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Abstract

Purpose: Iinvestigates the importance of exchange of State Orders during the two visits 
by Mozzafar al-Din Shah (r. 1896 -1907) to Europe.  

Method and Research Design: Data is collected from archival materials held at the 
Iranian Ministry of Foreign Affairs and National Archives of Iran, as well as library 
resources. 

Findings and conclusion: Official correspondence between Iran and the European 
countries visited shows that the importance the exchange of such Orders was consid-
ered singnificane and could have influence on mutual relationship. However, failing to 
observe diplomatic protocols caused irregularities with negative implictions for Iran in 
some cases.
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چکیده

هدف: بررسی اهمیت و چگونگی اعطای نشان  در سفرهای مظفرالدین شاه قاجار به اروپا.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از منابع کتابخانه ای و اسناد وزارت امور خارجه و آرشیو ملی ایران به دست 

آمده است.

یافته ها و نتیجه گیری: مکاتبات اداری میان ایران و دیگر کشورهای اروپائی نشان می دهد اعطای نشان 

از جنبه های مهم سفرهای خارجی مظفرالدین شاه بود و بر روابط سیاسی و فرهنگی ایران با آنها تأثیر 

می گذاشت. اما رعایت نکردن پروتکل های مربوطه در اعطای نشان موجب بی نظمی می شد و گاه عواقب 

سیاسی نامطلوب دربرداشت.

ڪلیدواژه ها: 
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سفرهای اروپایی.
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مقدمه 
نشان معموالً قطعه ای فلزی است که ازطرف حکومت ها برای مشخص کردن رتبه و مقام 
و یا قدردانی از کفایت و شجاعت افراد شایسته به آن ها اعطا می شود و افتخاری برای 
دارندگان آن محسوب می شود )دهخدا، 1373، ج48، ص501(. نشان ها1با مدال ها متفاوت 
هستند. مدال2کلمه ای وام گرفته از زبان فرانسوی است و رتبه ای پایین تر از نشان دارد 
)دهخدا، 1373، ج44، ص10؛ صدیق الممالک، 1366، ص290(. از مطالعۀ متون گذشته 
چنین برمی آید که نشان درعوض خدمت و یا تالشی که رعایای سالطین و پادشاهان انجام 
می دادند، به آنان اعطا می شد تا در میان همگنان خود سرآمد و شاخص باشند؛ مانند جقه، 
تکۀ الماس یا جواهر، بازوبند و هر چیز ارزشمند دیگری که رعایا را متمایز می کرد. اعطای 
نشان به افراد برای تکریم و قدردانی از آنان، در دورۀ قاجار شکل جدیدی به خود گرفت 
و گسترش یافت. اعطای نشان در کشورهای دیگر نیز مرسوم بود و کشورهای اروپایی 
باتوجه به فرهنگ و تاریخ خود نشان مخصوص به خود داشتند. برای نمونه، مهم ترین نشان 
دربار انگلستان بند جوراب3 بود که ناصرالدین شاه قاجار ازجمله اشخاصی بود که به این 

نشان مفتخر شد )ناصرالدین شاه قاجار، 1343، ص90(.
وارد  گسترده  به طور  قاجار  دورۀ  از  آن  اعطای  و  نشان  شد  اشاره  که  همان گونه 
تشریفات درباری شد. اولین نشان رسمی ایران، یعنی نشان شیروخورشید، در زمان سلطنت 
فتح علی شاه قاجار به سرداران و صاحب منصبان و هم چنین به تعدادی از سفرای اروپایی 
اعطا شد )مالکوم، 1362، صص 611-610؛ کمبل، 1384، ج1، ص284(. باتوجه به اهمیت 
و کاربرد نشان ها، اولین آیین نامۀ مخصوص نشان های رسمی در دورۀ محمدشاه قاجار 
تنظیم و تدوین شد )شهیدی، 1350، ص199(. در دورۀ ناصرالدین شاه نیز نشان ها و اعطای 
آن ها به سبک و سیاق گذشته بود. البته تغییراتی در نظام نامۀ آن ها ایجاد شد و عالوه بر 
نشان شیروخورشید، نشان های جدیدی ازجمله تمثال همایون، اقدس، قدس و مقدس به 
مجموعۀ نشان های دولت قاجار اضافه شد. تمثال همایون در سیاست خارجی ایران اهمیت 
و جایگاهی ویژه داشت و مبادلۀ آن نشان دهندۀ حسن روابط سیاسی بین دو کشور بود 
)شهیدی، 1350، ص186(. توجه ویژۀ ناصرالدین شاه به نشان ها و تکمیل و تنظیم قواعد 
جدید برای آن ها، از اهمیت نشان ها در امور سیاسی داخلی و خارجی کشور حکایت 
داشت. در دورۀ مظفرالدین شاه نیز نشان ها هم چنان جایگاه مهم خود را حفظ کردند و تغییر 

خاصی در حوزۀ نشان های دولت ایران و نحوۀ اعطای آن ها ایجاد نشد.
دربارۀ نشان و اعطای آن در دورۀ مظفرالدین شاه قاجار تاکنون تحقیق و پژوهشی 
مستقل انجام نشده است؛ ازاین رو تحقیق پیِش رو پژوهشی نوین به شمار می آید. بااین حال، 

1. Order

2. Médaille

3. Order of the Garter
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در برخی منابع و تحقیقات منتشرشده دربارۀ نشان در دورۀ مظفرالدین شاه مطالبی به چشم 
می خورد که به ترسیم بخشی از جوانب و فضای کلی موضوع مدد می رساند. مقاالتی 
هم چون مقالۀ »نشان های دوران قاجاریه« از یحیی شهیدی، مقالۀ »نشان ها و مدال های 
ایران از آغاز سلطنت قاجاریه تا امروز« از محمد مشیری، مقالۀ »نشان های دورۀ قاجار« از 
رابینو، مقالۀ »واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان های دولتی عصر قاجار« از زهرا علی زادۀ 
بیرجندی و دیگران و کتاب »نشان ها و مدال های قاجاریه« از زینب آزمون، اطالعاتی 
دربارۀ نشان های ایرانی و کیفیت آن عرضه می کند؛ ولی بیشتر این پژوهش ها بر روی 
دیگر جوانب موضوع نشان در دورۀ قاجار، هم چون خاستگاه، کارکرد و کیفیت آن متمرکز 
شده اند و به اعطای نشان و کارکرد آن در سفرهای مظفرالدین شاه قاجار به اروپا و حواشی 

مربوط به آن توجه خاصی نداشته اند.
مقالۀ حاضر برآن است که به اهمیت و جایگاه مهم ترین مدال ها و نشان های ایرانی و 
برخی نشان های غیرایرانی در دورۀ مظفرالدین شاه با محوریت سفرهای او به اروپا بپردازد.
بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که در سفرهای اروپایی مظفرالدین شاه قاجار 
مدال ها و نشان ها چه نقش و جایگاهی در روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی داشته اند؟
باتوجه به اهمیت نشان و تبادل آن در سفرهای اروپایی مظفرالدین شاه این فرضیه 
مطرح می شود که نشان ها و تبادل آن ها در این سفرها در گسترش روابط سیاسی و فرهنگی 
ایران با کشورهای اروپایی نقشی مؤثر داشته اند. این پژوهش رویکردی توصیفی-تحلیلی 
دارد. ازآنجاکه عمدۀ داده ها و اطالعات این پژوهش از مجموعه اسناد موجود در آرشیو 
وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران گردآوری شده است، می توان 
گفت که پژوهشی سندمحور است؛ البته برای تکمیل اطالعات پژوهش از منابع اولیه 

ازجمله کتاب و برخی منابع ثانویه از جمله مقاله نیز استفاده شده است.

