
سران قاجار و فالكت جامعه ايراني" فرنگ"

شور، فقـر و  سفرھاي پي ظام اقتصـادي ك ئل مؤثـر در فروپاشـي ن در پي مظفرالدين شاه قاجار و پدرش از جملـه دال
بود يران  شكل. فالكت جامعه و يكي از عوامل اصلي در ناراضي شدن مردم ا شه  ضت  ايـن نارضـائي كـه ري گیري نھ

به عمـر  سرعت توانسـت   130مشروطه بود، بحراني را در سالھاي آغازين قرن بیستم میالدي به وجود آورد كـه بــه 
 .ساله حیات سیاسي سلسله قاجار خاتمه دھد

ندگان   ـ برگزيده) 4شماره (در اين رابطه گزارشي را به نقل از فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران  ايم كه تقـديم خوان
 .داريم گرامي مي

* * * * 
پس از كشـته شـدن پـدرش از .  ھ 1313مظفرالدين شاه، پسر دوم ناصرالدين شاه، در سال  ق يك ماه و ھشـت روز 

پس از . سالگي به تخت سلطنت نشست 45تبريز وارد تھران شد و در سن  صله  او كه مردي علیل و بیمار بـود بالفا
نه مـداواي بیمـاري خـويش و اسـتفاده از آبھــاي معدنـي  رسیدن به سلطنت با وجود مشكالت اقتصادي كشور به بھا

سیاحت و  1. تصمیم به سفر اروپا گرفت يا  در مورد اينكه انگیزة وي براي چنین سفرھايي چه بــود، مـداواي بیمـاري 
يدگاھھاي  علت اين سفرھا ھر چه باشد بدون ترديد بـر پـاره. اند گردش، مورخان اظھار نظرھاي مختلفي كرده اي از د

نه تمـايالت شخصـي  صرف. تأثیر نبوده است وي در مورد جامعه و حكومت و نسبت اين دو بي نظر از بیماري و يا ھرگو
شنايي ھـر چنـد ابتـدايي او بـا  ديگر به نظر مي بي و ھمچنیـن آ رسد آشنايي مظفرالدين شاه بـا مظـاھر مـدنیت غر

ظام سیاسـي مبتـني برمشـروطیت  نظامھاي مختلف حكومتي در اروپاي آن روز ذھنیت او را نسبت به پـذيرش يـك ن
سفر كـرد. آماده ساخته بود پا  سـفر اول در اواخـر سـال . اين پادشاه در طول يازده سال زمامداري خود سه بار به ارو

شش مـاه .  ھ 1320سفر دوم در سال . ق صورت گرفت و نزديك به ھفت ماه به طول انجامید..  ھ 1317 ق و مدت آن 
 .ق بود و اين سفر نیز شش ماه طول كشید.  ھ 1323روز بود، و باالخره سفر سوم او در سال  22و 

به   متأسفانه اين سفرھا در موقعیتي صورت گرفت كه كشور ايران در نامساعد شت و  ترين وضـعیت اقتصـادي قـرار دا
من  علت خالي بودن خزانه، كارگزاران سیاسي وقت مانند امین به دا ست  السلطان به منظور تأمین خواستة شـاه د

ین. بانك استقراضي روس شده بود شاه را ام ساخت مقدمات سفر نخست  فراھم  ین .  السـلطان  ظور تأم او بــه من
با بھـرة  5/22ھزينة اين سفر از بانك مزبور مبلغ  طال  مود% 5میلیون منات  ين وام . تقاضـاي وام ن ضـمانت پرداخـت ا

شريان  2. منوط به عوايد گمركي ايران به استثناي گمركات فارس و بنادر جنوب بود گذاري گمركـات ايـران عمـالً  بـا وا
صنايع داخلـي وارد آمـد عـالوه بـر ايـن، پـس از انعقـاد . اقتصاد ايران تحت كنترل روس قرار گرفت و بزرگترين ضربه بـه 

باز قرارداد گمركي دست بلژيكي مال روس بـود، در ايـران  كه از ع ً مسـیو نــوز،  شد ھا خصوصـا عتراض . تر  مر ا ايـن ا
 .ھاي انقالب مشروطه را فراھم ساخت بازرگانان ايراني را در پي داشت، و يكي از زمینه

