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میرزامهدیخانممتحنالدولهومدرسهعلومسیاسی

 0آبادیحمیدرضا شاه ، 0دکتر محمد کلهر

چکیده

  تاسیس شد از  هات مختلفی در  0806مدرسه علوم سیاسی که نخستین بار در سال 

آن که مدرسه علوم سیاسی نخست  .بررسی تاریخ دوران مشروطیت شایسته تو ه است

بار در  و دیگر آن که برای اولین ؛از اولین مدارسی است که سطح آموزش عالی داشتند

این مدرسه به تربیت کادر متخصش برای فعالیت در دستگاه دیپلوماسی ایران همت 

و علم  ،حقو  بین الملل ،عالوه بر آن مباحثی چون حقو  اساسی .گمارده شد

این معارف  .ین مدرسه تدریس شده و برای آنها منابعی تدوین شددرا (اقتصاد)ثروت

 دید از طریق مدرسه علوم سیاسی به درون  امعه ایرانی راه یافته و  ریان نوگرایی 

تأسیس مدرسه علوم سیاسی به دست میرزا نصراهلل خان  .مشروطیت را عمیق تر کرد

رزا حسن خان و ایده آن را به فرزند او می مشیرالدوله صورت گرفته

این در حالی است که میرزا مهدی خان  .اندنسبت داده (مشیرالدوله بعدی)مشیرالملك

-ممتحن الدوله در البه الی آثار خود ایده مدرسه علوم سیاسی را متعلق به خوی  دانسته

بر مبنای سخنان او باید پذیرفت که ایده مدرسه علوم سیاسی نه در دوران وزارت  .است

که در دومین دوره وزارت میرزا سعیدخان مؤتمن الملك  ،هلل خان مشیرالدولهمیرزا نصرا

 .انصاری شکل گرفته است

کلیدی آموزش و پرورش  ،وزارت امورخار ه ،مدرسه علوم سیاسی: واژگان

 نهضت مشروطیت  ، دید

                                                 
 .رانیا، یشهر ر، ی)ره(، دانشگاه آزاد اسالمخمینیامام  ادگاریواحد خ، یتارگروه  .0

hrshahabadi@yahoo. Com : مسئول مکاتبه 

 05/3/32تاریخ پذیرش:      0/6/32: دریافت تاریخ 

 7سال فصلنامهمسکویه
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 مقدمه
ت تأسیس مدارس  دید از آرمانهای نوگرایان ایرانی در دوران منتهی به نهضت مشروطی

تجددطلبان همواره از ترویج علوم  دید و تأسیس مدارس نوین حمایت  .استایران بوده

. کرده و آن را اب اری برای دستیابی به پیشرفت و ترقی ورفع مشکالت  امعه می دانستند

ناصرالدین شاه  .تحقق این آرمان ب رگ چندان راحت نبود (561:  0866، قاسمی پویا)

با تأسیس مدارس  ،لطنت قا ار را به خود اختصاص داده استکه پنجاه سال از عمر س

. دانستکرد و کوشندگان ترویج علوم نو را شایسته سرزن  می دید مخالفت می

در واقع شاه قا ار ترویج آگاهی و بسط معارف  دید را  (801:  0813، احتشام السلطنه)

مردم بی علم و » ا به و در یك کالم او ر ،خطری برای حکومت خود به حساب می آورد

امین )«اعتماد و اعتقاد بیشتر بود تا به کسانی که نوشتن و خواندن می دانستند  ،سواد

از این رو شکل گیری مدارس  دید در دوره ناصرالدین شاه  (21:  0861 ،الدوله

فرزندش  ،اما پس از قتل او به دست مردی ستم دیده . ریانی بسیار کند داشت

ا تماعی و  با نو آوریهای -شاید از ترس گرفتار شدن به عاقبت پدرش  -مظفرالدین شاه 

در این موضع او بی  (58:  0831، ناطق. )کردشکل گیری نهادهای  دید مخالفت نمی

. الدوله در  ایگاه صدر اعظم نی  مؤثر بوده استشك حضور میرزا علی خان امین

حسن خان رشدیه بعد از چند تالش در همین دوران بود که میرزا  (85:  0812 ،رشدیه)

( همچنین  ا همان. )نافر ام باالخره توانست اولین مدرسه خود را در تهران تأسیس کند

نامیده «انجمن معارف »که بعد ها به اختصار« تأسیس مکاتا ملیه ایران  انجمن» با تشکیل 

 ،دکانیمحبوبی ار) ریانی متشکل و هدفمند برای تأسیس مدارس  دید آغاز شد ،شد

مدارس ابتدایی  دید یکی بعد از دیگری در تهران و شهرستانها شکل  (861/0:  0861

ناظم االسالم کرمانی در  .گرفتند و دان  آموزان زیادی در آنها مشغول تحصیل شدند

چهل و نه مدرسه  ،در شرح اقدامات دوران مظفرالدین شاه تاریخ بیداری ایرانیان کتاب

 دید تهران و آن چه را که بنده نگارنده دیده و در آن وارد مدارس » را در فهرست 
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بعضی » و البته اضافه می کند  (512:  0866 ،ناظم االسالم کرمانی)ذکر کرده است« شده 

