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 چکیده  

سفییربییر و وزررمتافا    .( ق8031تا  8811از )سال   بیستالملک حدود  خان معین میرزا محسن

اما د با ۀ ارنکه او د  ارن دو ه چه اقداماتی انجام داده را د  مناسیات ارران و . ارران د  اسالمیول بود

ت  بر سفی اسفناد وزا  . عثمانی د  آن دو ه چه نقشی داشاه، پژوهش مسفاقلی انجفام نشفده اسفت    

وفصفل منازعفات    عالی، تالش برای حل  دهد به برقرا ی  وابط حسنه با باب خا جه ارران نشان می

المنیعفه و همننفین بویفود     مرزی، مذابره بر سر معاهدات تجا ی و حقوقی، مشا بت د  امو  عفام 

رفن  بفا ا . الملک بوده است های با ی معین وضعیت تحصیلی و آموزشی اررانیان اساانیول از اولورت

فکرانه نیز داشاه و بفا محاففل    های  سمی و درپلماتیک، تمارالت  وشن بر مأمو رت  حال، وی عالوه 

عنفوان   ارن امفر حافی بفه    . وبرخاست داشاه است فکران اررانی د  پاراتت عثمانی هم نشست  وشن

ا بفا  ارن پژوهش د  صدد آن است تف . رکی از دالرل اصلی عزل او از سیا ت عثمانی راد شده است

با  د  ارن مقاله اسایاده شفده اسفت، برخفی از     ها برای نتساین  تکیه بر اسناد  سمی به برخی از آن
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 مقدمه

 

کیام  تیا،ر، از دومی ان    /خان، فرزند شییخ اامی    خان یا حاج میرزا محسن شیخ محسن

ملی    خیان ) گشیدد در تبریی  دییده  یه ،هیان     . ق789۱خان امیرکبیر، در حیدود   میرزا تقی

وی همراه پدر  ه اصد تجارت  رای مدتی  ه ام انبدل مفر کرد و در  .(833؛ 793۱مامانی، 

دانسیت و   خد ی میی   شیخ محسن ز ان فرانسه را  ه. زمان صدارت امیرکبیر  ه تهران  ازگشت

ری و م ر،میی  گندشت و مدتی ن د امیراتا    ه منشیی  خطدط شکس ه و نس علیق را زیبا می

یرزا محسن در وزارت امدرخار،یه و میفارت اییران در    وی در ا  دا  ه نام حاج م. مشغدل  دد

لقب خانی گرفت و از آن پس  ه نام حاج . ق7818کرد؛ تا اینکه در  پ رز درگ خدمت می من

خان گرومی  یه اروپیا      ه همراه حسینعلی. ق7813در حدود . خان معروف شد میرزا محسن

میال    میه  و س منصدب شیدد  ه مس شاری مفارت ایران در پاری. ق7811رفت و تدانست در 

در این مقام  اای  یدد تیا اینکیه در ایین     . ق781۱ عد، کاردار مفارت ایران در لندن شد و تا 

را دریافیت  الملی    لقب معیین . ق7831مال  ه وزیرمخ اری مقی  انگلس ان تعیین شد و در 

 یشی ر  یه    ،انگیذاری در اییر   داران خار،ی  رای مرمایه گد  ا مرمایه و در این زمان گفت. کرد

شد و خدد نی  از طرفیداران تسمیسیات ،دیید و ورود فنیاوری      المل  انجام می مباشرت معین

در مقام میفارت  . ق7813از . غر ی  ه ایران  دد و مقدمه ام یازنامه روی ر را ه  او فراه  کرد

 الملی  را ،یایگ ین وی کردنید و    وکیی  . ق7911کبیر ایران در امی انبدل  یدد تیا آنکیه در     

 یه   ا نیام مشییرالدوله   . ق7971تا زمان مرگ در . ق797۱المل   ه ایران  ازگشت و از  معین

 .(81۱،813،877/ 9 امداد، )منصدب شد خار،ه  امدرارت وزمقام 

 

 در مقام سفیر ایران در عثمانی

های ایران و عثمانی خیدب نبیدد و در ایین     المل  روا ط میان دولت حیات معین ۀدر دور

 ؛گرف نید  های میان این دو دولت همداره طرف عثمانی را می ها ه  در درگیری میان انگلیسی

کیرده و  یا    هیا در انگلسی ان خیدمت میی     الملی  میال   اینکیه معیین   ،تدان گفت رو می  این از

ه،  یا ان صیاب او  یه میفارت اییران در امی انبدل  یرای تبیدی          ها روا ط خد ی داش  انگلیسی

وی در رام ای تلطیف روا ط انگلسی ان و   گرچه .ارتباط نبدد های دولت انگلیس  ی  داندیشی

؛ 793۱ملی  مامیانی،    خیان ) تدفییق چنیدانی نیافیت    ، دد  هرات کدر شده  ایران که پس از وااعه
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هرچیه  »: ندیسد  ه وزارت خار،ه تهران می ،م انبدلروزهای حضدرش در ا نخس ین وی در  .(831

میر هیانری الییدت میفیر کبییر       ،کین   عالی میذاکره میی    پاشا  ا  اب  رای  طالن اعالم نامه خلی 

ها را  یه دیدیت  یا اییران      دهد و عثمانی عالی دم در می   ه  اب ،انگلیس که مدعی حقیقی مامت

 «[.امیت ]مفارت انگلیس ایین اعالمییه را صیادر کیرده     پاشا  ه دم در  اصالً خلی . کند تشدیق می

ای تجاری میان ایران و عثمانی  یه   همچنین در نامه دیگری که  ه دنبال انعقاد معاهده ؛(،ا همان)

مفیر کبییر انگلییس علنیاً حماییت     ...» :ندیسد، آمده که م حده  ه تهران می  وامطه مفارت ایاالت

