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

 قاجار در دوران ولیعهدی را مورد کندوکاو قرار دهد. میرزا

سی پژوهش:روش ضوع یتبا توجه به ماه شنا ص یندر ا یقروش تحق ،مو  یلیتحل-یفیپژوهش تو

 بهره گرفته شد. یو اسناد یااطالعات از روش کتابخانه یرخدادها یفبود که ضمن توص

 ینا ی. عامل اصلیمهست یعهدقاجار شاهد چالش و بحران انتخاب ول شاهناصرالدیندر دوران  :هایافته

سرانجام مظفرالد یتدر دوران طفول یعهدانول یچالش مرگ ناگهان  یپس از برادران متوف یرزام ینبود. 

ان، یزخعز یسردار یت،خان هدا یرضاقل یشد و با للگ یلنا شاهناصرالدین یعهدیبه مقام ول یشخو

 .قاجار اعزام گشت یعهدانمقر استقرار ول یزه تبرخان ب یوزارت فتحعل
بود که  یو اغتشاااشااات متعدد یانخود شاااهد ط  یعهدیدر دوران ول یرزام ینمظفرالد  گیری:نتیجه

از جانب  یفاحضار به تهران و توق یبرا ینهخود زم ینخارج بود که ا یو یاراتنظارت بر آنان از اخت

شات م ین. از جمله اکردیشاه را فراهم م شا ش توانیشورش و اغت شورش   ینی،شمز یداهللعب یخبه 

شااادن در دوران  یبا طوالن یرزام ینو نهضااات تنباکو اشااااره کرد. مظفرالد یگلوت قراجه بیداتهد

به  یرضاا کرمانیرزاتوسا  م شااهناصارالدینبا قتل  یسارانجام در سان چهل و پنس ساالگ یعهدی،ول

 .یردمحققان قرار گ یمورد بررس تواندیم یزکاوانهن پژوهش رفوق به عنوا ین. عناویدرس یپادشاه

شورش شیخ عبیداهلل، تهدیدات قراجه بیگلو،  مظفرالدین میرزا، ولیعهد، آذربایجان،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف-1

 مقدمه -1

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

 محمدحستتناز افراد ایل قاجار از جمله  داشتتته را شتتعار خود قرار دادندش بیشتتترتنی  ند

وقتی که به صتتورت  آقامحمدخان -جانشتتین –پدر آقامحمدخان و فتحعلی شتتاه  -خان

ستمی هاترکمنپناهندۀ در میان  صلت کردن با دختران غیرقاجار-زی امتناع ورزیدندش  از و

شد و الیق احراز مقام فرزند داری، آن فرزند دارای نسب و تبار واال نمی در صورت را که 

 محمدالیفرزند فتحعلی شتتاه نبود و بر  ترینب رگگشتتتش ابام میرزا نی  ستتلتنت نمی

برادر ارشتتتد خود بدان ستتتبب رجحان یافت که مادرق نستتتب قاجار داشتتتتش  یرزام

اولین پسرق  از وفات و پسنی  در ابتدای سلتنت از این رسم ادول نمود  شاهناصرالدین

قام ولیعهدی داشتتتتش معین لدین میرزا و محمود میرزا که م به  محمدقاستتتما میرزا را 

شاه ؛ لیعهدی برگ یدو سران  شت و از ظل  مجدداًاما بعد از فوت این پ سم دیرین بازگ به ر

تر و از مادری قاجاری بود را به و فرزندی که ستته ستتال از او جوان نظرصتتر الستتلتان 

ش به ولیعهدی م 1860قش/شه 1277ستتتال بنابراین مظفرالدین میرزا در ؛ ولیعهدی برگ ید

شاه شدش  صوب  شه  من ورزید و به از انوان ولیعهدی به مظفرالدین میرزا تعلل میکه همی

وی ایجاد  گری ولیعهد داشت مشکالت بسیاری را برایکه با مادر و صوفی سبب اختالفی

که خودکامه و مستبدانه  السلتنهنایبکردش او برادران ولیعهد ظل السلتان و کامران میرزا 

سته این مقام رفتار می شای شاه با دادن اختیارات میکردند را بیشتر  ستش بدین ترتیب  دان

تام به پیشکار و حاکم تبری  ولیعهد را در تنگنا قرار دادش رقابتی که بین پیشکار و حاکم بر 

سخت ضاع را برای ولیعهد  شت نی  او این خود زمینه  ؛ کهتر نموده بودسر قدرت وجود دا

شات را در تبری  فراهم کرد که  شدش ولیعهد به تهران احضار می هرازگاهیشورق و اغتشا

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

 ولیعهد بودش
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قاجار شاهد بحران ولیعهدی هستیم،  نانکه پیش از  شاهناصرالدیندر دوران سلتنت 

قاستتم میرزا و محمدالدین ستتلتان محمود میرزا، معین-مظفرالدین میرزا ستته پستتر شتتاه 

شتندش پس از این،  -میرزا سه امری کوتاه دا سیدند ولی هر  صرالدینبه ولیعهدی ر  شاهنا

بنابر میل خود، مظفرالدین میرزا را به ولیعهدی منصتتتوب کردش مظفرالدین میرزا در روز 

شد و در م 1853مارم  24ش/ ق شتتتتته 1269الثانی جمادی 14جمعه  ش در تهران متولد 

خان هدایت، پیشکاری قلیسالگی به للگی رضا 8ش در سن م 1860ش/ق شتتتته 1277سال 

ا ی خان ستتردار کل و وزارت میرزا فتحعلی خان به ایالت آبربایجان فرستتتاده شتتدش ایالت 

بنابر دالیلی  ند، مانند ن دیکی به ستترحدات اثمانی و  ی شتتهر تبرآبربایجان و مرک  آن 

ن بودن همیشتته در کانون توجهات قرار داشتتتش در ولیعهدنشتتی  نینهمروستتیه ت اری و 

رفت،  را ترین مرک  سیاسی ایران به شمار میحقیقت بعد از دربار تهران، دربار تبری  مهم

سر برمی شاه آینده از آن  شور در آن تعیین میکه  سی ک سیا شد و در واقع آورد و آیندۀ 

آمدندش ایالت ر تهران به شمار میرجال سیاسی گرد ولیعهد ساکن در این شهر، وارثان دربا

