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Rise and Fall of Shiraz Bureaucrat Families during
The Naseri Era (1847-1895)
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Abstract: Shiraz, as the center of Fars State, was exposed to drastic changes
during the fifty-years of Naser al-Din Shah Qajar’s era, when bureaucrats had
the highest influence. The presence of Iran’s main trading route from Bushehr
to Tehran, in this city and also, its location at the center of Iran, where tribal
and urban elements would confront each other, were the main features of
Shiraz. Bureaucrat families such as Qavamolmolk, Moshirolmolk and Qashqai
families, due to their positions in tax affairs and their influence in Shiraz, show
the significance of bureaucracy during this era. Shiraz bureaucracy during Naser
al-Din Shah Qajar era was affected by traditional and pre-modern era on the one
hand, and renovation of the growth administrative bodies on the other. In addition
to these trends, the handling of power among these families and its consequences
are studied in this research. This research tries to study the effect of rise and
fall of Shiraz’s bureaucrat families during Naser al-Din Shah;s timer era and its
consequences in the city administration.
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مقدمه
شــیراز بــه عنــوان یکی از شــهرهای بــزرگ ایران دورة قاجــار که تا چنــد دهة پیش،
مقــام پایتختــی دولــت منقــرض شــدة زندیــه را داشــت ،نمونــة جالبــی از چالش هــا و
تضادهایــی اســت کــه دیوانســاالری عصــر ناصــری بــا آن روبرو بــود .در واقع شــیراز
خــود اشــرافیتی دیوانســاالر داشــت کــه عــاوه بــر آن کــه مؤلفه هــای محلــی قــدرت
را نمایندگــی می کردنــد ،ادامــه دهنــدة ســنت دیوانســاالری قدیــم ایرانــی نیــز بودنــد.
نمایــش هندســی ایــن اشــرافیت دیوانســاالر شــهری ،مثلثــی را تصویــر می کــرد کــه
ســه خانــدان قوام الملــک ،مشــیرالملک و قشــقایی را در ســه زاویــه خــود داشــت.
دولــت مرکــزی مســتقر در تهــران کــه برخاســته از ایــل قاجــار بــود ،همچنــان
تمایــل داشــت ،بــر اســاس قواعــدی کــه در ســنن حکومت هــای گذشــته وجــود
داشــت ،عمــل کنــد لــذا همــواره یــک شــاهزاده قاجــار را بــه عنــوان فرمانفرمــای
شــیراز بــه ایالــت فــارس می فرســتاد ،بدینترتیــب او بــا قــرار گرفتــن در راس
قــدرت ،مثلــث عناصــر دیوانســاالری فــارس را بــه صــورت یــک هــرم درمــی آورد.
حــوزة اختیــارات و اقدامــات شــاهزاده قاجــار در عصــر ناصــری دچــار تحــول
شــد؛ زیــرا بــا اســتقرار اداراتــی ماننــد تلگرافخانــه ،گمــرک ،پســت ،توپخانــه و
نظایــر آن هــا ،مناصبــی در میانــة مثلــث دیوانســاالری محلــی و فرمانفرمــای دولــت
مرکــزی ایجــاد شــد .بدینترتیــب صــورت ســنتی و محلــی دیوانســاالری بــا نوگرایــی
در نظــام اداری مواجــه شــد .هرچنــد در اندیشــه و عمــل فرمانفرمــا بــه عنــوان
نماینــدة دولــت و بــه عنــوان یــک شــاهزاده قاجــار بــه عنــوان خویشــاوند شــاه،
تغییــر تمــام عیــاری کــه تمایــل بــه نوگرایــی باشــد ،دیــده نمی شــد .امــا ادارات
و امکانــات جدیــد ارتباطــی ،قــدرت نظــارت و دخالــت مؤثرتــری بــه دولــت
مرکــزی مــی داد .در همــان حــال ،تــداوم و حیــات دیوانســاالری ســنتی نیــز وجــود