اولییای دولیت   . خداهید  ما ین دو دولت امالمی کدورت میی  کند و مفیر روس ه  ها را می عثمانی

در ایین میدت از مداخلیه روس و انگلییس در کارهیای خددمیان غییر از         ، اید  ه ر از  نده  داننید 

خداهی ، امی قالل   تا ام قالل خدد را از دیگران می. ای  و نخداهی   رد تعطی  و درر حاصلی نبرده

را از مایرین من ظری ،  ه تیر  آن رف یه رف یه مجبیدر      محال امت و تا حفظ حقدق مقدمه خدد

هیای اییران و     ر آنکیه از نیدر روا یط مییان دولیت       از این نامه عالوه .(833همان، ) «.خداهی  شد

الملی  را   ای از طرز فکیر معیین   یا ی ، ،نبه های آنان در  را ر عثمانی آگاهی می انگلیس و میامت

 ه انعقاد معاهدات و گسی رش روا یط  یا دول خیار،ی و اخیذ       کنی  که  ا و،دد عالاه مشاهده می

 یه دنبیال   ( آیید  که از ااداماتش پییش از میفارت در امی انبدل هی   رمیی      چنان)ها  تسمیسات آن

 .دم یا ی ایرانیان  ه ندعی ام قالل و خدد اوری در راه پیشرفت مملکت امت

ودییا اماراتییدری  الملیی  در زمییان مییفارتش در امیی انبدل مدمییف  ییدد کییه از  معییین 

هیای دولیت    ها  ا تد،ه  ه درگییری  این گ ارش. های دایقی  ه در ار ایران ارمال کند گ ارش

 های اروپایی و همچنین پیچیدگی روا ط آن  یا خیدد اماراتیدری،  سییار حیا        ایران  ا دولت

ایی که  یه  ه ها و نامه المل  در این گ ارش معین(. 313/ ۱ :7913یانی،  ا ا   خان) .اهمیت  دد

کرد، همداره  رآن  دد تا پیشرفت روزافی ون عثمیانی را گدشی د کنید و      شاه و در ار ارمال می

از نگاه وی پیشرفت روزاف ون . ماندن ایران از روند پیشرفت و تدمعه هشدار دهد  ه عقب را،ا

کیاری   هیا را از میامیت محافظیه    ماز  اشید و آن  تداند  رای ایران مشک  رف ه می عثمانی رف ه

،ای ...» :ندیسد هایش  ه در ار چنین می وی در یکی از نامه.  ه مرحدات ایران  ازدارد  نسبت

کمال افسدس امت که  ا و،دد خطرات عظیمه که از مشرق و مغرب و شمال و ،ندب  یرای  

الشیمس امیت،     آمیدنش امهیر مین     شده و پیش  حقدق و حدود دولت ،اوید آیت ایران آماده

تجیاوز عسیاکر عثمیانی در      در فقیره . پنداری  تجاه  کرده ا داب مخاطرات را  ه کلی مسدود می
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 یه  »گفیت کیه    مال گذش ه وااا شد، میفیر روس روزی  یه کم یرین میی     حدود  ای ید که دو

عسیکر عثمیانی حیدود شیما را     . مد،ب خبر صحیحی که  ه ما رمیده، حق  ه ،انب شما امت

ولیی در عیال  دومی ی  یه     . ، نصف روز داخ  خا  شما مشغدل ا   و غارت  ددنید تجاوز کرده

طدر خالی  اشد که ،معیی الیی  از عسیاکر عثمیانی       گدی  که حدود شما چرا  اید این شما می

وا ی که شما خدد حفیظ اح یرام حقیدق و حیدود خیدد را      . عدال ی نمایند ،سارت تخطی و  ی

 ددنید،    اگر تمامی م جاوزین در داخ  خا  ایران کش ه شده. دکنید، دیگران چرا  اید  کنن نمی

کند و چگدنیه تدایا    ولی این تشکی شما عدم ام عداد شما را ثا ت می. احدی حق ایراد نداشت

انیدازه امیت،    ها که حالت و ،سارتشان در مقام اطمینان و پیشرفت، معلیدم و  یی   دارید عثمانی

 الجمله اگرچه عجال اً دولت رومییه   .ما را آمدده  گذارندحقدق شما را مح رم  دارند و حدود ش

کیه    صدرتی ولی در. دور نیست طرف ما را  ر عثمانی مقدم دارد ،منافا شخصیه خدد   ه وامطه

دولت علیه را از حفظ حدود خدد عا،  و حدود او را لگدکدب دیگیران دیید، خیدد را اولیی  یه      

زمان شاه ملطان حسین کیه اودیار اییران مشیدش     که در اواخر صفدیه در  چنان. تصرف شمرد

دولیت  . شده، دولت عثمانی م فق شده، اکثری از والیات ایران را در میان خیدد اسیمت کردنید   

که ما قاً نی  در اوااتی که در لندن  ددم، مکیرر عیرض    تر از روس امت و چنان غرض انگلیس  ی

ت و ام قالل ایران مضایقه و خیددداری  ام و از هیچ ندر تقدیت و فداکاری ه  در حفظ حال کرده

ایین  د و،د که دولت خدد در فکر ام قالل و ام عداد خدد  اشد، واال  ا  صدرتی ولی در. کند نمی

پیشرفت رومیه در ترکس ان مث ، روی دشمن ادی را  رای حفظ دولیت دیعیف ا یداً نخداهید     

الص رفییق نیاتدان خیدد کیه     ،ان خدد را  رای ام خ ،هیچ دیدانه در صحرای هدلنا . رنجانید

  7(.333/ ۱: همان)« ...کند الطریق نمی شمشیر اطار  ادرت حرکت ندارد، عرصه

 ه ودعیت دولت ایران و شیرایط نا سیامان کشیدر، از اشیدن       المل  نسبت کلی معین طدر   ه