  ( ا همان)« .که اسامی آنها در نظر نیستمدارس دیگر افتتاح شد 

این برای رفع نیاز  و ؛دادنداما مدارس ابتدایی تنها سطح مقدماتی علوم را آموزش می

تنها مدرسه عالی ایران تا آن زمان  .کشوری که امید به پیشرفت داشت کافی نبود

:  0812 ،آدمیت)بود  افتتاح شده 0213که در سال  (81:  0881 ،افشار)دارالفنون بود

 ،السلطنهاحتشام. )و چند سال پس از تأسیس از افت کیفی شدیدی رنج می برد (858

غیر از آن می توان از مدرسه اتاماژوری یاد کرد که توسط میرزا  (801-805: 0813

( 858: 0835، آدمیت)حسین خان سپساالر و با هدف ارائه آموزشهای نظامی تشکیل شده

  .و پس از چندی از رونق افتاده بود

  دست به  0805انجمن معارف نخستین بار در سال  ،برای رفع خالء مدارس عالی

این مدرسه از دو بخ  ابتدایی  (031/0:  0860 ،دولت آبادی. )یه زدتأسیس مدرسه علم

و علمی تشکیل شده بود و دان  آموزان آن پس از طی کردن دوره ابتدایی وارد دوره 

همان : . )علمی می شدند که سطح باالتری داشت و اطالعات بیشتری در آن ارائه می شد

تا آن که در  . همچنان خالی بوداما  ای مدارس تخصصی با سطح علمی باال (031/0

  مدرسه علوم سیاسی تأسیس شد. ویژگیهای این مدرسه وصاحبان ایده 0806سال 

 .تأسیس آن موضوع بح  این مقاله است

مدرسهعلومسیاسی

نظام نوین آموزش و  مدرسه علوم سیاسی در دومین گام نوگرایان ایرانی برای ایجاد

یشان به دنبال تأسیس مدارس  دید بودند که خارج در گام اول ا .شکل گرفت ،پرورش

و درگام دوم در  .هایی نو آموزش دهندعلوم  دید را با شیوه ،از چارچوب سنتی گذشته

  .پی تأسیس مدارس عالی و تخصصی بر آمدند
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مدرسه علوم سیاسی با هدف تربیت نیروی متخصش در حوزه حقو  و روابط بین 

در پان دهم  ،تگاه دیپلماسی ایران را تقویت و راهبری کندآن چنان که بتواند دس ،الملل

اگرچه تاریخچه تأسیس وزارت خار ه  واقعیت آن است که .  افتتاح شد 0806شعبان 

دستگاه  (812:  0861 ،شمیم)  باز می گردد 0283ایران به دوران فتحعلی شاه و سال 

در »  .جربه و کم توان بوددر آغاز حکومت مظفرالدین شاه بسیار بی ت دیپلماسی ایران

حوادثی چون واقعه هرات و مناقشه با انگلستان و حوادث ناشی از قراردادهای رژی و 

رویتر کادرهای سیاسی وزارت امور خار ه ایران نشان دادند که از قابلیت چندانی 

نیاز به تربیت  وانان مستعد در » به همین دلیل  (58:  0861، تفرشی)«برخوردار نیستند 

در چنین شرایطی مدرسه علوم سیاسی  ( ا همان)«خورد های سیاسی به چشم میرشته

وزارت خار ه بتواند مامورینی تربیت کند که به اند ازه ل وم از قوانین » تأسیس شد تا 

 .تا بهتر بتوانند در مقابل خار یان حقو  کشور خود را حفظ کنند اطالع داشته باشند

دانشجو تربیت  201سال فعالیت خود  23مدرسه در طول  این (880:  0858 ،فروغی)«

. کرد که بسیاری از ایشان در زمره بازیگران مهم عرصه سیاسی ایران معاصر در آمدند

 .با این وصف مدرسه علوم سیاسی از دو  هت حائ  اهمیت است (852:  0866 ،عاقلی)

یخ آموزش و نخست آن که این مدرسه نخستین آموزشکده عالی و تخصصی در تار

و دوم ان که به دلیل تربیت نیروی انسانی متخصش برای  .پرورش نوین ایران است

که آن هم برای اولین بار صورت می  -وزارت خار ه و دستگاه سیاست بین الملل ایران 

در واقع با  .بیان گر آغاز دوره ای  دید در تاریخ وزارت خار ه ایران است -گرفت 

سی یك نهاد آموزشی  دید در خدمت بهبود سیاست بین تأسیس مدرسه علوم سیا

عالوه بر آن چه که گفته شد مدرسه علوم سیاسی به عنوان یك  .الملل ایران قرار گرفت

از  مله این ویژگی ها آن است که  .دیگری نی  داشته است مدرسه تخصصی ویژگیهای

 .تدریس نشده بود در آن برخی دروس تدریس شد که تا آن زمان در ایران به هیچ و ه

 محمدعلی فروغی در باره این ویژگی مدرسه گفته است : 
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ای که دراین کشورعلم حقو  بین الملل تدریس شد توسط مرحوم اول دفعه»

اول دفعه ای که علم ثروت ] اقتصاد [ به توسط یك معلم  .مشیرالدوله اخیر] پیرنیا [ بود

و اول کتابی که در علم  .رنیا [ بودندایرانی تدریس شد آقای مؤتمن الملك ] حسین پی

ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است که من برای دان  آموزان همین آموزشگاه از 

