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چکیده
رامـو ،آنبـا متناسـب ویافتتوسعهچشمگیريبه صورتایرانخارجیمناسباتشاهناصرالدیندورةدر 
تأسـیس ازسـال 28منتقل شد،که خارجهاموروزارتبه،صدراعظمخصشودرباروظایفحیطۀازخارجی

صدراعظم مقتـدري  ؛ مصادف بودو صدارت امیرکبیر با آغاز حکومت ناصرالدین شاه این تحول،گذشت.میآن
شـت و بـه   ممالـک را در کارنامـه دا  هاي سیاسی اعزامی به دیگـر در هیأتها حضور موفق سالسابقۀکه خود،
آن تحقـق افکـار بلنـد   فرصتی براي،رچه عمر کوتاه صدارتگشکیالت امور خارجی کامالً واقف بود. ااهمیت ت

بـراي عرصـه تشـکیالت    يگرانقدرمیراث،نهادبنیان ي که او یافتگان و نهادباقی نگذاشت، اما تربیتبزرگ مرد 
دوراندرخارجـه اموروزرايیمعرفضمن،تحلیلیـتوصیفیروشبر پایۀحاضرمقالۀدر.بودخارجی ایران 

اسـاس بـر .یممی پـرداز آنهاهریک از وزارتدورانعملکردوشرایطبررسیبه،قاجارشاهناصرالدینسلطنت
قطبـی دومیـدان در،قاجـار عصـر دیوانیارکانسایرمانندنیزخارجهاموروزارتکهروشن شدتحقیقنتایج
جـز ،وزارتایـن منصـب سربرخانینحسمیرزاوخانسعیدمیرزاسختجدالوبودگرفتارانگلیسـروس
.نداشتدر پی حاصلیایرانخارجیسیاستناکارآمديوتباهی

واژگان کلیدي :
وزارت امور خارجه، وزیران،ناصرالدین شاهقاجاریه، 
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Email: mh.farokhi@mfa.gov.irکارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی و کارشناس وزارت امور خارجه. ١

در » دوره ناصــرالدین شــاهنقش و جایگاه وزارت امــور خارجــه در «:با عنواناستاز پایان نامه نگارندهمقاله حاضر استخراج
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي
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مقدمه
بــهفــر پــنج ن.ق1264سال تا زمان آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر در 

ایــن تکیــه زده بودنــد."امور خارجــه"بر مسند وزارت تازه تأسیس دوره هفتوزیر طی عنوان

اصــفهانی نشــاطالوهابعبدانتصابو.ق1236الحجۀدر ذيشاهفتحعلیوزارت خانه با فرمان

رکــز امــور توســعه و تم،هدفتأسیس شد.)1345(مهدوي،امور خارجهنخستین وزیردر مقام

جاتنامــهتحریــر«ی چــونوظــایفکــه بــود،"1الممالکیمنشی"تجاربی نظیر بر پایۀخارجی 

را بــر عهــده داشــت» مرمــوزهومکنونهاسرارجاتملفوفهومطاعهینآیقضافرامینوخارجی

با قدري توســعۀ وظــایف و افــزوده شــدن ."خارجیاموردفتر"نیزو)42: 1387خسروبیگی،(

وزارت امــور )91-93: 1384فلــور،(»خــارجیکشــورهايبــهایرانــینمایندگاناعزام«وظیفۀ

مملکــتمهمــات«شــامل او،ظایف وزیر و تشــکیالت زیرمجموعــۀوشرحپاي گرفت وخارجه 

جاتنامــهفرمــایشوتحریر«،»خارجهدولایلچیانوسفراامور«بود و»خراسانوآذربایجان

بــهکــهملفوفجــاتیفرمــایشوتحریــر«،»محــروسممالــکازخارجممالکاعیانوسالطین

طباطبــائی،(»مرقومــهمهمــاتتقــدیم«و»نــداردرجوعیوالیتیمعامالتومبارکهدفترخانه

چنانکــه بایــد خانه. عواملی چند موجب شد که سازمان و کارکنان و وظایف این وزارت)1339

، از ناصرالدین شــاهیشقاجار پهاي داخلی و خارجی دوران ها و کشمکشدرگیريتوسعه نیابد:

وداخلــیصحنۀهاي به سلطنت رسیدن محمدشاه در ایران و روس و درگیرييهاجنگمانند 

راخــود«، )الف1328(توکلیکه به نوشتۀنظیر حاجی میرزا آغاسی ییهاصدراعظمکفایتی بی

امورسایرلمثهمراایرانخارجیکارهايتماماختیاروپنداشتیمسیاستمداروعاقلبسیار

گذرانــدنبــرايکــهراکســیتنهــاخارجیاناوصدارتاواخرتاکهچنانکرد،خودبهمنحصر

وزارت امور خارجهکه درحالی، »بودحاجیشخص،کردندیمحسابواقعیمرجعخودکارهاي

.شدالممالکمنشیشاهفتحعلیعهددرکهبودکسینخستین،تهرانشمالدرنواقصبۀمردمازنواییخانقلیرضامیرزا.1



21وزیران امور خارجه در دوره ناصرالدین شاه

شــامل رســیدگی بــه اي از امورطیف گستردهدارعهدهانگلیسمانند،هاي بزرگ آن روزگارقدرت

در مقایسه .بوداتخاذ تصمیم جنگ و اشغال کشورهااطالعات،يآورجمعمستعمرات، جاسوسی و 

از عمــدتاً،نیــزبسیار محدود بود و همین میــزانایرانبا آن، وظایف و عملکرد وزارت امور خارجۀ

مور خارجــه صــرفاً مجــري اوامــر بــود. بنــابراشد و وزارت ت اتخاذ میجانب دربار و دستگاه سلطن

هــاي نماینــدگیتأســیسشــدند و خبــري ازگسیل میدگانی به دربار سایر دول مقتضیات، فرستا

طــی لحسن خان شیرازي کــه بعــدهاواابمیرزا،نمونهعنوانبهدایمی ایران نزد سایر کشورها نبود. 

1328توکلی،(نشستبر مسند وزارت امور خارجه ق.1254- 1264و نیز1239- 1250هاي سال

لقــبدریافتبا)،.ق1224(تهران،مجملرساندن عهدنامه، براي به تصویب)1390وجانی،مالف؛

ســرمنشــی(موریــهجیمــزبــاهمــراهایرانشاهرسمیسفیرعنوانبهفتحعلی شاه،از"ایلچی"

پور،؛ صــفی76- 1342:77شــمیم، (د.شــلنــدنعــازم) ایرانبهانگلستانفرستادهجونز،هارفورد

ایــراندرانگلیسمختاروزیرسمتبهکه،اوزلیسرگوراتفاقبه،ماههشتازپسو) 14: 1383

.)1345نوري،سعادت(د کرتركتهرانمقصدبهرالندن،بودهشدتعیین

گلستان امتیاز تأسیس مطابق عهدنامۀکه ها بود سال،روسیهمانند کشورهایی حال آنکه

هــاي فعالیــتســبببــه،دســت آورده و از ایــن راههبرا در شهرهاي مختلف ایرانکنسولگري

درايســفارتخانهروس، دولــت.نــدکــرده بودخــود نصیب اقتصاد کشور ، سود سرشاريتجاري

. )22: 1391،و معلمانزادهخسروي(داشتاسترآبادورشتتبریز،دریهایکنسولگريوتهران

نمــأموراپذیرشنحوةدر باب.ق1230به سال ،ویندیگر کشورها نیز مطابق عهدنامۀ کنگرة

در کشــورهاي یهــاي دایمــنماینــدگی)الف1328توکلی،(سیاسی نمایندگانتقدموخارجی

،مناسبات جهانیتحوالت و کشور در دورة قاجار باسرانییناآشنا.بودندتأسیس کردهیکدیگر 

1جــدولدر رها بــود.و تعامل بــا ســایر کشــوالمللیبینموجب دوري ایران از حضور در عرصۀ

ناصرالدین شاه ذکر شده است.سلطنتاز داران منصب وزارت امور خارجه پیشهدهفهرست ع
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شاهنیناصرالدازپیشخارجهاموريوزرافهرست: 1جدول

عمجموپایانشروعوزیر امور خارجهنامردیف
123612393میرزا عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله اصفهانی1

