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این پژوهش در درجه اول پاسخ به سؤال اصلی است تا زیر پرتو آن زندگی و زمانـۀ مظفرالـدین   :هدف

  .میرزا قاجار در دوران ولیعهدي را مورد کندوکاو قرار دهد

بـود   یلـی تحل-یفیپژوهش توص یندر ا یقروش تحق ،موضوع یتماهبا توجه به :شناسی پژوهش روش

  .بهره گرفته شد يو اسناد يااطالعات از روش کتابخانه يرخدادها یفکه ضمن توص

 یـن ا یعامـل اصـل  . یمهست یعهدقاجار شاهد چالش و بحران انتخاب ول شاه ناصرالدیندر دوران :ها یافته

 یپـس از بـرادران متـوف    یرزام ینسرانجام مظفرالد. بود یتدر دوران طفول یعهدانول یچالش مرگ ناگهان

ان، یزخـ عز يسـردار  یت،خـان هـدا   یرضـاقل  یشد و با للگ یلنا شاه ناصرالدینیعهدیبه مقام ول یشخو

  .قاجار اعزام گشت یعهدانمقر استقرار ول یزخان به تبر یوزارت فتحعل

بود که نظارت  يو اغتشاشات متعدد یانخود شاهد طغ یعهديدر دوران ول یرزام ینمظفرالد:گیري نتیجه

از جانـب شـاه را    یـف احضار به تهران و توق يبرا ینهخود زم ینخارج بود که ا يو یاراتبر آنان از اخت

ت یـدا تهد ینی،شـمز  یـداهللا عب یخبه شورش شـ  توانیشورش و اغتشاشات م یناز جمله ا. کردیفراهم م

سرانجام در  یعهدي،شدن در دوران ول یبا طوالن یرزام ینمظفرالد. و نهضت تنباکو اشاره کرد یگلوقراجه ب

فوق به  ینعناو. یدرس یبه پادشاه یرضا کرمانیرزاتوسط م شاه ناصرالدینبا قتل  یسن چهل و پنج سالگ

  .یردمحققان قرار گ یمورد بررس تواندیم یزکاوانهعنوان پژوهش ر

مظفرالدین میرزا، ولیعهد، آذربایجان،شورش شـیخ عبیـداهللا، تهدیـدات قراجـه بیگلـو،      :هاي کلیدي واژه

  نهضت تنباکو
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  مقدمه-1

را که اصل خون شاهی، نسب مادر هم نیک و محفوظ نگه  ها مغولقاجارها رسم دیرین 

 محمدحسـن بیشترتنی چنـداز افـراد ایـل قاجـار از جملـه      . داشته را شعار خود قرار دادند

آقامحمـدخانوقتی کـه بـه صـورت      -جانشـین  –پدر آقامحمدخان و فتحعلـی شـاه    -خان

. از وصلت کردن با دختران غیرقاجارامتنـاع ورزیدنـد  -زیستمی ها ترکمنپناهندة در میان 

شد و الیق احراز مقـام  فرزند داري، آن فرزند داراي نسب و تبار واال نمی در صورتچرا که 

فرزنــد فتحعلــی شــاه نبــود و بــر  تــرین بــزرگزا نیــز عبــاس میــر. گشــتســلطنت نمــی

. برادر ارشد خود بدان سبب رجحان یافت که مادرش نسـب قاجـار داشـت    یرزاممحمدعلی

از وفاتـاولین پسـرش    و پـس نیز در ابتداي سلطنت از این رسم عدول نمود  شاه ناصرالدین

میـرزا را بـه    محمدقاسـم الـدین میـرزا و   معـین . محمود میرزا که مقـام ولیعهـدي داشـت   

به رسم دیرین بازگشـت و از ظـل    مجدداًاما بعد از فوت این پسران شاه ؛ ولیعهدي برگزید

تـر و از مـادري قاجـاري بـود را بـه      و فرزندي که سه سـال از او جـوان   نظر صرفالسلطان 

بـه ولیعهـدي   . م 1860./ق.ه1277سـال  بنابراین مظفرالدین میـرزا در  ؛ ولیعهدي برگزید

ورزیـد و بـه   شاهکه همیشه از عنوان ولیعهدي به مظفرالدین میرزا تعلل مـی  .منصوب شد

گري ولیعهد داشـت مشـکالت بسـیاري را برایـوي ایجـاد      سبب اختالفیکه با مادر و صوفی

که خودکامه و مستبدانه  السلطنه نایباو برادران ولیعهد ظل السلطان و کامران میرزا . کرد

بدین ترتیب شاه بـا دادن اختیـارات   . دانسته این مقام میکردند را بیشتر شایسترفتار می

رقابتی که بین پیشکار و حاکم بر . تام به پیشکار و حاکم تبریز ولیعهد را در تنگنا قرار داد

این خـود زمینـه    ؛ کهتر نموده بودسر قدرت وجود داشت نیز اوضاع را براي ولیعهد سخت

. شـد ولیعهد به تهران احضار مـی  هرازگاهیکه شورش و اغتشاشات را در تبریز فراهم کرد 

موج این اغتشاشات و آشفتگی در تبریز نمایان بود که نتیجه آن موجب نارضایتی مردم از 

.ولیعهد بود

  

قاجار شاهد بحران ولیعهدي هستیم، چنانکه پـیش از   شاه ناصرالدیندر دوران سلطنت 

قاسـم  الـدین میـرزا و محمـد   سلطان محمود میـرزا، معـین  -مظفرالدین میرزا سه پسر شاه 

 شـاه  ناصـرالدین پس از ایـن،  . به ولیعهدي رسیدند ولی هر سه عمري کوتاه داشتند -میرزا

مظفرالـدین میـرزا در روز   . بنابر میل خود، مظفرالدین میرزا را به ولیعهدي منصـوب کـرد  

سـال  در تهران متولد شد و در . م 1853مارس  24./ ق .ـه1269الثانی جمادي 14جمعه 
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خان هدایت، پیشکاري عزیزخان قلیسالگی به للگی رضا 8در سن . م 1860./ق .ـه1277

ان و ایالت آذربایج. سردار کل و وزارت میرزا فتحعلی خان به ایالت آذربایجان فرستاده شد

بنابر دالیلی چند، مانند نزدیکی به سرحدات عثمانی و روسـیه تـزاري    یزشهر تبرمرکز آن 

