
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 احمد شاه قاجار 

  ابراھیم محمدی 

  

http://www.irdc.ir/fa/content/13713/default.aspx  

  

  

  

ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت  ۴سال و  ۴ه ش، پس از  ١٣٠٨اسفند  ١٠احمد شاه قاجار در چنین روزی در تاریخ 

احمد شاه قاجار ھفتمین و آخرین پادشاه سلسله . ایران در سی و دو سالگی در پاریس چشم از جھان فروبست

شد، مانند  خوانده می» احمدمیرزا«وی که قبل از رسیدن به مقام سلطنت . در تبریز متولد شد. ش١٢٧۵ در ١قاجار

معلم روسی او که افسر ارتش روسیه بود در او » اسمیر نوف«. پدرش محمدعلی شاه معلمان و مربیان روسی داشت

  . نفوذ فراوان داشت

   

وی که قبل از رسیدن به . در تبریز متولد شد. ش١٢٧۵در  ١احمد شاه قاجار ھفتمین و آخرین پادشاه سلسله قاجار

اسمیر «. شد، مانند پدرش محمدعلی شاه معلمان و مربیان روسی داشت خوانده می» احمدمیرزا«مقام سلطنت 

  . شتمعلم روسی او که افسر ارتش روسیه بود در او نفوذ فراوان دا» نوف

خواه و پناھنده  سالگی متعاقب فتح تھران توسط مجاھدین مشروطه ١٣سالگی ولیعھد شد و در  ١٠احمد میرزا در

سالگی و رسیدن به سن قانونی  ١٨با این حال تا . ـ به سلطنت رسید١٢٨٨شدن پدرش به سفارت روسیه ـ تیر  

که از سوی شورائی متشکل از علما و برخی بزرگ خاندان قاجار » الملک عضد«نقشی در اداره کشور نداشت و 

  . دار بود  نمایندگان مجلس اول و سران مجاھدین به نیابت سلطنت برگزیده شده بود، زمام امور را عھده

یک سال بعد با رسیدن به سن قانونی در تیر . با دختری از سران قاجار ازدواج کرد ١٢٩٢احمد میرزا در اردیبھشت 

در طول این مدت مانند پدربزرگ و جد خود سفرھای متعددی از طریق . سال پادشاه بود ١٧تاجگذاری کرد و  ١٢٩٣

ماه و سفر دوم وی که در  ٧آغاز شد،  ١٢٩٨سفر اول وی که در آبان . ھای خارجی به اروپا انجام داد استقراض از بانک

. ان شاھد حوادث متعددی بوددر سالھای پادشاھی احمد شاه ایر. ماه به درازا کشید ١٠شروع شد  ١٣٠٠بھمن 

ـ اولتیماتوم روسیه به ایران ـ ١٢٨٨ـ فرار محمدعلی شاه از ایران ـ شھریور ١٢٨٨اهللا نوری ـ مرداد  اعدام شیخ فضل

ـ قیام مردم بوشھر علیه  ١٢٩١توسط نظامیان روسیه ـ فروردین ) ع(ـ به توپ بستن بارگاه امام رضا  ١٢٩٠اردیبھشت 

 ١٢٩٩خان جنگلی ـ خرداد   ـ قیام میرزا کوچک١٢٩٩ـ قیام شیخ محمد خیابانی ـ فروردین  ١٢٩۴رداد نظامیان انگلیس ـ م

در . ساله پادشاھی احمد شاه قاجار بود ١٧ـ مھمترین رویدادھا و حوادث دوران ١٢٩٩و کودتای رضاخان پھلوی ـ اسفند 

ـ و تاسیس جامعه  ١٢٩۶لشویکی در روسیه ـ آبان ـ انقالب ب ١٢٩٣المللی نیز وقوع جنگ اول جھانی ـ تیر  صحنه بین

  . ـ مھمترین رخدادھای خارجی دوران حکومت وی بود ١٢٩٧ملل ـ تیر 

با آنکه احمد شاه در نطق افتتاحیه مجلس . ترین سالھای حکومت احمد شاه بود سالھای جنگ اول جھانی بحرانی

نگ، ایران به اشغال روسیه و انگلیس و عثمانی در آمد، در سالھای ج ٢سوم شورای ملی دولت ایران را بیطرف خواند،

در این سالھا احمدشاه در ازاء دریافت . به این اشغالگری رسمیت بخشید و سبب تجزیه ایران شد ١٩١٩سپس قرارداد 

در  الوزراھای مورد نظر آنان کرد و با روی کار آمدن رئیس حقوق از روسیه و انگلیس در برابر طرحھای آنان سکوت می
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در سالھای پایانی حکومت وی کودتای مشترک رضاخان و سیدضیاءالدین طباطبائی، به  ٣. نمود کشور مخالفت نمی

روز بیشتر  ١٠٠اما کابینه وی . وزیری خود را از احمدشاه دریافت کرد سیدضیاء پس از کودتا فرمان نخست. وقوع پیوست

در . الممالک و سپس رضاخان مامور تشکیل کابینه شدند مستوفیالسلطنه، مشیرالدوله،  پس از آن قوام. دوام نیافت

دوران حکومت رضاخان مقدمات سلب قدرت از احمد شاه و انقراض سلسله قاجار فراھم شد و این سلسله نھایتًا به 

بدین ترتیب احمد شاه  ۴. در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، منقرض گردید ١٣٠۴ای که در آبان  موجب مصوبه

برد از سلطنت خلع و برادر و ولیعھد او  دو سال قبل از این مصوبه و مقارن کودتای رضاخان در اروپا بسر می که

  . آمیزی از ایران خارج شدند محمدحسن میرزا به شکل موھن و تحقیر

. سالگی در یکی از بیمارستانھای پاریس درگذشت ٣٢احمد شاه سه سال پس از خلع شدن از مقام سلطنت در 

از مقامات دولتی ایران ھیچ . ازه او طبق وصیتش به عراق حمل شد و در کربال نزد مقبره پدرش به خاک سپرده شدجن

  . یک در مراسم تشییع جنازه او شرکت نکردند

  

  

  

  :  نوشت پی

لدین آقامحمدخان، فتحعلی شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه، مظفرا: ـ پادشاھان سلسله قاجار به ترتیب عبارتند از ١

  . شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه

  . ۶٧المعارف بزرگ اسالمی، جلد ھفتم، ص  ـ دائرة٢

  .۶٨ـ ھمان، ص ٣

  

  

   

  