1239125011میرزا ابوالحسن خان شیرازي2

125012511میرزا علی، پسر قائم مقام فراهانی3

125112543میرزا مسعود انصاري گرمرودي4

125412628میرزا ابوالحسن خان شیرازي5

126212653روديمیرزا مسعود انصاري گرم6

بیان مسأله و روش تحقیق
شامل رفت و آمد مأموران خارجی به ایران و گسیل نمایندگانی ،گسترش روابط سیاسی

مقــیم خدمات کنسولی به اتباع ایرانــی ، توسعۀدولت ایران به سایر کشورها و از سوییاز جانب 

سلطنت ناصرالدین ر آغاز و ادامۀرت امور خارجه را دنهاد وزادر شهرهاي مختلف جهان، توسعۀ

کانــال برقــراري عنــوانبــهگردد. ارتباط مستمر اعضاي این نهاد بــا دول بیگانــه شاه سبب می

شــخص اول ،و در نتیجــهایشان می کندتوجهی نصیب درخورجایگاه و شأن ،مناسبات رسمی

رجــه اهمیتــی خــاصاي وزارت امــور خا، براستمند خارجی عالقهنیز، که خود به امورمملکت

شود.میقائل

طیــر وزارت امــور خارجــه در دورة داران منصــب خمعرفــی عهــدهبــه،حاضرپژوهشدر 

وزرايعملکــردودوران وزارتشــرایط«اینکــه و سلطنت ناصرالدین شاه پرداخته خواهد شــد

آغــاز، ز اینکه شاه جوان قاجار اچه» است؟بودهچگونهسلطنت ناصرالدین شاهدورةخارجهامور

.بوداین منصب را همراه با مالحظات فراوان به رجال آن دوره سپرده تجربگی،با وجود بی 
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اي و برخی اســناد دســته اول مرکــز اســناد و گیري از منابع کتابخانهحاضر با بهرهمقالۀ

فرعی زیــرتبه سؤاالمی پردازد واصلی پژوهشپرسشبه تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

:دهدمیپاسخ نیز

شــاه چــه ســلطنت ناصرالدینبه منصب وزارت امور خارجه در دورةافراد دست یافته . 1

؟هایی داشته اندویژگی

چــه بــوده وزارتدورةدر یک از وزراي امــور خارجــه هرچشمگیرعملکرد و اقدامات . 2

؟است

بحث اصلی
تجربه هايکه خود ،صدراعظمعنوانبهامیرکبیرناصرالدین شاه و انتصاب در آغاز سلطنت

کشورشئونکلیهدراصالحاتموازاتبهمحوله به خارج از کشور داشت،هايیتمأمورموفقی در 

از جملــه .)1345مهدوي،(ه شددادصورتیوسرنیزخارجهاموروزارتسازمانبه،ويدستبه

روســیهسفر بــهطیالسلطنه نایبفرزندمیرزاخسروهمراهیحضور در هیأتتجربه هاي امیرکبیر،

.بودگریبایدوفشدنکشتهسبببهنیکالتزارازیعذرخواهبراي.ق1244شوالدر

ووي.شــدآشــناهــاروستمدنیهايددستاوربانزدیکازسفر،نخستیندرکبیرامیر

جدیــد،مــدارساز،رزبــورگپتومســکوتفلــیس،دراقامتمدتدرایرانیهیئتاعضايدیگر

.کردنددیدنروسیهعلمیوفنیمؤسساتودانشگاههاها،خانهکار

همــراهبــهسالایندروي:دادروي.ق1253شوالدرروسیهبهامیرکبیرسفردومین

محمدشــاه را بــهتا تهنیــترفتایروانبه،سرپرست هیأتعنوانبهولیعهديازمیرناصرالدین

. ابالغ کنندکرد،میدیدارشدهتسخیرتازهالیاتوازقفقازدرهنگامآنکه در،اولنیکالي

حضور وي داشت،العادهفوقبینش امیر نسبت به امور خارجی اهمیت مأموریتی که در

تعیین حدود مرزي در بابمذاکره کنندهنظامیـ سیاسینفرة200سرپرست هیئتعنوانبه
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چهــار ســال مــذاکرات از نزدیــک. پــس استق.1259-1263هاي سال، میانایران و عثمانی

م ایران به رسمیت شناخته الروم دوم حقوق مسلّهَارزنعهدنامۀدر، سرانجامفرساطاقتسخت و 

دوران سراســر يهاعهدنامــهمــذاکرات و آمیزترینیــتموفقوجزآن را می توانبه جرأتوشد

.)31: 1389بیرجندي،علیزاده(دانستیهقاجارسلطنت 

: فهرست وزراي امور خارجه در دوره ناصرالدین شاه2جدول
مجموعپایانشروعوزیر امور خارجهنامردیف

126212653میرزا مسعود انصاري گرمرودي1

126512672امیرکبیر با نیابت میرزا محمدعلی خان شیرازي2

126712681میرزا محمدعلی خان شیرازي3

1268129022عید خان مؤتمن الملک انصاريمیرزا س4

129012977حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله5

129713014میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاري6

130113032گزلوي همدانیمحمودخان ناصر الملک قرا7

130313052یحیی خان مشیرالدوله8

130513149میرزا عباس خان قوام الدوله9

میرزا مسعود انصاري گرمرودي
.ق1264در نخستین صدراعظم ناصــرالدین شــاه قاجــارعنوانبهامیرکبیر مقارن انتصاب 

،نیــزپــیش از آن. وي را بر عهده داشتي منصب وزارت امور خارجه دمیرزا مسعود انصاري گرمرو

از مرگ میرزا پسمدشاه بود و وزیر امور خارجۀ مح.ق1254تا 1251از ،سالهسهايدورهطی

امیرکبیر وي را .)الف1328توکلی،(شد وزیر امور خارجه . نیزق1262درشیرازي خانابوالحسن
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اینغیرمتوالیسال7مدتبه).ق1265(مرگزمانتاو اوکردبر مسند وزارت امور خارجه ابقاء 

.داشتعهدهبررامقام

شهرســتانآذربایجــانرودگرمهمحالازاشلققریۀمتولد،گرمروديانصاريمسعودمیرزا

عمومیفراخوان،آنمتعاقبوقاجارشاهفتحعلیباکبیرناپلئوننگارينامهماجرايازپس،میانه

تحصــیلقصدبهباشند،مسلطانگلیسییافرانسهزبانبهکهافراديجذب و استخدامبرايدربار

.پرداخــتفرانسهزبانتحصیلبهکشیشاننزدآنجادرودکرحرکتارومیهطرفبهفرانسهزبان

ۀواســطبــهبه برخی امور مربوط به ترجمه بپردازد، آنگــاهشاهفتحعلیدرباردرشد موفقسپس

تبریزدرولیعهدمیرزايعباسشاهزادهمستوفیسمتزبان بهپنجبرتسلطوعالیتحریروانشاء

امیرنظــاممحمــدخانزیردســتمنشیانازیکیعنوانبهاز آنپس.)1387نائبی،(شد برگزیده

رســید، کــه "اســتیفاء"مرتبۀبهوآمدتهرانبه،محمدشاهسلطنتآغازبا. پرداختکاربهزنگنه

ربــراخارجــهدولوزارت.ق1251درصــدارتبدودرآقاسیمیرزاحاجیمقام قابل توجهی بود.