هیای وی مشیهدد    هیا و گی ارش   گرف ه تا روا ط خار،ی، ان قادهای زیادی داشت که همه در نامیه 

ای  ه در ار ایران در را طه  ا فقره ،نگ و تیرگیی روا طیی کیه مییان دو دولیت       وی در نامه. امت

فقره ،نگ که ام صداب  عضیی از اولییای دولیت علییه     » :ندیسد ایران و عثمانی  ه و،دد آمده می

کین  کیه ایین همیه      صیراح اً عیرض میی   . امت، کم رین از صمی  الب شری  این اع قیادم   دده 
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هایی که از دولت عثمانیه در حق حقدق مقدمه دولیت علییه آنیاً فًنیاً  یروز       اع نا ی ی و  یعدال   ی

اگیر وااعیاً   . شدد، چاره و اصالح آن ممکن نیست مگیر  یه ،نیگ    روز ه   یش ر می  ه کند و روز می

دولت علیه حالت و ام طاعت ،نگ  ا عثمانی و تحصی  منافا آن را داش ه  اشید، اول کسیی کیه    

و شیدق   خیاطر   لح  رکنده و رخت ،نگ  ادشد، کم رین هس   که  ه حق خدا  ه طییب لباس ص

 ه داوطلبی ،نگ  یدون ان ظیار    ،ام عفا کرده ،وافر فدراً از این خدمت مفارت که دلی  صلح امت

شدم که داخ  مل  افیراد میر ازان    یاب می ا،ازت مخصدصه ،سارت نمدده،  ه آم انه علیه شرف

تحصی  حقدق مقدمه دولت علیه شراکت نمدده  اش ،  یه شیرطی کیه تمیام      این معرکه شده، در

. ترین خیاالت، همین مذاکره ،نگ امیت و  یس   خطرنا  امباب ،نگ تکمی  و مرتب  اشد، واالّ

آیا ،نیگ  یا عثمیانی را  یا آن     . ها خداهد داشت رمد  ه فعلیت آنکه خدا نخدام ه چه خرا ی تا چه

. نفر زن ترکمیانی شیدند    فدج آن هر دم ه و گروهانی امیر ی   چه  اشدنی نباید اخ یار نمدد که

منصیب  یا علی  و     نفر مرکرده و صیاحب   فدج آن ده آیا  ا آن اشدنی  اید ،نگ کرد که میان صد

آییا  یا آن   . نفر  امیداد نیسیت    شدد و در میان هر فدج  یست اطالر از فندن ،نگ حادر پیدا نمی

 ،فروشیی و میار انی و خرچرانیی    اصیا ی و نیاندایی و  قیالی و کهنیه    مر ازی که ایام خدمت را  ه 

انید، نیه میدت     کلی از لیدازم شیغ  خیدد فیار      گذرانند و در ایام مرخصی  ه  ری و دزدی می کیسه

. خدمت و مر ازی و تکلیف دوام خدم شان معین امیت و نیه مدعید آزادی و رعی شیان مشیخ      

هیا   آییا  یا آن میر ازی کیه تغیییر و تبیدی  آن      . دازم آن  یگانهالعمر امماً مر ازند و رمماً از ل مادام

لییات  اا یی مملکیت امیت و از ایرار ن یجیه م     منصب و مد،ب خر مد،ب آ ادی مرکرده و صاحب

میر از    تدمیانی یی     تدمان یا شبهه را ادی نمای   ه هر پنجاه  تدمان یا  یست دیدانی  ه هر دوازده

کیرور   یعنی والی ی که یی   ؛شدد تدمان  ه رعیت تمام می  پنجاهشدد آن ه  ا  داءً نفری  گرف ه می

زند،  دون اینکه تفاوتی در نظ  و ترتییب   مالیات دارد،  ه وامطه ادای مر از ااالً  ه دو کرور مر می

زیرا که مر از چدن  ه میفر حرکیت کیرد،     ؛شدد اشدن دولت  کند،  یش ر امباب اغ شاش آن می

  منصیبان در ،ی و فیراری الی      شدد و ام  آن را صیاحب  مرخ  می منصب داده تعاونی  ه صاحب

یی  از دیامن و خددشیان اصیدار و      داده  عد از آن در ثانی احکام اکیده  ه ،ما فراری و اخذ هر

  7(.۱13 -۱1۱/ ۱: همان) «...منصبان شده این ه  ومیله دیگر مداخ  صاحب. نمایند ارمال می

                                                           
« 791-783صیفحات  . 7838الثانییه   آرشید تاریخی وزارت امدر خار،ه، غیره ،میادی  » ه : ا  یانی این مطلب را  ا ام ناد ا  خان 7.

 .نق  کرده امت
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خصیدص   هیای خیار،ی و  یه    گس رش روا ط  ا دولیت المل  همچنین از طرفداران  معین

از نگیاه وی روا یط خیار،ی و    . دانسیت  اروپایی  دد و آن را  رای پیشرفت مملکت دروری می

وییهه  یرای اییران کیه دارای میداعی ی       حسن رف ار  ا اروپیا  سییار مهی  و دیروری  یدد،  یه      

 ۀد دولیت عثمیانی در حیدز    ه رویکر  المل  نسبت رمد معین اما  ه نظر می. ژ دپدلی ی  امت

 ،در مقا ی  زور »هیا    یه زعی  او، عثمیانی   .  ین نبدد ویهه در اره ایران خدش میامت خار،ی  ه

 ،شان مایه حیرت مروتی و خددنمایی انگی  امت و در مقا   مالیمت،  ی مراتب تملقشان نفرت

محال امیت  یا میا     ،اند کلی از حفظ حقدق خدد عا،  تصدر کرده ویهه این اواات که ما را  ه  ه

