبی نمایان است: 

"گفتم در آنچه مىكنيد جانب حزم و احتياط و مدارا نگهداريد، از آنکه من سفير شاهنشاه ايرانم و پادشاه گرجستان از هر کسی كه موجبات ناراحتى و آزار ما را فراهم آورد در هر مقام كه باشد بهسختی انتقام مىكشد. آنگاه گذرنامه و فرمانى را كه شاه ايران به من اعطا فرموده بود به ايشان نشان دادم. يكى از آن دو صاحب شخصیت آن را گرفت و خواست پاره كند و گفت در دنيا از هیچکس و هيچ مقامى نمىترسد؛ اما ديگرى وى را از اين كار زشت منع و وادار كرد حرمت طغرا و مهر زرين شاهنشاه ايران را هر چه تمامتر نگه دارد" (شاردن، 1370: 463).

- به نوشتة شاردن، کشورهای شرقی مانند ایران و هندوستان برای عبور و مرور نیازی به گذرنامه نداشتند و ایرانیان بدون نیاز به گذرنامه و جواز عبور، آزادانه به کشورهای مختلف سفر میکردند. بنابراین، محدودیت داشتن گذرنامه تنها مختص سفرا، تجار و سیاحان اروپایی بود. حتی عثمانی نیز برای ورود پادشاه فرانسه به خاک عثمانی، دستور صدور گذرنامه داده بود:

"در مشرق زمين رفتن از كشورى به كشور ديگر ممنوع نيست و گذرنامه و اجازه نمىخواهد و هر كس مىتواند به مصلحت و دلخواه خود از مملكت خويش به مملكت ديگر سفر كند. رعاياى ايران با آزادى تمام به هر جا كه دلشان بخواهد بدون اجازه و گذرنامه رفتوآمد مىكنند و هر وقت اراده كنند با زن و فرزند و داراییشان به محل دلخواهشان كوچ مىكنند" (همان: 1285).

- افرادی که از پادشاه صفوی جواز عبور دریافت میکردند و طغرای شاه صفوی بر برگة عبور آنها نقش بسته بود، از پرداخت هرگونه عوارض معاف بودند. این موضوع نیز حاکی از اهمیت فرمان شاه در دورة صفوی است و شاردن به آن اشاره کرده است: 

"اروپاييان، مخصوصاً شركتهاى خارجى و كسانى كه گذرنامه مخصوص از شاه دارند، از پرداختن عوارض راهدارى معافند"(همان).

ب) تذکرة عبور و مرور (جواز عبور و مرور) در سفرنامههای حج در دورة صفوی

حج در دورة صفوی با توجه به روابط ایران و عثمانی، فراز و فرود بسیار داشته است. به همین سبب نیز پژوهشهای فراوانی در این حوزه انجام شده است. مهمترین مسأله در این دوره، اختلافات مذهبی دولت عثمانی و صفوی و سفر حجّاج ایرانی است. عمّال سنّیمذهب عثمانی در مکه، مدینه و عتبات، با حجّاج شیعیمذهب ایرانی به سبب اختلافات سیاسی و مذهبی دیرینه، همچون جاسوسان دولت صفوی بدرفتاری میکردند و در بسیاری از سفرنامههای حج دورة صفوی، حجاج و زوّار این موضوع را بهطور مبسوط شرح دادهاند. حتی یکی از علمای شیعی ساکن مکه به جرم تشیع به شهادت رسید (جعفریان،1384: 128-117). حجاج ایرانی که اغلب از صاحبمنصبان و ثروتمندان دوره صفوی بهشمار میآمدند، برای عبور از مرزهای عثمانی میباید تذکرة عبور رخصتنامچه دریافت میکردند تا بدینوسیله هویت خود را برای رفع سوءظن عمّال عثمانی احراز کنند. در ضمن، بنا بر اجازهنامة شاه، امرای طول مسیر میباید امنیت آنان را تأمین میکردند. علاوه بر این، اختلافات مرزی نیز بر سوءرفتارهای عثمانی علیه حجاج ایرانی مؤثر بود. از مهمترین مسائل در عهدنامة زهاب 1049ق. بحث اختلافات مرزی و بدرفتاری عمّال عثمانی با حجاج و زوّار ایرانی بود که البته برخلاف صلح منعقده، لاینحل باقیماند و به اختلافات در دورة قاجار رسید.


تذکرة عبور و مرور پس از دورة صفوی تا پایان قاجار

انقراض دولت صفوی، گرچه از لحاظ سیاسی کشور را به پریشانی و آشفتگی انداخت، اما حتی در دورة افشاریه نیز راه بر سیاحان و سفرای اروپایی بسته نشد. در دورة نادرشاه، هنگام فتح خیوه، به اسارت دو اسیر انگلیسی از سپاه هند اشاره شده است که در سپاه ایران با آنها بسیار خوب برخورد کردند و حتی برای آنها گذرنامه نیز صادر شد (مینورسکی، 1387: ۴۵۶).