صــدارتدورانسراســردرخــارجیامــورتمــامگرچهانهاد؛روديگرمانصاريمسعودمیرزاهدةع

.بودسمتایندارعهده.ق1254سال تاوزارتاولدورهدروي. شدمیرجوعويخودبهحاجی

دولوزارتمقامدوبارهمسعودمیرزا.ق1262درخانابوالحسنمیرزاحاجیپس از مرگ 

.)الف1328توکلی،(بودباقیمقامهمیندر1265الثانییعربدرعمرپایانتاویافتخارجه

خانمحمدعلیامیر کبیر و میرزاخانیتقمیرزا 
خارجــهامورصدارت،شغلضمنامیرکبیرگرمرودي،انصاريمسعودمیرزامرگازپس

خانابوالحسنمیرزاحاجیخواهرزاده-شیرازيخانمحمدعلیمیرزاوگرفتعهدهبرخودرا

خارجهدولوزیرخانمحمدعلیمیرزا1267رمضان19در.)همان(داشترااویابتنمتسِ-

بــا و در واقــع همــۀ امــور،بــودسمتایندارعهده1268الثانییعرب18درعمرپایانتاوشد

گرفت.میهماهنگی و درایت امیر صورت 
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از نــو ر خارجه وزارت امو) .ق1264-1268(امیرکبیرصدارتدوراندرتوان گفت که می

کرد و ساختمانی براي آن در نظر گرفــت. از انتخابخودراآنپرسنلنخستینيوبنیان شد:

صــورتبــهتــذکرهصــدور. یافــتمنظمینسبتاًاین نهاد تشکیالت«و اصدارت ةسویی در دور

نخســتینکــه.ق1268در. یافــتجدیــدينظمسیاسیمکاتباتضبطوثبتودرآمدمرتبی

وپترزبورگســن،اســالمبول(روزآنجهــانبزرگهايپایتختدرایراندایمیهايهسفارتخان

واوضــاعوخــودمأموریتحوزهازشدندموظفایرانسیاسینمایندگانیافت،تأسیس) لندن

وبفرستندخارجهاموروزارتبهمنظمطوربهوکنند تهیهصحیحیاطالعاتایراناتباعاحوال

.)256:1350مهدوي،(»بگیرنددستورمرکزازامورجزئیاتبارهدر

سیاست خارجی امیرکبیر
رغمبه ودر آورد انگلیسوروسبامناسباتانحصارازرادولتسیاسیروابطامیرکبیر

مســائلدرامیــر.دکــرمعطوف) آلمان(پروسواتریشوآمریکابهراخویشتوجه،دوهرنظر

بودحساسبسیار،نمودمیجلوهآندربیگانگانچشمدرحکومتشوکتوعظمتکهخارجه

زمینــهدرقــراردادیــکوکنســولگريقــراردادیــکاوبر همین اساس.)1391زاده،خسروي(

.)122-123: 1383،حقانیو فقیهنجفی(منعقد کردآمریکاباکشتیرانی

دستگاه اطالعاتی امیرکبیر
اطالعــاتیدســتگاه. به کار بــردتوجهیقابلکوششزنیاطالعاتیامورانتظامامیرکبیر در

يهادستگاهمجموعهعملکردبرنظارتبرعالوهیافت،شهرتهم"امیرمنهیان"بهکه،امیرکبیر

ورجــالارتباطــاتنیــزوایــراندرخارجیــانکنتــرلبهمربوطاموردر،داخلیدوایروحکومتی

بسیاريکهشدمیگفته.بودفعالنیزغیرهوخارجیهايسفارتخانهومحافلباایرانیدولتمردان
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محرمانــهاطالعــاتواخبارتهران،درخارجیهايسفارتخانهایرانیکارکنانودبیرانمنشیان،از

.کردندمیگزارشامیرکبیربهراهاسفارتخانهدرون

راانگلــیسوروسهــايســفارتخانهنگرانــیموجباتحديبهامیرکبیراطالعاتیدستگاه

خودمتبوعيهادولتازمضاعفیاطالعاتیومالیمنابعآن،بامقابلهبرايآنانکهبودآوردهفراهم

درمبلغی: «بودکردهاعالمتهراندربریتانیاوقتمختاروزیر،شیلکلنلجملهاز. شدندخواستار

هیئــتنیــازموردوالیات،درچهوتهراندرچهامیر،جاسوسانشناختنبرايلیرهسیصدحدود

.)1390،]نابی([»باشدضروريوبجامبلغیچنینصرفرودمیتصور. باشدمینمایندگی

فرجام امیرکبیر
ســخن بــه میــان امیرکبیــرازپهلــودویلحنباانگلیس در کتاب خودوزیرمختار،شیل

خواهدمیرامملکتصلحتمندارد؛ماديشهوتودوستیمال:بارة او نوشته استآورده و در

غرض،بهمشحونومزاجتندمرديهمهاینبااما،زندمیاصالحاتبهدست،یابدمجالاگرو

رويوگیــردمیراانگلیسطرفندرتبههاست،روسمخالفآنکهبا. استلجاجتوسوءظن

.)1384رضائی،(بکاهدهاسفارتخانهنفوذازاستدرصددرفتههم

در،شــاهناصــرالدیننــادانیوعلیامهدونوريآقاخانامثالدشمنی، به سببسرانجام

تمــامازونظــامامــارتازمحــرم25دروعــزلصــدارتازنخستامیرکبیر1268محرم20

بــاردوشاهناصرالدینپس از آن،.دشتبعیدکاشانبهبعدروزچندوبرکنارنیزدولتیمشاغل

دیگر1268سالاالولربیعبیستمدرامابود،کردهباطلسپسوادرصراامیرکبیرمرگحکم

دربــاردرامیرکبیــرمخالفانزیرا،شدگذاشتهاجرابهتمامسرعتبافرماناین. بوداقدامآمادة

وشــاهناصرالدینفرمانبهامیرکبیرسرانجام.)همان(دهدرأيتغییردیگربارشاهترسیدندمی

رســیدحقلقاءبهکاشانفینحمامدرالدولهحاجببهمعروفيامراغهانعلیخحاجدستبه

.)124:1382(نجفی و فقیه حقانی، 
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درکهخارجهاموروزیرخانمحمدسعیدمیرزامخصوصمنشیومترجم،الدولهممتحن

میــرزا: «نوشــته اســتدر کتاب خاطرات خــود کرد،میپرستاريويازمیرزاعمرآخرروزهاي

بــاراســخنخویش،عمرآخرروزهايدرکشوراوضاعازانتقادهایشوهاگالیهدردسعیدمحم

یــکوبــودنشــدهکشــتهامیرنظامخانتقیمیرزامناستاداگر: بردمیپایانبهنکتهاینذکر

رسیدهجاییبهمملکتاینیحتمل،کردمیجوییکنارهدولتکارهايازشاهناصرالدینچندي

افسوسولیبود،امیدي؛شدندمیکشیدهرشتهیکبهتسبیحهايدانهمثلهمگیءاوزروبود

.)292: 1353، ممتحن الدوله(!»افسوس

: دوره اول وزارتمیرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاري
اموروزیرخانمحمدعلیمیرزامرگونوريآقاخانمیرزاصدارتوکبیرامیرعزلازپس

انتصــاببــراينــوريآقاخــانمیــرزاعلی رغم کوشــشومعزولخانِیتقمیرزاتوصیۀبا،خارجه

مــؤتمنبــا لقــب.ق1268الثانییعربدرخان سعیدمیرزاالملک،نظامخانکاظممیرزا فرزندش

نشــانوحمایــل.ق1269در.شــدخارجــهوزارتکفیــلیعنیخارجهمهامدبیر،خانیو الملک

"جناب"لقب ودشمعرفیخارجهوزارتبهرسماً.ق1269الثانییعربدرودریافت داشتسرتیپی

داشــتعهــدهبــرراســمتایــنمتــوالیســال21ازبــیش.ق1290ســالشعبانتاوي. گرفت

گرمــرودي،اشــلقیانصــاريمحمدســعیدمال:به نوشتۀ افشار.)20و 27: 1365الدوله، (ممتحن

از- انصــاريحمــداهللاموالنــانوادگــانازوانصــاريســلیمانمیرزاپسر،الملکمؤتمنبهمعروف

برايعلمیمقاماتبهوصولازپسوي.متولد شد.ق1231درـصفویهسالطینبزرگمرشدان

،بــوداوعمــويپســرکــه) خارجهاموروقتوزیر(مسعودمیرزابهخارجهاموروزارتدراستخدام

،تومــانامیــرمحمــدخانتوصیۀ او را بــه ،تحریراتدراستخدامبراي،مسعودمیرزا. نوشتاينامه

اشتغالبابود. شدهارجاعويبهآذربایجانخارجهبهمربوطکارهايکهکندمی تبریزبیگلربیگی
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مــرگازپــس. دکنــمیتحریــرراويدستوراتوگرفتهقرارخانیتقمیرزاتوجهمورد،تحریربه