داشــت .نتیجــة امــر ،تشــدید تضادهایــی بــود کــه میــان آن هــا بــرای تقــرب بــه
دربــار ،یــا در پــی تظلــم مــردم از آ نهــا بــا توســل بــه دربــار از طریــق تلگرافخانــه،
یــا بهره گیــری از عــزل و نصــب فرمانفرمایــان فــارس بــرای تســویه حســاب های
میــان خویــش بــه منصــه ظهــور رســاندند .بدیــن ترتیــب دیوانســاالری شــیراز عصــر
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ناصــری همچنان کــه در تحــول عمومــی جامعــه ایرانــی بــه ســوی نــو شــدن گام
برمی داشــت ،خــود از عوامــل اصلــی بی ثباتــی در شــیراز و حتــی سراســر فــارس
شــد .قشــقایی ها بــا در دســت داشــتن نواحــی گســترده ای از فــارس کــه در تصــرف
ایــات بــود وایل راهــی کــه بــه آن هــا امــکان مــی داد ســالی دو نوبــت از حاشــیه
شــهر شــیراز بگذرنــد ،قوام الملــک بــه عنــوان کالنتــر شــیراز و مســؤول انتظامــات
سراســر فــارس و خانــدان مشــیرالملك بــا منصــب وزارت بــه عنــوان متصــدی امــور
مالــی و مالیاتــی فــارس در تــداوم کشــمکش میــان خويــش ،بــا حضــور قدرتمندانــه
دولــت مرکــزی ،موقعیتــی متزلــزل و شــکننده یافتنــد و خــود از عوامــل بی ثباتــی
شــدند .در حالــی کــه همــواره نظــام دیوانســاالری نقــش اصلــی را در ایجــاد ثبــات و
نظــم ایفــا می کرده اســت ،بــروز چنیــن کارکــرد اســتثنایی از دیوانســاالری محلــی
شــهری ماننــد شــیراز آن هــم در آســتانه ورود بــه دورة نوگرایــی در ایــران ،از ابعــاد
کمتــر شــناختة تاریــخ معاصــر ایــران و بــه خصــوص فــارس بــه شــمار می آیــد .لــذا
در ایــن نوشــته ســعی شــده اســت ،ســاز وکارهــای کشــمکش میان ایــن دیوانســاالری
محلــی ســنتی در شــرایطی کــه میــزان محــدودی از نوگرایــی توســط دولــت مرکــزی
بــه میــدان آمــده بــود ،مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گیــرد.
شیراز در عصر ناصری
شــیراز کرســی ایالــت فــارس در زمــان ناصرالدیــن شــاه ،معمــو ًال زیــر نظــر یکــی
از شــاهزادگان قاجــار (والــی) اداره می شــد  .بــه همــراه والــی یــک نفــر وزیــر
نیــز در اداره شــهر ،نقــش مؤثــری داشــت .والــی اغلــب بــه عنــوان فرمانــده ســپاه
ایالــت خدمــت می کــرد ،در حالــی کــه وزیــر عمدت ـ ًا جمــع آوری مالیــات را بــر
عهــده داشــت .در ســاختار و چارچــوب اداری و سیاســی ایالــت فــارس ،فرمانفرمــا
(والــی) بــه عنــوان عالی تریــن مقــام رســمی ایالــت از میــان شــاهزادگان و منســوبین
شــاه انتخــاب می شــد کــه عمده تریــن مقامــات ایالتــی اعــم از پیشــکار یــا وزیــر،
بیگلربیگــی ،کالنتــر ،ریاســت قشــون ،رئیــس التجــار ،مســتوفی اعظــم ،ایلخــان
قشــقایی و خمســه ،کارگــزار ،رئیــس گمــرک خانــه ،رئیــس تلگرافخانه و پســتخانه
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محلــی و ...زیــر نظــر او قــرار داشــتند .در طــول  50ســال حکومــت ناصــری11 ،
والــي در فــارس حکومــت کردنــد کــه  9تــن از آنــان شــاهزادگان ســلطنتی بودنــد
و  2تــن (قاســم خان والــی و میــراز یحیــی خــان معتمدالملــک) شــاهزاده نبودنــد.
در کنــار مناصــب حکومتــی یادشــده ،مناصــب محلــی نیــز بــود کــه
صــورت موروثــی و دائمــی داشــت .خاندانهــای متنفــذ محلــی (قوامیهــا،
مشــیرالملکها و ایلخــان قشــقایی) در اداره امــور شــیراز نقــش مؤثــری را ایفــا
می کردنــد ،هرچنــد کــه قــدرت قانونــی آنهــا نیــاز بــه تأییــد شــاه داشــت.