  (810:  0858 ،فروغی)«فرانسه تر مه کردم 

چرا که اصوال  .تدریس علوم سیاسی در یك مدرسه عالی دولتی اتفاقی مهم بود

و گفته  .سیاسی روی خوش نشان نمی داد حکومت قا ار به تدریس علم حقو  و امور

از گشودن رشته امور سیاسی و حقو  به شدت  لوگیری می » اند که ناصرالدین شاه 

 .کرد و اگر کسی از این مطالا سخن به میان می اورد به شدت سیاست می شد

بسیاری از  .برای تدریس علوم  دید منابع درسی تالیف کردند (818:  0813 ،یغمایی)«

و  (3:  0856 ،مجد)س و مباح  مطروحه در این مدرسه به درون  امعه راه می یافتدرو

بنابراین می توان گفت که مدرسه علوم  .به  ریان نوگرایی عمق و گسترش می بخشید

سیاسی درعین این که زاییده  ریان نوگرایی دوران مشروطه است این  ریان را عمق نی  

  .استبخشیده

هایی این مدرسه در دوره ،فارغ التحصیالن مدرسه علوم سیاسیاد برخی از قبه اعت

 ،اسکندری. )استمحل بح  و فعالیت سیاسی پرشور معلمان و دانشجویان آن بوده

و این خود نشان از تاثیرگذاری مدرسه بر  ریانات سیاسی دوران مشروطه  (515:  0862

ی به دستگاه اداری وزارت ورود فارغ التحصیالن مدرسه علوم سیاس .و پس از آن دارد

فضایی منظم و متکی  .خار ه فضایی متفاوت از وزارتخانه های دیگر در آن ایجاد کرد

به سلسله مراتا و رعایت سوابق و ارشدیت » در این وزارت خانه  .بر قوائد و اصول

شد.از دخالت ها و اعمال نفوذ خارج از وزارت خانه بی اری احساس می تو ه خاص می

کانون »  عامل اصلی ترویج این فضا و (81-86:  0813 ،تهمورس .آدمیت)«گردید 

  (86-83همان : )« .شاگردان مدرسه علوم سیاسی بودند ،رعایت سنن و اصول
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از سوی دیگر موفقیت در عملکرد این مدرسه مو ا رواج مدارس تخصصی  دید 

 ،مدرسه تجارت ،مدرسه صنایع مستظرفه ،مدرسه فالحت مظفری ،از  مله مدرسه حقو 

  (111/0-111:  0861 ،محبوبی اردکانی)و... شد

مؤسسمدرسهعلومسیاسی

ن.ک. )مدرسه علوم سیاسی در دوران وزارت خار ه میرزا نصر اهلل خان مشیرالدوله

تأسیس شد و در قالا یکی از ادارات وزارت خار ه در  (35-31: 0831، معیرالممالك

و این کار را در زمره اقدامات او در دوره  ، ار مدرسه دانستهبنیان گ از این رو او را .آمد

در عین حال گفته اند که ایده  (12:  0838، تکمیل همایون. )وزارت  بر شمرده اند

بوده  (مشیرالدوله بعدی)تأسیس مدرسه متعلق به پسر او میرزا حسن خان مشیرالملك

بنا به گفته عبداهلل  .و علی داشت ،حسین ،میرزا نصراهلل خان سه پسر به نامهای حسن .است

مستوفی او هنگامی که در وزارت خار ه رئیس اداره روس بود سه پسرش را برای 

علی پسر زیبا و برازنده او در اروپا مسلول ] شد [ و بدرود » تحصیل به اروپا فرستاد 

ولی حسن و حسین اولی قسمت حقو  دارالفنون مسکو را تمام کرد و  .زندگی گفت

وزارت خار ه مشیرالدوله  .می در مدرسه پلی تکنیك فرانسه مشغول تحصیل شددو

مصادف با وقتی بود که میرزا حسن خان پسر ارشدش مدرسه حقو  را تمام کرده و به 

چون و ود میرزا حسن خان در .سمت وابسته وارد سفارت ایران در پطرزبورغ شده بود

زبورغ نافع بود او را به تهران خواست و تهران و کمك به پدر بیشتر از اقامت در پطر

مدتی  (368/0:  0831 ،مستوفی)« .لقا سابق خودش یعنی مشیرالملك لقا او گشت

در  .بعد مشیرالملك به سمت ریاست کابینه رسید و منشی مخصوص صدراعظم نی  شد

که کار از ریشه خراب » چنین شرایطی با اوضاع وزارت خار ه آشنا شد و دریافت 

تا مبنای علمی برای اعضای وزارت خار ه دست و پا نشود هر چه بکند نق  بر  است و

همراهی مظفرالدین شاه با تأسیس مدارس  دید هم مشو  او  (همان)« .آب خواهد بود
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»  و سپس .بنابر این فکر تأسیس مدرسه علوم سیاسی را با پدرش در میان گذاشت .شد

و مقدمات « این اقدام را  لوه گر ساخته  پدر و پسر در ن د صدراعظم و شاه محسنات

 (همان. )تأسیس مدرسه را فراهم کردند

تأسیس این مدرسه اثر فکر میرزا حسن » به همین دلیل عبداهلل مستوفی اعتقاد دارد که 

همان : ) «خان مشیرالملك پسر میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیر امور خار ه است