، )صــدراعظم( الســلطان  ق شــاه بــا ھمراھــان خــود كــه عبــارت بودنــد از امین.  ھ 1317روز دوازدھــم ذيحجــة ســال 
الدولــه، ظھیرالدولــه، ناصــرالملك، دكــتر ادكــاك پزشــك  الدولــه، امیربھــادر جنــگ، وكیل ، موثق)وزيــر دربــار(الملــك  حكیم

ق بـه .  ھ 1318بیسـتم محـرم  3. مخصوص شاه و تني چند از رجال و درباريان و چندين خدمتكار عازم سفر اروپا شـد
صیة . جلفاي روسیه رسید مان بـه تو سپس از شھرھاي نخجوان، ايروان، تفلیس، والد قفقاز عبـور كـرد و از طريـق آل

گردش و اسـتفاده از . فرانسه شد 4پزشكان اروپايي عازم شھر يیالقي كنتركسويل پس از مدت يك ماه اسـتراحت و 
بورگ شـد به اتفـاق ھمراھـان وارد پطرز ته اقامـت در  5. آبھاي معدني جھت مداواي بیماري خويش،  يك ھف پـس از 

ستقبال  ربیع 25پايتخت روسیه در روز  مورد ا په«االول از طريق آلمان به فرانسه بازگشت و  یل لو ھور » ام یس جم رئ
لوور و بـرج  شاه پس از شركت در میھماني. فرانسه قرار گرفت ند مـوزة  ثر تـاريخي مان يد از چنـد ا ھاي رسمي، بازد

 .ھاي ممالك مختلف ديدن نمود ايفل، چندين بار به ديدن نمايشگاه صنعتي پاريس رفت و از غرفه
كه مظفرالـدين شـاه بـا امین شنبه پنجم ربیع روز پنج گامي  پاريس، ھن السـلطان و   الثاني، در ششمین روز توقـف در 
رفت  الملك و مھماندار فرانسوي در كالسكه نشسته بود و به مھماني در دلكالسه وزير امور خارجه فرانسه مي حكیم

بار دسـتگیر   ولي آن شخص با تالش مأمور فرانسوي و حكیم ناگھان شخصي به سوي او تیراندازي كرد، الملك وزير در
الثاني شاه و ھمراھان فرانسه را ترك گفتند و رھسپار يكي از شھرھاي يیالقي بلژيك به نـام  روز چھارده ربیع 6. شد

پس از آن قصـد داشـتند بـه . شدند و مدتي را به استراحت و گردش در اين شھر گذراندند7اُستاند  گفتني است كـه 
بود نابراين برنامـة . انگلستان و ايتالیا و آلمان سفر كنند ولي به جھت فوت پسر ملكه ويكتوريا دربار آن كشور عزادار  ب

وي در سفارت ايران در بروكسل منزل كرد و ھمراھـانش در . سفر شاه تغییر كرد و از استاند به بروكسل حركت نمود
» بـارون درب« مختار سابق بلژيك در ايران در آخرين روز اقامت در آن كشور وزير. ھتلھاي اطراف سفارت اقامت گزيدند

شد ادامـة مـذاكرات در » صنايع قندسـازي و بلورسـازي«به مالقات شاه آمد و مذكراتي در خصوص  انجـام داد و قـرار 
ند شـدند روز اول جمادي. تھران انجام شود شھر . الثاني شاه و ھمراھان رھسپار ھل ين  ھا در ا بـه ھنگـام اقامـت آن

ً شاه اين كشتي را  سعدالدوله وزير مختار ايران در بلژيك يك كشتي براي حفاظت آبھاي جنوب خريداري نمود كه بعدا
در ھلند اين گروه مورد استقبال مقامات كشوري قرار گرفتنــد و سـپس بـا قطـار از طريـق خـاك  8. پلیس نام نھاد پرس