ورود اصالحــات اداری جدیــد در عصــر ناصــری جایــگاه خاندانهــای
دیوانســاالر را دچــار فــراز و فــرود کــرد .هرچنــد کــه آنهــا تــا پایــان قاجاریــه
بــر مســند قــدرت بودنــد ،امــا دیگــر قــدرت و موقعیــت گذشــته را بدســت
نیاوردنــد و بــه مــرور ضعیــف تــر شــدند .در ادامــه بــه بررســی جایــگاه
خاندانهــای دیوانســاالر و نقــش آنهــا درعرصــه قــدرت اداری شــیرازمیپردازیم.
خاندان قوام الملک
چهــرة محــوری در سیاســت شــیراز عصــر قاجــار ،خانــدان قوام الملــک بــود کــه
نقشــی بســیار مهــم در ادارة آن شــهر داشــت .بنابرایــن نخســت بــه خاســتگاه ایــن
خانــواده میپردازیــم .تــا آنجــا کــه منابــع تاریخــی حاکیانــد ،مــردی تاجــر پیشــه
بــه نــام حاجیهاشــم ،در شــیراز و در ســدة دوازدهــم هجــری از ســوی نادرشــاه بــه
مقــام کدخداباشــی رســید و نقشــی مهــم در اداره امــور شــهر یافــت 1.پــس از مــرگ
نــادر بــود كــه پســر حاجیهاشــم ،حاجــی محمدابراهیــم ریش ســفید صاحــب
نفــوذ پنــج محلــة «حیــدری خانــه» شــیراز شــد و ســپس در دوره زندیــان بــه مقــام
کالنتــر ارتقــاء یافــت .در ســال  1205در هنگامــه درگیــری میــان لطفعلیخــان
زنــد و آقامحمدخــان قاجــار ،حاجــی ابراهیــم کالنتــر ،وزارت شــیراز را بــر عهــده
داشــت .حفاظــت از بــرج و بــاروی شــیراز بــه برخوردارخــان محــول گردیــد و
نگهبانــی از حرمســرا و ارگ شــاهی بــه محمدعلی خــان ایشــیک آغاســی ســپرده
 1محمدجعفرحسینی خورموجي( ،)1363حقایق االخبار ناصری ،ویرایش خدیو جم[ ،بینا] ،نشرنی ،صص.312-309
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شــد 1.در غیــاب لطفعلی خــان ،روابــط میــان ايــن ســه تــن تیــره شــد و حــاج
ابراهیــم بــه خیانــت و خودســری متهــم گردیــد .چنانكــه بــه گفتــه ميــرزا حســن
فســايي؛ «جنــاب حاجــی از وی[لطفعلی خــان زنــد] جــز امیــد مــرگ نمانــد پــس
در برانداختــن بنیــاد ســلطنت او جــازم شــد» 2.بــه هــر حــال حــاج ابراهیــم بــا
خــان قاجــار همــراه شــد و تصــرف شــیراز را بــرای آقامحمدخــان میســر ســاخت و
مــورد مالطفــت وي قــرار گرفــت و فرمــان ایالــت مملکــت فــارس و لقــب خانــی
بــرای جنــاب حاجــی شــرف صــدور یافــت و او را بعــد از ایــن حــاج ابراهیــم خــان
بیگلربیگــی مملکــت فــارس نگاشــتند 3.پــس از ســقوط کرمــان و بــر تخــت نشســتن
شــاه قاجــار در  1210ق ،آقامحمدخــان او را بــا لقــب اعتمادالدولــه بــه ســمت
صدراعظمــي منصــوب کــرد .جانشــین آقامحمدخــان ،فتحعلی شــاه در 1212ق
اعتمادالدولــه را بــا مســوؤلیتهای خاصــی در مقــام صدراعظــم ابقــا کــرد .بــه
خانــوادة وی زمینهایــی اعطــا شــد و بــرادر و پســران او ســرکردة نواحــی مختلــف
شــیراز شــدند .بــه مــدت  14ســال او بــه عنــوان خدمتگــزار دولــت فعالیــت می کرد
تــا بــه گفتــة برخــی ،بــه ســبب انتقــادات و حســادت نســبت بــه او و بــه گفتــة