در تاریخ معاصر ایران، دورة قاجار بستری برای وقوع تغییرات اساسی و تحولات بنیادی در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود. آنچه در این گفتار حائز اهمیت است، بحث تاریخچة روابط خارجة ایران و روند تکاملی جریان صدور تذکره عبور در دورة قاجار است؛ سیری که در دورة ناصرالدینشاه سرانجام به قانون تذکره منتهی شد و صدور نخستین تذکرهها را با نشان چاپی شیروخورشید در پی داشت. پیش از آن، شایسته است چگونگی روابط خارجه در ایران عصر قاجار قبل از دوره ناصری به اختصار بررسی شود.

الف) شکلگیری وزارت امور خارجه در دورة قاجار/ روابط خارجی ایران در دورة صفوی با توجه به منافع مشترک حکومت صفوی و دولتهای اروپایی، یعنی نزدیکی به یکدیگر و مقابله با دولت عثمانی شکل گرفت. بعد از سقوط صفویه، با توجه به اوضاع داخلی در ایران، رابطة ایران و غرب رو به سستی نهاد و تحولی مهم نداشت. با به قدرت رسیدن آقا محمدخان تلاشها برای از سرگیری مجدد روابط آغاز شد. همزمان با سلطنت فتحعلی شاه، مقارن وقوع انقلاب صنعتی در انگلیس و روی کار آمدن ناپلئون در فرانسه، اقدامات اساسی برای تکوین روابط با غرب شکل گرفت و بهواسطه آن، مقامات و وظایف جدیدی در دربار تبیین شد. در این دوره به سبب حضور نمایندگان اروپایی در دربار و آگاهی عباس میرزا و صدراعظم از شرایط متفاوت ایران نسبت به اروپای آن زمان و کوشش برای جبران عقبماندگی، دولت در صدد اعمال تغییرات در دستگاه دیپلماسی قاجار برآمد و یکی از مهمترین تغییرات، ایجاد اصلاحات در چگونگی رسیدگی به امور خارجه و مسائل مربوط به آن در قالب تشکیل وزارت امور خارجه بود.

سابقة فعاليت وزارت امور خارجة ايران به دو قرن پیش ميرسد. تا پايان قرن 18 میلادی، امور مربوط به روابط خارجي ايران به دست رجالي اداره ميشد كه عمدتاً در دربار مستقر بودند و تشکیلاتی به نام وزارت خارجه در کشور وجود نداشت. اما از ابتداي قرن نوزدهم، از سویی توسعة روابط خارجه در قالب آغاز سفرهای اروپایی نمایندگان درباری و نخبگان سیاسی، اعزام نخستین گروه دانشجویان و محصلین به اروپا از سوی عباس میرزا و از سوی دیگر، تهدید مرزها و خاک ایران از جانب غرب، جنگهای ایران و روس و متعاقب آن شکستهای پیاپی و معاهدات فرمایشی، نیازمند دیپلماتهای حرفهای بود. این امر دولت قاجار را بر آن داشت تا به فکر تأسیس وزارتخانة جدیدی با عنوان وزارت خارجه بیفتد. به تعبیری، این جنگها سبب گشایش باب مراودات ایران و جهان غرب برای برونرفت از عقبماندگیها و تأسیس نخستین کنسولگریها در ایران شد. از اینرو، فتحعلي شاه قاجار در سال 1224ق./ 1809م. فرمان تأسيس دفتري را صادر كرد كه با عنوان امور خارجي، كار مراوده با نمايندگان دولتهاي خارجي در ايران، دريافت نامهها، مرسولات سلاطين خارجي، قرائت آنها در حضور شاه، تهية پاسخ يا اعزام نمايندگان ايراني به كشورهاي خارجي را برعهده گرفت. پس از تشكيل اين دفتر، ميرزا رضاقلي خان نوایی موسوم به منشيالممالك به دستور فتحعلي شاه سرپرست اين دفتر شد. منشيالممالك كه در آن زمان وزارت داخله را اداره ميكرد، با حفظ سمت، مدت 13 سال در دربار ايران تصدي دفتر امور خارجي را نيز برعهده داشت (منتظم ناصری، 1364: 3/149). روابط خارجي ايران تنها در اعزام نمايندگان ايراني به خارج و يا پذيرفتن نمايندگان خارجي در ايران خلاصه نميشد و حضور ايران در صحنة روابط بينالمللي و ضرورت مواجهه با تحولات جهان ايجاب ميكرد که كانون تصميمگيريهاي ايران در عرصة سياست خارجي فراتر از دفتری تحت پوشش دربار باشد. از اینرو، در اكتبر 1821م. فتحعلی شاه رسماً دستور تأسيس وزارت امور خارجه ايران را صادر كرد. اين وزارتخانه تأسيس شد و ميرزا عبدالوهاب خان نشاط اصفهاني بهعنوان نخستین وزير امور خارجة ايران منصوب گرديد (همان).