گردش و  آلمان عازم شھرھاي يیالقي اتريش به نامھاي ماريم بادو و كارلسباد شـدند و مـدتي را در ايـن دو شــھر بــه 
ند. خوشگذراني پرداختند در . بعد عازم وين شدند، و سپس از كشورھاي مجارستان، بلغارستان و عثماني ديدن كرد

يق  شورھا از طر ھر يك از كشورھاي مزبور مورد استقبال مقامات دولتي قرار گرفتند و پس از سیر و سیاحت در آن ك
 .بادكوبه و نخجوان به ايران بازگشتند

ھنوز مدت زيادي نگذشته بود كه مظفرالدين شاه بار ديگر در عین ورشكستگي مالي كشور بیماري خود را بھانه كرد 
نیز امین. وسفر دوم خود را كه در حقیقت براي گردش و سیاحت در اروپا بود آغاز كرد بار  السـلطان بـراي تأمیـن  ايـن 

آھن جلفا به قزوين را نیز به  ھزينه سفر شاه از بانك استقراضي روس مبلغ ده میلیون منات طال وام گرفت و امتیاز راه

Page 1 of 3تاریخ قاجار

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\19.htm



 9. روسیه واگذار كرد
بك اعظـم، حكیم: ق مظفرالدين شاه و ھمراھان.  ھ 1319ذيحجة سال  27روز  لك، موثق اتا سحاق الم میرزا،  الدولـه، ا

به بادكوبـه و از  احتشام السلطنه و چند تن از رجال و درباريان و خدمتكاران راھي سفر شدند و از طريـق بنـدر انزلـي 
سباد«شاه براي اينكه مانند سفر گذشتة خود از آب و ھواي كوھسـتاني شــھر . آنجا به اتريش رسیدند ھت » كارل ج

به ھنگام اقامت در آن كشور . مداواي خويش استفاده كند مدتي را در آن شھر سپري كرد و سپس روانه اتريش شد
تريش كـرد طي مذاكراتي با مقامات كشوري مبادرت به خريد مقداري وسايل توپ سـپس . سازي از كارخانة شــرنبل ا

صیه . به ايتالیا و آلمان رفت و در آن كشورھا مورد استقبال مقامات دولتي قرار گرفت پس از عبور از كشور بلژيك به تو
ستراحت و گـردش گذرانـد سـپس ايـن . پزشكان براي نوشیدن آب معدني عازم شھر كنتركسويل شد و مدتي را به ا

گروه وارد انگلستان شدند و پس از يك ھفته جھت بازگشت به ايران از طريق اتـريش و روسـیه بـه شـھرھاي قفقـاز، 
 .بادكوبه به آستارا و بندرانزلي وارد شدند

به رو شـد لي . مظفرالدين شاه پس از بازگشت از سفر دوم با حركتھاي مخـالفي بــر ضـد اتابـك اعظـم رو  افـالس ما
خواھي اتابك اعظم از بانك استقراضي جھت تأمین ھزينه سفر شاه به  عدم پرداخت حقوق كاركنان دولت، وام كشور،

ناكس دارسـي  آھـن  و امتیـاز راه) ق.  ھ 1319(اروپا، اعطاي امتیازات به بیگانگان از جمله امتیاز نفت جنوب به ويلیـام 
يران، تمـام  بر بازرگانـان ا جلفا به قزوين، ازدياد نفوذ روسیه در ايران، گراني ارزاق عمومي، سلطة اقتصاديِ بیگانگـان 

جاي او عین به صـدارت منصـوب  اين موارد باعث شد شاه اتابك اعظم را از مسندِ قـدرت بركنـار سـازد و بـه  الدولـه را 
 .نمايد
يش  الدين شاه بدون توجه به وضعیت سیاسي آشفته و اوضاع نابسامان اقتصادي مملكت به بھانة  مظفر معالجـه خو

در سال . خواھي، براي دور بودن از كشور ترجیح داد بار ديگر به اروپا سفر كند و از سويي، نگراني از جنبش مشروطه
نگ و  الدوله، نصرت ، موثق)صدراعظم(الدوله ق شاه به اتفاق عین.  ھ 1323 لك، امیربھـادر ج السلطنه، مھنــدس المما