.)15- 20(همان: آمدتهرانبهآذربایجانازشاهینناصرالدوخانتقیمیرزاهمراهشاهمحمد

درتهــران،درپادشــاهیتخــتاشــغالوولیعهدنشینتبریزِركتَهنگامشاهناصرالدین

میــرزا.خوانــدفــراخــدمتبهراويویددسعیدمالزیبايخطبهايیضهعرباسمنجروستاي

پایتخــتهــاينزدیکیدرراويرفــت وقرار گامیرکبیروثوقواعتمادموردبسیارمحمدسعید،

ورمــزدفترریاستامروزاصطالحبهو»خاصهرسائلمنشیومکتومهاسرارکاتب) «آبادیافت(

میرزا[اورسید،صدارتبهکهخانمحمدتقیمیرزا، فرهادمیرزانوشتۀبه. دادقرارخودمحرمانۀ

ناصــرالدیندعوتبا. دآورفراهمارويترقیوپیشرفتموجباتوکشیدپیشرا] محمدسعید

فرمــانبــه.ق1268در. درکــرشــدزودیلیو خآغازراگريمنشیکاردربار،بهراهیابیوشاه

بــهوگرفــتعهــدهبرراخارجهاموروزارتکفیلدبیريوشدنائلخانلقببهشاهناصرالدین

. گردیدملقبالملکمؤتمن

در این زمینهامیرصدارتآخرروزهاي1268محرم11مورخۀاتفاقیهوقایعروزنامۀدر

راخودقلمیراستوصداقتمحوّلهخدماتدرمحمدسعیدمیرزاکهازآنجا: «استآمدهچنین

ورازداريوامانتصفتبهوخاصهرسائلتحریرخدماتمصدروداشتهمباركپیشگاهمشهود

)44:1387(ابوالحسن، ».آمدرافرازسالملکیمؤتمنلقببهگشته،موصوفدرستکاري

را... هرگــاه«: سخت پشتیبانی می کرد و در بارة او گفته بــودالملکمؤتمناز کبیرامیر

مــذهبیامــاکنومســاجددرنیافتیــد،راالملــکمؤتمنهرگاهوبجوییدهامیخانهدرنیافتید،

)1387ی، ب(نائ».بگردیددنبالش

حفــظ روابــط اتحادیــه و «از جملــه زارت امور خارجــهمیرزا سعید خان برخی تکالیف و

1.رساندبه توشیح ناصرالدین شاه میرا»مراودات دوستانه میان دولت علیه و دول هم عهد

1به سند شماره ید. بنگر1
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ناصــرالدین شــاه،صدراعظمدومیناعتمادالدولهنوريآقاخانمیرزاتبعیدوعزلازپس

نمیــادرراکشورامورادارةولیتمسئق. 1275سالدر،دکنتعیینبی آنکه دیگر صدراعظمی 

بهراامور خارجهوزارتو )1364:244نوري،سعادت(دکرالتأسیس تقسیمجدیدوزارتخانۀ6

وظــایفشــرحوزراءازکــدامهــرکــهشــدایــنبــرقراروسپردالملکمؤتمنسعیدخانمیرزا

،تــاریخایــناز. شــدچنــین نیــزوبرســانندشــاهصــحۀبــهوتنظیممشروحاًراخودوزارتخانۀ

.: الف)1328(توکلی، دندکرمدونراخودوظایفامور خارجهوزارتازجمله،هاوزارتخانه

وزارت امور خارجه حوزه وظایف،دیگر وجود نداشتاعظمبا توجه به اینکه مقام صدارت 

محمــدخانشــاه،.ق1282ســالنــوروزدرآورد.دستبهچشمگیري و استقالل یافت گسترش 

اعظــموزیــریعنــیصــدارتمــرادفمقــامیبــه"اعظمسپهساالر"جدیدلقببارادولوارقاج

دومباربراي،ناچارشاهوگرفتشدتهایناآرام،سپهساالراعظمیوزیرزماندر. کردمنصوب

کــردبرقــرارراق.1275-1282هاي ســالدورانپیشینترتیباتواعالمیملغراصدارتمقام

.)]تابی[نیا،(معزي

بی.ق1284سالازالممالکمستوفیخانیوسفمیرزا،مالیهوزیر،سپهساالرعزلازپس

، که نمی خواست همۀ قدرت در شاهناصرالدین.شدگماشتهکاربدیند،باشصدراعظمرسماًآنکه

قســمتشــشبهراکارها«،دستخطیبا صدور.ق1283دردست صدراعظم تمرکز داشته باشد،

»اوقــافووظــایفوزارتوعدلیــهوزارتمالیه،وزارتجنگ،وزارتخارجه،وزارتاخله،دوزارت

.واگذاشترجالازیکیبهرایکهروکردتقسیم

.ق1288ســالتــاوشدگیالنحکمرانسمتحفظبا.ق1286سالدرالملکمؤتمن

بــه)2ســندنــک بــه (تییادداشدرخارجهاموروزارت.)1387(نائبی، بودسمتایندارعهده

گــیالنبهراشاهناصرالدینهمراهبهخارجهاموروزیرسفرتهران،مقیمخارجیيهاسفارتخانه

از السابقفیکماهاسفارتخانهآناموراتبهرسیدگیکهکردخاطرنشانودیرسانآناناطالعبه

.رسیدخواهدانجامبهخارجهاموررتوزاطریق کارکنان
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یفراهــانی (عظمــت رابــه صــد1288شعبان 29در سپهساالر خانینحسیرزامبا انتصاب 

حضــور ۀسال20سوابق ه واسطۀ)، میرزا سعید خان که با روحیات و عملکرد وي ب79: 1375منفرد، 

ســرانجام.برخاســتمخالفــت از همــان ابتــدا بــه یپلماتیک آشنایی کاملی داشت،ديهایتمورأدر م

قــدسآســتانیــۀتولنایــبمقــامدراووافتــادمــؤثرســعید،میــرزاضــدبرسپهساالرهايسعایت

ويیــارانازجمعــیشــاهولــی،)47: 1387ی،ابوالحســن(شدتبعیدمشهدبهمحترمانه،)ع(رضوي

.)50ان: (همداشتنگاهحساسمشاغلسربروزارتخانهدررارئیسمحمدمیرزانظیر

میرزا حسین خان سپهساالر
بــهتحصــیلبــرايکبیرامیررا،قزوینیخاننبیمیرزافرزند،خانحسینمیرزاحاجی

هاســالويپــدرشــد.آشــناعربــیوفرانسويهايزبانبا،بودباهوشچونوفرستادفرانسه

هــايدانشمقدماتريفراگیازپسمیرزا حسین خان.داشتبرعهدهراعدلیهخانۀدیوانامیري

براي.ق1255دروآموختریاضیعلموفرانسهزبانرفت ودارالفنونمدرسهبهزمانمتداول

کارهــايوکالت،فرانسهازمراجعتازپسوي.شدسپردهالکتابملکباقرمیرزابهمنشیگري

احمــدي، (طــاهرشــدوظیفــهانجــاممشــغولخارجهاموروزارتدروگرفتبرعهدهراپدرش

1384 :9(.

میــرزاوزارتدورةدرو.ق1267در،کبیــرامیــرصــدارتدوراندرخــانحسینمیرزا

امــورکارپردازيمأموربمبئیکنسولگريدرامیرسويازحکمیطیگرمروديانصاريمسعود

بــهانتصــابدر حکــمامیربود.در این مقامسال3و نزدیکشدهنددرایرانرعایايبازرگانی

وتجــار[آنهــاازتــوقعیوطمــعمطلقاًبوده،محترزرشوهوتعارفگرفتناز: «وي توصیه کرد

)53:1383(نوري، »....ننماید] بمبئیمقیمایرانیان

بازگشــتایــرانبــههنگفتیثروتبابمبئیاز.ق1270دریتمأمورسال3ازپسوي

وزیــرخانسعیدنوري و میرزاآقاخانمیرزاصدارتزمانیعنی.ق1271سال در .)53(همان: 
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ســال4وشــدتفلــیس مأموریــتعازمقنسولیجنرالخان با سمتمیرزا حسینخارجه،امور

.)54(همان: بودسمتایندارعهده

اسالمبولتیمأمورمیرزا حسین خان در 
مختــاروزیــرنــوري،آقاخــانمیرزااواخر صدارتق.1275خان درحسینمیرزاحاجی