 ه به این که تأسیس مدرسه به دست میرزا نصر اهلل اما محمدعلی فروغی با تو (362/0

در بیان خود پدر و پسر را مشترکاَ بانی مدرسه می داند  ،خان مشیر الدوله صورت گرفته

مؤسس آن ] مدرسه [ مرحوم مشیرالدوله اخیر بود که آن وقت » و می گوید : 

خار ه بود و مشیرالملك لقا داشت و پدرش مرحوم مشیرالدوله اسبق که وزیر امور 

  (826:  0858 ،فروغی) «صدراعظم شد 

به ترتیا القاب مؤتمن  ،میرزا حسن خان که بعد ها با نام فامیل پیرنیا شناخته شد

این لقا آخر عالوه بر پدرش به افراد دیگری  .و مشیرالدوله داشت ،مشیرالملك ،الملك

 0863 ،سلیمانی. )است نی داده شده و و او ششمین کسی است که لقا مشیرالدوله گرفته

. اولین مدیر مدرسه علوم سیاسی نی  هست میرزا حسن خان مشیرالدوله (052-013: 

اما در مقابل نظرهمه کسانی که میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله   (332/0:  0831 ،مستوفی)

کس دیگری نی  هست  ،و فرزندش را صاحا ایده تاسیس مدرسه علوم سیاسی می دانند

و او کسی نیست    میرزا مهدی خان  ؛تأسیس مدرسه را متعلق به خود می داندکه ایده 

  .الدوله شقاقیممتحن

الدولهآشناییبامیرزامهدیخانممتحن

میرزا مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی فرزند میرزا رضا قلی خان شقاقی سرابی 

پدرش  (1:  0815 ،ولهممتحن الد)  در تهران به دنیا آمده است 0218گرمرودی در سال 

رضا قلی خان از  .«لجة االلم فی حجة االمم » مور  بوده و مؤلف کتابی است به نام 
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گفته اند که آن  .دوران کودکی با میرزا سعید خان مؤتمن الملك انصاری دوستی داشت

نتیجه این دوستی آن شد که وقتی میرزا  .دو با هم در یك مکتا خانه درس می خواندند

میرزا رضا خان هم به او پیوست و سالها در آن  ،ان به وزارت خار ه رسیدسعید خ

فرزندش میرزا مهدی خان هم تحصیالت ابتدایی خود را در  .وزارتخانه همراه او بود

 ( ا همان. )مکتا خانه خصوصی میرزا سعید خان گذراند

ا در آنجا میرزا مهدی خان دوازده ساله بود که وارد دارالفنون شد و مقدمات طا ر

  به واسطه ارتباطات پدرش عازم فرانسه شد تا  0266دو سال بعد یعنی در سال  .خواند

پس تغییر  .اما این رشته را دوست نداشت ؛در آنجا شیشه سازی و بلور سازی بخواند

، سرمد. )به ایران بازگشت  0231مسیر داد و به آموختن معماری پرداخت و در سال 

ازگشت بر حسا دستور وزیر دول خار ه یعنی میرزا سعید خان پس از ب (111:  0862

در  ،مؤتمن الملك انصاری به سمت منشی مخصوص و متر م رسمی زبان فرانسه

مدتی بعد به دنبال یك دسیسه  (1: 0815 ،ممتحن الدوله. )وزارت خار ه استخدام شد

درخواست  و از آنجا که نمی خواست از دیگران .خانوادگی شغل  را از دست داد

از همین راه بود که به کار  .به عملگی و کارگری ساختمان مشغول شد ،کمك کند

اگرچه مدتی بعد  .راه پیدا کرد .ساختمان سازی که تخصش اصلی اش بود وارد شد

  (6همان : . )مجددا با حمایت میرزا سعید خان به شغل خود در وزارت خار ه بازگشت

مأمور خرید تخم کرم ابریشم از  ی او می توان بهاز  مله دیگر مشاغل و مسولیتها

 ،مأمور عقد قرارداد خط آهن تهران قم در لندن ،مأمور خرید اسلحه از بلژیك ،ایتالیا

  به امر  0238در سال  (111:  0862 ،سرمد)اشاره کرد ،مأمور وزارت خار ه در گیالن

ای اندرونی و بیرونی در میرزا حسین خان سپساالر ساختمان مسجد سپهساالر و ساختمانه

قسمت شمالی مسجد را که بعدها در زمان مشروطیت تبدیل به محل مجلس شورای ملی 

 (1-5:  0815 ،الدولهممتحن. )طرح ری ی کرد و ظرف هشت سال به انجام رساند ،شد
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  مقام نیابت دوم وزارت خار ه را پیدا کرد و در زمان وزارت خار ه  0236در سال 

در سال  (62:  0858 ،الدولهممتحن. )ه مقام نیابت اول رسید و مشاور او بودناصر الملك ب

دولت )میرزا مهدی خان نی  عضو انجمن بود ،که انجمن معارف تشکیل شد 0805

:  0813 ،سپهر)«به ناظمی انجمن مفتخر شد »  و مدتی بعد (033/0:  0860 ،آبادی

به « شورای عالی معارف»ف با نام صدارت امین السلطان که انجمن معار در زمان(823

و البته   و  ؛کار خود ادامه داد نی  ممتحن الدوله همچنان در این شورا حضور داشت

  (15همان :  ،رشدیه. )عوامل امین السلطان در شور ا به حساب می آمد

ای از خود به رزا مهدی خان ظاهرا در طول حیات خود سلوک و اخال  شایستهیم 

میرزا  .استآمدهو نمونه ای از فرنو رفتگان فاسد االخال  به شمار می نمای  نگذاشته

 است : محمود خان احتشام السلطنه در باره او نوشته

اما غیر  .بعضی دیگر هم بودند که بدبختانه فرنو رفته و تحصیل کرده بودند»