ها و آبربایجان و شتتهر تبری  در ستترتاستتر دوران ولیعهدی مظفرالدین میرزا شتتاهد  غیان

اغتشتتاشتتات متعددی بودش با وجود نظارت ولیعهد بر تحوالت این ایالت، بستتیاری از این 

فاقات به ابارتی ات بایجان در  رخدادها امالً از دایرۀ قدرت و اختیارات او خارج بودش  آبر

با اوامل متعددی بود که می باط  توان آن را در  ند محور بررستتتی کردش یکی از آن ارت

اوامل دخالت دربار تهران و رجال متنفذ آن در دربار تبری  بودش حوادثی که در آبربایجان 

ها در شتتدش بستتیاری از ا ل و نصتتبافتاد گاهی اوقات به دربار تهران مربوط میاتفاق می

شت و معموالًدر شه در دربار تهران دا ستمداران پایتخت اامل  ًبار تبری  ری سیا اامال نفوب 

های موجود در انتخاب حاکم و پیشتتتکار آبربایجان بودش اامل دیگر، رقابت ایکنندهتعیین

ها در یک موضتتتوع میان دربار )ولیعهد( و دیوان )پیشتتتکار( آبربایجان بودش دلیل رقابت

شکار و ولیعهد از یکدیگر بودش این ادم هماهنگی موجب  شد و آنخالصه می ستقالل پی ا

شاه از املکرد ولیعهد می شم  شانی امر آبربایجان و خ ضع تمام دوران پری شد و همین و

شت، تهدید میولیعهدی مظفرالدین میرزا را که رقبایی  ون برادرق ظل سلتان دا کرد ال

گشتش از شاه مجبور به دخالت در امور میشد که گاهی خود و اوضاع آن  نان آشفته می

توان به شورق شیخ ابیداهلل شم ینی اشاره داشت که دامنۀ آن جملۀ این اغتشاشات می
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از ایام  غیان، دربار  توجهیقابل از غرب آبربایجان به مرک  آن کشتتتیده شتتتد و در بخش

صرالدینتبری  و تهران منفعل امل کردندش  ن اختالالت و با درک قاجار با مشاهدۀ ای شاهنا

اما پس از  ندی  ن دستتتور انحالل منصتتب پیشتتکاری را داد،ادم پیشتتبرد امور آبربایجا

شکر را با انوان پیشکار آبربایجان روانۀ تبری  کردش با قتل  صرالدینمجدداً امین ل در  شاهنا

سید و او م 1895ش/ ق شهتتتتت 1313سال  با ش دوران ولیعهدی مظفرالدین میرزا به پایان ر

 ا یمت به سوی تهران بر اریکه سلتنت قاجارها تکیه زدش

 

 عنوان فرعی نخست:-1-1

 کارنامه و املکرد مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدی در ایالت آبربایجان  گونه بود؟

 عنوان فرعی دوم: -1-2

های ایالت آبربایجان در دوران ولیعهدی املکرد مظفرالدین میرزا در مدیریت بحران 

  گونه بود؟

 

 :هدف پژوهش -1-3

فرای  انوانو  انوان فرای نخستتتهد  اصتتلی پژوهشتتگر معتو  به پاستتخگویی به 

 استشتر
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 تحقیق پیشینه مبانی و-2

 (:1384شاه )های مظفرالدین پروندۀ محرمانۀ بیماری -2-1

های مظفرالدین نقاط قوت این مقاله آن است که نگارنده در این مقاله به بررسی بیماری

در مورد پ شکان اروپایی که پروندۀ پ شکی وی را دست داشتند   نینهمپردازد و شاه می

دهدش این مقاله از نظر شتتناخت وضتتعیت جستتمانی شتتخصتتیت مورد ا الااتی را ارائه می

باشتتد، با این احوال نقاط ضتتعف مقالۀ مذکور پژوهش و نقش آن در املکرد وی مفید می

که از جامعیت کاملی برخوردار نیست و تمام ابعاد موضوع مورد متالعه را  بدین گونه است

پژوهش حاضر سعی در بررسی بیماری ولیعهد و انتخاب پ شک از سوی  ؛ وشودشامل نمی

 قرار خواهد دادش یموردبازسازو فرستادن به دربار تبری  را  شاهناصرالدین

بت در دوران ولی  دی   -2-2 وان و ر ا بای لت ایر یا بررسییی ع د دشییواری ادارۀ ا

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

نقاط قوت مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله به بررسی بحران ولیعهدی در 

ی قرار داده ایران اهد ناصری پرداخته و مسئلۀ رقابت بین ولیعهد و پیشکار را مورد بررس

استتتش از  رفی نقاط ضتتعف این مقاله بدین گونه استتت که کمتر به حضتتور پیشتتکاران و 

معرفی آنان پرداخته استتتش پژوهش حاضتتر ستتعی دارد حضتتور پیشتتکاران و تبثیر آنان بر 

 ولیعهد را به  ور گسترده مورد بررسی قرار دهدش

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

نقاط قوت مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله به توصیف زندگی و شخصیت 

مظفرالدین میرزا قاجار در دوران ولیعهدی و پس از آن پرداخته است و از حساسیت او در 

خصوص وضعیت وارثانشان سخن به میان آورده استش با این وجود نقاط ضعف بدین گونه 

ست که ادم توجه  صرالدینا ست که  شاهنا شده ا شاره  سلب اختیارات ولیعهد کمتر ا و 

را نسبت به ولیعهد مورد  شاهناصرالدین توجهیبیپژوهش حاضر سعی برآن دارد که الل 

 بررسی قرار دهدش

 (:1388) دی مظفرالدین شاه بازخوانی صورت فرمان ولی  -2-4
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وصیف زندگی و زمانۀ نقاط قوت مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله ضمن ت

به  کهدرحالیاهدی او را ارائه داده استتتش مظفرالدین میرزا قاجار، صتتورتی از فرمان والیت