در حقیقـت بعـد از   . ولیعهدنشین بودن همیشه در کانون توجهات قرار داشـت  چنین همو 

رفت، چرا که شاه آینـده  ترین مرکز سیاسی ایران به شمار میدربار تهران، دربار تبریز مهم

شد و در واقـع رجـال سیاسـی    آورد و آیندة سیاسی کشور در آن تعیین مییاز آن سر برم

ایالـت آذربایجـان و   . آمدندگرد ولیعهد ساکن در این شهر، وارثان دربار تهران به شمار می

هـا و اغتشاشـات   شهر تبریز در سرتاسر دوران ولیعهدي مظفرالـدین میـرزا شـاهد طغیـان    

بر تحوالت این ایالت، بسیاري از این رخـدادها عمـالً   با وجود نظارت ولیعهد . متعددي بود

به عبارتی اتفاقات آذربایجان در ارتبـاط بـا عوامـل    . از دایرة قدرت و اختیارات او خارج بود

یکی از آن عوامل دخالت دربـار  . توان آن را در چند محور بررسی کردمتعددي بود که می

افتاد گاهی وادثی که در آذربایجان اتفاق میح. تهران و رجال متنفذ آن در دربار تبریز بود

هـا در دربـار تبریـز ریشـه در     بسیاري از عزل و نصـب . شداوقات به دربار تهران مربوط می

در  اي کننـده  تعیـین اعمال نفوذ سیاستمداران پایتخت عامـل   ًدربار تهران داشت و معموالً

) ولیعهد(هاي موجود میان دربار عامل دیگر، رقابت. انتخاب حاکم و پیشکار آذربایجان بود

شـد و آن  هـا در یـک موضـوع خالصـه مـی     دلیل رقابـت . آذربایجان بود) پیشکار(و دیوان 

ایـن عـدم همـاهنگی موجـب پریشـانی امـر       . استقالل پیشـکار و ولیعهـد از یکـدیگر بـود    

شـد و همـین وضـع تمـام دوران ولیعهـدي      آذربایجان و خشم شاه از عملکرد ولیعهد مـی 

کـرد و اوضـاع   السلطان داشت، تهدید مـی دین میرزا را که رقبایی چون برادرش ظلمظفرال

از جملـۀ  . گشـت شد که گاهی خود شاه مجبور به دخالت در امور مـی آن چنان آشفته می

توان به شورش شیخ عبیداهللا شـمزینی اشـاره داشـت کـه دامنـۀ آن از      این اغتشاشات می

از ایام طغیان، دربـار تبریـز    توجهی قابلو در بخشغرب آذربایجان به مرکز آن کشیده شد 

قاجار با مشاهدة این اختالالت و بـا درك عـدم    شاه ناصرالدین. و تهران منفعل عمل کردند

ن دستور انحالل منصب پیشکاري را داد،امـا پـس از چنـدي مجـدداً     پیشبرد امور آذربایجا

در سـال   شـاه  ناصـرالدین با قتل . ردامین لشکر را با عنوان پیشکار آذربایجان روانۀ تبریز ک

دوران ولیعهدي مظفرالدین میرزا به پایان رسید و او با عزیمت به . م 1895./ ق .هـ 1313

  .سوي تهران بر اریکه سلطنت قاجارها تکیه زد
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  :عنوان فرعی نخست-1-1

  بود؟کارنامه و عملکرد مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدي در ایالت آذربایجان چگونه 

  :عنوان فرعی دوم-1-2

هاي ایالـت آذربایجـان در دوران ولیعهـدي    عملکرد مظفرالدین میرزا در مدیریت بحران

  چگونه بود؟

  :هدف پژوهش-1-3

فرعـی   عنـوان و عنـوان فرعـی نخسـت   هدف اصلی پژوهشگر معطوف به پاسـخگویی بـه   

  .استتر

  

  

  

  

  

  

  تحقیقپیشینه مبانی و-2

  ):1384(شاه هاي مظفرالدین پروندة محرمانۀ بیماري -2-1

هـاي  نقاط قوت ایـن مقالـه آن اسـت کـه نگارنـده در ایـن مقالـه بـه بررسـی بیمـاري          

در مورد پزشکان اروپایی که پرونـدة پزشـکی وي را    چنین همپردازد و مظفرالدین شاه می

ت وضـعیت جسـمانی   ایـن مقالـه از نظـر شـناخ    . دهـد دست داشتند اطالعاتی را ارائه می

باشد، با این احوال نقاط ضعف شخصیت مورد پژوهش و نقش آن در عملکرد وي مفید می
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مقالۀ مذکور بدین گونه است که از جامعیت کاملی برخوردار نیست و تمـام ابعـاد موضـوع    

پژوهش حاضر سعی در بررسی بیماري ولیعهد و انتخاب  ؛ وشودمورد مطالعه را شامل نمی

  .قرار خواهد داد يموردبازسازو فرستادن به دربار تبریز را  شاه ناصرالدیني پزشک از سو

بررســی علــل دشــواري ادارة ایالــت آذربایجــان و رقابــت در دوران ولیعهــدي   -2-2

  ):1390) (ق .هـ 1313-1277(یرزاممظفرالدین 

ولیعهـدي  نقاط قوت مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله به بررسـی بحـران   

در ایران عهد ناصري پرداخته و مسئلۀ رقابت بین ولیعهد و پیشکار را مـورد بررسـی قـرار    

از طرفی نقاط ضعف این مقاله بدین گونه است که کمتر به حضور پیشـکاران و  . داده است

پژوهش حاضر سـعی دارد حضـور پیشـکاران و تـأثیر آنـان بـر       . معرفی آنان پرداخته است

.گسترده مورد بررسی قرار دهد ولیعهد را به طور

  ):1392(بازخوانی وصیت مظفرالدین شاه قاجار -2-3

نقاط قوت مقاله بـدین گونـه اسـت کـه نگارنـده در ایـن مقالـه بـه توصـیف زنـدگی و           

شخصیت مظفرالـدین میـرزا قاجـار در دوران ولیعهـدي و پـس از آن پرداختـه اسـت و از        

با این وجـود نقـاط   . به میان آورده استحساسیت او در خصوص وضعیت وارثانشان سخن 

و سلب اختیارات ولیعهد کمتـر اشـاره    شاه ناصرالدینضعف بدین گونه است که عدم توجه 

را نسـبت بـه    شاه توجهیناصرالدین بیشده است که پژوهش حاضر سعی برآن دارد که علل 

  .ولیعهد مورد بررسی قرار دهد

  ):1388(هدي مظفرالدین شاه بازخوانی صورت فرمان ولیع-2-4

نقاط قوت مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله ضمن توصیف زندگی و زمانـۀ  