نشان شیروخورشید و برخی نشان های دیگر
براساس شواهد تاریخی، نشان شیروخورشید اولین و مهم ترین عالمت و نشان ملی ایران 
بوده است. براساس نظر برخی از محققان و پژوهش گران هم چون کالرا رایس1، کسروی و 
نفیسی، عالمت شیروخورشید قدیمی ترین نشان و عالمت ایران بوده است که در طول زمان، 
دچار دگرگونی هایی شده است. نظرات گوناگونی دربارۀ پیشینۀ این نشان در ایران وجود دارد که 
گاه با افسانه هایی نیز آمیخته است. براساس شواهد تاریخی پیشینۀ این نشان و عالمت به دوران 
ایران باستان بازمی گردد (Rice, 1916, p42). ضرب نشان شیروخورشید بر سکه های صفوی، 
Clara Rice .1به ویژه از دورۀ شاه عباس اول، رواج آن را در این دوره نشان می دهد )کسروی، 2536، صص 

مبادلۀ نشــان هــای دولتــی در 
ســفرهای مظفرالدین شــاه ...
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20-22(. درواقع نشان و عالمت شیروخورشید در دورۀ صفوی جنبه ای رسمی و دولتی به خود 
گرفت و در بیرق ها و سکه های این دوره معمول شد )نفیسی، 1328، ص62(.

در دورۀ قاجار، باتوجه به گسترش روابط ایران با اروپاییان ضرورت یافت که نشانی برای 
دولت ایران درنظر گرفته شود؛ درنتیجه، نشان شیروخورشید به این مهم اختصاص یافت. 
از دورۀ فتح علی شاه قاجار، نشان شیروخورشید به صورت رسمی نشان مخصوص ایران شد 
)مشیری، 1350، ص191(. در دورۀ محمدشاه، نظام نامه ای برای نشان شیروخورشید و اعطای 
آن تدوین شد و در آن، نشان شیروخورشید به صراحت نشان دولت ایران اعالم شد. در این 
نظام نامه چنین آمده است: »]...[ پس برای هر دولت نشانی ترتیب داده اند و دولت علیۀ ایران 
را هم نشان سبز شیروخورشید متداول بوده است که قریب سه هزار سال، بل متجاوز از عهد 

زرتشت این عالمت بوده ]...[« )بیانی، 1375، ج3، ص370(.
در دورۀ ناصرالدین شاه، تغییراتی در نظام نامۀ نشان شیروخورشید به وجود آمد و 
در آن به روشنی اعالم شد که نشان دولت عّلیۀ ایران شیروخورشید است و به ترتیب 
به سه درجۀ اقدس، قدس و مقدس تقسیم می شود )صدیق الممالک، 1366، ص287(. 
در این دوره، باتوجه به سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و افزایش روابط شرق و غرب، 
به دستور ناصرالدین شاه نظام نامه ای نیز برای نشان عالی شیروخورشید مخصوص خارجیان 
دورۀ  در  مستوفی،  عبداهلل  گزارش  براساس  )شهیدی، 1350، ص207(.  شد  تصویب 
ناصرالدین شاه قاجار، نشان شیروخورشید دستخوش تغییراتی شد. این نشان، از روی نشان 
لِژیون دونور1فرانسه طراحی شد که درجه اول آن، با حمایل سبز بود و درحقیقت، نشان 
درجه اول شیروخورشید جای نشان مقدس را گرفت و نظام نامه ای برای هریک نوشته 
شد )مستوفی، 1377، ج1، صص 118-119(. نشان شیروخورشید براساس نشان لژیون 
دونور به 5 درجه تقسیم می شد: 1. درجه پنجم: (Chevalier)؛ 2. درجه چهارم: (Officier)؛ 
Grand-( :؛ 5. درجه اول(Grand-Officier) :؛ 4. درجه دوم(Commandeur( :3. درجه سوم
Cordon) )شهیدی، 1350، صص 230-231(. در دورۀ مظفرالدین شاه تغییر خاصی در 

نظام نامۀ نشان شیروخورشید به وجود نیامد و مراتب آن براساس نظام نامۀ دورۀ قبل بود. 
در این دوره، نشان شیروخورشید، مهم ترین عالمت و نشان رسمی ایران بود )ساکما، 
296/022675(. این نشان که برحسب مراتب آن به افراد ایرانی و غیرایرانی اعطا می شد، از 
جمله نشان های مهمی بود که در سفرهای خارجی مظفرالدین شاه، به اروپاییان اعطا می شد.
شایان ذکر است که از دورۀ ناصرالدین شاه عالوه بر نشان شیروخورشید، نشان های 
ایرانی دیگری هم ازجمله نشان های علمی طراحی شد. نشان علمی به افرادی اعطا می شد 
که درزمینۀ علم و دانش خدماتی انجام داده بودند. در دورۀ مظفرالدین شاه، به چند نفر از  1. Légion d’honneur
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اتباع روسیۀ مقیم آذربایجان نشان علمی اعطا شد )ساکما، 296/4511(. هم چنین در سفر 
مظفرالدین شاه به اروپا به دو پزشک اتریشی به نام دکتر اِلفور1 و دکتر اِویت2 دو مدال علمی 
-که درجه ای کمتر از نشان داشتند- داده شد )استادوخ، سال 1323، کارتن 4، پروندۀ 2، 

سند شمارۀ 52(.
ازجمله نشان های دیگر می توان به نشان آفتاب اشاره کرد. نشان و حمایل آفتاب 
قبل از سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا تهیه شد تا در سفرهای اروپایی، ازطرف شاه ایران 
به ملکه های اروپا اعطا شود )اعتمادالسلطنه، 2536، ص596(. این نشان در سفرهای 
مظفرالدین شاه به اروپا هم به تعدادی از زنان خانوادۀ سلطنتی اعطا شد )مظفرالدین شاه 

قاجار، 3611، صص 182 و 212؛ مظفرالدین شاه قاجار، 1362، ص61(.

