
 

وزارت خارجه چگونه در ايران شكل گرفت؟

میالدي، امور مربوط به روابط خارجي ايران  18تا پايان قرن . رسد سابقه فعالیت وزارت امور خارجه ايران به دو قرن مي
ً در دربار مستقر بودند و كشور، چیزي به نام وزارت خارجه نداشت توسط رجالي اداره مي اما از ابتـداي . شدكه عمدتا

قرن نوزدھم كه انتصاب سفراي ايران در كشورھاي خارجي و يا پذيرش سفیران خارجي در ايران آغاز شد، كثرت امور 
يران مي سوي دولتھـاي بیگانــه وارد ا سبب  مربوط به سیاست خارجي و نمايندگان سیاسي متعددي كه از  شـدند، 

 .بیافتد» امور خارجه«شد كه دولت ايران به فكر تأسیس وزارتخانه جديد 
با عنـوان .   ھ  1224/ میالدي  1809از اين رو فتحعلي شاه قاجار در  مور «ق فرمان تأسیس دفتري را صادر كـرد كـه  ا

ھا، مرسوالت سالطین خـارجي و قرائـت آنھـا   كار مراوده با نمايندگان دولتھاي خارجي در ايران، دريافت نامه» خارجي
قب . در حضور شا ه و تھیه پاسخ آنھا و يا ترتیب اعزام نمايندگان ايراني به كشورھاي خارجي را بر عھـده گرفـت متعا

ست ايـن » الممالك منشـي«موسوم به » خان نوائي میرزارضاقلي«تشكیل اين دفتر  شاه سرپر بـه دسـتور فتحعلـي 
 .دفتر شد
تر «سال در دربار ايران تصدي  12كرد، با حفظ سمت، مدت  الممالك كه در آن زمان وزارت داخله را اداره مي منشي دف

خارج و يـا پذيرفتـن . را نیز بر عھده داشت» امور خارجي ندگان ايرانـي بـه  عزام نماي يران تنھـا در ا اما روابط خارجي ا
صحنه روابـط بین نمايندگان خارجي در ايران خالصه نمي حوالت   شد و حضـور ايـران در  لي و ضــرورت مواجھـه بـا ت المل

بار  گیري كرد كانون تصمیم جھان ايجاب مي حت پوشـش در فتر ت تر از يـك د ھاي ايران در عرصه سیاســت خـارجي فرا
جه ايـران را صـادر  ق فتحعلي.   ھ 1237/ م  1821از اين رو در اكتبر . باشد ً دستور تأسیس وزارت امـور خار شاه رسما

به عنوان اولین وزير خارجــه ايـران منصـوب » میرزا عبدالوھاب خان نشاط اصفھاني«اين وزارتخانه تأسیس شد و . كرد
 .گرديد

ست خارجـي . شاه بود نشاط از اديبان وخوشنويسان مورد نظر دربار فتحعلي نخستین تالش موفـق او در عرصــه سیا
مت  1818دفع حمالت افغانھا در مرزھاي شرقي كشور در  و سپس مطیع ساختن ياغیان خراسان بـه اطاعـت از حكو

نگ اول . او سپس مأمور تالش براي عادي ساختن روابط ايران و روسیه شـد. مركزي بود حال ج يران در  در آن زمـان ا
 .خود با روسیه بود

بار رفـت  معتمدالدوله نشاط كه به دلیل اديب بودن و تسلط بر شعر و شاعري مورد نظر فتحعلي ً در در شاه بود و غالبا
نشاط با صـراحت مخالفـت خـود را بـا . شد و آمد داشت حتي در تصمیمات خارجي شاه نیز مورد مشورت او واقع مي

بیني كرده  جنگ علیه روسیه اعالم كرده بود و شكست حتمي ايران را به خاطر آشفتگي و ناتواني قشون ايران پیش
 .بود

شكي، شـیروان،  اين جنگ سرانجام با شكست ايران به پايان رسید و طبق عھدنامه گلستان شھرھاي باكو، دربند، 
 .باغ، گنجه و تمامي مساحت دو ايالت داغستان و گرجستان از ايران جدا شده و به روسیه ملحق گرديد قره

سم مـیرزا عبـدالوھاب نشـاط   ھا و يادداشت در سفرنامه سم و ر پائي بارھـا بـه ا ھاي جھانگردان و سیاستمداران ارو
 .اصفھاني اشاره شده و در عموم اين آثار از وي به عنوان يك مشاور ھوشیار در دربار ايران نام برده شده است

يت  ھاي محكم در نوشته بندي زيبائي خط و جمله. زندگاني نشاط از روشني و صفاي خاصي برخوردار بود ھاي او حكا
شمار  نوشته. از ذوق و ھنر او داشت به  ھنري عصـر قاجـار  ھاي باقیمانده نشاط از آثار با ارزش ادبي و سیاسـي و 