 دی خانسر سلسله آنها میرزا مه .ازمفاسد اخال  از فرنو چی ی سوغات نیاورده بودند

.. بود[ گمان می کنم از فساد اخال  و سوء رفتار او بهتر است .شقاقی ممتحن الدوله ]

زیرا که او معروف تر از آن است که احتیاج به تعریف و معرفی من داشته  .چی ی نگویم

وزرا قرار گرفته و فح  ها شنیده وحتی  با این که مکرر مورد تحقیر و بد زبانی .باشد

 ،ورده و در حضور عامه به بدترین و هی تأدیا و مجازات شده بودچند بار چوب خ

واز آن همه بی آبرویی که بر سر او آورده اند  ،کمترین تغییری در رفتارش حاصل نشده

 ؛احتشام السلطنه)«کوچکترین عبرت و دریغی در در و ودش پدیدار نگردیده بود 

0813  :831)  

کند که در دوران اقامت  در اروپا نماز و با این همه خود در خاطرات  اشاره می 

و حتی وقتی که به فرانسه می رود و آنجا مسجدی پیدا نمی  ؛روزه اش ترک نمی شده

. کند به رسم کاتولیك ها هر یکشنبه به کلیسا می رود تا با خدای خود راز ونیازکند
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ده و بارها همچنین گفته اند که از فقرا دستگیری می کر (62:  0858، ممتحن الدوله)

- 835:  0813 ،احتشام السلطنه)برای رفع مشکل نیازمندان به مقامات دولتی رو زده است

831)  

شکل سیاسی مشروطیت  در باب اعتقادات سیاسی او نی  می توان گفت که با

در خاطرات  آنجا که به اعمال مشروطه  .استدانستهسازگاری نداشته و آن را بیهوده می

حکومت » پردازد به  مله ای از ولتر اشاره می کند که گفته است  خواهان گیالن می

مشروطه برای یك ملت نادان بی سوادباع  پیدای  دیکتاتوری های ظالم و ا تماع 

می  را بیهوده«  انقالب در میان قوم نادان و بی علم» و بر همین مبنا « شود فاسد می

هدی خان در این موضوع با میرزا  واد ظاهرا میرزا م (201:  0858 ،ممتحن الدوله)داند

در  ریان درگیری محمد علی شاه و  .استخان سعدالدوله همراهی و هم نظری داشته

میرزا مهدی خان به نمایندگی از سعد  ،تا پی  از به توپ بستن مجلس ،مشروطه خواهان

شاه را الدوله تالش می کرد که درمذاکره با رهبران مشروطه رابطه ایشان و محمد علی 

  (021:  0815 ،ممتحن الدوله. )اصالح کند و  لوی در گیریهای بعدی را بگیرد

یکی از آنها مجموعه  .میرزا مهدی خان چند کتاب از خود به یادگار گذاشته است

اوست که حاوی مطالا ارزشمندی از دوران تحصیل و فعالیت  در وزارت  خاطرات

و   ال وزارت خار ه در عهد ناصریردیگری کتاب  .خار ه و دیگر مشاغل اوست
است که در آن گروهی از کارگ اران وزارت خار ه را معرفی کرده و زندگی  مظفری

است که در این مقاله بی  از  مآثر مهدیهو پس از آن کتاب  .ایشان را برشمرده است

  .دیگر آثار او مورد تو ه ماست
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 یالدولهومدرسهعلومسیاسمیرزامهدیخانممتحن