  7(.۱17/ ۱: همان) در امدر عادیه و مصالح پدلی یکیه همراهی و اتحاد کنند

روا یط  دوم های اول حضدرش در امی انبدل  یا میلطان عبدالحمیید      المل  از مال معین

 دد،  ا حیرم    که  ا یکی از دخ ران چرکس عثمانی ازدواج کرده  آنجایی خد ی  رارار کرد و از

امیا  .  ین  دد یی داشت و در اوای  کار ه   ه مقاصد و اهداف ملطان  سیار خدشملطان آشنا

های ملطان در اره دومی ی  یا اییران و اتحیاد      رف ه تغییر نظر داد و گدیی دیگر در حرف رف ه

حال دوم ی خدد  ا او را تا پاییان دوره مسیلدلی ش در     این  ا. یافت نی ی نمی مسلمانان حسنِ

. ق7833خیدرده و در   شدد همراه ملطان شام می که گف ه می  طدری   ه. کردام انبدل حفظ 

( BOA, i.HR, 279 / 17142 ) .از ملطان نشان عالی دولت عثمیانی را دریافیت کیرده امیت    

که ارتش رومییه  یه   . ق7833المل   ا ملطان  ه حدی  دد که وا ی در محرم  دوم ی معین

خدانید تیا تمیامی     المل  را فیرا میی   حمید دوم معینرمد، ملطان عبدال ن دیکی ام انبدل می

صدرت پیروزی ادای روس در امیان   اش را ن د او  ه امانت  گذارد تا در ،داهرات و امناد مالی

 ؛793۱ ملی  مامیانی،   خیان ) کنید  المل  او را از این کار منصرف میی  که الب ه معین!  اشند

داشیت و   می  ر خالف مصالح ایران  رنمیالمل  در زمان مفارتش اد همه معین  این  ا .(8۱8

همیان،  ) «.خد ی او منافا ایران و ایرانیان را محفدظ  یدارد  تدانست  ه کس نمی هیچ» ه ادلی 

های دولت  ا انگلس ان و   ا تد،ه  ه منافا حیاتی ایران در ام انبدل در ر ط  ا درگیری .(8۱7

هیای مفصیلی از اودیار     سیت گی ارش   ای شیاه میی    المل   ه فرمیان ناصیرالدین   رومیه، معین

 .( همان) اهمیت  ددند کرد که  سیار حا   اماراتدری  ه ایران ارمال می

                                                           
. 7839الثیانی   ر ییا  89پاکیت چهیارم   . آرشیید تیاریخی وزارت امیدر خار،یه    »:  ا ا  یانی این مطلب را  ا ام ناد  ه خان 7.

 .نق  کرده امت« 781 -78۱صفحات 
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تد،ه در ایین زمیان، مر یدط  یه منااشیات و روا یط دو دولیت اییران و           یکی از مسا   ،الب

ی هیر  ،ایی عشایر و کردها در مرزهای دو دولت  دد که گدیی  ا و،دد ناردیای   عثمانی در اره ،ا ه

 یرای  . حی  مشی رکی دمیت یا نید     تدانس ند  یه در  و راه  دو و تمای   رای ح  این مسلله، نمی

ای  معاهیده انعقیاد  هیا   الملی  رمییده  یدد، عثمیانی     ای که از دولت عثمانی  ه معیین  در نامه نمدنه

 چنانچیه الب یه ،نیاب فخامیت نصیاب     »: اند دو،انبه  ا ایران را مشروط  ه ح  مسلله مرزی کرده

خان وزیر مخ ار ایلچی مخصدص دولت علیه ایران مقی  امالمبدل  ه وزارت ،لیلیه   حا،ی محسن

هیایی کیه میا ین دولیت مشیارالیها و دولیت        نامیه  خار،ه در طهران اطالر داده امت، مقاولیه  امدر

را دولیت   مداا ا،را خداهند گذاشت، ولیی امضیای آن   ه شد، تمام احکام آن را   عثمانی مذاکره می

چی  داش ه، یکی عقد معاهده تجارتیه فیما ین و یکیی تسیدیه    یه عثمانی معلق و مشروط  ه دوعل

از مح یدای ایین نامیه     .(819 ،79۱3: یمقیام  ایا   ) «.ایرانامدر معداه م راکمه عثمانی در ممال  

نجیام  یا ی  که در نظر دولت عثمانی، در ار ایران در فقره مشیکالت میرزی اایدامات الزم را ا    درمی

در ادامیه هی    . طریق  ه ندعی معی در ا،بار دولت ایران  یه انجیام ایین مهی  دارد      این نداده و از

نامیه فیمیا ین دول یین علیی یین  یه تدمیط        مقاوله»: ای این شروط را رد کرده دولت ایران در نامه

ولیی  . اهد شید مداا ا،را گذارده خد  ها  ه نظارت خار،ه عثمانی و مفارت ایران منعقد و احکام آن

امضای او را دولت عثمانی معلق و مشروط  یه دوچیی  داشی ه انید، یکیی عقید معاهیده تجارتییه         

[ شیم ینی ]،مله فقره شیخ عبیداهلل   آن ما ین و یکی تسدیه امدر معداه عثمانی در ایران که از فی

اوال از  الزم شد در ،داب  ه م احمت خاطر آن ،ناب  اردازم کیه . و مسلله محمد یگ ،اف امت

اشیاره  یه    مخ یار ایین دولیت علییه ا یداً      المل  وزیر خان معین ،ناب فخامت نصاب حاج محسن

نامه که تا ا د  ایید ومییله    زیرا ی  مقاوله ؛تداند رمید نامه نرمیده امت و نمی مشروط  ددن مقاوله