ب) کارگزاریها، نمایندگان رسمی وزارت امور خارجه در ولایات/ پس از انعقاد عهدنامة ترکمانچای، با توجه به حقوق ویژهای که به دولت روسیه بر اساس اصل دول "کاملهالوداد" داده شد، رسیدگی به امور مربوط به اتباع در اختیار نمایندة خاص ایران، کارگزار و نمایندة ویژه دولت متبوع شاکی یا متشاکی قرار گرفت، بنابراین، ضرورت حق قضاوت کنسولی، کارپردازان وزارت امور خارجه را بر آن داشت تا به تأسیس کارگزاریها در شهرهای دیگر بپردازند. بر این اساس، کارگزاریها بهعنوان مرجعی برای رسیدگی به امور مربوط به اتباع بیگانه در ولایات تأسیس شد و آغاز به کار کرد. گرچه زمان دقیق تأسیس کارگزاریها مشخص نیست، اما قدیمیترین سند از اسناد مکاتبات کارگزاریها مربوط به اواخر سال 1256ق./ 1840م. است. این مؤسسه ابتدا بهصورت ادواری در تبریز از سال1253ق./ 1837م. آغاز به کار کرد و در تهران با عنوان دفتر محاکمات در دیوان وزارت خارجه، به امور مربوط به اتباع میپرداخت. در زمان صدارت امیرکبیر و آغاز اصلاحات در نظام اداری دورة ناصری (1268-1265ق.) فعالیت کارگزاریها صورت منظمی یافت و پس از عهدنامة پاریس در 1856م. این مؤسسه با نظارت وزارت امور خارجه گسترش یافت. کارگزاری هر ولایت با توجه به جمعیت شهر، حضور اتباع و درجة اعتبار کنسولگری، اهمیت و جایگاه متفاوتی داشت. بر این اساس، کارگزاریها در چهار رده درجهبندی میشدند: ایالات آذربایجان، خراسان و بنادر جنوب با مرکزیت بوشهر در درجة اول؛ محمره، گیلان، کرمانشاهان، گنبد قابوس و استرآباد. در جایگاه دوم؛ ولایت اصفهان، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، قزوین، اهواز، تربتحیدریه، بیرجند و بجنورد جزو کارگزاریهای درجه سه؛ نمایندگیهای شهرهای کوچک که جمعیت اتباع بیگانه در آن کمتر بود، مانند خوی، سلماس، سبزوار و لنگرود نیز جزو کارگزاریهای درجه چهار محسوب میشدند. رسیدگی به امور اتباع بیگانه (بهصورت عمومی و اختصاصی) در قالب رابط و اطلاعرسانی، مسائل مربوط به اقلیتهای مذهبی، گمرک، مرزبندیها، تابعیت و صدور تذکره در زمرة مهمترین وظایف این مراجع قرار داشت (نورایی، 1386: 27-25).

ج) روابط ایران و عثمانی از صفویه تا قاجار/ محوریترین عامل بروز اختلاف بین ایران و عثمانی، مسألة حجاج و زوّار ایرانی و آزارهای مأموران دولت عثمانی در طول سفر به مکه و عتبات عالیات نسبت به ایرانیان بود. این موضوع بارها در عهدنامههای دوره صفوی مانند عهدنامة ذهاب نیز مطرح شده بود؛ اما هر بار، حقوق زائران ایرانی در مسیر به نوعی نقض و موجب بر هم خوردن صلح دو طرف میشد. نقض تمامیت ارضی ایران از سوی عثمانی و آزار حجّاج و زائران عتبات، همچنان اصلیترین عامل برای آغاز نزاع بین طرفین در دورة فتحعلی شاه بود و در نهایت منجر به شکست عثمانی و امضای قرارداد ارزنهالروم اول در تاریخ 1238ق. در 7 ماده شد. یکی از مهمترین مفاد این عهدنامه مانند گذشته، بحث حجّاج و تجار ایرانی بود. بر این مبنا که عثمانی متعهد شود به حجاج و تجار ایرانی آزاری نرساند، از ایشان غیر از حقوق گمرکی چیزی مطالبه نکنند و طرفین در پایتخت کشور مقابل سفیر داشته باشند (فرهاد معتمد، 1336: 135)، اما دولت عثمانی باز هم به تعهدات خود مبنی بر رعایت احوال زوار عمل نکرد و داوود پاشا، والی بغداد در پی آزار آنها بود. فتحعلی شاه به همین انگیزه، آمادة حمله به قلمرو عثمانی شد؛ گرچه با مرگ وی، کار به دورة محمدشاه کشید. در سال 1258ق. و در ادامة آزار حجاج، حمله والی بغداد به محمره، قتل و غارت آنجا و تجاوز ایلات و عشایر، محمدشاه نیز آمادة حمله به خاک عثمانی شد. این بار با میانجیگری روس و انگلیس، سرانجام با حضور نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس، طی چهار سال مذاکره (۱۲۶۲-۱۲۵۸ق.) ارزنه الروم 2 جامعترین قرارداد در 9 فقره بین دولتین جهت رفع اختلافات به امضاء رسید. این قرارداد مبنای مرزهای ایران و عثمانی و شیوه برخورد و رفتار متقابل آنها قرار گرفت و مهمتر از همه، بحث زوّار و حجاج ایرانی بود که عثمانیها برای همیشه متعهد به ترک سوء رفتار نسبت به شیعیان شدند (ورهرام، 1367: 364-361).