شکار  صاحب دیوان و پی ضور  ستادن وی به تبری  به انوان ولیعهد و تبثیر ح  گونگی فر

شاره شته ایا سعی می ندا ضر  ستش پژوهش حا ضور ولیعهد در تبری  به انوان ا کند که ح

 شدن با دو منصب دیوان و پیشکار را مورد برسی قرار دهدش روروبهولیعهد و 

 (:1389و انگ یس و مسئ ۀ جانشینی شاه در ایران صدر  اجار ) روسیه -2-5

ها و نقاط قوت این مقاله بدین گونه است که نگارنده در این مقاله ضمن تبیین دشواری

شک ستان و ترکمانچای م سی نقش مفاد معاهدات گل سال ین قاجار به برر شینی  الت جان

در جلب حمایت دولت روسیه ت اری از ولیعهدان نسل ابام میرزا و از آن جمله ولیعهدی 

مظفرالدین میرزا پرداخته استتتتش وی همچنین رقابت روم و انگلیس را در این مستتتئله 

ال ضتتعف آن در این استتت که به بررستتی حمایت مورد پژوهش قرار داده استتتش با این ح

آوردش پژوهش ولیعهد از ستتوی دولت روستتیه و رقیبش ظل الستتلتان ستتخن به میان نمی

سعی می ضر  سیه و انگلیس و تبثیر آنان بر حا سی حضور دو دولت قدرتمند رو کند به برر

 ولیعهد و ظل الستان را مورد بررسی قرار دهدش

 (:1366خگری )ظفرالدین میرزا و شیم -2-6

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

ستش با  شیخی پرداخته ا سئله روابط او با الما و از آن جمله المای  مظفرالدین میرزا به م

آن است اشاره نشده است  ضعفنقتهبه ولیعهد که  شاهناصرالدیناین حال به ادم توجه 

 شاهناصرالدینکند روابط بین شاه و ولیعهد را روشن و ادم توجه پژوهش حاضر سعی می

 را مورد برسی قرار دهد یرزامبه مظفرالدین 

 (:1384 اجار ) شاهناصرالدین ب ه عالم،  -2-7

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

دوران جانشتتتینی مظفرالدین میرزا به ماجرای رنی نی  پرداخته استتتتش با این حال به 

نشده است و پژوهش حاضر  ایاشارهخصوصیات و ااتقادات ولیعهد و سلب اختیارت از او 
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سلب  موردنظرمتالب  آوریجمعکند با سعی می صیف و ادم  صیات ولیعهد را تو صو خ

 اختیارات از وی را روشن کندش

 عنوان فرعی نخست: -2-2

 کارنامه و املکرد مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدی در ایالت آبربایجان  گونه بود؟

 عنوان فرعی تر: -2-2-1

 داشت؟ فرازوفرودهاییروابط مظفرالدین میرزا با دربار تهران در دوران ولیعهدی  ه  -1

 روابط ولیعهد و پیشکار آبربایجان در دوران ولیعهدی مظفرالدین میرزا  گونه بود؟ -2

لت -3 جار در دوران نقش دو قا لدین میرزا  مت مظفرا نه در املکرد حکو گا های بی

 بوده است؟ ولیعهدی  گونه

ای نبود و دربار رستتد روابط مظفرالدین میرزا و دربار تهران روابط حستتنهبه نظر می -1

های دربار تهران خصتتوصتتاً در امر تعیین پیشتتکار آبربایجان رن  تبری  همواره از دخالت

 بردشمی

اهدی مظفرالدین رستتتد ولیعهد و پیشتتتکار آبربایجان در دوران و والیتبه نظر می -2

یده اد ندش این اختالفات میرزا دارای اختالفات  جاای بود که نظر نشتتتبت می ازآن فت  گر

 شدشولیعهدی در انتخاب پیشکار لحاظ نمی

رستتتد مظفرالدین میرزا نی  به ستتتان دیگر ولیعهدان قاجار از نستتتل به نظر می -3

چای در دوران ولیعهدی خود از ابام تان و ترکمان هدات گلستتت عا فاد م نا بر م میرزا و ب

رقیب او های دولت روستتتیه ت اری برخوردار بودش حمایت دولت انگلیس از برادر حمایت

الستان نی  امکان دخالت این دولت در امور ایالت آبربایجان با هد  تضعیف حاکمیت ظل

 سازدشولیعهد را تقویت می
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 روش تحقیق-3

 

این پژوهش با استفاده از منابع  روش تحقیق:-3-1

 -ای و به شیوه توصیفیاسنادی و کتابخانه

 تحلیلی انجام خواهد یافت.
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 پژوهش ینتایج و یافته ها-4

 و زمانۀ مظفرالدین میرزا ولیعهدزندگی  -4-1

 درامد-4-2

صرالدینمظفرالدین میرزا فرزند دوم  شاه متولد  و از شاهنا سر اقدی  سومین هم بتن 

صوب گردید و به همراه للله  سنت قاجار به انوان ولیعهدی من سم و  شده بود که بنابر ر

ایالت تبری  فرستاده شدش وی زندگی سراسر با مشکالت بسیار در باشی، پیشکار و حاکم به 

هدی مت دوران ولیع هد برای حکو یک ولیع که مردم  به این به نمود ولی هرگ   اق را تجر

دادش فصل خواهند، هرگ  فراموق نکرد و با آنکه بیمار بود خود را محکم جلوه میآینده می

صی مظفر شخ سی حیات  سعی دارد تا به برر ضر  الدین میرزا در  ول دوران ولیعهدی حا

 بپردازدش

 زندگی و زمانۀ مظفرالدین میرزا -4-3

-میرزای شعاع السلتنه اهللفتحمادر او شکوه السلتنه نام داشتش شکوه السلتنه دختر 

بودش مظفرالدین  شاهناصرالدینو سومین همسر اقدی  -پسر سی و پنجم فتحعلیشاه قاجار

با  زمانهمش م 1853مارم  24ش/ق شتتته 1269سال  الثانیجمادی 14میرزا در روز جمعه 

سلتنت  سال  شمین  صرالدینش شودش مظفرالدین  شاهنا شهر تبری  دیده به جهان گ در 

سر دوم  صرالدینمیرزا، پ سلتنت بودش در این دوران  شاهنا شین او در  قاجار، ولیعهد و جان

اکاوند و خالووند لرستان،  غیان سلتنت قاجار با مسائل بغرنجی  ون سرکشی  وایف ک

؛ 1269 ترکمانان مرو و شتتورق جماات بابیه نیری  دستتت به گربیان بود )افضتتل الملک،