-به تعلق ایده مدرسه علوم سیاسی به خوی  اشاره کرده ،وله در سه اثر خوددممتحن ال

است. او در کتاب ر ال وزارت خار ه پس از شرح زندگانی میرزا نصراهلل خان 

صراحتا درباره تعلق ایده  ،شودمشیرالدوله که مؤسس مدرسه علوم سیاسی خوانده می

پوشیده بر اهل خرد نماند که مدرسه »است : شتهتاسیس مدرسه به خود سخن گفته و نو

چنان که در سال  .علوم سیاسی از اثر تر مه و خامه این بنده شرمنده تاسیس گردید

نظر به وهنی که از میرزا کاظم خان البرز] از[ ا  ای بی ناموس وزارت خار ه بر  0815

حوم میرزا محمد علی مر ،من وارد آمده بود و مشغول نوشتن تاریخ بی ناموسی او بودم

 ،الملك بر من ورود نمود و چون از این مشغولیات من مطلع گردیدرشتی ملقا به ثقة

و اگر برای  .مرا نصیحت نمود که این کار شما اگر برای خدمت به مدعی است بد نیست

بهتر این که برای خود  .دهیدچرا که شما او را در انظار  لوه می .ذلت اوست غلط است

بین الملل را تر مه نموده  این بود که متنبه گشتم و کتاب حقو  .قبول نماییدزحمتی 

و به عرض اعلیحضرت ناصرالدین شاه رسید  .پرگرامی برای مدرسه علوم سیاسی نوشتم

و بعد مرحوم حا ی شیخ محسن خان وزیر خار ه در  .و به امتیازات ب رگ نائل گشتم

و مرحوم میرزا نصراهلل خان که مطالعه  .دعمرش وفا ننمو .صدد مدرسه سیاسی برآمد

و پسران آن مرحوم تشویق  نمودند و  .کتابم رانموده بود در ا رای این امر خیر بر آمد

وقبل از این بنده فانی تا آن  .اطالعا عرض شد .مدرسه علوم سیاسی را تاسیس کردند

دمت ب رگ بنده و در حقیقت بانی این خ .زمان احدی به خیال این خدمت نیفتاده بود

  (16:  0815 ،الدولهممتحن) «فانی بوده ام

از آن چه که میان میرزا مهدی خان ممتحن الدوله و میرزا کاظم خان البرز گذشته  

همین قدر می دانیم که میرزا مهدی خان خلقی تند و عصبی داشته و  .اطالعی نداریم

از  مله این درگیریها  .تهمین مو ا درگیریهای مکرر او با ر ال دولتی می شده اس

 است : سپهر یاد کرده ما رایی است که ملك المورخین
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یك روز میرزا مهدی خان ممتحن الدوله امیر تومان مهندس که مردی هتاک و بی » 

الممالك رئیس تذکره وزارت خار ه که در دربار در اتا  یمین ،باک و زور نشنو است

-میان او و یمین.الممالك ]...[ می نمایدیمین است آمده مطالبه طلا خود را از برادر

فاخرالدوله که از ا  ای یمین الممالك است به او بد می  .الممالك سخن رد و بدل شد

آن وقت  .می زنند فح  زیاد به هم می دهند و گالوی  می شوند و به هم کتك .گوید

 .زننده کتك زیاد میالممالك آمده و ممتحن الدوله را از اتا  بیرون کشیدآدمهای یمین

  (016:  0813 ،سپهر)« .الدوله چنین خفتی ندیده بودوتا حال ممتحن

میرزا مهدی خان را مدتی خانه  ،بنابر این شاید بتوان حدس زد که ما رایی مشابه

نشین کرده بوده و او در آن ایام دست به تر مه و نگارش حقو  بین الملل زده و برنامه 

امتیازات ب رگ » اگر در پی شناخت  .نی  در آن درج کرده است مدرسه علوم سیاسی را

ر وع به خاطرات او  ،کسا شده توسط او بعد از ارائه ایده مدرسه علوم سیاسی باشیم« 

 آنجا که می نویسد :  .برای ما راهگشا خواهد بود

اول کسی که در ایران اقدام به تر مه و تالیف کتاب حقو  بین  0811د رسال » 

لی نمود این بنده فانی بودم و این حقیر بودم که وزارت خار ه را تشویق به تأسیس المل

در  .وبا همکاری سعد الدوله پروگرام این مدرسه را نوشتیم .مدرسه علوم سیاسی نمودم

الدوله و عنوان  نابی مفتخر و مبل  هشتصد ازای این خدمات ب رگ به لقا ممتحن

و بعدا دارای نشان و تمثال ناصرالدین  .تومانی نایل شدم تومان اضافه موا ا و رتبه امیر

  (262-268:  0858 ،ممتحن الدوله)« .شاهی شدم

سپهر از میرزا مهدی خان با در ه امیر تومان  پی  از این دیدیم که ملك المورخین

بنابر این می توانیم بپذیریم که این در ه به میرزا مهدی خان داده شده  .یاد کرده است

اما مطابق نقل منابع  .لقا ممتحن الدوله نی  که کامال برای او شناخته شده است .است
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و درنتیجه وی رنجیده خاطر و »نکردند  پرداخت مبل  هشتصد تومان اضافه موا ا او را