- به موجب فقرة 7 عهدنامه، دولت عثمانی متعهد شد که از هرگونه تعدی نسبت به زوّار ایرانی در خاک عراق جلوگیری کند، زوّار و اتباع ایرانی در خاک عثمانی محترمانه عبور و مرور کنند و حقوق آنها محفوظ و جان و مال آنها در حمایت دولت عثمانی باشد. در ضمن برای رسیدگی به وضع زوّار و اتباع ایرانی در کشور عثمانی و حفظ منافع آنها، دولت ایران حق داشته باشد در هر یک از شهرهای عثمانی- غیر از مکه و مدینه- که لازم بداند نمایندگی بازرگانی و سیاسی دایر کند. در واقع این نخستین اقدام ایران برای تأسیس کنسولگری در عثمانی است (صالحی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا: ش. 174).

د) کارگزاریها و صدور تذکره/ پس از انعقاد عهدنامه ترکمانچای و تأکید بر صدور تذکرة عبور برای کنترل رفتوآمد مسافرین، با تأسیس وزارت امور خارجه، ادارهای معین در این وزارتخانه به امر صدور تذکره میپرداخت. تأسیس کارگزاریها به عنوان نمایندگیهای وزارت خارجه در ولایات مرزی، وجه بالای درآمد قابل توجه سالانه تذکره ولایات و افزایش درآمد شاه و دربار از طریق به مقاطعه گذاردن امور تذکره موجب شد تا شعبههایی از ادارة کارگزاری در ولایات مأمور امور تذکره شوند (اعتمادالسلطنه، 1363: 142)؛ حتی منصبی با عنوان امینالتذکره مسئول صدور تذکره در کارگزاریها تعیین گردید. با توجه به درآمد بالای امور تذکره که اعتمادالسلطنه به آن اشاره کرده است، گاهی مأموران تذکره با سختگیریهای خود برای کسب عواید بیشتر، موجب شکایات کنسولگریها و نمایندگان- به ویژه بریتانیاییها- در ایالات مرزی میشدند. برای مثال، جنرال قنسول بندرعباس از این مسأله گلایه داشت که چرا وجه درخواستی مُهر تذکره برای اتباع آن کشور در برابر اتباع ایرانی برابر است و تابعیت، خود نوعی ویزاست (نورایی، 1386: 72)، اما با وجود سختگیریها و نظارت مأمورین که به انگیزة رعایت قانون امور تذکره اعمال میشد، با توجه به وسعت مرزها و کمبود نیروی کاردار، کارگزاران از آشفتگی در امور سرحدی و تذکره گلهمند بودند و توان کنترل همهجانبه رفتوآمد مسافرین را نداشتند. برای مثال، نظارت بر رفتوآمد طایفههای عرب، بلوچ و افغانی به عنوان اتباع بیگانه، تحت قوانین تذکره تعریف نمیشد. از رئیس و سرپرست کارگزاریها با عنوان مهام خارجه یاد شده است که در کنار آن پُستهایی چون کارگزار، نایب کارگزار، منشی، امینالتذکره، وکیل و شماری قراول نیز به عنوان مقامات کارگزاری تعیین شده بودند. مؤسسه کارگزاری در نظام اداری وزارت خارجه (از سال 1880م. به بعد) در سه قسمت مجزا، البته بهطور متمرکز به امور اتباع میپرداخت (ورهرام، 1367: 95).

دستور انحلال ادارة کارگزاریها، بعد از تشکیل عدلیة جدید یا دادگستری در اردیبهشت 1306 ش./ آوریل 1926م. و الغای نهایی کاپیتولاسیون بر اساس اعلامیه رضاشاه به همه کنسولگریها و نمایندگیهای دول خارجی، در حالی که دو-سوم نمایندگیهای آن در ولایات به سال 1301ش. منحل شده بود، ابلاغ گردید. دفاتر نیز با ارائة اسناد تمبر، تذکره و متعلقات، روند اجرای این دستور را تسریع کردند و سرانجام در تیرماه 1306ش. همة کارگزاریها منحل و وظایف این دفاتر، بهجز برخی امور مربوط به صدور تذکره که کماکان در حوزه اختیارات وزارت خارجه بود، میان نهادهای مختلف سیاسی، قضایی، دادگستری و حاکمان ولایات تقسیم شد.