 (ش1369 خورموجی، ؛1367 لسان الملک،

 ازدواج ولی  د -4-4

مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدی با دختر امه خود، ام الخاقان تاج الملوک ازدواج 

 شتتاهناصتترالدیناتابک ااظم امیرکبیر و ا ت الدوله خواهر  خانتقی کردش وی دختر میرزا

سه فرزند به نام محمدالی  صل این ازدواج  شاه بعدی(، احمدمیرزا و ا ت ) یرزامبودش حا

السلتنه بودش تاج الملوک به خا ر انتقام خون پدرق از خاندان قاجار، درخواست  الق از 
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خواستتتت او را  الق دهد ولی  ون زیبا بود ولیعهد نمی ؛ وولیعهد مظفرالدین میرزا نمود

شد وی را  شست تا که ولیعهد مجبور  ست ن سنی رفت و ب شاه ابدالعظیم ح وی به حرم 

 الق دهدش تاج الملوک پس از  الق از ولیعهد با میرزا الی خان ناصرالسلتنه ازدواج کرد 

شوهرق در ستی ش در گذشتش پس از ایم 1905/ق شتتتته 1284سال  که  سرپر ن  الق 

سلتنه واگذار  شعاع ال سر مظفرالدین میرزا و مادر  سلتنه هم محمدالی میرزا به ن هت ال

شت که از آن جملۀ می سران دیگری نی  دا توان به ملکه خانم، شدش مظفرالدین میرزا، هم

صاحب خانم، افتخار الملوک،  شر  الملوک،  ضیاء الملوک، ا سرور الملوک، ملک الملوک، 

انم،  وبی خانم، نوق خانم، ن هت الستتتلتنه، نورالدوله، مخدره کبری اشتتتاره ستتتکینه خ

 (ش1372ی، هرو: 1369، :  ر یل1371، داشت )سالور

 فرزندان ولی  د -4-5

 شتتتتته 1289ااتضتتادالستتلتنه(: در روز  هاردهم ربیع االول ستتال ) یرزاممحمدالی 

ش در تبری  در دوران ولیعهدی مظفرالدین میرزا متولد شتتدش مادر او ام الخاقان م 1910ش/ق

امیرکبیر بودش وی که که پس از مظفرالدین شاه به پادشاهی رسیدند  خانتقیدختر میرزا 

: 1392و دیگران،  و در دوران ولیعهدی مظفرالدین میرزا در تبری  اقامت داشتتت )به ادی

 (ش1374بامداد، 

صور سال ) یرزام ملک من سلتنه(: در روز هیجدهم ربیع االول   شتتتتته 1297شعاع ال

ش در تبری  متولد شتتدش نام مادر او ن هت الستتلتنه دختر استتماایل میرزا بن م 1918ش/ق

شد و  شم به  ساد والی فارم  شورق و ف کیقباد که حاکم ایالت گیالن بودش وی با دو بار 

سیاری ا شتش این الدوله تالق ب شودملک مردم دا ؛ نجام داد تا به انوان ولیعهد انتخاب 

اما با مشرو ه زندگی وی از هم پاشیده شدش یک کتاب  اپی در خصوص الوم  بیعی از 

 (ش1374، بامداد :1392، به ادیاست )وی به  اپ رسیده 

ش در م 1920ش/ق شته 1298ساالرالدوله(: در روز هشتم بی الحجه سال ) یرزامابوالفتح 

ش شاه تبری  متولد  صیرخان بود که به حکومت ایالت کرمان دش نام مادر او نورالدوله دختر ن

ش م 1339ش/ق شته 1318رسیدش وی اندکی بعد قریب یک سال حاکم زنجان شد و در سال 

ست آوردش ابوالفتح میرزا دو بار بر  ستان، بروجرد و بختیاری را به د ستان، لر حکومت خوز

ام کرد که شتتکستتت خورد و پس از آن که محمدشتتاه الیه برادر خود محمدالی میرزا اقد
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ش به ایران آمد تا حکومت را به دست آورد که با م 1951ش/ق شتتتته 1329خلع شد در سال 

نیروی ملی رو به رو شد و از آنجا به سویس و اراق گریخت و در نهایت به ایران خوزستان 

، به ادیرفت )ش از دنیا م 1952ش/ق شتتتته 1328سال رفت و تسلیم شیخ خ ال شد و در 

 (ش1374، امداد: 1392

سال  ست و نهم بی القعده  شنبه بی شب روز  هار صرالدین میرزا: در   شتتتته 1313نا

شاه اده فیروز میرزا فرمانفرما و خواهر م 1935ش/ق ش در تهران از بتن مخدره کبری دختر 

ادالستتلتنه، اتم؛ ا1363ااتمادالستتلتنه، شتتد )ابدالحستتین میرزا فرمانفرما دوم متولد 

 (ش1392: به ادی، 1367

ش از بتن نورالدوله متولد شد شوهر وی م 1908ش/ق شتتتته 1287فخرالسلتنه: در سال 

 :1367، ااتمادالستتتلتنهبود )ابدالمجید میرزا فرزند ستتتلتان احمدمیرزا اضتتتدالدوله 

 (ش1392ی، به اد

نام مادر او نورالدوله  ؛ کهش متولد شدم 1910ش/ق شتتته 1289اشرت السلتنه: در سال 

بود بود و شتتتوهر وی محمدخان آصتتتف الستتتلتنه فرزند مهدی خان آصتتتف الستتتلتنه 

 (ش1392ی، به اد :1361، الملکافضل)

ش متولد شدش نام مادر او ام الخاقان دختر م 1912ش/ق شته 1291ا ت السلتنه: در سال 

، الملکامیرکبیر بودش شتتوهر وی ابدالحستتین میرزا فرمانفرما بود )افضتتل خانتقیمیرزا 

 (ش1392، : به ادی1361

ش متولد شدش نام مادر او نورالدوله بود و م 1916ش/ق شتتتته 1295قمرالسلتنه: در سال 

الملک، شتوهر وی غالم رضتاخان احتشتام الدوله فرزند حستام الملک همدانی بود )افضتل

 (ش1392: به ادی، 1361

ش متولد شدش نام مادر او مشخص نیست م 1916ش/ق شتتتته 1295نورالسلتنه: در سال 

ضل ؛ 1361الملک، شوهر وی میرزا کاظم آقا فرزند حاجی میرزا یوسف آقا تبری ی بود )اف

 (ش1392 یبه اد

ش متولد شدش نام مادر او مخدره کبری م 1890ش/ق شتتتته 1269شکوه السلتنه: در سال 

ضلدختر فیروز میر سلتان بود )اف صرال شوهر وی لتفعلی خان نا الملک، زا فرمانفرما بودش 