ایرار  مشیروط و معلیق   عظمه  اشید، شینیده نشیده امیت کیه      و مند مرا،عه فیما ین دو دولت م

الملی  را در انجیام    رمد دولت ایران در این فقره، معین آن  ه نظر می  ر  عالوه .(،ا همان) «. دهند

الملی    ای که از در ار  یه معیین   در نامه. های دولت در امالمبدل ناکام دیده امت اهداف و خدام ه

نین ادیمیه الیی   امدرات معداه مفارت منیه میا در امیالمبدل از می   »: طدر آمده امت رمیده این 

ایید، زییادتر    ،ناب دف یر و مییاهه داده   مرتبه از آنچه آن  ادری امت که  دون اغراق پنجاه هاآلن  

امیدرات معدایه شیما،     ت،هه امت و الب ه در نظر دارید در حین مذاکره انعقاد مجلس امسیدنی  

ت مینیه میا   مذاکره شد که  عینها همین امیسیدنی در امیالمبدل  جهیت امیدرات معدایه میفار     
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در  .(،یا  همیان ) «. اشید  تشکی  یا د و دوم دار من ظر احقاق حقدق خددمان و مقا لیه  مثی  میی   

عبیداهلل اشاره کرده که گدیی از المرو عثمیانی وارد اییران شیده و      همین نامه، در ار ایران  ه شیخ

حی     ند  یه راه تدانسی   دو دولت هرگ  در اره شییخ نمیی  . مشغدل ایجاد ناامنی در خا  ایران امت

المل  در تلگرافی  ه تهران اطالر داده که شیخ عبیداهلل تسیلی  شیده، امیا     معین. مش رکی  رمند

المل  ارمیال شیده، آمیده     در تلگرافی که  ه معین. این خبر را  اور نداش ند مقامات اا،اری ماهراً

سیت  در ندچیه و   شدن و حرکت دادن شیخ عبیداهلل در امیالمبدل چیه خبیر ه     از تسلی »: امت

خداهند او را  یا خیدن و نصییحت     مدرین دولت عثمانی میس،  اینکه م ،مرحدات ما خبری نیست

اشیدن و  . ت اادام  ه ا،بار او ندارنید  ها ،ر آن. مطیا نمایند و او همه را تا حال معط  کرده امت

یخ پدرمیدخ ه  اع نیایی  یه شی    الدایت و  یی   مدرین دول ین ایران و عثمانی معط  و گرف ار دفیا سم

شدن او را تلغراف کردید و هییچ اثیری میاهر     شما مدتی امت خبر تسلی . کنند اند و نگاه می مانده

الثیانی   در ر ییا  .(GH1289_K14_P8_10 آرشید وزارت امدر خار،یه، ) «.زود اطالر دهید. نیست

المل  تلگرامی  ه تهیران ارمیال کیرد  یا ایین مضیمدن کیه میلطان عبدالحمیید           معین. ق7831

کیه الب یه    ؛عبیداهلل دیگر تهدیدی  یرای مرزهیا  یه حسیاب نخداهید آمید        اطمینان داده که شیخ

نظیر   المل  همچنان در تالش  دد تیا  معین. ها ادامه یافت های شیخ تا مدت طدر نشد و شدرش این

درنهاییت هی    . ها ،لب کنید  دول مردان عثمانی را  رای همکاری  ا ایران  رای مرکدب این شدرش

 حمیداهلل در میایه همیایدن کیار     »: مفیر در تلگرامی  ه در ار ندشیت . دهد ها ن یجه می این تالش

گفت ،لیب شییخ مقیرر شیده     . االمر  ا  نده مالاات نمدد اآلن وزیر خار،ه حسب. شدد درمت می

اگر شیخ  ه شما ال جیاء کنید چیه خداهیید     . در صدرت مخالفت، املحه ام عمال خداهد شد. امت

زود ،داب مرحمیت شیدد و  یه    . کن  ولی اطعا حمایت نخداهد شد گف    ا تلگراف مدال می. کرد

.  ایید گرفیت  . آذر ایجان خبر  دهید حادر  اشند شاید شییخ تضیییق شیده  یا ،معییت  گیذرد      

 .(GH1289_K14_P8_15 همان،) «چندماه زحمت، نفس راح ی کشیدمالحمدهلل  عد از 

از دیگر مسا   مد،دد میان اییران و عثمیانی در ایین دوران، ازدواج اتبیار دو دولیت  یا       

ای  یه وزارت خار،یه در    الملی  در نامیه   معیین . هامت یکدیگر و ادانین حقدای مر دط  ه آن

السلطان در مسلله ارعه عسکریه فیمیا ین   ین،ناب مس طاب امه  »: ندیسد طدر می تهران این

السیا ق ممنیدر    ایرانی  ا زن عثمیانی کمیافی  [ مرد]عالی، مقرر  دد که ازدواج   مفارت کبری و  اب

ااندن ،دیید عسیکریه هی     . ها عسکر شدند اگر  رگردند اوالد آن. صدرت وادر طرد شدند در.  اشد
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 سیفارت ندشی ه حکی      ارار  دد دیروز رمیماً . اشد ه اوالد زن عثمانی  دد، شام  مااب  نب منحصر

 نده ه  ابی  از  . مداد کاغذ رممی را اب  از وات  ه مفارت داده  ددند. تلغرافی  دالیات  فرم ند

. ندش ن مداد اصالحات، مداد کاغذ خددشان را در مجلس شدرا خدانده  عضی تغییرات داده  ددنید 

چیدن عمیده   . شیدند  ج  دد که زن ایرانی وارث عثمانی میعمده آن ا قاء ماده می  ااندن منا ازدوا

. فردا  ا صدراعظ  و وزیرخار،ه مذاکره خداه  کیرد . تعجی  نکردم ،مقصدد  نده نفی آن ااندن  دد