عــدهای دیگــر بــرای رفتــار ظالمانــه اش ،در 1215ق از مقــام خــود برکنــار و اعــدام
شــد .دیگــر اعضــای خانــوادة او هــم بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار شــدند یــا به شــدت
آســیب دیدنــد چنــان کــه نتوانســتند قــدرت را بــار دیگــر بــه دســت آورنــد .بــا ایــن
همــه ،پســر یــازده ســالة او ،علی اکبــر ،جــان بــه در بــرد .گفتــه میشــود ایــن بــدان
ســبب بــود کــه در آن هنــگام کــه بــرای خانــوادهاش چنيــن مصيبتــي پیــش آمــد،
بــه شــدت بیمــار بــود و انتظــار نمیرفــت زنــده بمانــد 4.بــه دالیلــی کــه چنــدان
روشــن نیســت ،علی اکبــر بعدهــا بــه مقامیدولتــی در فــارس رســید و ســپس در
1
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میرزا حسنحسینی فسایی[بیتا] ،تاریخ فارسنامه ناصری ،ج ،1تهران :سنایی ،ص .232
همان ،ص.133
همان ،ص .234
میــرزا حسنحســینی فســایی( ،)1367فارســنامه ناصــری ،تصحیــح منصــور رســتگار فســایی ،ج ،1تهــران :انتشــارات
امیرکبیــر ،ص.681
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ســال 1227ق کالنتــر شــیراز شــد 1.در 1246-1245ق لقــب قوام الملــک از ســوی
فتحعلــی شــاه بــه او اعطــا شــد و رونــد احیــا و بازســازی ثــروت خانــواده را در پیش
گرفــت .علی اکبرخــان قوام الملــک بــه ویــژه از طریــق بــه کارگیــری لوطیهــا
2
بــرای ارعــاب دیگــر اقشــار مــردم ،نقــش قابــل توجهــی در سیاســت شــهر ایفــا کرد.
جانشــینی ناصرالدیــن شــاه بــه جــای پــدرش در 1264ق تأثیــری در جابــه جایــی
قــدرت کالنتــری در شــیراز ایجــاد نکــرد .و همچنــان قــدرت در دســت خانــدان
قــوام الملــک باقــی مانــد .در ســال 1282ق علــي اكبــر قوام الملــك پــس از 56
ســال كالنتــري فــارس درگذشــت .خورموجــی دربــارة او نوشــت کــه در تیزهوشــی
بی همتــا و در انجــام بیشــتر کارهــا بی بدیــل بــود 3.در واقــع ،قوام الملکهــای
بعــدی میبایســت ارزشهــا و ســنتهای خانــواده را پــاس میداشــتند ،امــا از
حیــث بصیـــرت بــا علی اکبــر برابری نمی کردند .بــــه عــاوه او از ســـــال های (-8
1277ق) از وصلــت بــا دربــار در تهــران نیــز ســود میبــرد 4.گفتــه شــده اســت کــه
بــه هنــگام مــرگ ،مالــک  104پارچــه آبــادی میان تهــران و بوشــهر بــود 5.جمعیتی
کــه بــرای تشــییع جنــازة او گــرد آمــده بودنــد تــا آنجــا کــه مــردم شــیراز بهیــاد
میآوردنــد ،بزرگ تریــن جمعیتــی بــود کــه تاکنــون بــرای مراســمی ایــن چنیــن جمع
شــده بودنــد کــه گواهــی اســت بــر قــدرت و نفــوذ وی .ایــن نفــوذ احتمــا ًال فقــط بــه
موقعیــت او بــه عنــوان کالنتــر مربــوط نمی شــد ،بلکــه ازدواج بــا دربــار ،ریاســت
ایــل خمســه و تســلط بــر مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی فــارس ،انجــام کارهــای
عــام المنفعــه و رقابــت بــا خانــواده مشــیرالملک نيــز در ایــن امــر دخیــل بــود.