درسلکودخواندنفراتهرانبهاسالمبولازاو راموقتاً.ق1280درسال.شداسالمبولدرانایر

درخــانحســینمیــرزاحاجی.بازگشتاسالمبولبهدوبارهوآمددردولتیدارالشوراياجزاي

درباربهسفیرکبیريسمتباومشیرالدولهلقبباوشدفراخواندهطهرانبهدیگربار ق.1285

بعیتاتتذکرة،ويسفارتزماندر. ماندباقیسمتایندرق.1287سالتاوبازگشتمانیعث

سال با 10میرزاحسین خان مشیرالدوله. رسیدمیفروشبهعثمانیلیرةهزاردویستبه،ایران

مشــاور. مانــدآنجــادرســفیرکبیريرتبــۀبادو سال نیزاسالمبول ودرایرانوزیرمختارسمت

.)54-55(همان: بودآملیهندوییخانقربانحاجسپهساالر،بهفردتریننزدیک وحقوقی

، افتــادعالیــاتعتبــاتبــهســفرفکــربــهشاهینناصرالدکه.ق1287الثانیيجماددر

مهیاراشاهسفرتمهیدات،داشتعثمانیدرباردرممتازي کهموقعیتازاستفادهبایرالدولهمش

عتبات،زیارتازپس.پیوستاوبهکرمانشاهدر،شاهینناصرالدازاستقبالبراينیزخودوکرد

واوقــافوعدلیهوزارتبهرااوشاه1287رمضان29دروبازگشتایرانبهشاهینناصرالدبا

.)9:1384(طاهراحمدي، گماشتوظایف

میرزا حسین خان صدرات 
مرمرتختتاالرعامسالمدرشاهرالدینناصعلی(ع)،امامتولدروز1288رجب13در

جدیــدفنــونودانشازآنماندگیعقبوقشونةباردرکوتاهیسخنانپس از گلستان،کاخ
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سپهســاالر «او را وبــردنام»دانقاعدهصدیقدولتخواهنوکرنفریک«عنوانبامشیرالدولهاز،رزم

جامــۀ صــدارت 1289شــعبان29دربعــداندکی. دادقرارجنگوزارترأسدروخواند» اعظم

یهایمخالفتدر این مقام،وياقدامات. کردواگذاراوبهرادولتادارةوپوشاندويبرنیزراعظمی

.)79: 1375(فراهــانی منفــرد، او را عــزل کــردشــاه1290رجــب 20در آورد و سرانجامپیدر

شــعبان18در،مــاهیــکنزدیــکازپــسولیشد،فرستادهگیالنحکومتبهمعزولصدراعظم

.)10: 1384(طاهراحمدي، خواندفراتهرانبهرااوشاه1290

خارجهاموروزارتسپهساالر در منصب 
با فراخوان شــاه بود،شدهعزلصدارت، که ازاعظمسپهساالرخانحسینمیرزاحاجی

وزیــرشاه،دستخطموجببهشوال20ردبعدماهدوورسیدپایتختبه1290شعبان20در

دســتجنگوزارتبهاعظمسپهساالربا عنوان1291در شوال سال بعدیکوشدخارجهامور

بــهپاسخدرسپهساالرو شودمیجویارااونظرانتصاب،ازپیششاه.)60: 1383یافت (نوري، 

:داردمیبیانشاه

مبــاركِدســتخطزیــارت. شــوممبــاركهمــایوناقــدسجواهرآسايپايخاكقربان«

حقیقیمردةاینعیسوياعجازمثلاستشاهدخداوند-فداهروحنا-شاهنشاهیمطاعِجهان

وشکســتهدلودســتباچنانکهآورد،وجودصحرايبهعدمواديازمجدداًودادتازهجانرا

ناقابــلجانهزارمرتبهداوندخ. شدمنگاريعریضهمشغولبرخاسته،بسترازفوراًشده،خردتن

بــهوگردانــدفداهروحناهمایونیقدردانمسعود،وجودتصدقبهرامقداربیذلیلزادخانهاین

وحقــوقســلبشــعور،عــدموفهــمنقــصبابــتازکهرااشخاصیسازدگرفتارخداوندلعنت

دارم،میعرضهاعتقاديروازواهللاکهنمایندمیفداهروحناشاهنشاهیمقدسوجودازقدردانی

درارادتوصدقبهقدمیکهرکس. ندارمسراغکسیهنوزهمایونیحقوقبهمسکونربعدر

صــدازوفرمودیــدرفتــاراوباعطوفتومرحمتبهقدمدهاقالًکرد،حرکتمباركپايخاك
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اقتضــامباركمیلکهمقامیهردرامزندهتاتاهللاباهللاواهللا. فرمودیدملوکانهاغماضاوخطاي

يهــامرحمتشــاکرومبــاركوجودفدایی... دارندنگاهمقامآندرراکمترینبندهکهفرماید

مرحمتــیخارجــهوزارتمســندکــهدارممــیعرضــهورزیــدهجســارتلهذا... بودخواهمسابقه

بهمباركيرأهکحاال... کردنخواهمراتجاوزخیالابداودارمقبولتشکرکمالباراهمایونی

ملوکانه،اوامرجنبدرهمزادخانهفدويواستگرفتهعالقهفقرهاینبههمایونیطبعصرافت

وذلیــلفــدويناقابــلجــانخداونــد... ندهیدراهمبارکتانخاطربهتزلزلدیگرصرفم،اطاعت

.)59-60ان: (هم»آمینثمآمین. نمایدمباركخاکپايقربانبهرا] تبعیدي[نفیزادخانه

، ورزیــدمنصب از هــیچ کوششــی دریــغ نمیاین رضایت شاه در جلبسپهساالر در گرچه

» قاجارجهانداريوسلطنتصدمسالاواخر«آن با تقارنتدارك مراسم جشن تولد شاه و مانند

ازراسپهســاالریکبارهشاه1297شوالنیمۀرد،از دوران وزارتپسسال7اما، )3سندنک به (

امــوروزارت.)10:1384(طاهراحمدي، فرستادقزوینحکومتبهرااووکردکناربرشاغلمهمه

مقامازراويعزل،ایرانخاكمقیمسفرايبه1297شوال8در)4سند(یادداشتیدرخارجه

رسانید.اطالعبه»چندمقتضیاتمالحظهبه«بنا خارجهاموروزارتوسپهساالري

قتــلتســلیتبــرايهیئتــیهمــراهبهشاهسويازسپهساالر1298الثانی ربیع12در

(همــان: شــدفرســتادهروســیهبهجدیدامپراتورجلوستهنیتوروسیهامپراتوردومالکساندر

وخراســانامــورتصــديبــرايشــاهحکمبه1298شعباندریه،روسازبازگشتازپس.)10

در1298ذیحجــه21درسپهســاالر. شدمشهدرهسپاررضويقدسآستانتولیتوسیستان

خــودبــرايشــهرآنبــهورودهنگــامدرکهايمقبرهدرودرگذشتسالگی57سندرمشهد

.)11: (همانشدسپردهخاكبهبود،ساخته
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د خان مؤتمن الملک انصاري: دوره دوم وزارتمیرزا سعی
و اقــدامات ق.1297-1291هايســالدرخراســانبــهسعیدخانمیرزامحترمانۀتبعید

و را آشــفته کــردخارجــهامــور وزارتتشکیالت،خانملکممیرزاوسپهساالرخانحسینمیرزا

: 1387(ابوالحسنی، رفت بر باد میرزا سعیدخان مؤتمن الملک سالۀین چندزحماتبدین گونه

سرپرســتیوخوانــدفراتهرانبهمشهدازراسعیدمیرزاشاه،ناصرالدین1297شوالدر.)47

ایــندر.ق1301درمرگهنگامتاسال و4مدتبهبارایناو،وبه وي سپردراخارجهوزارت

.)47د (همان: مانباقیسمت

ســعیدخانمیــرزا: «آمــده اســتچنــین،)1297القعدهيذ(شاهناصرالدیندستخطدر

خــودزمانماسلطنتایّامدرودادهخوبامتحاناتخدمتموارددرهمیشهکهالملک،مؤتمن

رضــامنديکمــالموجباوکفایتودولتخواهیپیوستهوگذرانیدهبزرگخدماتتصديبهرا

بــهکــهفرمــاییممیمنصوبخارجهامورهجلیلوزارتبهمجدداًاوقاتایناست،بودهماخاطر

کــهطورهاآنکند،اداکامالًراتکلیفاینوظایفخود،کاملاحاطهواطالعاتسوابقاقتضاي

اهــمّوعمــدهشعبهایناست،معهودومجرّبماپیشگاهدرالیهمعزّيکفایتوبصیرتمقامات

.)50ان: (هم»1297ئیللويالحرامه قعدذيشهر. داردانتظامقرینرادولت

امــوروزارتبــهخانسعیدمیرزامجددتصديازپسخارجهاموروزارتاوضاعبیاندر

افزایشبرمبنیبغداددرایرانوقتکارگزاردرخواستبهپاسخدرويکهاينامهذکرخارجه،

: استمفید،نوشتمیمواجب

مملــوك،اجــزاينفــرســهدوجز] .ق1268[نهادمقدمخارجهوزارتبهمنکهروزي«

اجــزايازدولــترجالاغلب] ق.1291[گردیدمخراسانمأمورکهروزيونبودمیاندرکسی

کــهداشــتعدیدههاينویسندهوجزءوکلمأمورنفرهزاراقالًعالوهبه،]بودند[خارجهوزارت

بنــاکــهبینمیمــ] ام[کردهمعاودتکهامسال].... [داشتندنامیونانمراتبۀقدرعالیکدامهر

خــدا.اممانــدهســرگردانوحیرانآناصالحدرکهطوريبهگردیده،پریشانساکنینشوویران
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خیــالکــهطوريبهبخواهــد،خداونــداگــر. شودفوت] اي[دقیقهگذارمنمیخودمقامدرکهداندمی