نشان و اهمیت آن در مناسبات داخلی و روابط خارجی
دریافت نشان یکی از افتخارات چشمگیری بود که بزرگان و درباریان قاجار درصدد 
دستیابی به آن بودند؛ زیرا نشاْن صاحب آن را از دیگر افراد متمایز می کرد و حاکی از 
التفات حکومت به شخص دریافت کنندۀ نشان بود؛ چنان که در آیین نامۀ نشان های رسمی 
دورۀ قاجار دربارۀ اهمیت نشان آمده است: »]...[ هر کس در خدمْت سابق است، بر دیگر 
فایق بَُود و این تفوق و تفاوت را با سه چیز معلوم کرده اند: اول در لقب و منصب؛ دویم 
در مرسوم و مواجب؛ سیم در اعطای نشان و عالمات؛ که هر کسی ببیند داند که صاحب 

نشان در خدمت پیش است و در مرسوم بیش ]...[« )بیانی، 1375، ج3، ص370(.
دریافت نشان حاکی از التفات و توجه شاه به دریافت کنندۀ نشان بود و به تثبیت 
موقعیت او کمک می کرد. برای نمونه، مظفرالدین شاه در زمان ولیعهدی، به دریافت نشان 
بی تا، ص129(.  )اعتمادالسلطنه،  شد  مفتخر  الماس  سردوشی  به همراه  شیروخورشید، 
سرتیپی  درجه دوم  و حمایل  نشان  بود،  ولیعهد  تبریز  در  که  زمانی  در  مظفرالدین شاه 
هم چنین   .)95/296/994 )ساکما،  کرد  اعطا  معتمدالسلطان  پسر  میرزاصالح خان  به  را 
مظفرالدین شاه در زمان سلطنت به پسر و ولیعهد خود، محمدعلی میرزا، نشان هایی ازجمله 

نشان قدس به همراه سرحمایل اعطا کرد )ساکما، 296/24242(.
افرادی که به دریافت نشان های ایرانی و اروپایی مفتخر می شدند، عالوه بر ارتقای مقام و 
موقعیت، از برخی امتیازات دیگر نیز برخوردار می شدند. برای نمونه هر ایرانی که به دریافت 
نشان لژیون دونور فرانسه مفتخر می شد، به دلیل قانون کاپیتوالسیون بین ایران و فرانسه، 
مصونیت قضایی پیدا می کرد و از مجازات متداول آن زمان، یعنی چوب و فلک، معاف 
می شد. به همین دلیل، اکثر افسران و حتی اعضای خانوادۀ سلطنتی در دورۀ ناصرالدین شاه 

1. Elfor

2. Evit
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درصدد بودند تا به این نشان دست یابند )دالمانی، 1335، ص37(. نشان لژیون دونور از 
نشان های اروپایی پراهمیت دورۀ قاجار بود که ناپلئون بناپارت در سال 1801م/1215ق آن را 

برای خدمات نظامی و غیرنظامی به وجود آورد )بن تان، 1354، ص1(.
عالوه بر اهمیت نشان و اعطای آن در داخل، تبادل نشان نقشی مهم در توسعۀ روابط 
ایران و کشورهای اروپایی داشت )ساکما، 296/26755(. مثاًل هنگامی که دولت بلژیک 
نشان نظامی مخصوص این کشور را به همراه نامه ای برای مظفرالدین میرزای ولیعهد به دربار 
ناصرالدین شاه فرستاد، ناصرالدین شاه در سال 1288ق/1871م در مکتوبی از ارسال نامه و 
 D’) اعطای نشان تشکر و قدردانی کرد و آن را حاکی از روابط دوستانۀ بین دو کشور دانست
Hulster, 2003, p64). مظفرالدین شاه در سفر اول خود به بلژیک به هنگام مالقات با پادشاه این 

کشور از این نشان و حمایل استفاده کرد )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، ص166(.
مظفرالدین شاه نیز شخصاً به نقش و اهمیت مبادلۀ نشان بین سران ایران و کشورهای 
اروپایی اذعان داشت و بر اهمیت آن در ایجاد و گسترش روابط خارجی تأکید می کرد. 
مظفرالدین شاه در نامه ای به حاکم بلغارستان تصریح کرد که اعطای نشان موجب تحکیم 
روابط بین ایران و کشورهای اروپایی می شود و ازهمین رو، او یک قطعه نشان شیروخورشید 
مکّلل به الماس با حمایل مخصوص برای حاکم این کشور اعطا می کند )ساکما، 232/2150(.
از نشان های مهمی بود که در  همان گونه که ذکر شد، نشان شیروخورشید یکی 
دورۀ مظفرالدین شاه به افراد ایرانی و غیرایرانی اعطا می شد. این نشان عالوه بر بزرگان 
با تصویب  می شد؛ چنان که  اعطا  نیز  پزشکان  و  دانشمندان  به  گاه  و صاحب منصبان، 
میرزاعلی اصغرخان امین السلطان، در سندی به تاریخ 1317ق/1900م نشان شیروخورشید 
)ساکما،  شد  اهدا  پاریس،  در  طب  علم  دانشجوی  میرزاابراهیم خان،  به  درجه دوم 
296/6618(. میرزاابراهیم خان، پسر میرزاابوالحسن خان، پزشک دربار مظفرالدین شاه بود 
که در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا، در قسمتی از سفر، شاه را همراهی کرد و موردتوجه 
و تفقد مظفرالدین شاه قرار گرفت )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، صص 104 و 132(. 
میرزاابراهیم خان پس از اتمام تحصیالتش در اروپا و بازگشت به ایران به حکیم الملک 
ملقب شد و این بار در سال 1321ق/1903م با وساطت امین السلطان نشان شیروخورشید 

درجه اول خارجه را به انضمام حمایل سبز دریافت کرد )ساکما، 997/239(.
اعطای نشان شیروخورشید به اتباع بیگانه نیز مرسوم بود. برای نمونه براساس گزارش 
اسناد، مظفرالدین شاه در سال 1318ق/1900م، نشان شیروخورشید را به میرزاگالوس خان، 
مترجم ژنرال کنسول گری که در مقام کارپرداز اول دولت انگلیس در تبریز هم بود، اهدا 
کرد )ساکما، 296/23216(. هم چنین او در سال 1323ق/1905م به یکی از اتباع روس 
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به نام اوغنی فیلی پوویچ1، مکانیک چی استرآباد، نشان شیروخورشید درجه چهارم اعطا کرد 
)ساکما، 290/1473(.

سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا و اعطای نشان
مظفرالدین شاه سه سفر به اروپا داشت: سفر اول در سال 1317ق/1900م؛ سفر دوم در 
1320ق/1902م؛ و سفر سوم در 1323ق/1905م. اعطای نشان یکی از بخش های مهم 
سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا بود؛ به گونه ای که تدارک نشان های گوناگون ایران برای 
اعطا به خارجیان یکی از مقدمات این سفرها محسوب می شد )مراغه ای، 1364، ص335(. 
باتوجه به اهمیت نشان و اعطای آن توسط شاه ایران به دولت مردان اروپایی و برخی از 
خارجیان، این موضوع در سفرنامه های مظفرالدین شاه به فرنگ به ویژه در روزنامۀ خاطرات 
سفرهای اول و دوم او به اروپا انعکاس یافته است. اگرچه در این سفرنامه ها به موضوع نشان، 
دریافت و اعطای آن پرداخته شده است، ولی در تعدادی از موارد به ویژه دربارۀ اعطای نشان 
به افراد خارجی به غیراز طبقۀ سلطنتی و صاحب منصبان، اشارات به صورت کلی است و کمتر 
به جزئیات دقیق ازقبیل نام دریافت کننده، و نوع و درجۀ نشان اشاره شده است. برای نمونه، 
مظفرالدین شاه در هنگام اعطای قطعه نشانی به یکی از روزنامه نگاران روسی در خارکف به 
این عبارت بسنده می کند: »روزنامه نویِس اینجا ]خارکف[ هم چند قطعه عکِس ما را انداخته 

بود آورد، یک قطعه نشان به او مرحمت کردیم« )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، ص67(.
اروپایی  سفرهای  در  را  آن  اعطای  و  نشان  گزارش  فراوانی  درصد  زیر  نمودار 

مظفرالدین شاه نشان می دهد:

)ترسیم از نگارنده(

1. Oqni Phili Povich

   

منودار 1
فراوانی اعطای نشان ها و تبادل آن در سه 

سفر مظفرالدین شاه قاجار به فرنگ
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براساس این نمودار، اشاره به نشان در سفرنامۀ اول بیشترین میزان را دارد )32 مرتبه(، 
در سفرنامۀ دوم )15 مرتبه( و در سفرنامۀ سوم به حداقل می رسد )2 مرتبه(. سفر اول 
مظفرالدین شاه به اروپا باتوجه به اولین تجربۀ او از سفر به اروپا و مالقات با پادشاهان 
و سران مختلف کشورهای اروپایی اهمیت و جایگاه باالیی داشته و در سفرنامۀ آن هم 
بیش از دو سفرنامۀ دیگر به نشان و تبادل آن پرداخته شده است. در سفر سوم به دلیل 
غیررسمی بودن و محدودبودن به بازدید از چند کشور اروپایی، نشان های کمتری دریافت 

و اعطا شده است.
در دورۀ پادشاهی مظفرالدین شاه، به ویژه در مالقات های او با سران و دولت مردان 
اروپایی در طی سفرهای خارجی، نشان های گوناگونی به شاه ایران اعطا شد. برای نمونه، 
در سفر اول مظفرالدین شاه به روسیه، امپراتور این کشور نشان و حمایل سنت آندره1 را 
که یکی از نشان های مهم این کشور بود به شاه ایران هدیه داد )مظفرالدین شاه قاجار، 
1361، ص109(. در نمونه ای دیگر، سفیرکبیر اسپانیا، به نمایندگی از شاه این کشور، نشان 
مخصوص پادشاهان را به مظفرالدین شاه اعطا کرد )استادوخ، سال 1320، کارتن 19، 
پروندۀ، 25، سند شمارۀ 71(. در سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا، در هنگام اقامت او در 
پاریس، ازطرف سفیرکبیر دولت اسپانیا، دون پِْرس کابایرو2 نشان “Toison d’or” به شاه ایران 

تقدیم شد )مظفرالدین شاه قاجار، 1362، ص130(.
تبادل نشان در سفرهای خارجی مظفرالدین شاه از جایگاهی ویژه در روابط خارجی 
ایران با کشورهای اروپایی برخوردار بود. تبادل نشان بیانگر حسن روابط بین کشورها و 
به منزلۀ احترام و تکریم متقابل بود. هنگامی که مظفرالدین شاه در سفرهای اروپایی به دیدار 
شاهان و شاهزادگان اروپایی می رفت و یا در مهمانی های سلطنتی شرکت می کرد، نشان 
کشور میزبان را بر روی سینۀ خود نصب می کرد )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، صص 

192 و 199(.
 به مناسبت سفرهای شاهان قاجار به اروپا، نشان های گوناگونی تدارک دیده می شد 
)رابینو، 1380، ص346( تا به شاهان و شاهزادگان و دیگر افراد صاحب منصب اروپایی 
اعطا شود. در سفر اول مظفرالدین شاه به فرانسه، به تعدادی از مقامات نظامی فرانسوی 
اهدا شد  سبز  با حمایل  نشان شیروخورشید  این کشور،  در  ایران  شاه  مشایعت کنندۀ 
)استادوخ، سال 1317، کارتن 19، پروندۀ 4، سند شمارۀ 6(. براساس گزارش اسناد در 
سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا نشان های بسیاری به خارجیان اعطا شد؛ به گونه ای که 
به دستور مظفرالدین شاه، در سفر اول او به اروپا 34 نشان فقط به مأموران بلغارستان اهدا 
شد )استادوخ، سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 6، سند شمارۀ 162(. هم چنین، به وزیرمختار 

1. Saint André

2. Don Pers Caballero
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اتریش و دیگر نظامیان این کشور نشان هایی اعطا شد )استادوخ، سال 1323، کارتن 4، 
پروندۀ 2، سند شمارۀ 41(. این موضوع در مطبوعات اروپایی بازتاب هایی به همراه داشت. 
روزنامۀ تلگراف، چاپ بلگراد، به اعطای نشان های ایران به کارکنان راه آهن بلغارستان در 
سفر اول مظفرالدین شاه به این سرزمین اشاره کرد )استادوخ سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 
5، سند شمارۀ 117(. نکتۀ حائز اهمیت این است که استویلوف،1یکی از نویسندگان 
روزنامۀ تلگراف، نیز از شاه ایران نشانی دریافت کرد و این روزنامه ستونی از اخبار خود 
را به اعطای نشان شیروخورشید درجه سوم به این نویسنده )نویسندۀ اول این روزنامه( 
اختصاص داد )استادوخ، سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 5، سند شمارۀ 151(. هم چنین، یکی 
از روزنامه های هلند مطلبی دربارۀ مراسم اعطای نشان و تمثال مظفرالدین شاه به سفیر هلند 
درج کرد )استادوخ، سال 1324، کارتن 9، پروندۀ 6/1(. باتوجه به تعداد زیاد و غیرمعمول 
اعطای نشان به خارجیان در سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا، اهدای این نشان ها بیش از 
آن که به لیاقت و شایستگی افراد دریافت کنندۀ نشان بسته بوده باشد، برای تفقد و دلجویی 

و جلب توجه اروپاییان بوده است.
در سفرهای اروپایی، نشان های ایران تنها به خارجیان اعطا نمی شد؛ بلکه گاه در این 
سفرها به همراهان و مالزمان ایرانی مظفرالدین شاه هم که موردتوجه و التفات او قرار 
می گرفتند، نشان اهدا می شد. برای نمونه، در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا، نشان اقدس 
ازطرف شاه ایران به عین الدوله، صدراعظم وقت ایران، اعطا شد )مظفرالدین شاه قاجار، 