دورة ناصری و آغاز صدور رسمی تذکرة عبور و مرور

آغاز روند اصلاحات درون حکومتی به اوایل قرن 19 میلادی و دوران ولایتعهدی عباس میرزا و مشاور وی قائممقام فراهانی برمیگردد؛ دورانی که ولیعهد و مشاورش با پی بردن به علل شکست ایران مقابل روس که ریشه در عقبماندگیهای همهجانبه داشت، در صدد جبران برآمدند. جنبش اصلاحی که عباس میرزا و وزیر اصلاحطلب او قائممقام فراهانی، در نخستین دهة قرن 19 میلادی آغاز کرده بودند، در دوره صدارت امیرکبیر بین سالهای ۱۲۶۷-۱۲۶۴ق. پیشرفت چشمگیری داشت. به عبارت بهتر، وی پایهگذار اصلی اندیشة ترقی بر اساس سیاست مستقل در نظام آشفتة دولت قاجار بود. اوضاع نابسامان جامعة قاجار در همان ابتدای سلطنت ناصرالدینشاه، او را به سمت اصلاحات سوق داد. اقدامات وی در زمینه تغییرات نظامی، سیاسی و اقتصادی به مراتب نافذتر و پیوستهتر از دورة عباس میرزا بود، چندان که در تاریخ قاجار کمتر بتوان از اصلاحاتی یاد کرد که امیرکبیر در ایجاد آن سهم عمدهای نداشته باشد. بیسبب نیست که فریدون آدمیت از او بهعنوان نمایندة ناسیونالیسم ایرانی یاد کرده است (آدمیت، 1334: 159). مهمترین اقدام اصلاحی امیرکبیر در زمینة سیاست بود؛ در حوزة سیاست داخلی با تغییراتی، دست بسیاری از درباریان را از امور سیاسی کوتاه کرد و همین امر نیز موجب افزایش مخالفان وی در دربار شد. در حوزة سیاست خارجی، اقدامات وی به تأسی از جریان فکری قائممقام، مبتنی بر اصل موازنة منفی و بهکارگیری قدرت سوم بود. به دنبال همین سیاست نیز، بر اساس انعقاد عهدنامة "دوستی و کشتیرانی" بین کاردار ایران و وزیرمختار امریکا در استانبول- پس از 1 سال و 3 ماه- بر اساس مادة 5 عهدنامه، طرفین تصمیم گرفتند سه کنسولگری آمریکا در شهرهای تهران، تبریز و بوشهر و سه کنسولگری ایران در شهرهای واشنگتن، بوستون و نیواورلئان گشایش یابد و با این تصمیم، نخستین گام در زمینة روابط ایران و آمریکا در قرن 19 میلادی برداشته شد (علیصوفی، 1389: 138-137).

از سوی دیگر، با اینکه قریب به نیم قرن از تأسیس سفارتخانههای انگلیس، روسیه و عثمانی در ایران میگذشت، اما دولت ایران در هیچ یک از این کشورها سفارت مقیم نداشت. امیرکبیر نیز با استناد به این موضوع و با قصد نظارت مستقیم بر سیاست خارجی، در سال 1267ق. دستور تأسیس سه سفارتخانه مقیم در سه پایتخت بزرگ آن زمان، یعنی استانبول، لندن و سنپترزبورگ را صادر کرد و همین امر مقدمه آغاز کار نمایندگیها در شهرها و کشورهای دیگر شد (هوشنگمهدوی، 1384: 267) و در پی همین دستور، کنسولگری ایران در بمبئی نیز آغاز به کار کرد. وظایف کارپرداز ایران در هند به این شرح آمده است (شمیم، 1390: 86):

- تقویت و حمایت تجار و تبعة دولت

- خودداری از گرفتن رشوه

- خودداری از شکنجة اتباع ایران

- آگاهی کامل از جمیع معاملات و دادوستد تجار، ثبت و ضبط آنها و ارسال سیاهة یکماهه به تهران

- برقراری تذکرة دولتی برای تجار و اتباع ایرانی

- مراقبت در اخذ وجه گمرک که بیش از حد معمول از اتباع ایرانی اخذ نشود.

- سرکشی سالیانه به اتباع ایرانی ساکن کلکته

به دنبال فرمان تأسیس سفارت مقیم در مراکز مذکور، میرزا عبدالحسین خان عضدالملک به سمت وزیرمختاری روسیه، میرزا شفیع خان نایب آجودانباشی به سمت مصلحتگزار انگلیس و حاجی میرزا احمدخان بهعنوان کارگزار عثمانی تعیین شدند (معتمد، 1325 : 5). مأمورین سیاسی وظیفه داشتند تمام اخبار اوضاع اتباع ایرانی و مسائل مربوط به روابط خارجی را در قالب گزارش به دولت مرکزی در تهران اطلاع دهند. چنانکه پیش از این نیز اشاره شد، تشکیلات وزارت امور خارجه در دوره امیرکبیر ترتیب منظم یافت و در این زمینه، با توجه به بحث امنیت راهها و توجه دولت مرکزی به اوضاع اتباع خارجی در ایران و صدور قانون تذکره و ابلاغ فرمان تذکرة عبور برای عبور از مرزهای ایران به منظور تأمین این اهداف اقدام شد، تا پیش از امیرکبیر، صدور تذکره اهمیت چندانی نداشت:

"به غیر از روسیه در هیچ یک از ممالک عالم گذرنامه برای ورود و خروج به مملکتی تقاضا نمیکردند. در ایران هم یک مقررات سطحی و بیاهمیتی وجود داشت. در عمارت وزارت امور خارجه که فعلاً محل شیروخورشید شده است، در قسمت شمالی ارگ، داخل دالان، در یک اتاق کوچکی یک نفر روی زمین، پشت میز کوتاهی نشسته بود. در مقابل یک تومان یک ورقه گذرنامه صادر میکرد. در این گذرنامه که عکس حامل را هم نداشت، فقط بعضی علائم و اسم مسافر را مینوشتند و این ورقه تنها برای ورود و خروج از روسیه بود و ارزش دیگری نداشت. این یکی از رسوم دورة استبداد و حکومت جابرانه در ایران بود. البته پس از اینکه حکومت ایران مشروطه شد و اهالی از نعمت آزادی شخصی منتفع شدند، این قانون برچیده شد" (بهرامی، 1363: 83).

گرچه سابقة روند رسمی صدور تذکره از سوی وزارت امور خارجه به دورة صدارت امیرکبیر بازمیگردد، با این همه، بر اساس اسناد موجود، در این دوره کماکان تذکرهها در قالب تذکرههای دستی صادر میشد و این روند تا سال 1271ق. نیز در دستگاه وزارت خارجه حداقل برای صدور تذکرههای عادی ادامه داشت. قدیمیترین تذکرة چاپی باقیمانده به نام حسینعلی نوری در سال 1269ق. بهجانب عتبات صادر شده است (مجله پلیس ایران، 2535: 51). 

با اینکه دولتین ایران و روس یکی از آغازکنندگان جریان صدور تذکرة چاپی در روابط خارجه ایران هستند و این مطلب در نگاهی کلی میتوانست نقطة قوتی در روند روابط دو کشور تلقی شود، اما صدور تذکرههای چاپی جدید، مورد ایراد روسها قرار گرفت، بهطوریکه میرزا محمدحسین صدر سفیر ایران در پترزبورگ، هنگام مذاکره با سینادین مأمور رسمی دولت روس به وی چنین گفت:

«در خصوص تذکره مطبوعه به مُهر شیروخورشید دولت علیه ایران را که امنای دولت بهیه میگویند تازه رسم شده و در وقت مصالحه ترکمانچای رسم تذکره دادن در دولت ایران معمول نبوده است. بلی؛ اینطور تذکره که حالا در دولت اعلیحضرت پادشاهی به مُهر شیروخورشید در دارالطباعه طبع مینمایند آنوقت نبوده است و اما قرار چنین بوده که به نوشته خطی که با قلم تحریر میکردهاند کاغذ و نوشته میدادهاند. در آن اوقات دولت ایران به رعیت خود نوشته و کاغذ میداده است، حالا تذکره به مُهر شیروخورشید میدهند. کاغذ خطی با نوشته مطبوعه چه فرق خواهد داشت؟» (آدمیت، 1334: 140).

فرمان استفاده از تذکره عبور، نخستین بار طی نامهای از سوی امیرکبیر خطاب به منشی وزارت خارجه (مصطفی خان) در تاریخ جمادیالثانی 1267ق. صادر شده است: وی در این نامه، میرزا جبّار تذکرهچی را بهعنوان رئیسکل اداره تذکره انتخاب کرده است: 

"عالی جاها عزت همراها، عزیزا، تذکره عبور و مروری انطباع شده است و در هر ولایتی که لازم است در آنجا تذکره به مردم داده شود امین و نویسنده مأمور گردیده است، چون آن عالیجاه در دارالسلطنه تبریز مأمور به رتق و فتق امور دول خارجه است، امانت تذکره تبریز را نیز به آن عالیجاه واگذار نمودم که مشغول ثبت و سررشته تذکره و روزنامهنویسی باشد و هر قدر هم از تذکره عبور و مرور و تذکره رعیتی که لازم بود با کتابچة قواعد آن به جهت آن عالیجاه روانه شد که پس از استحضار بر قواعد مسطوره در کتابچه مزبوره از آن قرار رفتار نماید و به مردم بیپای غیرمعتبر غیرمعروف از رعیت این دولت تذکره ندهد و نگذارد از سر حد خارج شوند که مایة زحمت و گفتگو شود و نیز امینالتذکره عالیجاه عزتهمراه حاجی میرزا جبار که بر آن عالیجاه لازم است که امور متعلّقِ به تذکره را عموماً بنویسد و به او اطلاع دهد که عالیجاه مشارالیه در مقام انجام و اتمام آن برآید. معلوم است که از قرار معمول خواهد داشت. زیاده چه تأکید شود. شهر جمادیالثانی 1267" (آل داوود،1390: 157).

پس از صدور این نامه از سوی وزارت امور خارجه، در شمارة 4 روزنامة وقایع اتفاقیه (1267ق.) سواد حکم امیرکبیر مبنی بر صدور تذکره عبور به طبع رسید. بعد از آن نيز در شمارة 10 وقایع اتفاقیه (1268ق.) خبر صدور تذكره يا همان پاسپورت به اطلاع عموم رسید.