االوشــد،خواهنــدآبــادههمبازرساندمايدرجهبهراکاروفراهمرااسبابشدارم،رابناآنتجدید

هــاتنگیدلجمیــعرفــعخدافضلبهکهامیدوارمکنیدصبرچنديلمشیته،مانعالونقصانهالزاد

.)47(همان: ]»ق.12[98شعبانشهر8فی. بنویسمچهزیاده... .ننویسیددیگربشود،

ســفرايموقــعبــیتقاضــاهايوتمناهاوکاغذهامقابلدرخانسعیدمیرزاکهاندگفته

یــاردقافیه بــود و ســخنی دروسجعازآکندهپاتاسرمی نوشت که"یرسمکاغذ"،خارجه

خارجــهامــوروزارتنظامنامۀاولینکهبوداوزمانهمچنین دربه میان نمی آورد. تقاضاقبول

.)49(همان: شدتنظیم

:کردبه سه دسته  تقسیمتوانالملک را میکلی اقدامات شاخص میرزاسعید مؤتمنبه طور 

.خارجهامور وزارتتشکیالتتوسعۀودهیسازمان-1

.سیاسیهايمأموریتاجرايبرايمستعدرجالپرورش-2

.خارجیهايقدرتتحکموفشاربرابردرایستادگی-3

االولجمــاديششــمشــنبهسهروزگرمرودي،انصاريالملکمؤتمنمیرزا سعید خان 

بــه) ع(رضــاامــامحــرمدروصیت،طبقوبستفروجهانازشمچسالگی71سندر1301

.)1387(نائبی، شدسپردهخاك

همدانیگزلويارقالملکناصرمحمودخان
: 1365الدولــه،همدان (ممتحنيگزلواقریفۀخان، از بزرگان طااهللاپسر فضلمحمودخان 

پس از پدرش بــه او.)1392بیگی، (علیبه دنیا آمد.ق1244-1245هايحدود سال، در )60

منصوب باشیآجوداننیابتبهشاهناصرالدینحکومتابتدايدرویدرسزلوگاقرفوج یسرهنگ

وزارتبه عضــویتقزوینیعضدالملکهمراهه بالملک،مؤتمنخانسعیددر دوران وزارت. شد

رزبــورگپتبهانیرایراول سفیبناعنوان ه ب.ق1269سالدرآمد. محمودخاندرامور خارجه
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مختار یرعضدالملک وزینمحمدحسیرزابا احضار م.)60: 1365، الدولهممتحن(یت یافتمأمور

یهدر روســیرانگذار (کاردار) امحمودخان مصلحت.ق1270در سال ،به تهرانیهدر روسیرانا

ظــام نســوارهمقــام لقب ناصرالملک گرفــت و .ق1275بازگشت. در به تهران.ق1271و در دش

یتو عضــویعوزارت تجــارت و صــنا.ق1276د. در رسیيخانه به ودارالخالفه و قورخانه و جبه

بــه انگلســتان یــرانایرمختارعنوان وزه ب.ق1279سالاز آن دریافت و پسيکبريدارالشورا

بــا ر،خــان سپهســاالینحســیــرزازمان صدارت مو.ق1289در و دو سال در لندن ماند. رفت

بــا ییآشــناۀواسطه . بدشو معاون صدراعظم بر عهده گرفتوزارت جنگ را تومانییرمنصب ام

از همراهان شاه بــود. ناصرالملک محمودخانپا،شاه به ارویندر سفر دوم ناصرالد،امور خارجی

ی،دولتــیــقمجلــس تحقیتعضــویه،عســکريشورایاستر،سال هایناو درامشاغل یگراز د

.)1392بیگی، (علیرمانشاهان و کردستان بودحکومت کیالن،گیحکمران

جملــهاز،نفــرچنــدخارجــه،امــوروزیــر،الملــکمؤتمنخانسعیدمیرزامرگپس از

بــه نوشــتۀ حــاج .شــدندگرفتــهنظــردرخارجــهوزارتداري منصــببــراي عهــدهنصیرالدوله

مخبرالسلطنۀ هدایت:

یحیــی(مشــیرالدولهمیفرماینــدند،بودرسانیدهبعرضخارجهوزارتبرايرانفرچهار«

میرزا(نصیرالدوله. استبیحال) خانعلیمیرزا(الدولهامین. نداردرامهرشوقلماختیار) خان

ولی،)1329:63هدایت،(»بیحیا) خانعباسمیرزا(الدولهقوام. استهتاك) خانعبدالوهاب

خارجــهامــوروزیــرعنوانبه.ق1301درخانمحمودبه توصیۀ خود میرزا سعید خان،عاقبت

.)1364:83ســعادت نــوري،(ماند میباقیسمتایندر.ق1303سالتاوشودمیمنصوب

داوطلبــان، انتظــار یگــردر مقابــل دزیــرااند،مؤثر بودهدر کار انتخاب اوهایسیانگلکهاندگفته

در یکــامختــار آمریــروزنی(نخستینمستر بنجام. )1392بیگی، (علیاسترفتهیوزارت او نم

همگــان تعجــب به سمت وزیر امــور خارجــه را مایــۀناصرالملکانتخاب محمودخاننیز)یرانا
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و از تمایــل او بــه انگلــیس ســخن گفتــه اســت و در مقابــل از ســختی وي نســبت بــه دانســته

.)1335،]نابی[(سخن به میان آورده استهاي دولت خواسته

از منصــب وزارت امــور خارجــه معــزول و .ق1303اآلخريددر جمــامحمودخان ناصرالملک 

حاکم خراسان بود و سپس بــه تهــران .ق1304تا اواخر يو. حاکم خراسان و ملقب به فرمانفرما شد

از جملــه لقــب ،یــازاتشتمــام امتي،ومــرگدرگذشت. پس از .ق1305اآلخریعرب8بازگشت و در 

.)1392بیگی، (علیرسیدخان اش ابوالقاسمهادبه نو،ناصرالملک و حکومت همدان و نشان

مشیرالدولهخانیحیی
خــاننبیمیــرزافرزنــدقــزوین،در.ق1247متولد،قزوینیمشیرالدولۀخانیحییمیرزا

مخصــوص،آجــودانچونالقابیدارايوسپهساالرخانحسینقزوینی و برادر میرزاامیردیوان

منصــب وزارت امــور خارجــه را .ق1305تا 1303ازهمشیرالدولومخصوصوزیرمعتمدالملک،

خوزستان،ولرستانکمره،وعراقحکومتهمچونیمهمهايمسئولیتبهوي. برعهده داشت

.بودعدلیهوزیروخارجهاموروزیرهممدتیورسیدفارسومازندرانگیالن،یزد،

بهتحصیلبرايقاجارشاهناصرالدینسلطنتابتدايدرخانیحییوخانحسینمیرزا

زبــانفراگیــريبــهپــاریسدرخانیحییامابازگشت،زوديبهخانحسینمیرزا. رفتنداروپا

ه بــفرانسهازمراجعتازپسخانیحیی.ماندفرانسهدر.ق1272سالتاوبودمشغولفرانسه

رزبــورگپتبه،سفارتنیابتبهبعدمدتیوشدکارمشغولامورخارجهوزارتدرمترجمعنوان

.)438-440: 1357بامداد،(رفت

ســمتبــهرااونــوري،آقاخــانمیــرزاســالهمــیندروگشتبازایرانبه.ق1273در

شــاه،ناصــرالدینق.1275درنــوريآقاخانمیرزاعزلازپس. گماشتخودمخصوصآجودان

بــه.ق1276دروي. برگزیــدخــودحضــورمتــرجمومخصوصآجودانسمتبهراخانیحیی

ســلطانتقــدیمراایرانشاهخاصنشاناسالمبولدرورفتعثمانیبهمخصوصمأمورعنوان
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عثمــانیعبدالمجیــدســلطانجانبازهایینشان،نیزمراجعتدربعدسالیکودکرعثمانی