 (ش1392 یبه اد؛ 1361
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ش متولد شد نام مادر او مخدره کبری بود م 1918ش/ق شتته 1297شکوه الدوله: در سال 

؛ 1361الملک، شتتوهر وی موقرالستتلتنه فرزند ابداله خان ناظم الستتلتنه استتت )افضتتل

 (ش1392به ادی، 

ش متولد شدش نام مادر او مخدره کبری بودش م 1921ش/ق شتتتته 1300وله: در سال فخرالد

ضل سن خان معین الملک فرزند میرزا الی خان امین الدوله بود )اف ملک، الشوهر وی مح

 (ش1392ی، به اد ؛1361

سال  سلتنه: در  شدشم 1922ش/ق شتتتته 1301اقدم ال نام مادر او اکرم الدوله  ش متولد 

ایشان محمدحسن میرزا این السلتان فرزند شاه اده میرزا موثق الدوله خوان شوهر  بودش

 (ش1392؛ به ادی، 1361الملک، ساالر بود )افضل

ش متولد شدش دربارۀ نام مادر و زندگی او م 1931ش/ق شته 1309ن هت الملوک: در سال 

 (ش1392؛ به ادی، 1361الملک، ا الااتی در دست نیست )افضل

 مظفرالدین میرزاصفات  -4-6

ساده و در این حال دل صورتی مهربان،  شت خیلی آرام مظفرالدین میرزا  شینی دا ن

کردش ستتتادگی و  نین خوق و مالیمی که با کمال و ادب با درباریان رفتار صتتتبحت می

با می نه،  یا تاً م قدی نستتتب کان خود بودش  قه نوکران و ن دی که مورد اال کرد  وری بود 

ستتتبیلهای بلند و آبروهای کمانی داشتتتت االقه ای به ثروت،  ال و جواهرات نداشتتتتش 

شان   نینهم سوءم اج اغلب گرفتار بیماریهای مختلف بود که االقه ای به زن ن سبب  به 

سر و فرزندا کهدرحالیداد نمی ساکت و رایت پرور و ادالت هم شتش رئو  و  ن زیادی دا

شت و اغلب قادر به تغییر   لب بود و به این خا ر در رقابت قدرت در دربار تاب مقابله ندا

ست او خارج می شکار و و حاکم شرایط خود نبود و اختیارات امور از د ست پی شد و به د

آشنا نشدن   نینهمر ادارۀ امور و افتادش این اوامل خود زمینه فاصله گرفتن ولیعهد دمی

با امور کشتتورداری بود که اکثر اوقات به ستتبب بی مهری پیشتتکار، حاکم و به خصتتوص 

پرداختش سوار کار و تیرانداز ماهری بود  وری که پول به تفریح و شکار می شاهناصرالدین

ستوسیاه را در هوا می شه بیمار بود در میان مردم به ا ستاد و اری میزدش با آن که همی ای

ست که »گفت می صیر مردم  ی صفائی، 1324سالور، «)ولیعهد بیمار دارندتق ؛ 1350؛ 

 (ش7، 3شماره ؛ تصویر 1342؛ فرمانفرئیان:1390سفرنامه مغان، 
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صوص کتاب صی به خواندن تاریخ به خ شتاالقه خا سی دا شنا شته نباتات   ؛ وهای ر

اشتتد و از او تقلید کندش به مستتافرت رفتن، ب شتتاهناصتترالدینکرد مانند پدر خود ستتعی می

صر   سیاری از فعالیت های روزانه خود را  شت و ب سفرنامه االقه دا شتن خا رات و  نو

با موضتتواات شتتکار و تیراندازی، دیدن  بیعت، روضتته  هایستتفرنامهنوشتتتن خا رات یا 

ین یادداشت ا« فخرالملک»گذراندش هنگامی که بیمار یا کسل بود شخصی به نام خوانی می

نوشتش قلم ولیعهد ساده، سلیس و روان بودش شخصیت با احساسی داشت و اغلب ها را می

به دلیل اقیده ای که او و مادرق  ؛ وکردنمود و گریه میمجالس روضتتته خوانی برپا می

ضی بودن  شاه و اکثر اوقات نارا شت مورد مخالفت  شیخیه دا سلتنه به  از حالت شکوه ال

 (1377ین میرزا، مظفرالد واال، ؛ سفرنامه1383)برزگر، ولیعهد بود 

 اعتقادات مظفرالدین میرزا -4-7

شیخگری بودش به همین دلیل بود که  سته به روحانیون و مذهب  صب و واب ولیعهد متع

سعی می شت و  شکالتی جلوی پای ولیعهد شاه توجهی به او و مادر وی ندا کرد همواره م

شت و او از  رفی ولیعهد ؛ وقرار دهد سید بحرینی ااتقاد دا صی به نام  شخ سی که  به  ک

سیدبحرینی روحانی همه جا ولیعهد را همراهی می سید الی اکبربحرینی معرو  به  کرد 

متنفذ دربار مظفرالدین میرزا بودش اجداد وی در بحرین اقامت داشتتتتند و پدرق مدتی در 

مقیم شتتدش ستتید بحرینی  شتتهرهای جنوب ایران زندگی کرد و ستترانجام در شتتهر تبری 

مقدمات فارسی و اربی را در کودکی و نوجوانی فراگرفت و  ون صوتی خوق و بیانی رسا 

شدش  شهر معرو   شهر تبری  درآمد و رفته رفته در آن  شت به زمره وااظ  سب دا و دلچ

 های خوانبرای خواندن روضه به اندورن دربار ولیعهد مظفرالدین میرزا راه یافت و از روضه

شدش پس از  شت که در ولیعهد نفود یافت و از محارم او  شد و دیری نگذ سمی دربار او  ر

رسیدن مظفرالدین میرزا به پادشاهی همراه او به تهران رفت و در دربار مظفری نفوب یافت 