بـه   کـه  درحالی. عهدي او را ارائه داده استمظفرالدین میرزا قاجار، صورتی از فرمان والیت

چگونگی فرستادن وي به تبریز به عنوان ولیعهد و تأثیر حضـور صـاحب دیـوان و پیشـکار     

کند که حضـور ولیعهـد در تبریـز بـه عنـوان      پژوهش حاضر سعی می. است نداشتهای اشاره

.شدن با دو منصب دیوان و پیشکار را مورد برسی قرار دهد رو روبهولیعهد و 

  ):1389(نی شاه در ایران صدر قاجار روسیهو انگلیس و مسئلۀ جانشی-2-5

هـا  نقاط قوت این مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله ضمن تبیین دشـواري 

و مشکالت جانشینی سالطین قاجار به بررسی نقش مفاد معاهدات گلستان و ترکمانچـاي  
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در جلـب حمایـت دولـت روسـیه تـزاري از ولیعهـدان نسـل عبـاس میـرزا و از آن جملــه          

وي همچنین رقابت روس و انگلـیس را در ایـن   . ولیعهدي مظفرالدین میرزا پرداخته است

با این حال ضـعف آن در ایـن اسـت کـه بـه بررسـی       . مسئله مورد پژوهش قرار داده است

. آوردحمایت ولیعهد از سوي دولت روسیه و رقیبش ظل السـلطان سـخن بـه میـان نمـی     

دو دولت قدرتمند روسیه و انگلـیس و تـأثیر    کند به بررسی حضورپژوهش حاضر سعی می

  .آنان بر ولیعهد و ظل السطان را مورد بررسی قرار دهد

  ):1366(ظفرالدین میرزا و شیخگري م-2-6

نقاط قوت مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله ضمن توصیف حیات شخصی 

بـا  . مظفرالدین میرزا به مسئله روابط او با علما و از آن جمله علماي شیخی پرداخته اسـت 

آن است اشاره نشـده اسـت    ضعف نقطهبه ولیعهد که  شاه ناصرالدیناین حال به عدم توجه 

 شـاه  ناصرالدینوابط بین شاه و ولیعهد را روشن و عدم توجه کند رپژوهش حاضر سعی می

را مورد برسی قرار دهد یرزامبه مظفرالدین 

  ):1384(قاجار شاه ناصرالدینقبله عالم، -2-7

نقاط قوت این کتاب آن است که نگارنده در این کتاب ضمن اشاره به انتخاب ولیعهد و 

بـا ایـن حـال بـه     . ژي نیـز پرداختـه اسـت   دوران جانشینی مظفرالدین میرزا به مـاجراي ر 

نشده است و پژوهش حاضـر   اي اشارهخصوصیات و اعتقادات ولیعهد و سلب اختیارت از او 

خصوصیات ولیعهـد را توصـیف و عـدم سـلب      موردنظرمطالب  آوري جمعکند با سعی می

.اختیارات از وي را روشن کند

  :عنوان فرعی نخست-2-2

  مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدي در ایالت آذربایجان چگونه بود؟کارنامه و عملکرد 

  :عنوان فرعی تر-2-2-1

 فرازوفرودهـایی روابط مظفرالـدین میـرزا بـا دربـار تهـران در دوران ولیعهـدي چـه         -1

  داشت؟

  روابط ولیعهد و پیشکار آذربایجان در دوران ولیعهدي مظفرالدین میرزا چگونه بود؟ -2

اي بیگانـه در عملکـرد حکومـت مظفرالـدین میـرزا قاجـار در دوران       هـ نقـش دولـت  -3

  بوده است؟ ولیعهدي چگونه
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اي نبـود و دربـار   رسد روابط مظفرالدین میرزا و دربار تهران روابط حسـنه به نظر می-1

هاي دربار تهران خصوصـاً در امـر تعیـین پیشـکار آذربایجـان رنـج       تبریز همواره از دخالت

.بردمی

عهـدي مظفرالـدین   رسد ولیعهد و پیشـکار آذربایجـان در دوران و والیـت   میبه نظر -2

گرفـت کـه نظـر    نشـأت مـی   ازآنجـا این اختالفـات  . اي بودندمیرزا داراي اختالفات عدیده

.شدولیعهدي در انتخاب پیشکار لحاظ نمی

رسـد مظفرالـدین میـرزا نیـز بـه سـان دیگـر ولیعهـدان قاجـار از نسـل           به نظر می-3

میرزا و بنا بـر مفـاد معاهـدات گلسـتان و ترکمانچـاي در دوران ولیعهـدي خـود از        عباس

حمایـت دولـت انگلـیس از بـرادر رقیـب او      . هاي دولت روسیه تزاري برخوردار بودحمایت

السطان نیز امکان دخالت این دولت در امور ایالت آذربایجان با هدف تضعیف حاکمیت ظل

  .سازدولیعهد را تقویت می

  

  روش تحقیق-3

  

اي و به شیوه این پژوهش با استفاده از منابع اسنادي و کتابخانه:روش تحقیق- 3-1

  .تحلیلی انجام خواهد یافت -توصیفی
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  پژوهش ينتایج و یافته ها-4

  و زمانۀ مظفرالدین میرزا ولیعهدزندگی -4-1

  درآمد- 4-2

و ازبطن سومین همسر عقـدي شـاه متولـد     شاه ناصرالدینمظفرالدین میرزا فرزند دوم 

شده بود که بنابر رسم و سنت قاجار به عنوان ولیعهدي منصوب گردید و بـه همـراه لللـه    

وي زندگی سراسر بـا مشـکالت بسـیار    . باشی، پیشکار و حاکم به ایالت تبریز فرستاده شد

د بـراي حکومـت   اش را تجربه نمود ولی هرگز به اینکه مردم یک ولیعهدر دوران ولیعهدي

فصل . دادخواهند، هرگز فراموش نکرد و با آنکه بیمار بود خود را محکم جلوه میآینده می

حاضر سعی دارد تا به بررسی حیات شخصی مظفرالدین میـرزا در طـول دوران ولیعهـدي    

  .بپردازد
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  زندگی و زمانۀ مظفرالدین میرزا - 4-3

-میرزاي شعاع السـلطنه  اهللا فتحدختر  شکوه السلطنه. مادر او شکوه السلطنه نام داشت