1390، ص56(.
در آستانۀ این سفرها و هم چنین در طول سفر، نشان هایی ازجانب شاه و دولت ایران 
به افراد مختلف اعطا می شد. گاه نیز این افراد خود درخواست می کردند که نشانی به آن ها 
اعطا شود. برای نمونه در آستانۀ سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا، کنسول ایران در تفلیس 
اسامی افرادی را به وزارت خارجۀ ایران ارسال کرد که خواهان دریافت نشان از دولت 
ایران بودند )استادوخ، سال 1318، کارتن 6، پروندۀ 14، سند شمارۀ 3(. وزارت خارجه 
نیز ده قطعه نشان بدین منظور نزد کنسول ایران در تفلیس فرستاد )استادوخ، سال 1318، 

کارتن 6، پروندۀ 14، سند شمارۀ 131(.
باتوجه به گزارش اسناد، چنین استنباط می شود که دریافت نشاِن ایران برای برخی از 
اروپاییان اهمیت داشته است. نشان برای صاحب خود افتخار و اعتبار به همراه می آَورد و 
او را بین همگنان خود شاخص و سرآمد می کرد )آون، مصاحبه، 28خرداد1398؛ تولن، 
مصاحبه، 28خرداد1398(. برخورداری از نشان ها موجب ارزش و اعتبار دارندگان آن ها 
stoilov .1در رسومات و تشریفات درباری و امور اداری و حکومتی می شد؛ چنان که استفاده از نشان 
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در مالقات ها و تشریفات رسمی و درباری مرسوم بود. نشان ها براساس درجه و اعتبارشان 
امتیازاتی را برای صاحبانشان به همراه می آوردند و به آنان برای پیشبرد اهداف و مقاصد 
خود در امور سیاسی، اقتصادی و شخصی یاری می رساندند؛ بنابراین برخورداری از آنان 

اهمیت داشت.
اروپاییانی که خواستار نشان از دولت ایران بودند، عمدتاً در سفرهای مظفرالدین شاه 
به اروپا با شاه ایران مالقات می کردند و اغلب درصدد برمی آمدند تا ازطریق تألیف کتاب 
و هدیۀ آن به شاه ایران، موافقت او را برای اعطای نشان جلب کنند. در ادامه، به تالش های 

چند تن از اروپاییان برای دریافت نشان از شاه ایران پرداخته می شود:
مادام الکساندراف،1 صاحب روزنامۀ انیس الجلوس چاپ اسکندریه، ازجمله افرادی 
بود که موفق شد در استانبول با مظفرالدین شاه مالقات کند. او برای جلب رضایت شاه 
ایران، قصیده ای در وصف او سرود و با ارسال یکی از تألیفات خود برای مظفرالدین شاه، 
نشان درجه سوم آفتاب را از او تقاضا کرد )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند 
شمارۀ 10(. او در نامۀ خود به تمجید مظفرالدین شاه پرداخت و وجود او را برای مردان 
و زنان به یک اندازه اثربخش دانست. او برای جلب توجه شاه ایران به این نکته اشاره کرد 
که از دولت صربستان نیز نشان درجه دوم گرفته است )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، 
پروندۀ 5، اسناد شمارۀ 11 و 12(. احتماالً او با ذکر این موضوع درصدد بوده است تا خود 

را شایسته و الیق دریافت نشاِن ایران معرفی کند.
ادمانتس،2 یکی از مسئوالن ادارۀ فرهنگ و مطبوعات تفلیس، نیز کتابی در حوزۀ 
تاریخ اسالم تألیف کرد و با اهدای یک نسخه از آن به مظفرالدین شاه، نشان درخواست 
کرد. او در نامۀ خود یادآوری کرد که به دلیل آشنایی با زبان های شرقی، موفق شده است تا 
از دولت روسیه نیز نشانی دریافت کند )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند 

شمارۀ 27(.
قوطیبوف،3 نایب شکارچی باشی مظفرالدین شاه و مالزم شاه در سفر به روسیه، نیز 
نشان درخواست داشت. او کتابی دربارۀ شکار و شکارهای امپراتوران روسیه به زبان 
فرانسه نوشت و با تقدیم آن به مظفرالدین شاه، نشان درجه دوم شیروخورشید درخواست 
کرد. مظفرالدین شاه این کتاب را پسندید و با اعطای نشان مذکور موافقت کرد )استادوخ، 

سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند شمارۀ 23(.
ژیوادنیوویچ آوکا4 نیز از دیگر افرادی بود که موفق شد از شاه ایران نشان دریافت 
کند. او با اهدای کتابی به مظفرالدین شاه، از دولت ایران نشان درخواست کرد؛ به همین دلیل، 
ماکسیم افندی5، کنسول عثمانی در بلگراد، را واسطۀ دریافت این نشان کرد. ماکسیم افندی 
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نیز به دولت ایران متذکر شد که این شخص توانسته است از دولت عثمانی نشان درجه سوم 
دریافت کند. مظفرالدین شاه هم در فرمانی، نشان درجه سوم شیر و خورشید را به او اعطا 

کرد )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند شمارۀ 25(.
والتر شوتز1از دیگر اروپاییانی بود که از شاه ایران نشان درخواست کرد. او پس از سفر 
اول مظفرالدین شاه به اروپا، با اهدای کتاب به شاه ایران از او نشان تقاضا کرد. والتر شوتز 
دو نسخه از کتاب های خود را به رسم هدیه برای مظفرالدین شاه ارسال کرد و در مراسلۀ 
خود با صراحت بیان کرد که یکی از این کتاب ها را که درباب پادشاهان است، به سبب 
رنگی بودن، با هزینۀ گزافی چاپ کرده است. او نشان شیروخورشید را قدیمی ترین نشان 
دنیا دانست و آرزو کرد شاه ایران این نشان را به او اهدا کند )استادوخ، سال 1318، کارتن 

30، پروندۀ 5، سند شمارۀ 38(.
هدایای خارجیان به مظفرالدین شاه برای جلب نظر او برای اعطای نشان، به تقدیم 
آثار فرهنگی و هنری ازجمله کتاب و تألیفات منحصر نمی شد )ساکما، 298/083273(؛ 
بلکه موارد دیگری را نیز شامل می شد که چندان ارزش فرهنگی نداشتند. در طی اقامت 
مظفرالدین شاه در فرانسه، دو فرانسوی نامه هایی به شاه ایران نوشتند و با تقدیم چهار بطری 
 Paoli,) شراب شامپانی2 و دو بطری شراب بردو3 از او نشان شیروخورشید تقاضا کردند