  (116همان :  ،سرمد)« .خانه نشین شد و تا حدودی مبتال به بیماری روانی بود

 ،زا مهدی خان از نگارش آن توسط خود یاد کردهکه میر المللحقو  بیناما کتاب  

   0801به احتمال قریا به یقین همان کتاب المآثر مهدیه است که به روایتی در سال 

تاریخ  ،نسخه دیگری از آن که حاشیه هایی از مؤلف بر آن نوشته شده» نوشته شده و 

چه که خود میرزا  ( این تاریخ با آن3 6بی تا :  ،تهرانی)«  می باشد  0802نگارش  

شاید بتوان تاریخ یاد شده توسط میرزا مهدی  ،مهدی خان نقل کرده سازگاری ندارد

خان را تاریخ نگارش اولیه کتاب دانست و تاریخهای بعدی را تاریخهای بازنویسی و 

خصوصا آن که و ود دو نسخه با تاریخهای  .بازنگری و حتی چاپ کتاب به شمار آورد

توان ان از حداقل یك بار بازنویسی کتاب توسط نویسنده دارد و می  نش 0802و  0801

  .ها بیشتر هم باشداحتمال داد که تعداد این بازنگری

در واقع میرزا مهدی خان  .ای از تر مه و تالیف استرساله المآثر مهدیه مجموعه

بر پایه بخشهایی از مطالا این کتاب را از منابع فرانسوی تر مه کرده و بخشهایی را 

نویسنده اطالعات مو  ی  ،در این رساله کوتاه و نظام مند .تجربیات خود نگاشته است

 ،صفات وزیر خار ه ،تاریخچه تشکیل وزارت خار ه در کشورهای  هان در باب

می شوند ارائه می  و صفات کسانی که به سفارت انتخاب ،مهمترین وزرای خار ه  هان

روابط بین الملل درج می کند که در نوع خود  پس از آن نکاتی از حقو  و .کند

در بیان عموم سفارات و... از  ،در بیان حقو  ملکیه ،خواندنی است. در بیان انواع دول

مطالا رساله المآثر مهدیه با نظم و ترتیا و بیانی  .دیگر عناوین این رساله هستند

نوشته میرزا  ای دولتیپلیتیکاست و از این  هت حتی از رساله هوشمندانه نگاشته شده

که از رساالت سیاسی مهم دوران (215 -251: 0833 ،ناظم الدوله)الدولهملکم خان ناظم

از این رو می توان آن را یکی از مهمترین آثار  .آید پیشی می گیردقا ار به شمار می

 .سیاسی دوران قا ار به حساب آورد
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پردازد و پس از آن دیپلوماسی میدر مقدمه این رساله میرزا مهدی خان به معنی علم 

 دهد :را این گونه شرح می« شخش دیپلومات وپروگرام مدرسه دیپلوماسی »  اوصاف

هیچ  ، وان طالا علم دیپلماسی باید دارای اوصاف حسنه و عقل سلیم بوده ؛اوالَ» 

 ده از او هیچ خطایی از قبیل سرقت و تقلا سر ن ،وقت از بدایت عمر تا بروز قوای ممی ه

  .مگر در صورت دسیسه و افترا ،وبرای امورات شخصی ابدا حبس نشده

 .زبان ملتی و مملکتی خود را صحیح و بی غلط بخواند وبنویسد ؛ثانیاَ

باید بداند و اگر  ،تحصیل زبان وتکلم لسان دول همجوار را به هر عدد بوده باشد ؛اَثالث

محاله تکلم زبان یك یا دو از ممالك  ال ،تماما ممکن نشود و نتواند همه را اخذ نماید

  .از لوازم علم دیپلوماسی می باشد ،همسایه

 .منطق و معانی بیان باید واقف و آگاه بوده باشد ،به علومات ادبیه ؛رابعاَ

حقوقی که ملل و دول سایره در مقابل یکدیگر دارند و هم حقو   اریه مابین  ؛خامساُ

حصیل نماید که اینها تماماُ متعلق به علم پولیتیك تبعه حکومت متبوعه خودش را باید ت

 .است

قوانین اساسیه سایر ملل را که از روی عادت و عهود برقرار وتاسیس شده  ؛سادساَ

  .با طریقه تعدیل آنها آموخته و دستور العمل مناسبات دولتها را هم به دست آورد ،است

اعد مختصی هریك علم ونابر قتهای مستقله اروپا را که بمحقو  دولیه حکو ،سابعاَ

 .فرا گیرد ،شده است

یی که در این زمان حاضر مابین دول مختلفه مقتدره یا غیر اعهود ومیثا  و پیمانه ؛ثامناَ

با تواریخ عموم احوال و اعمال و حرکات و محاربات دول را  ،مقتدره منعقد گشته است
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مکالمات و تحریرات و تنطقات و و از مطالعه  .باید مطلع بوده و به حافظه خود بسپارند

  .باشدبصیرت کامل داشته ،لوایح پولیتیکیه که وزرای ب رگ عصر انشاء و انشاد می کنند

عهود و مواثیق معقوده فیمابین سالطین و ممالك قدیمه ومحاربات آنها وتمدن  ؛تاسعاَ

مملکت را و  وتواریخ قدیمه هر ،وتمکن آنها را چه قبل از میالد مسیحی و چه بعد از آن

لیفاتی که دایر بر أکتا مجموعه و رسایل دیپلماتیکی و لوایح و مقاوله نامه  ات و ت

 .تواریخ آنهاست دائما مرور به مشاعر و قوه حافظه خود بسپارند

محض  ،محصل دیپلماسی برای آموختن شعبات این علم باید در اکثر احوال ؛عاشراَ

چه در  ،و اطوار اصحاب تجربه وامتحان این فنتکمیل و ادراک قوائد نظریه به اعمال 

انشاء و تحریرات رسمی که با سفرای خار ه تعاطی و ارسال می شود و چه به اصول و 

قواعد  اریه که آنها را به کار می برند دقت وصرف همت نموده تا در موقع تحریر و 

  .تقریر بر حسا اسلوب و اقتضای حال و زمان ادا و انشاء نماید

علم ثروت ملل را که عبارت از احکام طبیعیه منافع مادیه هیئت ا تماعیه  ؛ی عشراَحاد 

  .باید تحصیل نماید ،بنی نوع بشر است

علم  غرافیای عمومی کره ارض و  غرافیای فی یکی هر دولت را دایر به  ؛ثانی عشراَ

ارضیه  امور تجارت و فالحت و زراعت مکنت و قوای حربیه بری و بحری و حاصل منافع

 .هر مملکت را مشروحا تحصیل نماید

طریقه تعاطی و نوشتن بعضی تحریرات و تقریرات مصلحانه مابین دول  ؛ثال  عشرا َ

 .باید اخذ نماید

 ،تسویه کارهایی که در میان دول متکون می شود و فعال مرئی اال راست ؛رابع عشراَ

  (6-3: 0863 ،ممتحن الدوله)« باید در خاطر داشته باشد

مطابق آن چه که میرزا مهدی خان در خاطرات  نقل کرده وی برنامه مدرسه علوم 

 (262:  0858 ،ممتحن الدوله. )استسیاسی را با کمك  واد خان سعدالدوله تهیه کرده
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اما  ؛وارد شد سعد الدوله نی  از  مله ر ال وزارت خار ه است که به مجلس مشروطه هم