مظفرالدین . بود شاه ناصرالدینو سومین همسر عقدي  -پسر سی و پنجم فتحعلیشاه قاجار

بـا   زمـان  هـم . م 1853مارس  24./ق .ـه1269سال  الثانی جمادي 14میرزا در روز جمعه 

مظفرالـدین  . در شهر تبریـز دیـده بـه جهـان گشـود      شاه ناصرالدینششمین سال سلطنت 

در ایـن دوران  . قاجار، ولیعهد و جانشین او در سلطنت بـود  شاه ناصرالدینمیرزا، پسر دوم 

سلطنت قاجار با مسائل بغرنجی چون سرکشی طوایف کاکاوند و خالووند لرستان، طغیـان  

؛ 1269افضـل الملـک،  (ترکمانان مرو و شورش جماعت بابیه نیریز دست بـه گربیـان بـود   

  ).1369خورموجی، ؛1367لسان الملک،

  ازدواج ولیعهد - 4-4

مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدي با دختر عمه خود، ام الخاقان تاج الملـوك ازدواج  

 شـاه  ناصـرالدین اتابک اعظم امیرکبیر و عزت الدوله خـواهر   خان تقیوي دختر میرزا . کرد

، احمـدمیرزا و عـزت   )شاه بعـدي (یرزامند به نام محمدعلی حاصل این ازدواج سه فرز. بود

تاج الملوك به خاطر انتقام خون پدرش از خاندان قاجار، درخواست طـالق از  . السلطنه بود

خواست او را طالق دهـد ولـی   چون زیبا بود ولیعهد نمی ؛ وولیعهد مظفرالدین میرزا نمود

تا که ولیعهـد مجبـور شـد وي را     وي به حرم شاه عبدالعظیم حسنی رفت و بست نشست

تاج الملوك پس از طالق از ولیعهد با میرزا علی خان ناصرالسلطنه ازدواج کرد . طالق دهد

پـس از ایـن طـالق سرپرسـتی     . در گذشـت . م 1905/ق .ــ ه1284که شوهرش درسـال  

محمدعلی میرزا به نزهت السلطنه همسر مظفرالدین میرزا و مادر شـعاع السـلطنه واگـذار    

توان به ملکـه خـانم،   مظفرالدین میرزا، همسران دیگري نیز داشت که از آن جملۀ می. شد

سرور الملوك، ملک الملوك، ضیاء الملوك، اشرف الملوك، صاحب خانم، افتخـار الملـوك،   

سکینه خانم، طوبی خانم، نوش خانم، نزهـت السـلطنه، نورالدولـه، مخـدره کبـري اشـاره       

  ).1372ي، هرو: 1369،چرچیل: 1371، سالور(داشت 

  فرزندان ولیعهد- 4-5

 .ـــه1289در روز چهــاردهم ربیــع االول ســال ): اعتضادالســلطنه(یــرزاممحمــدعلی 

مـادر او ام الخاقـان   . در تبریز در دوران ولیعهدي مظفرالدین میرزا متولد شد. م 1910./ق

پادشاهی رسـیدند   وي که که پس از مظفرالدین شاه به. امیرکبیر بود خان تقیدختر میرزا 

: 1392و دیگـران،   بهـزادي (و در دوران ولیعهدي مظفرالدین میرزا در تبریز اقامت داشت 
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  ).1374بامداد، 

 .ــ ه1297در روز هیجـدهم ربیـع االول سـال    ): شـعاع السـلطنه  (یـرزا مملک منصور 

 نام مادر او نزهـت السـلطنه دختـر اسـماعیل میـرزا بـن      . در تبریز متولد شد. م 1918./ق

وي با دو بار شورش و فساد والی فارس شد و چشم بـه  . کیقباد که حاکم ایالت گیالن بود

؛ عین الدوله تالش بسیاري انجام داد تا به عنوان ولیعهد انتخـاب شـود  . ملک مردم داشت

یک کتاب چاپی در خصوص علوم طبیعـی از  . اما با مشروطه زندگی وي از هم پاشیده شد

  ).1374، بامداد :1392، هزاديب(است وي به چاپ رسیده 

در . م 1920./ق .ــ ه1298در روز هشتم ذي الحجه سال ): ساالرالدوله(یرزامابوالفتح 

نام مادر او نورالدوله دختر نصیرخان بود که به حکومـت ایالـت کرمانشـاه    . تبریز متولد شد

. م 1339./ق .ــ ه1318وي اندکی بعد قریب یک سال حاکم زنجان شد و در سال . رسید

ابوالفتح میـرزا دو بـار بـر    . حکومت خوزستان، لرستان، بروجرد و بختیاري را به دست آورد

علیه برادر خود محمدعلی میرزا اقدام کرد که شکست خورد و پـس از آن کـه محمدشـاه    

به ایران آمد تا حکومت را به دسـت آورد کـه بـا    . م 1951./ق .ـه1329خلع شد در سال 

شـد و از آنجـا بـه سـویس و عـراق گریخـت و در نهایـت بـه ایـران           نیروي ملی رو بـه رو 

رفـت  از دنیـا  . م 1952./ق .ــ ه1328سال خوزستان رفت و تسلیم شیخ خزعل شد و در 

  ).1374، امداد: 1392، بهزادي(

 .ــ ه1313در شب روز چهارشـنبه بیسـت و نهـم ذي القعـده سـال      : ناصرالدین میرزا

در تهران از بطن مخدره کبري دختر شاهزاده فیروز میرزا فرمانفرما و خـواهر  . م 1935./ق

ادالســلطنه، ؛ اعتم1363اعتمادالســلطنه، (شــد عبدالحســین میــرزا فرمانفرمــا دوم متولــد 

).1392بهزادي، : 1367

از بطن نورالدوله متولـد شـد شـوهر وي    . م 1908./ق .ـه1287در سال : فخرالسلطنه

ي، بهزاد :1367، اعتمادالسلطنه(بود ا فرزند سلطان احمدمیرزا عضدالدوله عبدالمجید میرز

1392.(  

نـام مـادر او نورالدولـه     ؛ کهمتولد شد. م 1910./ق .ـه1289در سال : عشرت السلطنه

-افضـل (بـود  بود و شوهر وي محمدخان آصف السلطنه فرزند مهدي خان آصف السـلطنه  

  ).1392ي، بهزاد :1361، الملک

نام مادر او ام الخاقان دختـر  . متولد شد. م 1912./ق .ـه1291در سال : سلطنهعزت ال

، الملـک افضـل (شوهر وي عبدالحسین میـرزا فرمانفرمـا بـود    . امیرکبیر بود خان تقیمیرزا 