.)440همان: (آورد ایراندولتاعیانوشاهزادگانبراي

در. بردتبریزبهشاهجانبازرااوخلعتوشاهدینمظفرالعهديوالیتفرمان.ق1278دروي

اواخــردراو. دشــمحــولويبهنیزشاهجیبصرفوجوهتحویلداريدیگر،مشاغلبرعالوه.ق1282

.)441(همان: کردازدواجشاهتنیخواهرالدوله،عزتباویافتمعتمدالملکلقب.ق1284سال

حکومــتبعــدمــدتیورســیدکمرهوعراقکومتحبه.ق1288درمعتمدالملکخانیحیی

شــاهگــريباشــیکشــیکچیسمت.ق1289درسپساو شد؛حکومتضمیمۀنیزخوزستانورستانل

فــارسوالــی.ق1291درســرانجامویزدحاکمبعدهايسالدروگیالنحاکمسالهمیندرویافت

نداشــتیمهمشغل.ق1294سالتاوفارسموریتأمازمراجعتازپسوا.  )442(همان: شد

بــود،رفتهفرنگبهشاههمراهکه،برادرشجايبهسپسومازندرانحکومتبهسالایندرو

.شدمنصوبقشونسپهساالريوخارجهوزارتکفالتبه

داشت،مشیرالدولهلقبکه،سپهساالرخانحسینمیرزابرادرش حاجدرگذشتازپس

وءاعطــاخانیحییبهرامشیرالدولهلقب.ق1299سالالثانیاديجمدرقاجارشاهناصرالدین

بــه،معتمــدالملک،اوقبلــیلقــبزمــانهمیندرهمچنین. دکرمنصوبعدلیهوزارته برااو

.)445-446شد (همان: دادهخانحسینمیرزاپسرش

بــاهکــیانتســابمناسبتبهرامشیرالدولهخانیحییشاه،ناصرالدین.ق1301سالدر

الکســاندرفرزنــد،دومنــیکاليروسیه،ولیعهدبلوغجشنتبریکبرايداشت،سلطنتیخاندان

لقــبمشیرالدولهخانیحیی،سفرهمیندر. فرستادرزبورگپتدرباربهتمامتشریفاتبا،سوم

.)447(همان: گرفتنیز"اشرفجناب"

ایــرانخارجۀاموروزیرعنوانبهق. 1303سالاالولجماديسلخدرمشیرالدولهخانیحیی

1306دروي. بــوددارعهدهق. 1305سالذیقعدة11چهارشنبهروزتاراسمتاینودشمنصوب

.)448(همان: بوداوشغلضمیمهنیزتجارتوزارتباراینورسیدعدلیهوزارتبهدوباره.ق
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درگذشت و پیکــر او سالگی62سندرق.1309سالالثانیجمادي20روزدرخانیحیی

خــانحســینمیــرزابــرادرشقبــرجــواردرو) ع(رضــاامــامحرمدرومشهددرمراسمیطیرا

.)466- 467همان: (سپردندخاكبهسپهساالر

الدولهقوامخانعباسمیرزا
عبــاسمیــرزابهراداخلهوزارتشاه.ق1303سالدرالممالکمستوفیدرگذشتازپس

الملکمؤتمندرگذشتازپسکهرامشیرالدولهخانیحییکهبعد،مدتیوپردسالدولهقوامخان

امین السلطان اتابــک اصغرخانعلیمیرزاپیشنهادبهودکرعزلبود،رسیدهخارجهامور وزارتبه

و تجربــۀدانــششغلاینادارهبرايالدولهقوام. بر وزارت امور خارجه گماشتراالدولهقوام،اعظم 

.)213:1363(بامداد، کردمیادارهراامورالسلطانامیندخالتباونداشتکافی

وزارتدرضــمناًوبودنوريآقاخانمیرزامنشیانازابتدادر،تفرشیقمیخانعباسمیرزا

تــدریجبــه،بــودصدراعظمخانآقامیرزامحارموخواصازچونوشدکارمشغولنیزخارجهامور

یوســفمیــرزاشــمار منشــیان خــاصدرســپس یافت.خانیبهلقب.ق1272سالدرودکرترقی

؛ چندان که وقتی قــرار گرفتصورتدورههمینازاو،بعديترقیاتبیشترودرآمدالممالکمستوفی

ابــراهیممیــرزاپســرشبــهلقــب او را.ق1290درالدولــهقــواممحمــدمیــرزاشــد پــس از مــرگ

،نداشتخوبینظرچندانالدولهقوامخانوادةبهنسبتالممالکوفیمستچونبدهند،معتمدالسلطنه

.)211- 212(همان: رسیدالملکمعاونخانعباسمیرزابهلقب قوام الدوله،اوسفارشبربنا

امــوروزیــرالدولــهقــوامخانعباسمیرزاظاهردر.ق1305سالبهخانیحییعزلازپس

مــیادارهخــاننصــراهللا،دستخطموجببهراخارجهوزارتامورکلیۀاما،)212(همان: بودخارجه

میــرزا . یافتادامه،شدخارجهاموروزیرخانمحسنحاجیکه.ق1314محرم18تاروالاین. کرد

.)61- 70: 1365الدوله، (ممتحندر گذشت.ق1319الدوله در سال اس خان قوامعب
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نتیجه
صر ناصــرالدین شــاه قاجــار عدولت ایران درن ارکان یکی از مهم تری،وزارت امور خارجه

داشــت کــه داخل کشــوردرنیزهایی در کشورهاي مختلف و نمایندگیوزارت امور خارجه بود.

در آغــاز صــدارت،،امیرکبیــراتباع ایرانی و خارجی، به ویژه بازرگانان بدانها مراجعه می کردند.

رفیــعجایگــاهو اهمیتگر نشانو این موضوع؛رفتگوزارت امور خارجه را بر عهده ادارةشخصاً 

مقــام وزارتانتصاب فرزندش بــه براي میرزا آقاخان نوري با وجود کوششاست.خانهاین وزارت

شخصی با کفایــت و این منصب را بر عهدةکه دیدناصرالدین شاه مصلحت در آن ،خارجهامور

و 1283هاي سالدرناصرالدین شاه .دهدقرار الملکمیرزا سعید خان مؤتمنیعنی،مورد وثوق

امــور وزارتتعیین کرد و شرح وظایفتشکیالت کالن دولت رابا صدور فرمان هایی،.ق1275

.ماندمحفوظ ياز دست اندازوتکامل یافتبه فراخور اوضاع نیزخارجه

:در این زمینه، توجه به این نکته ها حائز کمال اهمیت است

حاصــلی ،فارغ از محتواي دشمنی آنهــا،ین خان و میرزا سعید خانمیرزا حسرقابت. 1

؛ ایــن ذهــن شــاه نداشــتتشــویشسیاســت خــارجی و آشــفتگی در،کشــورمانــدگیعقبجز 

آشکار استاز انتصاب پی در پی یکی از آنها به منصب مهم وزارت امور خارجه ،کمابیشموضوع

در تشکیالت وزارت امــور یک نیزهرنِفکرامشد و مجموعه هبه تغییر وزیر ختم نمیتنهاکارو 

.شدندجابجا میخارجه

:منصب تولیت آستان مقدس رضــوي بــودوزراي امورخارجه گویا تبعیدگاه محترمانۀ. 2

بــه آســتان خانبه تبعید میرزا سعید،میرزا سعید خاننسبت بهمیرزا حسین خان هايسعایت

ســالگی در کســوتِ 57در د او نیز، پس از عزل،منجر شد و بنابر همان رویه، خومقدس رضوي