صی ولیعهد تا زمانی که  صو سید منجم و خوابگ ار خ شدش  و یکی از متمولین زمان تبدیل 

تبثیر فوق العاده ای بر مظفرالدین میرزا داشتتت و برایش داا و یا  به پادشتتاهی برستتد بود

توانست رأی ولیعهد را از تصمیم کرد و بر م اج او تبثیری خاص داشت که میاستخاره می

داد و توان خود باز گرداندش این در حالی بود که وجود این شخص ولیعهد را ترسو نشان می

زد مظفرالدین میرزا به خود در گوشتتته راد و برق میگرفتش زمانی که قدرت را از وی می
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آمد داا برایش لرزید این حالت ولیعهد زمانی ادامه داشتتتت تا ستتتیدبحرینی میای می

«ش  این شخص ولیعهد شاه آینده است ای راد کوتاه بیا»که خواند و با گفتن این جمله می

سیدبحرینی در همه ولیعهد را به حالت اولیه برمی سافرت ها همراه گرداندش  جا حتی در م

سیدبحرینی نی  در دربار ولیعهد نفوب « جفت روحی»ولیعهد بود و انوان  شتش فرزندان  دا

گرفت ده ه ار تومان به آنان یافتند و در ستتتال غیر از مبلن انعامی که به آنان تعلق می

 یکی از فرزندان شتتدش ستتید حستتین بحرینی ملقب به بصتتیرالستتلتنهمواجب داده می

سوم به اروپا همراه س سفرها دوم و  سلتنت مظفرالدین میرزا در  یدبحرینی که در زمان 

 ستتتفرنامه ؛1374؛ بامداد، 1383؛ برزگر، 1369کرزن، بود )در زمان ستتتلتنت  ولیعهد

 (ش1282لتنه، الس یعض ؛1389مراغه، 

 ت الیم ولی  د -4-8

عال قامت در تبری  تحت ت به هنگام ا لدین میرزا ولیعهد  های خارجی از یم معلممظفرا

سوی قرار می سی و فران شهور پولی جمله رو سه م گرفتش مظفرالدین میرزا ولیعهد در مدر

تکینک فرانستته، تحت آموزق مربی به نام میرزا نظام غفاری فارق التحصتتیل شتتدش میرزا 

نظام غفاری به سبب داشتن مخالفان سرسخت در دربار ولیعهد از مقام تعلیم ولیعهد ا ل 

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

های و تربیتی انوان نمودند که برخال  دستتتتورات مذهبی بود و اینکه ولیعهد به لبام

 شاهناصرالدینمهری  نین  ی ی وجود نداشتش با بی کهدرحالیاروپایی ملبس شده است 

نستتبت به میرزا نظام، صتتدیق الدوله  بق دستتتور شتتاه و نظر روحانیون به تربیت ولیعهد 

ادبیات را فرا گرفت )برزگر، انتخاب شدش ولیعهد از مربیان روم ریاضیات، جغرافیا، تاریخ و 

 (ش9 یرشمارهتصو ،1362السلتنه، نظام؛ 1383

دانستتتت و مهارت می مظفرالدین میرزا زبان ترکی، فارستتتی، کردی و اربی را خوب

شتش با  والنی شدن دوران ولیعهدی که مظفرالدین میرزا در سن  خاصی در الوم ادب دا

 هل و پن  ستتتالگی در پیری به ستتتلتنت رستتتیدش ولی با این وجود همیشتتته از جانب 

شتتدش شتتاه ادارۀ امور را به حاکم و پیشتتکاری که از کفایتی متهم میبه بی شتتاهناصتترالدین

کرد که به نظر ولیعهد و اتبااش توجهی کرد و تبکید میشتتد واگذار میمی تهران انتخاب

نشودش در نتیجه این اوامل خارج شدن اختیارات از ولیعهد و احضار به دربار تهران بود که 
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شتتد یا که به منا قی که مناستتب مقام ولیعهد نبود ولیعهد توقیف و بازداشتتت خانگی می

 (ش1350؛ صفائی، 1378دیوالفوا، شد )فرستاده می

 وض یت جسمانی ولی  د -4-9

نۀ ابتالی ولیعهد مظفرالدین میرزا به بیماری نقرم ارثی د ار بود که این بیماری زمی

ت محرمانۀ در کردش نمایندۀ فرانسه در تهران به صورولیعهد به بیمارهای دیگر را فراهم می

وضعیت  ولیعهد در اثر نقرم موروثیخصوص بیماری مظفرالدین میرزا بیانه صادر کرد که 

ولیعهد  یامکان دارد همه این بیماری ها زندگ ؛ وجسمانی بسیار ناخوشی و اسفناکی دارد

ا از دستتت اندازد و امکان دارد ولیعهد در  نین شتترایتی جان خود ررا در آینده به ختر 

به  ور مستتلم استتت که از لحاظ جستتمانی و از نظر هوق و حوام  ،دهدش در هر صتتورت

سال دیگر کار ولیعهد توجهیقابل شندش احتماالً در حدود ده  شده با تمام خواهد  ضعیف 

سی ولیعهد را تحت معالجه و درمان قرار  ادند دشدش یک پ شک ایرانی و یک پ شک انگلی

و به جای  کردند تا نقرم م من ولیعهد را درمان کندرستتد که آنان تالق میو به نظر می

ری ایی برای ولیعهد در صتتدد کاهش دادن دردهای جستتمانی و االج بیماتنظیم رنیم غذ

 (ش1384 نی و وخیم او برآمدند )آیتی،های بحرا

شکان مظفرالدین میرزا شتر پ  ستخدام دولت  ،بی سوی بودند که به ا شک های فران پ 

به شاه اغلب آنان را برای کسب رضایت و  ؛ وکردندخدمت می شاهناصرالدینایران در دربار 

سوی تبری  ن د ولیعهد می ستاد تا خا ر حفظ ولیعهد آینده خود برخال  االقه اق به  فر

که پ شتتتک ولیعهد بود به درمان بیماری وی بپردازندش در واقع  همراه یک پ شتتتک ایرانی

به دنبال پ شکان اروپایی بود که بتواند بیماری نقرم خود او را درمان کندش  شاهناصرالدین

ش شک ولیعهد ،کان اروپایی ولیعهداز جمله پ  سوی  ،دکترهیبنه دندانپ  شنایذر فران دکتر ا