  ).1392، بهزادي: 1361
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نـام مـادر او نورالدولـه بـود و     . متولد شد. م 1916./ق .ـه1295در سال : قمرالسلطنه

الملـک،  افضـل (غالم رضاخان احتشام الدوله فرزند حسام الملـک همـدانی بـود     شوهر وي

  ).1392بهزادي، : 1361

نـام مـادر او مشـخص نیسـت     . متولد شـد . م 1916./ق .ـه1295در سال : نورالسلطنه

؛ 1361الملـک،  افضـل (شوهر وي میرزا کاظم آقا فرزند حاجی میرزا یوسف آقا تبریزي بود 

  ).1392يبهزاد

نام مـادر او مخـدره کبـري    . متولد شد. م 1890./ق .ـه1269در سال : ه السلطنهشکو

الملـک،  افضـل (شوهر وي لطفعلی خان ناصرالسلطان بـود  . دختر فیروز میرزا فرمانفرما بود

  ).1392يبهزاد؛ 1361

متولد شد نام مادر او مخدره کبـري بـود   . م 1918./ق .ـه1297در سال : شکوه الدوله

؛ 1361الملـک،  افضـل (وقرالسلطنه فرزند عبدالـه خـان نـاظم السـلطنه اسـت      شوهر وي م

  ).1392بهزادي، 

. نام مادر او مخـدره کبـري بـود   . متولد شد. م 1921./ق .ـه1300در سال : فخرالدوله

ملـک،  الافضـل (شوهر وي محسن خان معین الملک فرزند میرزا علی خان امین الدوله بود 

  ).1392ي، بهزاد ؛1361

نـام مـادر او اکـرم الدولـه     .متولـد شـد  . م 1922./ق .ـه1301در سال : اقدس السلطنه

شوهر ایشان محمدحسن میرزا عین السلطان فرزند شاهزاده میرزا موثق الدولـه خـوان   .بود

  ).1392؛ بهزادي، 1361الملک، افضل(ساالر بود 

م مادر و زنـدگی او  دربارة نا. متولد شد. م 1931./ق .ـه1309در سال : نزهت الملوك

  ).1392؛ بهزادي، 1361الملک، افضل(اطالعاتی در دست نیست 

  صفات مظفرالدین میرزا - 4-6

نشـینی داشـت خیلـی آرام    مظفرالدین میرزا صورتی مهربان، ساده و در عین حـال دل 

-سادگی و طنین خوش و مالیمی که با کمال و ادب با درباریان رفتار می. کردصبحت می

قدي نسبتاً میانه، بـا سـبیلهاي   . کرد طوري بود که مورد عالقه نوکران و نزدیکان خود بود

بـه   چنـین  هـم . بلند و آبروهاي کمانی داشت عالقه اي به ثروت، طال و جـواهرات نداشـت  

داد سبب سوءمزاج اغلب گرفتار بیماریهاي مختلف بـود کـه عالقـه اي بـه زن نشـان نمـی      

رئوف و ساکت و رعیت پرور و عدالت طلب بـود  . ن زیادي داشتهمسر و فرزندا که درحالی

و به این خاطر در رقابت قدرت در دربار تاب مقابله نداشت و اغلب قادر بـه تغییـر شـرایط    
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. افتـاد شد و به دست پیشکار و و حاکم میخود نبود و اختیارات امور از دست او خارج می

آشنا نشـدن بـا امـور     چنین همر ادارة امور و این عوامل خود زمینه فاصله گرفتن ولیعهد د

کشـورداري بــود کــه اکثــر اوقـات بــه ســبب بــی مهـري پیشــکار، حــاکم و بــه خصــوص    

سوار کار و تیرانداز ماهري بود طوري که پـول  . پرداختبه تفریح و شکار می شاه ناصرالدین

ایسـتاد و  اري مـی با آن که همیشه بیمار بود در میان مردم به اسـتو . زدسیاه را در هوا می

؛ 1350؛ صـفائی،  1324سـالور،  (»ولیعهـد بیمـار دارنـد   تقصیر مردم چیست که «گفت می

  ).7، 3شماره ؛ تصویر 1342:؛ فرمانفرئیان1390سفرنامه مغان، 

 ؛ وهاي رشته نباتـات شناسـی داشـت   عالقه خاصی به خواندن تاریخ به خصوص کتاب

بـه مسـافرت رفـتن،    . اشد و از او تقلیـد کنـد  ب شاه ناصرالدینکرد مانند پدر خود سعی می

نوشتن خاطرات و سفرنامه عالقه داشت و بسیاري از فعالیـت هـاي روزانـه خـود را صـرف      

با موضـوعات شـکار و تیرانـدازي، دیـدن طبیعـت، روضـه        هاي سفرنامهنوشتن خاطرات یا 

یـن  ا» فخرالملـک «هنگامی که بیمـار یـا کسـل بـود شخصـی بـه نـام        . گذراندخوانی می

شخصـیت بـا احساسـی    . قلم ولیعهد سـاده، سـلیس و روان بـود   . نوشتیادداشت ها را می

به دلیل عقیـده اي کـه    ؛ وکردنمود و گریه میداشت و اغلب مجالس روضه خوانی برپا می

او و مادرش شکوه السلطنه به شیخیه داشت مورد مخالفت شاه و اکثر اوقات ناراضی بودن 

  )1377ین میرزا، مظفرالد واال، ؛ سفرنامه1383زگر، بر(از حالت ولیعهد بود 

  اعتقادات مظفرالدین میرزا - 4-7

به همین دلیل بـود کـه   . ولیعهد متعصب و وابسته به روحانیون و مذهب شیخگري بود

کرد همواره مشکالتی جلوي پـاي ولیعهـد   شاه توجهی به او و مادر وي نداشت و سعی می

از طرفی ولیعهد به شخصی به نام سید بحرینی اعتقـاد داشـت و اوکسـی کـه      ؛ وقرار دهد

کرد سید علی اکبربحرینی معروف به سـیدبحرینی روحـانی   همه جا ولیعهد را همراهی می

اجداد وي در بحرین اقامت داشتند و پـدرش مـدتی در   . متنفذ دربار مظفرالدین میرزا بود