فقره مسبداه که یکی انحصیار ایاندن  یه اوالد     اگر انشاءاهلل صدرت گرفت فبها المطلدب و اال در دو

در  ،مااب  امت، اوامر صادر کرده  ه اتفیاق میفرای کبیار وامیطه    زن عثمانی، دیگری عدم شمدل 

 عد از این تلگیراف رمی    . تعجی  نکنید،  گذارید کار محک   شدد. کن  انجام اماس مسلله اادام می

 .(GH1304_19_12_08 آرشید وزارت امدر خار،ه،) «محسن.  فرم ید

ملکی  رفیت     تهران  ه فرامدشخانه المل  در زمان ااامت در امماعی  را ین مع قد امت، معین

پس از رفی ن  یه اروپیا    گدیا . نیست تاریخ دایق ورود او  ه فرامدشخانه مشخ . و آمد داش ه امت

فرانسیه   "مشرق اعظ "وارد شده و  عدها در له  "دوم ی صمی "نی  در پاریس، در له فرامامدنری 

کیه در   "میر "شرور کیارش در لیه    پس از. شده و در آنجا مقام ام ادی  ه دمت آورده امت عضد

در  ین اعضیای ایین   . یا د  دد، عضد شده و مقام ام ادی می  ارامنه تشکی  شده  ه دمتام انبدل 

پاشیا، احمید تدفییق     ، میدحت ( عدها مراد پنج )ای چدن شاه اده مراد  های  ر،س ه له، شخصیت

الملی    شیدد کیه معیین    میی  گف یه ( ۱۱9را یین،  ) 7.شیدند  پاشا، نامق کمال و دیاء  ی  دیده می

عضیدیت داشی ه و ح یی مییرزا      "پیرودوس " ،ملیه لیه   ها در لههای دیگیری نیی ، از    ر این عالوه

کنید کیه    خان  ه هنگام مفرش  ه ام انبدل و دیدار  ا اعضای این لیه، امهیار امییدواری میی     ملک 

 "مشیرق اعظی   " یه   این له وا سی ه . ها شرکت کند المل   ه نیا ت از او در تمام ،لسات آن معین

./ م711۱شدد در  ه میلطنت رمییدن میراد پینج  و اعیالن ایاندن امامیی         یدنان  دد و گف ه می

خیان    ر ملک  عالوه ه گف ه را ین . (8۱3 -8۱۱/ 7نیا، ر یس) امت ه  نقش فعالی داش ه. ق7839

 .( ۱۱۱؛ 7931را ین،) المل ، ایرانیان دیگری ه  در این له عضدیت داش نند و معین

                                                           
 :منا ا را ین در این خصدص  ه ار،اعات زیر امت که الب ه ناا  درج شده امت. 7

1- Dünyada ve Türkiye de masonluk, p. 246 

2- Türk masonluk aleminden Büyük simaları, II Ziya Pasha مقاله  دون امضا    

Türk mason Dergisi, I (1951), 152- 153. 
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تدان  ه تسمیس روزنامه ایرانیی اخ یر در    المل  می ترین واایا دوران مفارت معین از مه 

ام انبدل اشاره کرد که  ا کدشش خدد مفیر و مدیریت آاا محمدطاهر تبری ی و ندیسیندگی  

در این روزنامه  رخیی افکیار   . آغاز  ه کار کرد. ق7838خان خدیی و دیگران در  میرزا نجفعلی

ها  شد که امکان چاپ آن یافت و مطالبی در آن چاپ می طلبی و کارهای دولت نشر می اصالح

اداره روزنامیه اخ یر  یه صیدرت     . ق783۱از ( ۱11: 7913 ییت، آدم) .در ایران و،دد نداشیت 

غیر از عثمانی،   این روزنامه  ه. تبعه عثمانی ه  در آن شری  شدنداز شرکت درآمد و  رخی 

تیدان گفیت کیه اخ یر تنهیا        ا تد،ه  ه این مسلله می. در هند و افقاز ه  خدانندگانی داشت

ز انان در ام انبدل نبدده و  ا تد،ه  ه چاپ آن در مرکی  خالفیت امیالمی، در     روزنامه فارمی

 یه  دوم در همین زمینه حمایت میلطان عبدالحمیید   . میان همه مسلمانان ،ای داش ه امت

 دراخ یر    روزنامیه . نمایید  ابیدل میی   عندان مدعی طرفداری از تفکر اتحاد امالم از اخ ر، اا  

 ینیی    که میی  چنان. ی  رخدردار  ددأکن رل و نفدذ کام  دولت نبدده و  ه ندعی از ام قالل ر

شدن چنید اره آن و اطیا حماییت دولیت اییران و       همین آزادی عم  روزنامه از دالی   س ه

ای از روزنامه فرانسدی  مقاله   اره  خشی از تر،مه  این در .شدد میالمل   ناری معین عدها  رک

در مییان همیه   ...»: آوریی   ، میی امیت   ای از اخ ر چاپ شیده  را که در شماره« فارده  دمفدر»

اخ یر در ممالی  خار،یه،    ...های این پای خت   رگ، اخ ر دارای مقام مخصدصی امت روزنامه

آوری لب مطالیب مهمیه    ومیفه اخ ر ،ما. ال  محرومه عثمانی آ دنه دارداز داخله مم   یش

پس در این صدرت عندان روزنامیه  . ها  ه مایر ممال  امالمیه امت دارالخالفه و رمانیدن آن

طیرف  . تیر امیت    داخلیی  رازنیده  [ روزنامیه ]خار،ه دادن  ه اخ ر، از یاد نمددن  ه نام گیازت  

تدان گفت کیه اخ یر    از این رو می. مه مسلمانان مرز خاورخطاب اخ ر کدامین ملت امت  ه

