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ــاه  ــور او و پنجمیــن پادش ــد ذك ــن فرزن ــاه، پنجمی ــرالدين ش ــد ناص ــارمین ولیعھ ــاه، چھ ــدين ش مظفرال
در اوايل سلطنت پدرش ناصرالدين شاه به دنیا آمـد . ش 1231او در  1.شود قاجار محسوب مي سلسله

صله پـس از تولــد، بـه عنـوان ولیعھـد شـاه معرفـي شـدند و در  و مانند سه فرزند ذكور ديگر او كه بالفا
  2. سالگي به واليت عھدي برگزيده شد 5طفولیت در گذشتند، در 

مظفرالدين میرزا پس از انتخاب شدن به ولیعھدي طبق رسوم قاجار كه از زمان فتحعلـي شـاه معمـول 
شته  40بود، به پايتخت دوم ايران، تبريز فرستاده شد و قريب  سال در اين شھر ماند تا اينكـه پـس از ك

شــدن  از زمــان كشته. ســالگي بــه ســلطنت رســید 44در ســن . ش 1275شــدن ناصــرالدين شــاه در 
روز بـه طـول انجامیـد و طـي ايـن مـدت  40ناصرالدين شاه تا جلوس مظفرالدين شاه به تخت سلطنت 

صدراعظم ناصـرالدين شـاه اداره امـور كشـور را بـه  میرزا علي اصغرخان اتابك ـ امین السلطان ــ آخـرين 
 . دست داشت

السلطان را از مقام صدارت عزل كـرد و پیشـكار سـابق  مظفرالدين شاه در سال اول سلطنت خود امین
الدوله كه افكار تجددخواھي  الدوله را به جاي وي به صدارت برگزيد، ولي امین خود میرزا علي خان امین

گرائي داشت از ابتداي زمامداري خود با مخالفت علما مواجه شد و بعد از شـش مـاه از صـدارت  و غرب
خاب كــرد،  الدوله، محسن مظفرالدين شاه پس از امین. گیري كرد كناره خان مشیرالدوله را به صدارت انت

ً امین السـلطان را بـه  ولي صدارت او ھم بیش از سه ماه بــه طـول نینجامیـد و مظفرالـدين شــاه مجـددا
 . صدارت برگزيد

 
 سفرھاي پرھزينه مظفرالدين شاه 

ین  مظفرالدين شاه مانند پدرش مشتاق سفر به فرنگستان ـ اروپا ـ بـود و ماننـد او بـه دشـواريھاي تام
نا نمي وي اولیـن سـفر پرھزينــه خـود را بـه كشـورھاي  1279فـروردين   23روز . كـرد ھزينه سـفرھا اعت

ً عالقه شاه كه چھارمین سال سلطنت خود را پشت سر مي. اروپايي آغاز كرد مند بـود  گذاشت، شديدا
ین » فرنگسـتان«كه به تقلید از پدرش سفري به  بـرود ولـي بـا خزانـه خـالي، امكـان تـامین ھزينـه چن

صدراعظم وقت، كـه بـراي ) اتابك اعظم(السلطان  امین 1278بھمن  9سفري فراھم نبود، تا اين كه روز 
 23دومین بار با وعده تامین مخارج سفر شاه به اين مقام منصـوب شـده بـود، قـراردادي بـراي دريافـت 

صلي درآمـد  كرد و عايــدات گمركــات ايـران را كـه ممـر ا میلیون و پانصد ھزار روبل قرضه از روسیه امضا 
با دريافت اين قرضه مقدمات سفر مظفرالـدين شـاه بــه فرانسـه . خزانه بود در ازاء آن به وثیقه گذاشت

السلطان در راس آنان قرار داشت در روز  فراھم شد و موكب ملوكانه با جمع كثیري ھمراه كه خود امین
 . راھي اروپا شد 1279فروردين سال  23

اولین سفر مظفرالدين شاه به اروپا ھفت ماه به طول انجامید و در اين مـدت پنجمیـن پادشـاه قاجـار از 
كشورھاي روسیه و اتريش و سوئیس و آلمـان و بلژيـك و فرانسـه و در راه بازگشـت از تركیـه عثمانـي 

يا و  مظفرالدين شاه مي. ديدن كرد خواست از انگلستان ھم ديدن كند كه بـه علـت مـرگ ملكـه ويكتور
ين مســافرت لغـو شــد از وقـايع مھــم ايـن سـفر سوءقصـد بــه جـان . سـوگواري دربــار انگلیــس برنامــه ا

. مظفرالدين شاه در پاريس بود، كه ضارب در كار خود توفیق نیافت و آسیبي به مظفرالدين شاه نرسید

Page 1 of 3 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\133.htm



سفر مظفرالدين شاه به اروپا كه بخـش اعظــم قرضــه دريـافتي از روسـیه صـرف آن شـد كمـترين ثمـره 
شت يران ندا نوب ايـران را بـا . سیاسي يا اقتصادي براي ا یاز نفــت ج ين ســفر امت وي در بازگشــت از ا

واگـذار كـرد تـا ممـر عايــدي » ويلیام نكس دارسـي«دار انگلیسي به نام  شرائطي سھل به يك سرمايه
 3. اي براي تامین مخارج دربار و مسافرتھاي بعدي خود به اروپا فراھم آورد تازه

ضه . دو سال بعد، مظفرالدين شاه ھوس سفر پرھزينه ديگري به فرنگستان كـرد فت قر وي بعـد از دريا
به روس جديدي به مبلغ ده میلیون روبل از روسیه و اعطاي امتیازات تـازه يران  ھـا عـازم  اي در شـمال ا