.تولیت آستان مقدس رضوي در مشهد از دنیا رفت

دارعهــدهمــدتیکــه،امیرکبیرشخصوشاهناصرالدیندورةخارجهاموروزرايهمۀ. 3

یــاداشــتند،خــارجیرســمیهايمأموریتدرحضورسابقۀ،با هم بودوزارتوصدارتمنصب
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الملــکمؤتمنخانسعیدمیرزارسیدند.خارجهاموروزارتبااليمناصبهبمروردست کم به

را در کارنامۀ زندگی دارد، بــا وزارتزمانترینطوالنی،وزارتدورانمجموعِسال26حدودبا

بهمربوطکارهايبهصرفاًونداشتخارجیرسمیمأموریتتجربۀکهبوداین همه تنها وزیري

وامیرکبیرخانتقیمیرزاتربیتاثرتوانمیراويتوفیقاخته بود. سببپردآذربایجانخارجۀ

.نیز نباید غافل بودويبهامیرکبیراعتمادحسنازودانستويدستوراتتحریرکاربهاشتغال

هاي اســتعماري سیاســتروزگــار، آن و حاکم بر فضاي سیاسی کشــور در شرایط و جّ. 4

ست خارجی ایران و نگاه سیاعرصۀدر المللی بازیگران جدید بینروس و انگلیس در ایران، ورود

، ماننــدروس و انگلــیست هايایران به آنها براي رهایی از بازي دو قطبی دولدولت امیدوارانۀ

مداران قاجار و تزلــزل شــاه و نــاپختگی او در اوایــل مریکا و آلمان، تضاد منافع سیاستفرانسه، آ

سیاســت خــارجی و انــدرکاراندستبراي عیتی ناپایدار و سختموق،خودکامگی ويسلطنت و

وزراي امــور کارانــۀســبب رفتــار محافظــه،این حالــتپدید می آورد.خارجه امور وزارت مسند 

.بوددر زمان وزارت میرزا سعید خان به ویژهخارجه 

دیــد تعیــین و تحنیزو ناصرالدین شاه براي ایجاد ساختارهاي نوین حکومتیکوشش. 5

چشــمگیريتا حدود ،از رجالیکییک به ها و نهادها و سپردن مسئولیت هروزارتخانهوظایف 

که تا ،د. امور خارجیاختیارات وي را کاهش داودکررا از دست صدراعظم خارج مطلقهدرتق

ثیر دربار و شخص صدراعظم بود با آغــاز پادشــاهی وي از سلطنت ناصرالدین شاه تحت تأپیش

و هریک از وزیران نیز به تناســب نفــوذ و رجه متمرکز شدروزافزونی در وزارت امور خابه شکل 

ضــمانت اجرایــی بــاالتري بــراي ،قدرت خود کوشیدند با وضع قوانین حکومتی و توشــیح شــاه

. به دست آورندوزارت امور خارجه اتاختیار
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2، شماره 1دوره ، 1328خارجه

4دوره اول، شماره ،1328آذر وزارت امور خارجه،یه، نشر»در باب جنگ هراتیخیسند تاریک«، ــــــــــــ 
، 1338، مجلــه پیــام بهارســتان»نمونه هایی از نخستین دعوت نامه هــاي دوره ناصــري«حسن زاده، ناصرالدین، 

6شماره 
73-74، شماره 1387، مجله زمانه»در عصر قاجاریراناياداریالتتشک«هوشنگ، یگی،خسروب
، »يدورة ناصــریــانها از آغاز قاجار تــا پايگرها و قنسولسفارت خانه«، معلمانو محمدرضاصباحزاده،يخسرو

11شمارهسوم،سال، انسانیعلومهايپژوهش
، دفتــر »تلخیص و نقد و بررسی کتاب قبله عالم، ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران«، )1384(رضائی، مسعود

مطالعات و تدوین تاریخ ایران
یدانتشارات وح:تهران،یهرجال دوره قاجار)،1364ین (حسي،سعادت نور

-1262امور خارجه) (ریوزین(دومیلچیمعروف به ایرازيابوالحسن خان شیرزاحاج م«،ـــــــــــــــــــــ 
3دوره سوم، شماره ،1345وزارت امور خارجهیه، نشر»).ق1190

2دوره سوم، شماره ، 1344وزارت امور خارجهیه، نشر»خان مؤتمن الملکیدسعیرزام«،ینحسي،سعادت نور
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علمینشر :تهرانایران در دوره سلطنت قاجار، ، )1342(شمیم، علی اصغر
54، شماره 1383، مجله گنجینه اسناد»وصیتنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازي«صفی پور، علی اکبر،

60، شماره 1384، مجله گنجینه اسناد»اصالحات سپهساالر«طاهراحمدي، محمود، 
ـــی،یعل ـــهفهبیگ ـــان«،)1392(یم ـــرالملک، محمودخ ـــالم، »ناص ـــان اس ـــنامه جه ـــی، دانش ازدسترس

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=7309 30/5/1393در تاریخ
2189، شماره 7/7/1389روزنامه دنیاي اقتصاد،»رومدرایت امیرکبیر در معاهده ارز«بیرجندي، زهرا، علیزاده

، مجلــه »اصالحات میرزا حسین خان سپهساالر قزوینی و دو رویه تمدن بورژوازي غــرب«فراهانی منفرد، مهدي، 
24و 23، شماره 1375دگنجینه اسنا
، 1384جــواد کریمــی، فصــلنامه تــاریخ روابــط خــارجی:ترجمه، »تاریخچه وزارت امور خارجه ایران«فلور، ویلم، 

25و 24شماره 
، دوره دوم، 1339وزارت امــور خارجــهیهنشــر،»یرانامور خارجه ایروزیننخست«، یدمحمدسی،طباطبائمحیط 
12شماره 

یرانمعاصر ایخسسه مطالعات تارؤمتارنماي ، »شاهینناصرالد«، )]تایب[(معزي نیا، ویدا
ایــرج:بــه کوشــش، رجال وزارت خارجه در عصر ناصري و مظفري، )1365(خان يمهدیرزاالدوله، مممتحن

اساطیر: تهران، افشار
ی،انشــقاقخینقلیبه کوشش حســچاپ دوم،،خاطرات ممتحن الدوله)، 1353(------------------------

یرکبیرام:تهران
ینخبر آنالتارنماي ، 1390، »نهاد وزارت امور خارجه و ساختار متحول آن«)،1390ی (علیدسی،موجان

ینارنشر پ:تهران،یانهو مفاخر میرمشاه، )1387(محمدصادقی،نائب
طالعــات تــاریخ مؤسســه م:تهــران،تاریخ تحوالت سیاسی ایـران )،1381(حقانینجفی، موسی و موسی فقیه

معاصر ایران
28، سال سوم، شماره 1383، مجله زمانه»خوب یا بد سپهساالر«نوري، حسین، 

چاپ رنگین:، تهرانخاطرات و خطرات)،1329یقلی (مهدیت،هدا
تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویه تا پایـان جنـگ   ، )1350(مهدوي، عبدالرضــا هوشنگ 

امیرکبیر:تهرانم،چاپ دو،دوم جهانی
، نشــریه وزارت امــور خارجــه»سیس نمایندگی هاي دائمــیأسفراي ایران پیش از ت«، ـــــــــــــــــــــــــ

3، شماره 3، دوره 1345



45وزیران امور خارجه در دوره ناصرالدین شاه

شاهنیناصرالدحیتوش؛خارجهاموروزارتفیتکال: 1سند
)ق.1269-7-15-1، شماره: اسناد وزارت امور خارجهآرشیو(
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شاهنیناصرالدهمراهالنیگبهخارجهامورریوز،خاندیسعرزایمسفرادداشت: ی2سند
)ق.1286- 13-6-19شماره: اسناد وزارت امور خارجه، آرشیو(
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سالبهخارجهامورریوزوماعظسپهساالر، با مهرشاهنیناصرالدتولدجشنۀنامدعوت: 3سند
)1388زاده، (حسن»قاجاريجهانداروسلطنتصدمسالاواخر«بامصادفق.1290
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خارجهاموروزاتمنصبازسپهساالرخاننیحسرزایمحاجعزل: حکم4سند
)ق.1296- 16-13-6شماره: اسناد وزارت امور خارجه، آرشیو(
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