سـید بحرینـی   . م در شـهر تبریـز مقـیم شـد    شهرهاي جنوب ایران زندگی کرد و سـرانجا 

مقدمات فارسی و عربی را در کودکی و نوجوانی فراگرفت و چـون صـوتی خـوش و بیـانی     

. رسا و دلچسب داشت به زمره وعاظ شهر تبریز درآمد و رفته رفته در آن شهر معروف شد

 خـوان روضـه براي خواندن روضه به اندورن دربار ولیعهد مظفرالـدین میـرزا راه یافـت و از    

پـس  . هاي رسمی دربار او شد و دیري نگذشت که در ولیعهد نفود یافت و از محارم او شد

از رسیدن مظفرالدین میرزا به پادشاهی همراه او به تهران رفت و در دربـار مظفـري نفـوذ    
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سـید مـنجم و خـوابگزار خصوصـی ولیعهـد تـا       . یافت و یکی از متمولین زمان تبدیل شد

دشاهی برسد بود تأثیر فوق العاده اي بر مظفرالدین میـرزا داشـت و بـرایش    زمانی که به پا

توانست رأي ولیعهد را از کرد و بر مزاج او تأثیري خاص داشت که میدعا و یا استخاره می

-این در حالی بود که وجود این شخص ولیعهد را ترسو نشان مـی . تصمیم خود باز گرداند

زد مظفرالدین میرزا به خـود  زمانی که رعد و برق می. رفتگداد و توان قدرت را از وي می

آمـد دعـا   لرزید این حالت ولیعهد زمانی ادامه داشت تا سـیدبحرینی مـی  در گوشه اي می

این شخص ولیعهـد شـاه آینـده اسـت اي رعـد      «که خواند و با گفتن این جمله برایش می

بحرینی در همـه جـا حتـی در    سـید . گردانـد ولیعهد را بـه حالـت اولیـه برمـی    . »کوتاه بیا

فرزندان سیدبحرینی نیـز در  . داشت» جفت روحی«مسافرت ها همراه ولیعهد بود و عنوان 

گرفت ده هـزار  دربار ولیعهد نفوذ یافتند و در سال غیر از مبلغ انعامی که به آنان تعلق می

از  سید حسـین بحرینـی ملقـب بـه بصیرالسـلطنهیکی     . شدتومان به آنان مواجب داده می

فرزندانسیدبحرینی که در زمان سلطنت مظفرالدین میرزا در سفرها دوم و سـوم بـه اروپـا    

 سـفرنامه  ؛1374؛ بامـداد،  1383؛ برزگر، 1369کرزن، (بود همراه ولیعهددر زمان سلطنت 

).1282لطنه، الس یعض ؛1389مراغه، 

  تعالیم ولیعهد - 4-8

هـاي خـارجی از   تبریز تحت تعـالیم معلـم  مظفرالدین میرزا ولیعهد به هنگام اقامت در 

مظفرالدین میرزا ولیعهد در مدرسـه مشـهور پـولی    . گرفتجمله روسی و فرانسوي قرار می

میـرزا  . تکینک فرانسه، تحت آموزش مربی به نام میرزا نظام غفاري فـارق التحصـیل شـد   

ولیعهد عزل نظام غفاري به سبب داشتن مخالفان سرسخت در دربار ولیعهد از مقام تعلیم 

از جمله مخالفان میرزا نظام، روحانیون بودند که دلیل مخالفت با میرزا نظام را تعلیم . شد

هـاي  و تربیتی عنوان نمودند که برخالف دستورات مذهبی بود و اینکه ولیعهـد بـه لبـاس   

 شاه ناصرالدینمهري با بی. چنین چیزي وجود نداشت که درحالیاروپایی ملبس شده است 

به میرزا نظام، صدیق الدوله طبق دستور شاه و نظر روحـانیون بـه تربیـت ولیعهـد     نسبت 

برزگر، (ادبیات را فرا گرفت ولیعهد از مربیان روس ریاضیات، جغرافیا، تاریخ و . انتخاب شد

  ).9یرشمارهتصو ،1362السلطنه،  نظام؛ 1383

نسـت و مهـارت   دامظفرالدین میرزا زبان ترکی، فارسی، کـردي و عربـی را خـوب مـی    

با طوالنی شدن دوران ولیعهدیکه مظفرالـدین میـرزا در سـن    . خاصی در علوم ادب داشت

ولـی بـا ایـن وجـود همیشـه از جانـب       . چهل و پنج سالگی در پیـري بـه سـلطنت رسـید    
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شاه ادارة امـور را بـه حـاکم و پیشـکاري کـه از      . شدکفایتی متهم میبه بی شاه ناصرالدین

کرد که به نظر ولیعهد و اتبـاعش تـوجهی   کرد و تأکید میواگذار میشد تهران انتخاب می

در نتیجه این عوامل خارج شدن اختیارات از ولیعهد و احضار به دربار تهران بود که . نشود

شد یا که به مناطقی که مناسب مقـام ولیعهـد نبـود    ولیعهد توقیف و بازداشت خانگی می

  ).1350صفائی، ؛ 1378دیوالفوا، (شد فرستاده می

  وضعیت جسمانی ولیعهد -4-9

ولیعهد مظفرالدین میرزا به بیماري نقرس ارثی دچار بود که این بیماري زمینۀ ابتالي 

نمایندة فرانسه در تهران به صورت محرمانۀ در . کردولیعهد به بیمارهاي دیگر را فراهم می

ر اثـر نقـرس مـوروثی    خصوص بیماري مظفرالدین میرزا بیانـه صـادر کـرد کـه ولیعهـد د     

امکـان دارد همـه ایـن بیمـاري هـا       ؛ ووضعیت جسمانی بسیار ناخوشـی و اسـفناکی دارد  

اندازد و امکان دارد ولیعهد در چنین شرایطی جان خـود  زندگیولیعهد را در آینده به خطر 

مسلم است که از لحاظ جسمانی و از نظـر هـوش و حـواس    ،در هر صورت. را از دست دهد

احتماالً در حدود ده سال دیگر کـار ولیعهـد تمـام    . ضعیف شده باشند توجهی لقاببه طور 

یک پزشک ایرانی و یک پزشک انگلیسی ولیعهد را تحت معالجه و درمان قرار . خواهد شد

کردند تا نقرس مزمن ولیعهد را درمان کند و بـه  رسد که آنان تالش میدادند و به نظر می

لیعهد در صـدد کـاهش دادن دردهـاي جسـمانی و عـالج      جاي تنظیم رژیم غذایی براي و