بر این اساس، ادارة تذکره در ضلع شرقی ارگ تهران به دستور امیرکبیر و به ریاست میرزا جبار تذکرهچی ناظمالمهام در تاریخ 1267ق. تأسیس شد. البته با توجه به اطلاعات پیشین، ادارة کارگزاری بهعنوان مرجع جهت صدور تذکره در ولایات مرزی، به ویژه در جنوب به مرکزیت بوشهر و در آذربایجان به مرکزیت تبریز و در شمال به مرکزیت گیلان، پیش از دورة امیر شناخته شده و مشغول کار بودند؛ با این وجود، با حکم امیرکبیر ادارة دفتر تذکره در این سال تأسیس شد.

در بیان شرححالی کوتاه از رئیس ادارة تذکره، گفتنی است که میرزا جبار فرزند حاج صفرعلی خویی و کنسول ایران در بغداد در دورة قاجار بود و از جانب امیرکبیر بهعنوان مدیر روزنامة وقایع اتفاقیه برگزیده شده بود. از سوی دیگر، چنانکه امیر در نامة خود به مصطفی خان، منشی وزارت امور خارجه اشاره کرده است، او مدتی هم مأمور تلگرافخانه تذکرة آذربایجان بود. وی با توجه به سابقة کار در ادارة تذکره بهعنوان ریاست کل اداره تذکره، به میرزا جبّار تذکرهچی مشهور شد. حاج میرزا جبار تذکرهچی در پایان دوره صدارت امیر از بغداد احضار شد و در خدمت او قرار گرفت و در سال 1268ق. ناظمالمهام گردید (اعتمادالسلطنه، 1368: 507).

با تأسیس ادارة تذکره، عناوین نوینی نیز در قالب این مجموعه تعریف شد، همچون تذکرهخانه (اداره تذکره-گذرنامه). در ادارة تذکره علاوه بر شخص امینتذکره، مناصب دیگری چون: مدیرکل (میرزا جعفرخان)، مدیر انطباعات وزارت خارجه (میرزا رفیع خان)، منشی، سررشتهدار، مُهرکننده، ثَبّات و نویسنده نیز مشغول رسیدگی به امور مربوطه بودند. اعتمادالسلطنه مراتب ادارة تذکره را بدین گونه شرح داده است (همان: 414):

ادارة دفتر تذکره و طبع

میرزا جعفرخان: مدیرکل

میرزا رفیعخان: مدیر انطباعات وزارت خارجه

میرزا عبدالله: منشی

سررشتهدار: 1 نفر

مُهرکنندة تذکره: 2 نفر

ثَبّات و نویسنده: دو نفر

شعبات اصلی ادارة تذکره در شهرهای مرزی که پیش از این نیز مرکز کارگزاری وزارت خارجه بود، دایر و مشغول کار شدند؛ بدین ترتیب: ادارة تذکرة آذربایجان به ریاست امینالوزراء بهعنوان رئیس امنای تذکره سرحدات و میرزا اسماعیلخان، میرزا حسنخان و میرزا احمدخان به ترتیب بهعنوان امینتذکرههای تبریز، خوی و خدا آفرین؛ ادارة تذکرة گیلان به ریاست میرزا حبیباللهخان سرهنگ (امین تذکره) و میرزا امانالله بهعنوان سررشتهدار ادارة تذکره

در تعریف اصطلاح تذکره در قوانین مدون، جامع و کاملترین تعریف ارائه شده چنین است: 


"تذکره برای تشخیص تابعیت است و مقصود از دادن آن به تبعة دولت علیه از مسافرین و مقیمین خاک خارجه این است که در حین لزوم مأمورین دولت علیه در حق دارنده تذکره کمال تقویت و همراهی داشته باشند و تمام محظوراتی که میتوانند از مسافرت و اقامت این دارنده تذکره مانع شود موقوف دارند (شوال 1317ق.) " (قانون نامة تذکره با قانون تابعیت: فصل اول: ماده اول)

قانون تذکره (پیش از مشروطیت ۱۳۱8-۱۳۱7ق.) 


از گفت و گوی امیرکبیر و منشی وزارت امور خارجه چنین بر میآید که امیر دستورالعمل تذکره را در کتابچة قانون ثبت و ضبط و به همة کارگزاریهای وزارت امور خارجه در ولایات مرزی ابلاغ کرده بود. با این همه، ظاهراً نخستین قانون تذکرة عبور و مرور همان است که در کتاب کُرّاسه المعی، نوشته افضلالملک ثبت شده است
. پس از آن، نخستین کتابچة دستورالعمل تذکره به طور مستقل در سال 1317ق. تحت عنوان دستورالعمل مأمورین تذکره، از سوی وزارت امور خارجه به مباشران گمرک ابلاغ شده بود. بر اساس مطالب مندرج در این کتابچه، کار تذکره پیش از تأسیس ادارة کل تذکره، تحت نظارت اداره گمرک بوده است و مباشران ادارة مذکور وظیفة رسیدگی به امور مربوط به صدور تذکره را بر عهده داشتند؛ ضمن آنکه کارگزاریها باید تذکرة مسافران را در سرحدات مُهر و امضاء میکردند. این کتابچه در 7 ماده تعریف و ارائه شده است:

دستورالعمل آنهایی که متصدی امر تذکره شدهاند:

اولاً: از ابتدای سنه [...] تذکره به طور امانت واگذار میشود به امنای تذکره شرط اینکه به کمال درستی و درستکاری و امانت کار تذکره را اداره نمایند. ثانیأ: نگذارند احدی بدون تذکره منطبعه از سر حد خارج بشود و احدی از تبعه خارجه بدون تذکره امضاء شده داخل سرحد شود. در صورتی که امضای تذکره از کارپردازی نداشته باشند اگر از تبعة عثمانی است به حکم معامله متقابله قیمت را مضاعف بگیرند و اگر از رعایای سایر دول متحابه است، قیمت امضاء را از او گرفته تذکره او را امضاء نمایند یا ورقة امضاء به آنها در صورتی که تذکره نداشته باشند و قیمت ورقه امضاء بعلاوه وجه ویزه از او دریافت خواهد شد.


دومین کتابچة قانونی که تحت عنوان "دستورالعمل تذکرة دولت علّیة ایران" منتشر شده، مربوط است به سال 1318ق. و مشتمل بر 6 فصل و 39 ماده و با این عنوان آغاز میشود:


"قواعد عمومی به جهت تحصیل تذکره مرور از برای مسافرت به خارجه"

در مادة اول آمده است:

«اتباع دولت علّیة ایران به جهت مسافرت به خارجه باید تذکرة مرور از کارگزاریهای مهام خارجه در آذربایجان و خراسان و گیلان از امنای تذکره تحصیل کنند و هر جا که کارگزار نباشد، میتوانند از کدخدای محل شهادتنامه تحصیل کرده با وجه قیمت تذکره. در ضمن عرض حال نمره (1) به حکام یا نواب آنها پیشنهاد نمایند. درین مواقع حکام و نواب هم قبول کرده قبض رسید به صاحب عریضه داده عرض حال را با پول به کارگزار محل فرستاده تذکره گرفته به صاحبش میرسانند. موافق ماده دویّم و پنجم شوال سنه 1317 قانون تذکره»


نتیجه

تأسیس وزارت امور خارجه و تعریف مناسبات سیاسی رسمی ایران در دورة فتحعلی شاه، زمینة مناسب و اساسی برای صدور برگة هویتی ایران فراهم آورد. پس از آنکه دولت عثمانی بر اساس مفاد عهدنامهای متعهد شد تا با زوّار و حجّاج ایرانی با احترام و مبتنی بر قواعد بینالمللی رفتار کند، بر اساس سفرنامههای حجّ دوره قاجار، یکی از مسائل مورد توجه دولتهای ایران و عثمانی، صدور و اصالت تذکرة عبور و مرور بود. پیش از معاهده ارزنهالروم، زائران و حجّاج ایرانی در مضیقة صدور تذکره و مشقات آن بودند، یا در مرزهای عثمانی با وجود داشتن تذکره، از جانب مأموران عثمانی آزار میدیدند، همچون مطالبة مبالغی اضافه بر قیمت تذکره و پاره کردن برگه عبور مانند اینها؛ گرچه پس از انعقاد آن معاهده، از شدت بدرفتاریها کاسته شد.

آنچه بهعنوان قانون تذکره در تاریخ روابط خارجی ایران تعریف و تبیین شد، حاصل مجموعه اصلاحات سیاسی- اداری امیرکبیر در حوزة روابط خارجی بود. او در سال 1267ق. دستور صدور تذکره در مرزهای ایران را به منشی وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. این دستور مبدأ صدور تذکرههای رسمی دارای نشان شیروخورشید و چاپی از 1269ق. بوده است. در مقاله حاضر، دو نسل تذکرة عبور و مرور و سیر تکوینی آن بررسی شده است. نسل اول، تذکرههای دستی مربوط به دورة ناصری و امیرکبیر که نخستین گروه از تذکرههایی است که در اسناد ایران معاصر از سال 1268 تا 1271ق. به جای مانده است. و نسل دوم، تذکرههای چاپی با نشان شیروخورشید از سال 1269ق. تا 1332ق. و مربوط به دورة ناصری تا احمدشاه قاجار است. 
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تاریخ دریافت مقاله: 1/2/1397	تاریخ پذیرش مقاله: 13/3/1397


�. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران    zandiyehh@ut.ac.ir


�. دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته اسناد و مدارک آرشیوی دانشگاه تهران  bahareh.zargari@yahoo.com


�. غلامحسین افضلالملک، کُرّاسه المعی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، نسخة شماره 9452، ص 1460.


�. کتابچه دستورالعمل مآمورین تذکره، 1317ق. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، نسخة شماره 2/9392. برگ 3


�. دستورالعمل تذکره دولت علیه ایران 1318ق. به بعد، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.