به  1282فروردين  22دومین سفر مظفرالدين شاه به اروپا كه در . فرنگستان شد آغاز شـد شـش مـاه 
مان و بلژيـك و فرانسـه و انگلسـتان و ايتالیـا  طول انجامید و در اين مدت مظفرالدين شاه از اتـريش و آل

 . مقصد نھائي مظفرالدين شاه در اين سفر انگلستان بود. بازديد كرد
در جريان دومین سفر مظفرالدين شاه به اروپا نارضايي عمومي در ايران بـاال گرفـت و مظفرالـدين شـاه 

السلطان را از كار بركنار و ھیئــتي مركـب از پنـج وزيـر بـراي  بعد از بازگشت از اين سفر مجبور شد امین
الدوله داماد مظفرالدين شاه بود كه وزارت  عنصر شاخص اين ھیئت عین. اداره امور مملكت تعیین نمايد

داخله را به عھده داشت و يك سال بعد با اين مأموريت كه ھزينـه سـفر سـوم شـاه را بـه اروپـا تامیـن 
اي بـه ايــران  ھا ديگر حاضر نبودند وام تـازه ھا و انگلیسي روس. نمايد، به مقام صدراعظمي منصوب شد

براي اداره امـور  بدھند و عین به تـازگي  كه  نه سفرشـاه، مسـیونوزبلژيكي را  الدولـه بــراي تـامین ھزي
فشـار بـه . مور افزايش درآمد گمركات نموداي مأ العاده گمركات ايران استخدام شده بود با اختیارات فوق

تجار براي افزايش حقوق گمركي بر نارضايي عمومي افزود و ھنگـامي كـه مظفرالـدين شـاه در خـرداد 
شمسي سومین سفر خود را به اروپا آغاز كرد زمینه براي قیام عمومي در ايران فراھم  1284ماه سال 
 . شده بود

اين سفر نیز متعاقب .  ماه به طول انجامید 4آغاز شد و  1284خرداد  16مسافرت سوم شاه به اروپا روز 
شاه يك سال پـس از پايــان سـفر . اي از بانك شاھي انگلیس عملي شد ھزار لیره 290دريافت يك وام 

شروطیت را كــه متضـمن ترتیبـات تشـكیل  1285مرداد  13سوم خود در روز  ماري فرمـان م ستر بی در ب
لي در حضـور شـاه  14مجلس بود امضا كرد و روز  لس شـوراي م ین دوره مج مھر ماه ھمیـن سـال اول

بود . افتتاح شد یم شـده  مظفرالدين شاه نخستین قانون اساسي ايران را كه در دوره اول مجلــس تنظ
 . درگذشت 1285دي  18و ده روز بعد در 4امضا كرد 1285روز ھشتم دي ماه 

در دوران حكومت وي اقتصاد ايران به ورشكستگي . مظفرالدين شاه از جمله پادشاھان نااليق ايران بود
ھا و بذل  ولخرجي. كامل رسید و بسیاري از منابع طبیعي، راھھا و معادن كشور به بیگانگان واگذار شد

با شـرائط سـخت از . ھاي بیجاي شاه، خزانه كشور را خـالي كـرد و بخشش دريافـت وامھـاي سـنگین 
طول دوران  روسیه يا دولتھـاي اروپـائي و سـپس واگـذاري امتیـازات متعـدد اقتصـادي بـه آنـان در تمـام 

گراني، تورم، كمبود نـان و ارزاق، تصـرف امـالك . ساله مظفرالدين شاه قاجار ادامه داشت 10سلطنت 
 . مردم توسط نزديكان شاه و ظلم دولتھاي منتخب وي علیه مردم، جامعه را به ستوه آورده بود

ً بــر عھــده  ــن مــدت عمــدتا شــاه در اكــثر ســالھاي حكــومتش بیمــار بــود و اداره امــور كشــور در اي
 . ھاي وي بوده است الدوله، صدراعظم الدوله و عین السلطان،امین امین

الخاقـان دختـر  اولیـن ھمســر او ام.  مظفرالدين شاه مانند پدرش ناصرالدين شاه سفر سفرنامه نوشـت
ين . خان امیركبیر بود كه محمدعلي شاه قاجار حاصل اين ازدواج بود میرزا تقي به ھنگـام فـوت مظفرالد

مدعلي مـیرزا، ملك 6دختر و  18شاه از وي  السـطنه، ابوالفتـح  منصـور مـیرزا شعاع پسر به نامھاي مح
الســلطنه و ناصــرالدين مــیرزا  میرزا نصرت میرزا عضدالســلطان، حســنعلي مــیرزا ســاالرالدوله، ابوالفضــل

 . ناصري باقي ماند
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 : پانوشت
آقـا محمـدخان، فتحعلـي شـاه، محمدشـاه، : ـ شاھان قاجار ھفت نفر بودند كه به ترتیــب عبارتنـد از 1

 . ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه و احمد شاه
ولي به دلیل آنكـه مـادرش . السلطان ـ نام داشت ـ چھارمین فرزند ناصرالدين شاه مسعود میرزا ـ ظل2

 . از قاجار نبود، نتوانست عنوان ولیعھدي را كسب كند
درصد عوايد حاصـل از  16. سال به دارسي واگذار شد 60براي مدت  1280ـ اين امتیاز در ھفتم خرداد 3

فوران اولیـن چـاه تـا «اجراي اين قرارداد به دولت ايران تعلق گرفت ـ به مقاله  يران از  سرگذشت نفت ا
 . در سايت مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي مراجعه كنید» پیروزي انقالب

ـــ بــه مقالــه نظامنامــه، عدالتخانــه و حكومـت مشــروطه در سـايت مؤسسـه مطالعـات و پژوھشـھاي 4
 .سیاسي مراجعه كنید

Page 3 of 3 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\133.htm