  ).1384آیتی،(نی و وخیم او برآمدند بیماري هاي بحرا

پزشک هاي فرانسوي بودند کـه بـه اسـتخدام دولـت     ،بیشتر پزشکان مظفرالدین میرزا

شاه اغلب آنان را براي کسـب رضـایت و    ؛ وکردندخدمت می شاه ناصرالدینایران در دربار 

فرسـتاد  ولیعهد آینده خود برخالف عالقه اش به سوي تبریز نزد ولیعهد میبه خاطر حفظ 

در واقـع  . تا همراه یک پزشک ایرانیکه پزشک ولیعهد بود به درمان بیمـاري وي بپردازنـد  

. به دنبال پزشکان اروپایی بود که بتواند بیماري نقرس خود او را درمان کند شاه ناصرالدین

دکتر اشنایذر فرانسوي که ،دکترهیبنه دندانپزشک ولیعهد،لیعهداز جمله پزشکان اروپایی و

دکتـر تـوازان کـه پزشـک     ،خـدمت کرد  شـاه  ناصـرالدین در حدود دو سال و نیم در دربـار  

کـه از   2کـوپن ،1لیندلی،مخصوص شاه بود که براي معالجه ولیعهد به تبریز فرسـتاده شـد  

سوي شاه براي جلب رضایت مظفرالدین میرزا فرستاده شده بـود و ادکـوك انگلیسـی کـه     

                                                                                                                        
1 .Dr.LindIey.
2 .Dr.Coupon.
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از جمله پزشک هاي ایرانی ولیعهد فردي موسوم بـه حکـیم   . پزشک مخصوص ولیعهد بود

پزشکان اروپـایی کـه بـه مظفرالـدین      چنین همباشی بود که همواره در کنار ولیعهد بود و 

 ینمعـ  لیندلی و اعلـم الدولـه،  یسـی، انگل 3م الملک با ادکـوك حکی،کردندمیرزا خدمت می

فرانسوي که زیر تعالیم این پزشک اروپایی به خدمت ولیعهـد در آمدنـد    4اطباء و اشنایذر

  ).2یرشمارهتصو؛ 1393؛ فصیحی، 1384، آیتی(

  وصیت نامۀ مظفرالدین میرزا - 4-10

به بیمارهاي دیگري نیز دچار  ولیعهد با داشتند بیماري نقرس که با وجود این بیماري

کفایتی از سوي پدر، نداشتن استقالل و اظهار نظـر در ادارة  از طرفی متهم به بی ؛ وشدمی

با این وجود بر ایـن اصـول پایبنـد    . اي براي ادامه حیات نداشتامور کشور بی توجهروحیه

. مت کامل اسـت بود که ولیعهد باید در مقابل مردم محکم بایستد و نشان دهد که در سال

-نوشت فراهم میمی درپی پیروند این حالت در او زمینه اي براي نوشتن وصیت هاي که 

کرد که ریشه در اعتقادات وي داشت اغلب وصـیت نامـه هـاي ولیعهـد در سـتایش پـدر،       

اش ام الخاقـان و دو دختـر   قاجار و سفارش هایی در خصوص همسر مطلقـه  شاه ناصرالدین

شرایط مکانی و چگونگی خاکسـپاري خـود    چنین همرور الملوك و خود عزت الملوك و س

  بود

]متن وصیت نامه مظفرالدین میرزا[

  بسم اهللا الَرحمن الَرحیم

اوالً؛ اینکه دو سطري . اي است از مظفرالدین میرزا، عبد ذلیل پروردگاراین وصیت نامه

کننـد از  وصـیت نامـه را مـی   نویسم، اشخاصی که بعد از من مالحظۀ این از عقاید خود می

شـریکی  ثانی؛ سطر اول این است که خدوانـد را بـه یگـانگی و بـی    . عقاید من مطلع باشند

. دانـم چهار هزار پیغمبر می] و[یستبکنم و حضرت رسالت پناه را خاتم صدو ستایش می

ته آنچه که او فرمایش کرده است، از جانب پروردگار است الغیر و از پیش خود چیزي نگف

اهللا علیه اسـت بـا یـازده فرزنـدش و شـیعۀ      است و وصی و جانشین او حضرت امیر صلوات

اثناعشري هستم؛ و هرکس گمان کند که من از جمله شیخی هستم، لعنت خـدا و رسـول   

  .از او انتقام خواهم خواست-اهللا علیهصلوات-بر او باشد و در قیامت خدمت پیغمبر

هـر چـه   . که از همه کس به ایـن کـار اولـی اسـت    ثالث؛ وکیل و وصی من پدرم است 

                                                                                                                        
3 .Dr.Adcock.
4 .Dr.Schneider.
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رابع؛ از پدر بزرگوار خود تمنَـا  . کار من باید قبول بکنند] و[هرکس بفرماید، اوالد و مادر و 

چنان دارم که نعش مرا به قسم است بفرستد به کربال و مدفن مرا در جائی بکنـد کـه اول   

این شرافت براي من باشـد و اگـر    ورود زوار به صحن مبارك از روي قبر من عبور کند که

هـاي مـن   خـامس؛ آنچـه کـه زن   . این کار را نکند، خدواند در روز قیامت او مؤاخذه بکنـد 

. هستند، هرچه موافق حکم خدواند، حق آنها را به آنها بدهد و مرا از حق آنها آسوده نماید

ول طلـب مـردم   قروض آنچه که هست، موافق حکم الهی بپردازند، پول مال مرا بفروشند؛ ا

را بدهند و بعد به ورثه تقسیم بکنند، االَ دو نفر از اوالد مرا که آنها را باید از آنها را بایـد از  

-الملوك و دیگري سـرور آنهاي دیگر یک حق هم از ثلث مال من بیشتر بدهند؛ یکی عزت

ودم و آنچه که اسب و مادیان و جواهر و تفنگ دارم، بایـد بفروشـند و صـرف خـ     5الملوك

الخاقـان  بکند که آنها جزو ثلث است از براي خودم، حق اوالد بزرگ نیست، در خصوص ام

ام یا بـه صـاحبش رد نماینـد، یـا     باید مهر او را هم بدهند و باباباغی را هم پول او را نداده

. اما در حق اوالد، ابداً سفارشی نـدارم؛ روزي ده آنهـا بـرزگ اسـت    ؛ اینکه پول او را بدهند