در ایــن هنــگام ،خانــوادة قوام الملــک رشــتههای نفــوذ خــود را بــه حومــه
و ییــاق شــیراز نیــز کشــانده بــود .نفــوذ قــوام بــه مقــدار زیــادی بــر توانایــی او
در ایفــای نقــش میانجــی میــان تودههــا و حکومــت متکــی بــود .بــرای نمونــه،
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همان ،ص.708
ونسا مارتین( ،)1385دوران قاجار ،ترجمة افسانه منفرد ،تهران ،انتشارات آمه.
حسینی خورموجی ،همان ،ص.312
همان ،ص.235
ونسا مارتين .همان ،ص.96
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در پــی رخــدادی او ســندی تنظیــم کــرد کــه بایــد صادرکننــدگان ،آن را مهــر
می کردنــد تــا مؤثــر واقــع شــود .بــه موجــب ایــن ســند ،آنــان از شــاهزاده (فیــروز
میــرزا نصرت الدولــه) بــرای جبــران غــارت اخیــر بــازار در چهارســوق ســلطانی
 4000تومــان دریافــت می کردنــد .ایــن توافق نامــه را برخــی امضــا کردنــد .او
همچنیــن میــان گروههــای اجتماعــی واســطه می شــد .چنانكــه وقتــی لوطیهــا
بــه چنــد دکان حملــه بردنــد و آن هــا را خــراب کردنــد ،شــکایاتی بــه قــوام شــد.
او قــول داد اگــر مدعیــان دربــارة مقــدار خســارات قســم یــاد کننــد ،جبــران کنــد.
کوشــش قــوام بــرای دســتیابی بــه لطــف نظــر ناصرالدین شــاه ،بــا چراغانــی
بازارهــای شــیراز هنــگام فتــح مشهد(ســرکوب فتنــه ســاالر) ،بــا شکســت
مواجــه شــد؛ زیــرا تمــام کســبه دکانهــا را بســتند و در مســجد بســت نشســتند
و از زورگویــی او بــه عنــوان کالنتــر شــکایت کردنــد 1.شــیخ ابوتــراب
روحانــی شــهر ،پادرمیانــی کــرد و قــول گرفــت کــه تنهــا یــک بــازار چراغانــی
شــود .بدیــن ترتیــب ،هنگامــی کــه او کوشــید بــرای حکومــت خودشــیرینی
کنــد ،مــردم از فرصــت اســتفاده کردنــد و نظــر خــود را پیــش بردنــد.
چهارمیــن پســرعلی اکبر ،بــه نــام علی محمــد جانشــین او شــد و در 1288ق
حاکــم داراب و طوایــف بهارلــو و اینانلــو شــد 2.مقامــی کــه در وهلــة اول
نتیجــة جاه طلبیهــای قــوام و رقابــت او بــا مشــیرالملک ،وزیــر فــارس بــود.
در ایــن زمــان حکومــت مرکــزی بــرای محــدود نــگاه داشــتن خانــواده قــوام،
از مشــیرالملک اســتفاده می کــرد .انتصــاب علی محمــد قــوام بــه رياســت
طوایــف خمســه بــر قــدرت ايــن خانــدان افــزود 3.بایــد متذکــر شــد کــه بــا
ایــن همــه ،منابــع ســدة ســیزدهم هجــری قمــری همیشــه از طوایــف مرتبــط بــا
قــوام بــه عنــوان طوایــف عــرب و یــا بهارلــو یــاد می کننــد ،نخســتین اشــارة
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 2حسینی فسایی( ،)1367همان ،ج ،1صص 832-831؛ حسینی خورموجی ،همان ،ص.312
 3علياكبــر سعيديســيرجاني( ،)1387وقایــع اتفاقیــه ،مجموعــه گزارشهــای خفیــه نویســان انگلیســی در والیــات جنوبــی
ایــران از ســال 1291-1322هـــ.ق ،تهــران :ذهــن آویــز ،ص.28
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آشــکار بــه اتحادیــة قبیلــهای خمســه بــه ســال 1278ق مربــوط میشــود.