 . آمده است اي به نام گنجینة نشاط گرد رود كه تنھا قسمتي از آنھا در مجموعه مي
شاه قاجار به  نشاط از حیث شعر و ادب نیز معروف است و در اين زمینه از گويندگان و نويسندگان نامدار عھد فتحعلي

نشاط تا پايان عمـر . اند كه اغلب با اھل طريقت و سلوك معاشرت داشته است در شرح احوال او گفته. رود شمار مي
 .ق وفات يافت.  ھ 1244خود زمام امور خارجي ايران را در دست داشت و در

تا مـدتي سـفراي  شي بــود و چـون  وزارت امور خارجه تا سالھاي متمادي فقط مركب از وزير و نايــب او وچنـد نفـر من
 1241 (1825در سـال . شـدند خارجي در تبريز مقیم بودند لذا اغلب اعضاي اين وزارت از اھالي آذربايجان انتخـاب مي

به ) ق.  ھ ته بـود،  به دربارھـاي خـارجي رف ً به سـفارت  میرزا ابوالحسن خان شیرازي معروف به ايلچي كبیر كه كرارا
ھم بـود صدر ايــن شـغل م سـومین . سمت دومین وزير امور خارجه منصوب گرديد و مدت پانزده سال به طور متناوب م

سعیدخان مؤتمن وزير امور خارجه میرزا مسعود خان انصاري گرمرودي، مدت   مدت يازده سـال و ســپس مـیرزا  الملـك 
ً يازده نفر وزارت امـور  1906بیست و سه سال اين سمت را به عھده داشتند و تا برقراري مشروطیت درسال  مجموعا

 .كردند خارجه را تصدي مي
رفت، ولي وزير آن تابع و مجـري  اي از دفتر صدارت عظمي به شمار مي در اين دوره وزارت امور خارجه به صورت شعبه

مي ) 1851ــ  1847(در دوران صـدارت امیركبـیر . دستورات پادشاه وقت بود ً منظ شكیالت نسـبتا جه ت وزارت امـور خار
ظم ج) گذرنامه(صدور تذكره . يافت بات سیاسـي ن فتبه صورت مرتبي درآمـد و ثبـت و ضـبط مكات در سـال . ديـدي يا
ــتین ســفارتخانه) ق.  ھ 1268 (1851 اســتانبول، (ھاي دايمــي ايــران در پايتختھــاي بــزرگ جھــان آن روز  كــه نخس
حوال ) پترزبورگ و لندن سن خود و اوضـاع و ا تأسیس يافت نمايندگان سیاسي ايران موظف شدند از حـوزه مأموريــت 

ستور  كز د اتباع ايران اطالعات صحیحي تھیه و به طور منظم به وزارت امور خارجه بفرستند و دربارة جزئیات امـوراز مر
 .بگیرند

به ) ق.  ھ 1274 (1858در ژانويه  شتي  ستقل اعــالم كـرد و طـي ياددا دولت ايران وزارت امور خارجه را يك دستگاه م
اي نـدارد و  ھاي خارجي مقیم تھران اطالع داد كه منبعد صدر اعظم در امور مربوط به روابط خارجي مداخله سفارتخانه

 .مسئولیت اين امر بعھدة وزير امور خارجه خواھد بود
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شتمل بـر ) ق.  ھ1299 (1881در سال  شیح ناصـرالدين  25اولین نظامنامة وزارت امور خارجه م صويب و تو فصـل بــه ت
سیه، عثماني، فتر ثبـت و  شاه رسید و ادارات متعددي براي رسیدگي به امور رو شريفات و د ین ت انگلسـتان و ھمچن

سبات و . رمز و ترجمه تأسیس گرديد جه و محا باع خار بعدھا ادارات ديگري براي امور دول غیر ھمجوار و محاكمـات ات
كه  باع خـارجي  تالف مـردم بـا ات سیدگي و رفـع اخ پرسنل به آنھا اضافه شد و كارگزاريھايي در كلیة شھرھا بــراي ر

 .ناشي از رژيم كاپیتوالسیون بود به وجود آمد و اين ترتیب تا پايان دورة قاجاريه دوام داشت
 ً ست 73وزارت خارجه ايران از بدو تأسیس تا پیروزي انقالب اسالمي جمعا بوده ا شاھد  جه را  از ايـن . وزير امـور خار

نفـر از زمـان  26نفر از زمان مشروطه تا پايان حكومت رضاخان و  36گیري نھضت مشروطه،  نفر تا زمان شكل 11میان 
 اند دار اين سمت بوده سقوط رضاخان تا پیروزي انقالب عھده
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