ملك )و در زمره دشمنان در ه اول مشروطیت در آمد پس از چندی از آن روی برگرداند

   0236در سال  (11-18:  0835 ،همچنین ن ک علوی 0/ 168و  515:  0860 ،زاده

هنگامی که میرزا سعید خان مؤتمن المالک انصاری بعد از یك دوره برکناری از وزارت 

 .ر ه افتادبه فکر تحول در امور وزارت خا ،مجددا به این سمت منصوب شد ،خار ه

نظر به سابقه شناسایی که در » میرزا سعید خان  ،مطابق نقل میرزا مهدی خان ممتحن الدوله

وزارتخانه و ترتیا شعبات آن را از او  باره سعد الدوله و پدران  داشت اصالحات آن

و اساس آن وزارتخانه را  .درخواست و مقرر فرمود دستوری در وظایف هر طبقه بنگارد

سعد الدوله هم که گویی دماغ  برای ساختمان اداری و  .عده و نظام درآورددر تحت قا

وزارت خار ه را از نو طرح ری ی نمود. و من بنده  ،تأسیسات سیاسی آفریده شده

نی که در آن زمان شاگرد دبستان و مروج افکار آن وزیر بی نظیر میرزا سعید  نگارنده را

زمان  ود و باید گفت که وزارت خار ه در آنخان بودم به کمك سعد الدوله مقرر فرم

  (001-005:  0815 ،ممتحن الدوله)« .تأسیس گردید

الملك پس از ع ل دراین  ا باید به این نکته تو ه داشت که میرزا سعید خان مؤتمن

دانیم که میرزا و می .به این سمت برقرار شد ،میرزا حسین خان سپهساالر از وزارت خار ه

در منصا وزارت خار ه و چه در منصا صدر اعظم فردی نوگرا با حسین خان چه 

بنابراین طبیعی است وقتی که میرزا سعید خان وزارت خار ه را از  .افکار ترقی  ویانه بود

دست به رفتارهایی ب ند که نشان از ادامه  ریان نوگرایی در این  ،او تحویل می گیرد

  .تی به سعدالدوله از این منظر قابل بررسی استودادن چنین ماموری .وزارتخانه داشته باشد

توان حدس زد که برنامه مدرسه علوم سیاسی نی  در همین دوره به قلم بنابر این می

  را زمان نگارش کتاب خود  0811همان طور که میرزا مهدی خان نی  سال  .آمده باشد

دم که وزارت خار ه واین حقیر بو »دانسته و بدون یاد کردن از زمانی خاص گفته است 
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را تشویق به افتتاح مدرسه علوم سیاسی نمودم و با همکاریهای سعد الدوله پروگرام این 

  .«مدرسه را نوشتیم 

اقدام به » و« ارائه ایده»مطابق آن چه که گفته شد و با درک تفاوت میان دو مفهوم 

ده مدرسه علوم می توان گفت که میرزا مهدی خان ممتحن الدوله در ارائه ای«تاسیس 

او حد اقل هفده سال پی  از تأسیس مدرسه علوم  .سیاسی نسبت به دیگران تقدم دارد

-سیاسی به ضرورت تشکیل آن اشاره کرده و یك برنامه درسی نی  برای آن تدوین کرده

است. اگرچه تأسیس این مدرسه به دست میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله صورت گرفته و 

مدرسه نمی توان نادیده  را در تکمیل ایده ی میرزا حسن خان پیرنیانق  فرزند او یعن

  .گرفت

:گیرینتیجه

یك شخش خاص  بسیاری از پدیده های تاریخی دوران مشروطیت به یك باره و توسط

نگرفته اند.  ریان نوگرایی دوران مشروطه  ریانی است که حداقل پنجاه سال  شکل

وع شده و آرام و بی صدا ادامه یافته و با گسترشی پی  از وقوع این تحول تاریخی شر

مدرسه علوم سیاسی نی  یکی از  .پدیده های مختش خود را شکل داده است ،تدریجی

 ریان فکری معتقد به اصالح امور که در زمان ناصرالدین شاه قا ار  .این پدیده هاست

میرزا  .استبودهایده مدرسه علوم سیاسی مؤثر  گیریبی شك در شکل ،پا گرفته بود

الدوله که هردو روی خوشی به مشروطه  واد خان سعدالدوله و میرزا مهدی خان ممتحن

مند به اصالح دستگاه اداری در زمره ر ال عالقه ،و مشروطه خواهان نشان نمی دادند

و ایده آن را به قلم  ،قا ار به تاسیس مرک ی برای تربیت کادر وزارت خار ه فکر کرده

 .بنا براین شاید نوگرایی و مشروطه خواهی ال اماً همیشه هم معنی نباشند .ه بودندنی  آورد

اگرچه عملی ساختن این ایده در دوران ناصرالدین شاه امکان پذیر نبود و تاسیس مدرسه 

یعنی دوران اوج مشروطه    و دوران سلطنت مظفرالدین شاه 0806علوم سیاسی تا سال 

  .خواهی به تعویق افتاد
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