سال و نیم در دربار  صرالدینکه در حدود دو  شک  ،خدمت کرد شاهنا دکتر توازان که پ 

شد ستاده  شاه بود که برای معالجه ولیعهد به تبری  فر که از  2کوپن ،1لیندلی ،مخصوص 

سی که  شده بود و ادکوک انگلی ستاده  ضایت مظفرالدین میرزا فر شاه برای جلب ر سوی 

سوم به حکیم  شک های ایرانی ولیعهد فردی مو صوص ولیعهد بودش از جمله پ  شک مخ پ 

                                                      
1 .Dr.LindIey. 
2 .Dr.Coupon. 
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پ شتتکان اروپایی که به مظفرالدین   نینهمباشتتی بود که همواره در کنار ولیعهد بود و 

 ینمع لیندلی و االم الدوله، یستتتی،انگل 3یم الملک با ادکوکحک ،کردندمیرزا خدمت می

شنایذر شک اروپایی به خدمت ولیعهد در آمدند  4ا باء و ا سوی که زیر تعالیم این پ  فران

 (ش2 یرشمارهتصو؛ 1393؛ فصیحی، 1384، )آیتی

 وصیت نامۀ مظفرالدین میرزا -4-10

شتند بیماری نقرم که با وجود این  ی  د ار نبیماری به بیمارهای دیگری ولیعهد با دا

ظر در ادارۀ کفایتی از سوی پدر، نداشتن استقالل و اظهار ناز  رفی متهم به بی ؛ وشدمی

شور بی توجه صروحیه امور ک شتش با این وجود بر این ا ول پایبند ای برای ادامه حیات ندا

شان دهد که ستد و ن سالمت کام بود که ولیعهد باید در مقابل مردم محکم بای ستش در  ل ا

راهم فنوشتتت می درپیپیروند این حالت در او زمینه ای برای نوشتتتن وصتتیت های که 

ستایش پمی صیت نامه های ولیعهد در  شت اغلب و شه در ااتقادات وی دا در، کرد که ری

صرالدین سر متلقه شاهنا صوص هم سفارق هایی در خ و دختر داق ام الخاقان و قاجار و 

سرور الملوک و خود ا ت الم سپار  نینهملوک و  ی خود شرایط مکانی و  گونگی خاک

 بود

 ]متن وصیَت نامه مظفرالدین میرزا[ 

 بسم اهلل الَرحمن الَرحیم 

ینکه دو ستری ای است از مظفرالدین میرزا، ابد بلیل پروردگارش اوالً؛ ااین وصیَت نامه

صی که بعد از من مالحظاز اقاید خود می شخا سم، ا صیَت نامه را مینوی نند از کۀ این و

ریکی شتتاقاید من متلع باشتتندش ثانی؛ ستتتر اول این استتت که خدواند را به یگانگی و بی

دانمش و[  هار ه ار پیغمبر می] یستبکنم و حضرت رسالت پناه را خاتم صدو ستایش می

نگفته   یآنچه که او فرمایش کرده است، از جانب پروردگار است الغیر و از پیش خود  ی

صلوات ضرت امیر  شین او ح َصی و جان ست و و ست با یازده فرزندق و ا یعۀ شاهلل الیه ا

 اثنااشری هستم؛ و هرکس گمان کند که من از جمله شیخی هستم، لعنت خدا و رسول

 ز او انتقام خواهم خواستشا-اهلل الیهلواتص-بر او باشد و در قیامت خدمت پیغمبر

                                                      
3 .Dr.Adcock. 
4 .Dr.Schneider. 



 37  پیوست الف

 

 

 

 

 

 

ثالث؛ وکیل و وصتتی من پدرم استتت که از همه کس به این کار اولی استتتش هر  ه 

و[ کار من باید قبول بکنندش رابع؛ از پدر ب رگوار خود تمنَا هرکس ]بفرماید، اوالد و مادر و 

ستد به کربال و مدفن مرا در جائی بکند که اول  ست بفر سم ا  نان دارم که نعش مرا به ق

صحن مب شد و اگر ورود زوَار به  شرافت برای من با ارک از روی قبر من ابور کند که این 

که زن چه  خامس؛ آن خذه بکندش  مت او مؤا یا ند در روز ق کار را نکند، خدوا های من این 

هستند، هر ه موافق حکم خدواند، حق آنها را به آنها بدهد و مرا از حق آنها آسوده نمایدش 

ست، موافق حکم الهی بپر شند؛ اول  لب مردم قروض آنچه که ه دازند، پول مال مرا بفرو

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

ند؛ یکی ا ت بده مال من بیشتتتتر  لث  یک حق هم از ث های دیگر  الملوک و دیگری آن

نگ دارم، باید بفروشتتند و صتتر  و آنچه که استتب و مادیان و جواهر و تف 5الملوکستترور

خودم بکند که آنها ج و ثلث استتت از برای خودم، حق اوالد ب رگ نیستتت، در خصتتوص 

ام یا به صتتتاحبش رد الخاقان باید مهر او را هم بدهند و باباباغی را هم پول او را ندادهام

روزی ده آنها برزگ  اما در حق اوالد، ابداً سفارشی ندارم؛؛ نمایند، یا اینکه پول او را بدهند

استش سپردم به خدواند یکتا که قبض و بسط در دست او استش بیست و هفتم ماه محرم 

سم 1922آوریل  17ش/ق شتتتتته 1301 ستعلیق به  جع[ )برزگر، ش ]مهر  هارگوق با قلم ن

 (ش1392؛ فصیحی، 1383

 کارنامۀ سیاسی و اجتماعی مظفرالدین میرزا -4-11

 درامد -4-12

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

بنابر رسم و  ؛ کهای خود انتخاب کنددر تالق بود تا ولیعهد را از فرزندهای همسران صیغه

سنت قاجار مظفرالدین میرزا را به ولیعهدی منصوب و با پیشکار و حاکم به ایالت تبری  

به ولیعهد موجب شد تا مظفرالدین میرزا در تنگنا  شاهناصرالدینمایل فرستاده شدش ادم ت