میبب ان شیار اخ یر در    . تنها روزنامه ملی ایران نیست،    روزنامه عمدم عال  امالمیت امت

 .«...زمیین  تعمی  ز یان پارمیی در همیه ممالی  مشیرق        الد دوردمت نیست مگر  ه وامطه

مرگذشیت  »ادب و هنر  یدد و اثیر    المل  خدد دوم دار معین( 81، ص ۱، ش 77اخ ر، س )

هیای مخ لیف در    عندان تر،مه حکایت تلما  در شماره  او  7را  ه فارمی  رگرداند 7«تلما 

                                                           
او کشیشی  دد  ا تحصیالت دانشیگاهی کیه   . تلما   ه ز ان فرانسدی محصدل تراوش فکر و ال  فنلدن امتمرگذشت . 7

فنلیدن  یرای آن کیه    . گماش ه شد( نده لد ی چهاردم) ه مرپرم ی و آمدزش دو   درگدنی  ه نام لد ی . م7۱13در مال 

 ای ری ی درمت، ندشی ن ملسیله   دزش دهد،  ا  رنامهشاگرد خدد را  رای ا،رای ومایف و تعهدات ی  فرمانروا در آینده آم
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 یه   .ق783۱ خش نخسیت تر،میه کیه در      در مقدمه. اخ ر  ه صدرت پاورای  ه چاپ رماند

عیروف  حکاییت م    رای تفراه این ،ریده گرامیی تر،میه  »: چاپ رمید، این چنین آمده امت

تلما  را ان خاب کردی  که مطالعه این حکاییت  یرای هیر صینف و طبقیه از ا نیای ،ینس        

خاصیه کیه ایین    . امیت  مددمند امت و  ه هر ز انی در ممال  مغرب و شیمال تر،میه شیده   

خیان امیت کیه امیروز      المل  حا،ی محسین  معین... تر،مه از خامه  دیا ،ناب معالی آداب

اگرچه مقرر . اف ا هس ند در در ار دولت علیه عثمانی را آرایشمفارت کبرای دولت علیه ایران 

طیدر ک یا ی  یه خیط نسی علیق  سییار خیدب در ایین           اند که این تر،مه گرامی را  ه داش ه

،داگانیه طبیا     صفحه االشعار آن حضرت در ی  ها طبا نمایند و نمدنه آن ه  حسب ن دیکی

ین ع م  لند  یرای مشی رکین اخ یر فرمی اده     شده، در تلد همین نسخه  رای اشاعه و اعالن ا

ولی چدن حکایت  عد از ادری انس و دات خیلی مه  امت و  ه کار عل  تمیدن  . شد  خداهد

آید و همگنان را از مطالعه او  هره و نصیب تدانید  یدد و هرایدر  یشی ر      و مراودات  شریه می

 یر   مفیر کبییر معظی  عیالوه    اشد، از ادرش نخداهد کامت، لهذا  از  ه امر و ا،ازت حضرت 

همیان،  ) «.طدر تفراه در ذی  ایین ،رییده خیداهی  نگاشیت      آنچه طبا خداهد شد، ما نی   ه

 .(877، ص81، ش 3س

المل  از مفارت، را طه مس قیمی  یا ایرارداد ام ییاز تنبیاکد و چیاپ       ما،رای ع ل معین

الملی  در   معیین . ان داردخی  دد آن در اخ ر و همچنین دوم ی وی  ا میرزا ملک  ای  ر مقاله

هیای عثمیانی  یه تحریی  او      عثمانی علیه ام یاز تنباکد تبلیغات زیادی انجیام داد و روزنامیه  

ها  دد،  که خدد وامطه دادن این ام یاز  ه انگلیسی ،السلطان صدراعظ ، امین. مقاالتی ندش ند

کرد و  ا و،دد مخالفت  رو مقدمات ع ل وی را فراه  ازین. دید المل  را مد راه خدد می معین

طدرصریح وی را ع ل کیرد و    ر عدم  رکناری مس قی  وی،  ا فرم ادن تلگرافی،  ه  شاه مبنی

شیدت   المل ، عبدالحمیید را  یه   ع ل معین( BOA, HR.TO, 266 / 49)) . ه تهران فراخداند

                                                                                                                                               
فنلیدن در ایین دامی ان امهیار     .  ه نگارش درآمده  دد. م7۱33مرگذشت تلما  در مال . های اخالق را آغاز کرد از درس

او  ا  یانی تنید و گ نیده، ،نیگ را نیی  تقبییح      . عقیده کرده  دد که و،دد مالطین  رای رعایامت نه رعایا  رای مالطین

 . ها را  ه عندان اع قادی درونی ارا ه داده  دد کرده  دد و  رادری ملت
پیس از او  . مرگذشت تلما  را از ز ان فرانسه  یه فارمیی  رگردانیده امیت    . ق791۱العلدم  ه مال  خان نام  میرزا علی. 7

ای از    ایین میطدر  یه تر،میه    امیا راای  . انید  هایی از این ک یاب ارا یه کیرده     عدها اابال یغمایی و محمد اادی نی  تر،مه

 .ای که در اخ ر داده شده،  ه صدرت ک اب نشر نیاف ه امت رغ  وعده شاید تر،مه مدرداشاره  ه. المل  دمت نیافت معین
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 ,BOA, i.DH ) .آزرده کرد و وی شخصاً  ه شاه تلگراف زد و ا قیای میفیر را خدامی ار شید    

تنها  اعث ا قای مفیر نشد،  لکه شاه را  ا تد،ه  یه روا یط    اما این درخدامت نه( 96122 / 1227

تر  ه تهیران   المل  هرچه مریا المل  مظندن کرد و فرمان داد که معین ن دی  ملطان و معین

نیین گی ارش   السلطان چ اع مادالسلطنه از ز ان امین .(8۱9 ؛7931 مل  مامانی، خان)  ازگردد