.(1912, p91

شایان ذکر است که تقاضای خارجیان از شاه ایران برای اعطای نشان لزوماً با تقدیم 
هدایا همراه نبود؛ چنان که دکتر شنیدلر،4 پزشک مخصوص مظفرالدین شاه، نیز در نامه ای 
به وزارت خارجه درخواست کرد دوازده قطعه نشان با درجات مختلف اول، دوم، سوم 
و چهارم به صاحب منصبان و پزشکان خارجی اعطا شود )استادوخ، سال 1323، کارتن 
20، پروندۀ 10، سند شمارۀ 68(. در جواب مراسلۀ شنیدلر، فرمان ساخت چند قطعه نشان 
شیروخورشید به نام معلمان و رؤسای او در فرانسه، صادر شد )استادوخ، سال 1323، 

کارتن 20، پروندۀ 10، سند شمارۀ 69(.
براساس گزارش اسناد، مظفرالدین شاه پس از بازگشت از سفرهای خارجی تعداد 
زیادی نشان سفارش داد. برای نمونه، در یک سفارش از فرانسه، ساخت پانصد نشاِن ایران 
تقاضا شد. در این سفارش قید شد که 250 قطعه از نشان ها مزین به تمثال همایونی و 
ساده و فاقد رنگ باشد و 250 قطعۀ دیگر رنگین باشد )استادوخ، سال 1283ش، کارتن 
12، پروندۀ 7، سند شمارۀ 2(. البته چاپ قطعات نشان رنگین با مشکل روبه رو شد و 
سفیر ایران در پاریس با ارسال نامه ای، شاه ایران را متقاعد کرد که چاپ قطعات رنگین 
کیفیت مطلوبی نخواهد داشت و متناسب با شأن پادشاهان نیست. درنهایت، مقرر شد که 
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پانصد قطعه نشان با تمثال شاه و با چاپ ساده و فاقد رنگ تهیه شود و طراحی و نقاشی 
آن را یکی از نقاشان فرانسوی به نام لورانس1به عهده گیرد )استادوخ، سال 1283ش، کارتن 
12، پروندۀ 7، سند شمارۀ 3(. درمقابل، این نقاش فرانسوی نیز نشان درجه چهارم از 
مظفرالدین شاه تقاضا کرد )استادوخ، سال 1283ش، کارتن 12، پروندۀ 7، سند شمارۀ 3/1(.
نکتۀ درخور توجه این است که اعتبار نشان به فرمان آن بود و فرمان نشان هم چون 
خود نشان اهمیت داشت. گاه افرادی که موفق شده بودند نشان دریافت کنند، به سبب 
ازبین رفتن فرمان نشان اهدایی، بار دیگر خواهان اعطای فرمان نشان می شدند. برای نمونه، 
کرانولت2 رئیس شعبۀ تجارت خارجی ادارۀ زراعت، تجارت و صناعِت باتاویا3و هلند که 
در سال 1317ق/1900م موفق شده بود نشان درجه سوم شیروخورشید از مظفرالدین شاه 
دریافت کند، به دلیل سوختن و ازبین رفتن فرمان نشان اهدایی خود، در نامه ای درخواست 

کرد تا بار دیگر فرمان این نشان برای او صادر شود )ساکما، 293/4358(.
اغلب، با درخواست خارجیان برای اعطای نشان موافقت می شد؛ ولی گاه نیز به دالیل 
فرخ بیگ،  علی  درخواست  نمونه،  برای  می شد.  بی توجهی  آن ها  تقاضای  به  مختلف، 
وزیرمختار عثمانی در واشنگتن و کارکنان سفارت این کشور مبنی بر اعطای نشان توسط 
مظفرالدین شاه به تعدادی از خارجیان با مخالفت دولت ایران روبه رو شد و تصویب آن 
به زمانی دیگر موکول شد. وزارت خارجه ایران هم در نامه ای به مفّخم الدوله، وزیرمختار 
ایران در واشنگتن، مخالفت خود را با اعطای نشان به این افراد اعالم کرد. متن نامه بدین 
قرار بود: »اگر به این سرعت به چند نفر در آمریکا نشان دولت علیۀ ایران اعطا شود، دیری 
نخواهد پایید که دیگران هم درخواست اعطای نشان را کنند« )استادوخ، سال 1318، 
کارتن 7، پروندۀ 22، سند شمارۀ 21(. این موضوع بیانگر تعداد زیاد تقاضا برای نشان های 

ایران ازجانب خارجیان در این دوره است.
باوجود درخواست های متعدد خارجیان از مظفرالدین شاه مبنی بر اعطای نشان به ویژه 
نشان شیروخورشید، در مواردی نادر هم اشخاصی از دریافت نشان امتناع می ورزیدند. 
به استناد گزارش پاولی4 در کتاب »اعلیحضرتا5« هنگامی که مظفرالدین شاه برای آشنایی با 
آخرین دستاوردهای علم پزشکی در اروپا اظهار تمایل کرد، به مالقات پیر کوری6دانشمند 
و شیمی دان رفت. در هنگام آزمایش، فضای تاریک اتاق موجب هراس و وحشت شدید 
شاه ایران شد. بعدازاین حادثه، مظفرالدین شاه درصدد برآمد نشانی به پیر کوری اهدا کند 
که به نظر می رسد او به دلیل واکنش شاه ایران در طول آزمایش از دریافت آن امتناع کرد 

.(Paoli, 1912, p87)

باتوجه به نمونه های یادشده و با استناد به اسناد بررسی شده، یکی از درخواست های 

 1. Lawrence

 2. Kranolt

3.این شهر هم اکنون جاکارتا نامیده می شود 

باتاویا  است.  جاوه  جزیرۀ  پایتخت  و 

اطالق  هلند  مستملکات  بر  گذشته  در 

می شده است )دهخدا، 1336، ج9، ص125(.

سمت  شخص  این   :Xavier Paoli  .4

مهامنداری نارصالدین شاه و مظفرالدین شاه 

را در سفرهایشان به فرانسه برعهده داشت.

5. Leurs Majestés

6. Pierre Curie

مرجان رضایی
 مرتضی دهقان نژاد
 مصطفی پیرمرادیان



99
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

مهم خارجیان از مظفرالدین شاه، به ویژه پس از سفرهای او به اروپا، اعطای نشان های ملی 
ایران و عمدتاً نشان شیروخورشید بود. برطبق اسناد بررسی شده، متقاضیان نشان ایران 
عمدتاً از جایگاه سیاسی و اجتماعی باالیی برخوردار نبودند. این موضوع از یک سو بیانگر 
کاهش اعتبار نشان های ایران در مجامع جهانی در آن دوره بوده است و ازسوی دیگر 

بی ضابطه بودن اعطای نشان های ایران در آن دوره را نشان می دهد.