قاجارهــا در بیشــتر مناطــق می توانســتند بــا ایجــاد تفرقــه یــا برانگیختــن رقبــا
عليــه يكديگــر ،حریــف خطرنــاک قــدرت را ســرکوب کننــد .امــا در مــوارد
نــادری ،در صــدد ایجــاد حریفــی مناســب برمی آمدنــد .تشــکیل اتحادیــه قبیلــه ای
خمســه در ســال 1288ق نمونــه ای از ایــن مــوارد اســت .در ســال 1267ق موازنــه
قــدرت در شــیراز بــه هــم خــورد .پنــج محلــه نعمتــی در شــیراز علیــه خانــدان
حــاج ابراهیــم کــه قدرتــش از پنــج محلــه حیــدری تأمیــن می شــد ،برخاســتند.
ناصرالدیــن شــاه بــه تدبیــر دیگــری متوســل شــد؛ بــه علی محمدخــان پســر علــی
اکبرخــان ،لقــب قوام الملــک (دوم) داد .کالنتــری فــارس را بــه او بخشــید ،اقــوام
وی را در سراســر والیــت جنوبــی بــه مناصــب حســاس گمــارد و وادارش کــرد
کــه بــا پنــج قبیلــه کوچــک – ایــل فارســی زبــان باصــری ،گــروه کوچکــی کــه
بــه عرب هــا شــهرت داشــت و ایــات تــرک نفــر ،بهارلــو و اینانلــو کــه همــه
بــه تنهایــی بــه ســبب توســعة ایــل قشــقایی در خطــر بودنــد– متحــد شــوند 2.ایــن
اتحادیــه را خمســه نامیدنــد و قوام الملــک دوم را بــه عنــوان نخســتین ایلخــان آن
شــناختند .بدیــن ترتیــب «ایــل خمســه» از پنــج قبیلــه نامتجانــس بــه ســرکردگی
یــک اعیــان زاده شــهری .ایــن اتحادیــه ،حریــف قدرتمنــدی در برابــر ایــل قشــقایی
محســوب می شــد و همچنــان تحــت فرمــان خانــدان قوام الملــک مانــد.
شــاید یکــی از دالیــل تشــکیل ایل خمســه عــاوه بر مــوارد یادشــده ،ســکونتگاه
ایــن پنــج ایــل در مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی ایالــت فــارس (مناطــق تحــت نفــوذ
خانــدان قــوام) ميباشــد.
بدینترتیــب بــود کــه علی محمــد قوام الملــک (دوم) از طریــق رهبــری
اتحادیــه قبیلـهای ثروتمنــدی کــه اعضــای آن می توانســتند بهیــک ارتــش مجهــز و
ســواره نظــام تبدیــل شــوند و از جناحهــای سیاســی و اجتماعــی گوناگــون در شــیراز
1

 1ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.96
 2فسایی ،تاریخ فارسنامه ناصری ،ج ،1ص.320
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مســتقل بودنــد ،داراي قــدرت و اقتــدار بســيار شــد 1.ایــن نیــروی مســلح بــرای اداره و
ســرکوب رقبــای او يعنــي ایلخــان قشــقایی و مشــیرالملک بــه کار گرفتــه می شــد.
از زمانــی کــه علی اکبــر قوام الملــک بــرای مرعــوب کــردن تــودة مــردم و مذاکــره
2
بــا دیگــر اشــراف ،بــه لوطیهــای شــیراز متکــی شــد ،راه درازی پیمــوده شــده بــود.
او موقعیــت خــود را از طریــق ازدواجهــا و وصلتهــا محکم تــر کــرد .در 1300ق
علی محمــد درگذشــت و پســرش محمدرضــا جانشــین او شــد 3.در 1309ق ســید
علی اکبــر فــال اســیری در راه بازگشــت از عتبــات بــه شــیراز ،از اصفهــان عبــور
کــرد .ورود قریب الوقــوع او را از منابــر در تمــام مســاجد اعــام کردنــد و گروهــی
4
از مــردم از جملهاشــراف ،علمــا ،تجــار ،اهــل بــازار و زنــان بــرای دیــدار او رفتنــد.