و مشکالتی برای ولیعهد آینده ایجاد شود که موقعیت وی به انوان ولیعهد  قرار بگیرد

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

                                                      
                                                           السلتنه گردیدش                     سرورالملوک دختر مظفرالدین میرزا که بعدها ملقب به شکوه5
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ر و حاکم دست دخالت مظفرالدین میرزا را در کردش با حضور دو منصب پیشکافراهم می

بست و از  رفی دخالت این دو منصب سبب ایجاد ناآرامی در آبربایجان ادارۀ امور تبری  می

ها شد که فصل حاضر در تالق است تا با بررسی مسئله ولیعهدی و گستردق شورق

ه بیگلو، نهضت های شیخ ابیداهلل شم ینی، تهدایدات قراجمظفرالدین میرزا به شورق

 ها مذهبی نی  بپردازدشتنباکو و توجه او به اقلیت

 ی  دیبه ول یدنرس یر ابت برا -4-13

ای و که از همسر صیغه شاهناصرالدینپس از درگذشت محمدقاسم میرزا، سومین پسر 

شاه به نام جیران دیده به جهان گشوده بود، انتخاب ولیعهد با بحران  شدش  روروبهسوگلی 

کرد دیگر فرزندان خود  ون ظل السلتان را به ولیعهدی منصوب کندش ولی شاه سعی می

سیدن به مقام ولیعهدی  شده بود از حق ر به خا ر اینکه وی از مادری غیرقاجاری متولد 

محروم شدش شاه با اینکه تمایلی به ولیعهدی مظفرالدین میرزا نداشت به نا ار برای دوام و 

خود و نیاز به ولیعهد، مظفرالدین می را را به ولیعهدی منصتتوب کردش گستتتردق حکومت 

در این میان رقابت فرزندان شتتتاه با هم آغاز شتتتد که گاهی ستتتعی در تیره و تار کردن 

 (ش1390؛ خمینی، 1337قابل شاه بودند )معیرالملک، موقعیت یکدیگر در م

ظل الستتلتان دیگر فرزند شتتاه که با مظفرالدین میرزا برای رستتیدن به ولیعهدی در 

صرالدینرقابت بود  سب می شاهنا سم وی را برای ولیعهدی منا سنت و ر ست ولی بنابر  دان

با دیدن رقابت میان ظل  و ؛قاجار نا ار به کنار آمدن با ولیعهدی مظفرالدین میرزا بود

کردش ظل ا، به ظل الستتلتان به خا ر کارهایش گوشتت د میالستتلتان و مظفرالدین میرز

ست تا به ولیعهدی  شایعه کرده بود که در پی آن ا شایر بختیاری ها  سلتان در میان ا ال

برسدش تنفر و حسادت ظل السلتان به حدی بود که به هرکسی که قصد ن دیک شدن به 

 ؛1373گارثویت، ) کردمظفرالدین میرزا ولیعهد را داشتتت نستتبت به او ستتوءظن پیدا می

 (ش1388؛ جعفریان، 1379دمندان، 

ضی نبودند سلتان از او را ضی ها حدم  و ؛مردم برای اامال غیراادالنۀ ظل ال حتی بع

زدند که اگر حادثه ای برای شتتتاه اتفاق بیفتد، ظل الستتتلتان زیر پذیرق ولیعهدی و می
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ر مردم را د ار جنگ داخلی همین ام و ؛پادشاهی مظفرالدین میرزا نخواهد رفت  نینهم

 (ش1386 ،مستوفی) کردخواهد 

سالگی این جملۀ را بر  سن دوازده  سلتان در  برخی اوام بر این اقیدهبودند که ظل ال

ستش شیر خود حک کرده ا شم شیر باید من برادر خود»روی  شم شمش  با این  ولیعهد را بک

 (ش1363کردبچه، «)شمشیر مظفرکش است این

ش ستور داد که او را ناشاه پس از با خبر  صد با نی وی د بینا کنند، درباریان دن از مقا

شتتفاات  شتتاهناصتترالدیناین حرکت ظل الستتلتان را حمل بر نادانی او قرار دادند و از 

شید و برای  شت او را بخ سلتان دا صی به ظل ال شاه االقه خا ستندش از آن جایی که  خوا

حکومت نواحی جنوبی   نینهمفهان و جلوگیری از اقدامات شرارت آمی  وی حکومت اص

شد به ظل السلتان را که شامل کردستان، کرمانشاه، همدان، گلپایگان، لرستان، فارم می

 (ش1364)رضازاده ملک،  داده شد

 بق بند  هارم از اهدنامه گلستتتتان و بند هفتم اهدنامۀ ترکمانچای که حاصتتتل  

سلتنت فتحعلی جنگ سیه در زمان  سیه متعهد های ایران و رو شاه قاجار بود، دولت رو

شد که از فرزندان نسل ابام میرزا برای رسیدن به ولیعهدی حمایت خواهد کردش ولیعهد 

و ظل الستتتلتان مورد  مظفرالدین میرزا  بق این دو معاهده مورد حمایت دولت روستتتیه

 حمایت دولت انگلیس رقیبای دولت روستتیه بود ظل الستتلتان از لحاظ ستتیاستتت و تنبیه

و آقامحمدخان قاجار داشتتتش وی با تمایل به دولت  شتتاهناصتترالدینشتتباهتی خاصتتی به 

م، ؛ شتتمی1379دن به ولیعهدی بود )ستتمنانی، انگلیس ستتعی در زمینه  ینی برای رستتی

 (ش1341؛ فرمانفرمائیان، 1387

ای به نام منیرالسلتنه بود منصب شاه به کامران میرزا فرزند دیگرق که از همسر صیغه

وزرات جنگ و حاکم تهران دادش شتتتاه در ستتتن ستتتی ده ستتتالگی به کامران میرزا لقب 

در غیاب شتتاه به هنگام مستتافرت  الستتلتنهنایبالستتلتنه و امیرکبیر را ااتا نمودش نایب

کامران میرزا یکی دیگر از رقیبان مظفرالدین میرزا  ریاستت امور کشتور را براهده داشتتش
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شاه با دادن این ضی کردن آنها را  ولیعهد بودش  سعی در را صب به دیگر رقیبان ولیعهد،  من

 (ش1396احمدزاده،  ؛1374؛ بامداد، 1377)تفضلی،  داشت
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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 Aziz khan, 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 rebuking by 

King. 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. 
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