آسیب شناسی اعطای نشان های ایران به اروپائیان در دورۀ مظفرالدین شاه
در زمان محمدشاه، نظام نامه ای برای اعطای نشان تدوین شد که در دورۀ ناصرالدین شاه 
نیز بیشتر تفصیل یافت؛ ولی اعطای نشان هم چنان از نظم و قاعده ای مناسب برخوردار 
نبود؛ به طوری که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در سفرهایشان به اروپا، نشان های ملی 
ایران به ویژه نشان شیروخورشید را بدون هیچ گونه ضابطه ای خاص به شاهان و درباریان 
اروپایی و حتی افراد عامی اهدا می کردند. این موضوع توجه برخی از موّرخان و نویسندگان 
دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار را جلب کرد. امین الدوله در کتاب خاطرات 
خود از تنزل و کاهش اعتبار نشان شیروخورشید به سبب افراط در اعطای آن در زمان 
ناصرالدین شاه گزارش می دهد )امین الدوله، 1370، ص17(. عین السلطنه نیز در روزنامۀ 
خاطراتش گزارش می دهد: »در این سفرها، آن قدر در اعطای نشان شیروخورشید افراط 
شد که نشان ها و حمایل را خوار و ذلیل کردند و آن قدر از نشان شیروخورشید در داخله و 
خارجه دادند که قابل حساب نبود؛ به طوری که تنها در سه سفر فرنگ ناصرالدین شاه، هزار 
نشان شیروخورشید اعطا شد« )عین السلطنه، 1374، ج1، ص705(. هدایت نیز بر این عقیده 
بوده است که اعطای نامتعارف نشان باعث تنزل و کاهش اعتبار آن ها شده بود. به گفتۀ او، 
در یکی از سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا، تصویری طنزآمیز از قوام السلطنه، سفیر ایران 
در اتریش چاپ شد که مجموعه ای از نشان ها را در دست داشت و به دنبال مشتری بود 
)هدایت، 1344، ص115(. درواقع این تصویر طنزآمیز حاکی از افراط دولت مردان قاجار 

در اعطای نشان و بی ضابطه بودن آن بود.
پیامدهای منفی اعطای بی رویۀ نشان به افراد و مقامات از دورۀ ناصری موجب شد تا 
مظفرالدین شاه درصدد برآید تغییری در نظام نامۀ اعطای نشان ها ایجاد کند؛ بنابراین، یکی 
از اعالنات او در موقع تاج گذاری چنین بود: »ازاین به بعد، به هیچ یک از مناصب عامه 
و تشریفات، القاب و نشان های کشوری و لشکری، به جز به لیاقت و شایستگی، اعطا 
نخواهد شد«؛ چون این نکته در یکی از روزنامه های اروپایی منعکس شده بود )استادوخ، 
سال 1325، کارتن 9، پروندۀ 3، سند شمارۀ 151(. البته این موضوع درعمل محقق نشد؛ 
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چون بی ضابطه بودن اعطای نشان و موارد دیگر را در اسناد و گزارش های تاریخی موجود 
می توان مشاهده کرد؛ به گونه ای که سفیر ایران در ایتالیا نیز به صورت تلویحی در نامه ای به 
این موضوع اشاره می کند )استادوخ، سال 1321، کارتن 10، پروندۀ 16، سند شمارۀ 50(.

افراط در توزیع نشان در دورۀ مظفرالدین شاه حتی نظر روزنامه نگاران روسی را 
نیز به خود معطوف کرد؛ به طوری که یکی از روزنامه های روسی مقاله ای دربارۀ اعطای 
ایران، نشان ها  ایران منتشر کرد. در این مقاله آمده بود که در  بی حدوحصر نشان های 
براساس منصب و لیاقت افراد اعطا نمی شود )استادوخ، سال 1320، کارتن 8، پروندۀ 10، 

سند شمارۀ 51/2(.
در دورۀ مظفرالدین شاه، اعطای نشان به اروپاییان حاشیه هایی نیز داشت که بازهم 
به دلیل بی ضابطه بودن اعطای نشان بود و گاه موجب بروز مسائلی در روابط سیاسی ایران 
با کشورهای اروپایی می شد. مثاًل در سفر مظفرالدین شاه به اتریش، به یک مهمان چی 
نشانی اعطا شد که بدون تصویب سفارت این کشور بود و سفارت اتریش در مکاتبه ای، 
از دولت ایران دلیل اعطای آن نشان را پرسید )استادوخ، سال 1323، کارتن 4، پروندۀ 2، 

سند شمارۀ 37(.
بی ضابطه بودن اعطای نشان مشکالتی نیز برای سفیر ایران در بلغارستان به وجود آورد 
)استادوخ، سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 6، سند شمارۀ 162(. در سفر اول مظفرالدین شاه 
به بلغارستان، فرمان اعطای 34 نشان دولت علیۀ ایران برای اتباع خارجی صادر شد؛ 
ولی به دلیل نبودِ این تعداد نشان، بین سفیر ایران در صوفیا با یکی از مقامات این کشور 
مشکالتی ایجاد شد. سفیر در نامه ای به تفصیل و شرح این مشکالت پرداخت )استادوخ، 

سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 6، سند شمارۀ 162(.
با استناد به گزارش اسناد مذکور، نشان ها و اعطای آن ها در دورۀ مظفرالدین شاه نقشی 
مهم و انکارناپذیر در توسعۀ روابط ایران با کشورهای اروپایی داشته اند؛ بنابراین، در توزیع 
و اهدای آن ها مالحظات بسیاری می بایست رعایت می شد؛ چون بی تدبیری در تبادل و 

اعطای نشان ها ممکن بود اثراتی سوء بر روابط بین المللی ایران داشته باشد.
حاضرنبودن به موقع نشان ها و کمبود آن ها، به طرق دیگر نیز در سفرهای خارجی 
مظفرالدین شاه مشکل ساز شد. برای نمونه درحین سفر مظفرالدین شاه به اروپا در مرز 
اتریش مقرر شد که ازطرف دولت ایران به وزیرمختار اتریش و فرماندهان نظامی راه، 
نشانی اعطا شود؛ ولی به دلیل حاضرنبودن نشان در زمان صدور آن، نشان الماس و انفیه دان 
و حمایلی به ارزش پانصد تومان از سفیر ایران در اتریش به عاریت گرفته شد تا بعداز 
بازگشت شاه به ایران، نمونۀ این نشان برای سفیر ارسال شود )استادوخ، سال 1318، کارتن 
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4، پروندۀ 2، سند شمارۀ 41( و در نمونۀ دیگر در طی سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا 
وعدۀ اعطای نشان تمثال همایون به ژنرال قنسول گری ایران در تفلیس داده شد )استادوخ، 

سال 1318، کارتن 6، پروندۀ 14، سند شمارۀ 35(.
فرمان نشان های کشورهای مختلف براساس نظامنامه و قواعد مختص به صدور 
نشان آن کشورها صادر می شد. این فرمان ها براساس الگوهای فرهنگی و عمدتاً به زبان 
کشورهای صادرکننده بود )ساکما، 296/26755(. فرمان های صادرشده برای نشان های 
ایرانی در زمان مظفرالدین شاه گاه به دست خط خود شاه بود )ساکما، 296/6618( و گاه به 
توقیع او می رسید )ساکما، 95/296/994(. به نظر می رسد که اصل فرمان نشان ها در زمان 