شد و از  سیه وارد كشـور لھسـتان  تني چند از رجال و درباريان عازم سفر اروپا شد و از طريق گرگان و مرز ايران و رو
بود بـه شـھر . آنجا به آلمان، اتريش و بلژيك رھسپار گرديد كه شـدت يافتـه  مانند گذشته براي مداواي بیمـاري خـود 

مدتي را به استراحت در آن شھر گذراند، سپس از طريق خاك روسیه ـ بادكوبه .  يیالقي كنتركسويل فرانسه وارد شد
 .به ايران بازگشت

شرائط فقـر و آشــفتگي اقتصـادي و  جار ماننـد سـفرھاي پــدرش بــه اروپــا در  سـفرھاي پرھزينـه مظفرالـدين شـاه قا
 .سیاسي مردم ايران صورت گرفت و تا سر حد امكان به نارضائي در جامعه دامن زد

1313القعده  ذي 17ق تا .  ھ 1264شوال  14از تاريخ  ناصرالدين شاه، چھارمین پادشاه سلسله قاجار نزديك نیم قرن، 
شت،. ق در ايران سلطنت كرد.  ھ سفر  وي عالقه بسیاري به خوشگذراني و عیش و نــوش دا كه چنـدين  طوري  به 

ق كه مـدت پنـج مـاه و نـه روز .  ھ 1290در سفر اول در سال . كوتاه و بلند در داخل كشور و نیز سه سفر به اروپا كرد
ستان، پـاريس، ايتالیــا، اتــريش، اسـتانبول  یس، روسـیه، آلمـان، انگل شورھاي قفقـاز، تفل طول كشید از شــھرھا و ك

ق كه چھار ماه و چند روز به طول انجامید از شھرھاي قفقاز، .  ھ 1295در سفر دوم به سال  10. ديدن كرد) عثماني(
ايروان، تفلیس و كشورھاي روسیه، لھستان، اتريش، آلمان، فرانسه ديدار نمود، سفر سوم و آخرين سفرش به اروپا  

یس، مسـكو، .  ھ1306در سال  يروان، تفل ق به مدت شش ماه و دوازده روز طول كشید و او از شھرھا و كشورھاي ا
 .آلمان، بلژيك، فرانسه، انگلستان، پاريس، اتريش ديدار كرد

سیرك، بـاغ وحش، شـركت در  ناصرالدين شاه در تمام اين سفرھا بـه تفـريح و خوشـگذراني، بازديـد مراكـز ديـدني و 
ھبران گروھھـاي  يه كشـورھاي میزبـان، تمـاس بـا ر مات بلندپا مجالس رقص و موسیقي و لھو و لعب، تمـاس بـا مقا

 .يھودي و امضاي پیمانھاي واگذاري امتیازات اقتصادي سرگرم بود
یس بــود زيـرا  سفرھاي شاه به اروپا در موقعیتي صورت مي ھاي روس و انگل ستقیم دولت گرفت كه ايران تحت نفوذ م

بر  پاريس  لت انگلیـس معاھـده  چاي و از سـوي دو چندين سال قبل، از طرف دولت روسیه معاھده گلستان و تركمان
ايران تحمیل شده بود و بیگانگان با اطالع كامل از اوضاع مالي و داخلي كشور در مقابل پرداخت وجوه بسـیار اندكـي 

ني مي به دولـت  براي ھزينه سفر شاه به اروپا، موفق به اخذ امتیازات فراوا كه  ھر امتیـازي  بر  شـدند و شـاه در برا
 .داد داد براي رضايت دولت رقیب آن كشور، يعني روسیه، امتیازي نیز به اين دولت مي انگلیس مي

به . شد در دادن امتیاز به بیگانگان ھیچ گاه رعايت منافع ايران و مقتضیات مملكت نمي به اروپـا كـه  سفر اولیـه شـاه 
 ً خذ تمـدن و يـا احیانـا ً وي به فكر تكرار ديدارھايش از فرنگ به بھانه ا مذاقش بسیار خوش آمده بود باعث شد تا دائما

 .معالجه بیفتد
پا در يكـي از میھماني گزار  ناصرالدين شاه در جريان يكي از سفرھاي خود به ارو یس بر تون انگل شھر براي كه در  ھـا 