الملی  را آغیاز کیردم     ااندن که  ه انجام رمید، من کار تخریب معین  دام ان روزنامه»: دهد می

اممش ایین امیت کیه میفیر و میسمدر      . کند گف   این مرد در مال مبلغی گ اف مداخ  می... و

. خیان و دلقی  میلطان عبدالحمییدخان امیت      اعلیحضرت امت، اما رممش تیارزن و تصینیف  

خان  ه ر از ادل  عرض کرد،  رای دخ  گ اف محسن...ه که تا این وات مکدت داشتمخبرالدول

الملی    مال که معین خان، وزیر مخ ار ایران در وینه، شاهدی نیست که  ه من گفت هر نریمان

ه ار لیره فقط  لدرآالت مدغات  یرای عییالش کیه در      آید، هشت  اد می  رای ام عالج  ه مارین

تدان ایاس کرد که در مال چقیدر میداخ  دارد کیه     از همین فقره می. خرد ام انبدل هست می

این حرف واهی وزیر علدم طدری مؤثر شید کیه در همیان    ... خرد می چه  ه ار تدمان  لدر می

خدام   امیبا ی فیراه  آرم    من می...المل  فراه  آمد مجلس مقدمه ع ل و امباب احضار معین

ها  ه همت تحصیی  کیرده   رمید و      ولی از آ رویی که مال ر مع  خان عالوه محسن  که حا،ی

تلگیراف  ...خالصیه . کلی اً تر  ایران نماید و لکه عیبی ا دالدهر در پیشانی او و دوم انش  مانید 

 .المل  کردم که شما مع ولید و  اید  ه تهران  یایید ،انب خدد  ه معین غیر رم ی از

میلطان کیه   . رمیانند  ی از آن  ه نظر ملطان میشدد، مداد هر تلگرافی که  ه ام انبدل می

  مگیر حیا،ی    این تلگراف را دید تعجب کرد که عی ل میفیر کبییر  یه ایین ودیا یعنیی چیه        

در این دمن  ه خالد ی ، مفیر . خان چه کرده که  اید او را  ه این وااحت مع ول نمدد محسن

و ع ل او، را طه مخصدصیی   خان محسن  ال فاتی شاه  ه حا،ی عثمانی ه  فهماندم که ،هت  ی

. امت که  ا ملطان پیدا کرده، خالد ی  ه  این مطلب را مسی قیماً  یه میلطان تلگیراف نمیدد     

خالد ی  تلگرافی  ه شاه کرد و تدمیط    خان م غیر شده،  ه وامطه محسن ملطان از ع ل حا،ی

ای  رنده نمیددم و   خان، حر ه محسن  من تدمط ملطان را  رای اع ام حا،ی. از مفیر ایران نمدد

گفیت   السیلطان امیت کیه میی     امیین [ ایدل ] ه شاه عرض کردم که این تدمط، دلیی  صیحت   

شیاه  . ا  ه این اندازه حمایت چه معنیی دارد آورد، والّ المل   رای ملطان تقلید شاه را درمی معین

: ولف گفت. من  ا ولف مشدرت کردم. کار را از من خدام ند  حرف مرا  اور کرده،  رآشف ه، چاره
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،انب دولیت انگلییس  یه میلطان امهیار       من  ه تدمط مفیر انگلیس که در امالمبدل امت، از

 .(878-813 :7931اع مادالسلطنه، ) «...کن  که شما حق تدمط مفیر دول ی را ندارید می

. ماه دو اره چاپ آن آغاز شد المل ، روزنامه اخ ر م داف شد و پس از هشت  ا ع ل معین

خان پس از  ازگشت  ه ایران  ا ام فاده از روا ط خیدد تدانسیت اع بیار خیدد را      محسنمیرزا 

 . ازیاف ه و تد،ه شاه را  ه خدد ،لب نمدده و  ه وزارت امدر خار،ه  رمد

 

 نتیجه

الملی  در مقیام    خان معیین  آنچه در این ندش ار گف ه آمد، تدصیف عملکرد میرزا محسن

.  راماس امناد من شرنشده  یدد  .ق7911-7811های  ن مالمفیر کبیر ایران در عثمانی میا

عیالی،    هایی مانند  راراری روا ط حسنه  ا  اب نشان داده شد که این دول مرد اا،اری دغدغه

وفص  منازعات مرزی، مذاکره  ر مر معاهدات تجاری و حقدای، مشیارکت در   تالش  رای ح 

می انبدل را دنبیال   المنفعه و همچنین  هبدد ودعیت تحصیلی و آمدزشیی ایرانییان ا   امدر عام

چراکیه ارتباطیاتی مییان او و    . ،سیت  فکرانیه نیی  دوری نمیی    کیرد و از تمیایالت روشین    می

خان مصادف  نظر  ه اینکه دوران مفارت میرزا محسن. فکران عثمانی و،دد داش ه امت روشن

، ایین منامیبات میفیر اییران  یا      .ق7839امت  ا رخداد مشروطه اول در عثمیانی  یه میال    

گییری  یشی ر از    امید امت  ا  هیره . کند عالی اهمیت چند  را ر پیدا می داهان  اب خ مشروطه

 . های  یش ری در این زمینه  ه دمت آید منا ا ترکی آگاهی

 

 مآخذ و منابع

 :آرشیوها

 (BOA) عثمانی وزیری نخست آرشید

 (واخا)آرشید وزارت امدرخار،ه ایران 

 

 :ها کتاب

 پادشییاهی  دوره در ایییران تییاریخ مییال  چهیی  ،79۱9 خییان، محمدحسیین اع مادالسییطنه،

  اماطیر: تهران افشار، ایرج: تصحیح  ه ،شاه ناصرالدین
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