مظفرالدین شاه به زبان فارسی بوده است و ممکن بوداست برای اروپاییان ترجمه شود.
اعتبار نشان عالوه بر خود نشان به صدور فرمان آن نیز بود. گاهی اوقات در صدور 
فرمان نشان ها هماهنگی وجود نداشت تاآنجاکه این موضوع مشکالتی برای دارندگان 
نشان ها ایجاد می کرد. مثاًل، در سفر سوم مظفرالدین شاه به روسیه، به رئیس کل اِتاماژور1 
اعطای نشان درجه دوم شیروخورشید وعده داده شد؛ ولی فرمان آن صادر نشد. درنتیجه، 
این شخص بارها به سفارت ایران در روسیه مراجعه کرد. این مراجعات حتی تا پس از مرگ 
مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت و سفیر ایران در روسیه از محمدعلی شاه تقاضا کرد فرمان 
اعطای این نشان را صادر کند )استادوخ، سال 1325، کارتن 7، پروندۀ 1، سند شمارۀ 101(.
هم چنین، در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا نشانی ازسوی دولت ایران به یکی از 
اتباع اتریش بدون صدور فرمان آن اعطا شد. فرمان ها دستور پادشاه و سند و شناسنامۀ 
نشان بودند و نشان های بدون فرمان ارزش واقعی نداشتند؛ بنابراین، این فرد از وزارت 
خارجۀ ایران درخواست کرد فرمان اعطای نشان نیز صادر شود )استادوخ، سال 1323، 

کارتن 4، پروندۀ 2، سند شمارۀ 39(.
در سفر سال 1320ق/1902م مظفرالدین شاه به ایتالیا نیز به شوالیه پیترو زاک شی،2یکی 
از مسئوالن وزارت فواید عامۀ آن کشور که بر نظم و ترتیب قطارهای پادشاه ایران در این 
کشور نظارت داشت، نشان شیروخورشید درجه چهارم اعطا شد؛ ولی فرمان آن صادر نشد؛ 
بنابراین، این شخص در مکاتبه ای از محتشم السلطنه، وزیر امور خارجۀ ایران، صدور فرمان 

نشان را درخواست کرد )استادوخ، سال 1329، کارتن 47، پروندۀ 4، سند شمارۀ 10(.
دورۀ  در  خارجیان  به  نشان  اعطای  به  مربوط  مشکالت  مهم ترین  درمجموع 
افراط در اعطای نشان، کمبود نشان در  مظفرالدین شاه را می توان به بی ضابطه بودن و 

سفرهای خارجی شاه، و گاه تأخیر در صدور فرمان اعطای نشان دانست.

1. ارکان حرب؛ ستاد؛ این کلمه در دوران 

قاجار استفاده می شده است )معین، 1371، 

ج1، ص133(.

2. Pietro Zach chi
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نتیجه گیری
از دورۀ محمدشاه قاجار، نظامنامه ای برای اعطای نشان وضع شد تا اعطای نشان نظم و 
ضابطه ای خاص داشته باشد. این موضوع را می توان دال بر اهمیت نشان در مناسبات 
داخلی دولت قاجار با کارگزارانش و هم چنین روابطش با کشورهای خارجی دانست. 
به دلیل گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار، نشان های 
متعددی ازجمله نشان شیروخورشید مخصوص خارجیان به مجموعۀ نشان های دولت 
قاجار اضافه شد و نظام نامه ای برای نشان ها و اعطای آن ها تدوین شد. باوجود تدوین 
نظامنامه برای اعطای نشان های ایران در این دوره، بازهم اعطای نشان از ضابطه و نظمی 
مشخص پیروی نمی کرد؛ به گونه ای که این موضوع موجب آشفتگی و هرج ومرج در 

اعطای نشان در دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه شد.
نشان و اعطای آن، یکی از بخش های مهم سفرهای خارجی مظفرالدین شاه و حاشیۀ 
این سفرها را، تشکیل می داد. براساس اسناد آرشیوی، تبادل نشان در سفرهای خارجی بین 
هیئت حاکمۀ ایران و سران و صاحب منصبان کشورهای اروپایی توانسته بود در مناسبات 
ایران با کشورهای اروپایی تأثیرگذار باشد؛ چنان که یکی از مهم ترین موضوعات مکاتبات 
اداری میان ایران و سایر کشورهای اروپایی دربارۀ نشان ها و مسائل و حواشی مربوط به 
آن بوده است. گاه پیروی نکردن از قوانین مربوط به نشان عواقب سیاسی نامطلوبی برای 

ایران دربر داشت.
اعطای نشان هم چنین توانست در روابط فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی در این 
دوره نقش آفرین باشد. در سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا و پس ازآن، تعدادی از خارجیان 
اعطای نشان ایران یا به عبارت دیگر نشان شیروخورشید را از دولت ایران خواستار شدند. 
این خارجیان که عمدتاً از جایگاه سیاسی و اجتماعی باالیی برخوردار نبودند، عمدتًا 
با تقدیم هدایا و آثار فرهنگی و هنری خود به مظفرالدین شاه قاجار هم چون کتب و 
تألیفات درصدد جلب رضایت شاه ایران برای اعطای نشان بودند. انگیزه های اروپاییان 
برای دریافت نشان ایران متفاوت باشد؛ ولی درمجموع برخورداری از نشان ها باتوجه به 
درجه و اعتبار آن ها، افتخارات و امتیازاتی را برای صاحبان آن ها به همراه داشت؛ بنابراین 

برخورداری از آنان اهمیت داشت.
اعطای نشان به خارجیان ازجانب مظفرالدین شاه به ویژه در سفرهای اروپایی او را 
می توان دستاویزی برای جلب نظرِ موافق دولت مردان اروپایی به شمار آورد که درنهایت به 
بی ضابطه شدن و افراط در اهدای نشان منجر شد. نبود ضابطه در اعطای نشان به ویژه اعطای 
بیش از حد متعارف و معمول آن توسط مظفرالدین شاه از مهم ترین آسیب های اعطای نشان 
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در این دوره محسوب می شود. بی ضابطه بودن اعطای نشان های ایران و درنتیجه کاهش 
اعتبار آن ها در مجامع اروپایی حتی نگاه برخی از اصحاب مطبوعات خارجی را هم به 
خود معطوف ساخت. درمجموع، در سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه به دلیل نبود 
ضابطه در اعطای نشان، اعطای نشان بیش از حد متعارف، و هم چنین آشفتگی اوضاع 

سیاسی و اقتصادی ایران اعتبار نشان های ایرانی در محافل اروپایی تنزل یافت.
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