به نـام تـالبوت آشـنا شـد شده بود با يكي از دوستان لرد سالیسبوري نخست با كمـك . وزير انگلیس  جرالـد تـالبوت، 
اين قرارداد كه . السلطان، موافقت شاه رادر خصوص كسب امتیاز توتون و تنباكو و صدور دخانیات ايران جلب نمود امین

يد و  مردم و روحانیـان رو بـه رو گرد شار مختلـف  فت اق یم مخال ھنگام سفر سوم شاه به اروپا بسته شد با موج عظ
سي ايـران نقطـه . خوشبختانه با ھوشیاري مردم و رھبري روحانیون پس از مدتي لغو شد اين مسـئله در تـاريخ سیا

 .شود جا آغاز مي خواھي از ھمین عطفي است و نھضتھا و جنبشھاي مشروطه
شاه بــه اروپــا در مركـز اسـناد مؤسسـه . (سفرھاي شاه به اروپا مخارج زيادي در برداشت فھرست مخارج سه سفر 

شماري به  وي پس از بازگشت از سومین يا آخرين سفر خود امتیازات بي) 11. باشد مطالعات تاريخ معاصر موجود مي
يي  بعد از مراجعت شاه از سفر سوم فرنگستان نمايندگان سرمايه«: نويسد لردكرزن مي. اتباع خارجي داد داران اروپا

 ».براي گرفتن امتیازات مانند مور و ملخ به تھران ھجوم آوردند
تر  بارون ژولیوس رويتر پس از لغو امتیاز رويتر ھمچنان دعاوي خود را دنبال نمود به طوري كه پسر خود به نام جرج روي
یاز  مان امت كه ھ را براي پیگیري دعاوي خود به ايران فرستاد و با پافشاري بسیار موفق به كسب امتیاز جديدي شد 
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شديد دولــت روس . تأسیس بانك شاھنشاھي در ايران به مدت شصت سال بود فت  ناصرالدين شاه در اينجا با مخال
به روس بدھـد ضي ــ رھـني را  پس . مواجه شد و مجبور گرديد براي رضايت آن دولت امتیاز بانـك استقرا شـاه از آن 

 .شماري به دولتھاي بیگانه داد امتیازات بي
حوالت اروپـا و از  به نقل از منابع مختلف، ھدف اطرافیان شاه از ترتیب دادن سفرھاي خارجي، آشنا ساختن شاه بـا ت

چون و چراي تمدن غربي بود و اينان درھاي كشور را به روي مؤسسات و   به اقتباس بي سوي ديگر متقاعد كردن وي
به  كه بسـیاري از آنھـا  شركتھاي اروپايي گشودند و بدينوسیله انقعاد قراردادھا و اعطاي امتیازاتي را باعـث شـدند، 

 .زيان كشور بود
 

 :ھا پانوشت
 .245ص . اصغر شمیم، ايران در دورة سلطنت قاجاريه ـ علي1
 .381ـ  379، صص 1363تھران، اقبال  خبري، ـ ابراھیم تیموري، عصر بي2
 .3ـ 1، صص 1350تھران، انتشارات وحید، . بدايع و نخستین سفر مظفرالدين شاه به اروپا. ـ كوريلن3
 .دار است در ناحیه كوھستاين موسوم به وژ در فرانسه قرار دارد و مركز آبھاي معدني كلیسم Contrexevilleـ 4
 .89ـ 80، صص 1361 تھران، كتاب زوار،. ـ مھدي كاشاني، سفرنامة مظفرالدين شاه به فرنگ5
 .141ـ 139ـ پیشین، صص 6
 )167پیشین، ص . (گاه اروپايیان ـ اُستاند شھري واقع در كنار دريا، تفرج7
 .40ص . ـ نھضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت خارجه8
 .56ص . ـ نھضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت خارجه9

 .، مقدمه1362ـ ناصرالدين شاه قاجار، سفرنامه ناصرالدين شاه به فرنگ، تھران، انتشارات مشعل، 10
 ق 102625ـ 744، »ـ كتابچة جمع و خرج سفر به فرنگ، مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايرا11
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