1301بیست و هفتم ماه محـرم  . به خدواند یکتا که قبض و بسط در دست او است سپردم

؛ 1383برزگـر،  ] (جعمهر چهارگوش با قلـم نسـتعلیق بـه سـ    . [م 1922آوریل  17./ق .ـه

  ).1392فصیحی، 

  کارنامۀ سیاسی و اجتماعی مظفرالدین میرزا-4-11

  درآمد-4-12

در سنین پایین و بحران انتخاب ولیعهد شاه  شاه ناصرالدینپس از درگذشت ولیعهدان 

بنابر رسم  ؛ کهاي خود انتخاب کنددر تالش بود تا ولیعهد را از فرزندهاي همسران صیغه

و سنت قاجار مظفرالدین میرزا را به ولیعهدي منصوب و با پیشکار و حاکم به ایالت تبریز 

د تا مظفرالدین میرزا در تنگنا به ولیعهد موجب ش شاه ناصرالدینعدم تمایل . فرستاده شد

قرار بگیردو مشکالتی براي ولیعهد آینده ایجاد شود که موقعیت وي به عنوان ولیعهد 

توسط پیشکار و حاکم با مشکل مواجه گردد که موجبات احضار وي را به  هرازگاهی

با حضور دو منصب پیشکار و حاکم دست دخالت مظفرالدین میرزا . کردتهران فراهم می

بست و از طرفی دخالت این دو منصب سبب ایجاد ناآرامی در ا در ادارة امور تبریز میر

ها شد که فصل حاضر در تالش است تا با بررسی مسئله آذربایجان و گستردش شورش

                                                                                                                        
.                                                                               السلطنه گردیدسرورالملوك دختر مظفرالدین میرزا که بعدها ملقب به شکوه٥
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هاي شیخ عبیداهللا شمزینی، تهدایدات قراجه بیگلو، ولیعهدي مظفرالدین میرزا به شورش

  .ها مذهبی نیز بپردازدلیتنهضت تنباکو و توجه او به اق

  یعهديبه ول یدنرس يرقابت برا- 4-13

اي و که از همسر صـیغه شاه ناصرالدینپس از درگذشت محمدقاسم میرزا، سومین پسر 

. شـد  رو روبهسوگلی شاه به نام جیران دیده به جهان گشوده بود، انتخاب ولیعهد با بحران 

ولـی  . السلطان را به ولیعهدي منصوب کندکرد دیگر فرزندان خود چون ظل شاه سعی می

به خاطر اینکه وي از مادري غیرقاجاري متولد شده بود از حق رسیدن به مقـام ولیعهـدي   

شاه با اینکه تمایلی به ولیعهدي مظفرالدین میرزا نداشت به ناچار براي دوام و . محروم شد

. ولیعهـدي منصـوب کـرد   گستردش حکومت خود و نیاز به ولیعهد، مظفرالدین میزرا را به 

در این میان رقابت فرزندان شاه با هم آغـاز شـد کـه گـاهی سـعی در تیـره و تـار کـردن         

  ).1390؛ خمینی، 1337معیرالملک، (قابل شاه بودند موقعیت یکدیگر در م

ظل السلطان دیگر فرزند شاه که با مظفرالـدین میـرزا بـراي رسـیدن بـه ولیعهـدي در       

دانست ولی بنابر سـنت و رسـم   وي را براي ولیعهدي مناسب میشاه ناصرالدینرقابت بود 

بـا دیـدن رقابـت میـان ظـل       ؛وقاجار ناچار به کنار آمدن با ولیعهدي مظفرالدین میرزا بود

ظـل  . کـرد السلطان و مظفرالدین میرزا، به ظل السلطان به خـاطر کارهـایش گوشـزد مـی    

که در پی آن است تـا بـه ولیعهـدي    السلطان در میان عشایر بختیاري ها شایعه کرده بود 

تنفر و حسادت ظل السلطان به حدي بود که به هرکسی که قصد نزدیک شـدن بـه   . برسد

 ؛1373گارثویـت،  (کـرد مظفرالدین میرزا ولیعهد را داشت نسبت به او سـوءظن پیـدا مـی   

  ).1388؛ جعفریان، 1379دمندان، 

حتی بعضـی هـا حـدس     ؛وی نبودندمردم براي اعمال غیرعادالنۀ ظل السلطان از او راض

زدند که اگر حادثه اي براي شاه اتفاق بیفتد، ظـل السـلطان زیـر پـذیرش ولیعهـدي و      می

همین امر مردم را دچار جنگ داخلـی   ؛وپادشاهی مظفرالدین میرزا نخواهد رفت چنین هم

  ).1386،مستوفی(کردخواهد 

دوازده سالگی این جملـۀ را بـر   برخی عوام بر این عقیدهبودند که ظل السلطان در سن 

 این. با این شمشیر باید من برادر خودولیعهد را بکشم«.روي شمشیر خود حک کرده است

  ).1363کردبچه، (»شمشیر مظفرکش است
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Abstract
Research Aim:This study was conducted to investigate the life and era of 
Mozafaraddin Mirza Qajar during the crown prince.
Research method:Regarding to the nature of the subject, the current research 
was done based on descriptive-analytical method, in which, while describing 
the events of the information, library and documentary methods was used.
Findings: In the era of Nasirall-Din shah Qajar we see the challenge and crisis 
in choose of prince. The main reason for this challenge was the sudden death 
of the crown princes in childhood. Finally, Mozaffaroddin Mirza, after his 
deceased brothers, became the crown prince of Nasser-al-Din shah and with 
the parenting of Reza Gholikhan Hedayat, Sardari Azizkhan, Vezarat 
Fathalikhan was detached to Tabriz, headquarters of the Qajar crown princes.

Conclusion:Mozafar al-Din Mirza witnessed several revolts during his crown 
prince who oversaw to them was beyond from his authorities.These occasions
provided the basis for summoning to Tehran and rebukingbyKing.Sheikh 
obaidullah shamsini rebellion, threats of Qarajee Biglu and Tobacco 
Movement are samples of this riots and upheavals.With the prolongation of 
the crown prince, Mozaffaroddin Mirza, Finally, became a king at the age of 
forty-five while Naser-al-Din Shah was murederd by Mirza rezaye 
Kermani.Those titles could be considered in the future by other researchers in 
details.

Keywords:Mozafar al-din Mirza, Crown Prince, Azarbaijan, rebellion of 
Sheikh Obaidullah, Qarada Biglu threats, tobacco movement
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