مــردم صــدور فتــواي تحريــم تنباكــو را بــه نفــوذ او نســبت می دادنــد ،چــون میــرزا
حســن شــیرازی پــدرزن او بــود ،در نتيجــه اعتبــار وی بســیار بیشــتر شــد 5.او به طور
مؤثــری رهبــر بخــش بزرگــی از مــردم شــیراز بــود .چالــش جــاری میــان محمــد
شــکایات بســیار
رضــا قــوام و ســید علی اکبــر فــال اســیری و مــردم شــیراز بــا
NOORMAGS
زیــادی کــه علیــه قــوام و حاکــم (رکن الدولــه) می شــد اکنــون جدیــت مییافــت.
در 1309ق محمدرضــا قوام الملــک بیمنــاک از موقعیــت خــود ،ســیصد تفنگــدار
را اطــراف خانــه خويــش مســتقر ســاخت تــا از او حمایــت کننــد .ایــن اقدامیبیهوده
بــود .رکن الدولــه او را دســتگیر و زندانــی و ســپس فلــک کــرد بــا ایــن قصــد کــه
از او پولــی بگيــرد 6.او بــه دســتور شــاه خــاص شــد و فــوراً بــا پیشــکشهایی
بــرای سپاســگزاری بــه تهــران رفــت .بســیاری از تجــار و بازرگانــان خــرد شــیراز
بــه شــاه نامــه نوشــتند و خشــنودی خــود را از حاکــم بــرای خــاص کــردن آنهــا
از ظلــم قــوام اعــام کردنــد 7.بــا ایــن حــال قــوام هنــوز حامیانــی در شــیراز داشــت.
1
2
3
4
5
6
7

فسایی ،همانجا.
سعيدي سيرجاني ،وقایع اتفاقیه ،صص.205-204
ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.97
همان ،ص.110
مهدي بامداد( ،)1371شرح رجال ایران قرون  ،12،13،14ج ،2تهران :زوار ،ص.431
همانجا.
ميرزا حسنخان اعتماد السلطنه( ،)1377روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،با مقدمه و فهارس ایرج افشار ،ص.821
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ســقوط محمدرضــا قوام الملــک موقعیــت ایــات خمســه را تضعیــف و
بی ثبــات کــرد .پیوندهــای مالــی مشــخص قوام الملــک و عشــایری کــه آنهــا را
اداره می کــرد ،شــناخته نیســت ،امــا بــا موقعیــت او در شــیراز و پیوندهایــش بــا
دربــار در تهــران ،احتمــا ًال او بــه عنــوان یــک واســطة مالــی میــان آنهــا و دولــت،
بــه ویــژه بــر ســر مالیــات و ســربازگیری عمــل می کــرده اســت .از آنجــا کــه
ایــات خمســه بخــش مهمــی از اســاس قــدرت او را تشــکیل می دادنــد ،احتمــال
دارد او از ثــروت بســیارش بــرای جلــب حمایــت آنــان (بــرای مثــال ،بــه عنــوان
محافــظ و نیــروی مســلح شــخصی) اســتفاده کــرده باشــد 1.در ســال 1309ق درگیــری
قوام الملــک و حاکــم ایالــت (ركن الدولــه) منطقــه را بــه آشــوب کشــید .رضاخــان
و حســین خان ،دو ســرکردة قدرتمنــد عشــایر عــرب ،ســر بــه شــورش برداشــتند
و سراســر ناحیــه را تــا شــرق و شــمال شــرق شــیراز دســتخوش قتــل و غــارت
کردنــد 2.بلــوای آنــان بــه نوبــة خــود موجــب ســقوط حاکــم فــارس ،رکن الدولــه
شــد کــه بــه ســبب ســوء مدیریــت بــه تهــران احضــار گردیــد .مناطــق کرمــان
و بوشــهر نیــز بــه عرصــة رویارویــی کشــیده شــدند ،زیــرا حاکمــان ایــن نواحــی
بــه تعقیــب عربهــا پرداختنــد و بهارلوهــا نیــز در شــورش درگیــر شــدند و
راههایــی را کــه از کنارههــای خلیــج فــارس بــه داخــل ایــران میآمــد ،بســتند.
در 1310ق گــزارش شــد کــه قوام الملــک بــه محــض بازگشــت بــه شــیراز،
نفــوذ خــود را بــرای اعــادة نظــم بــه کار بــرده اســت 3.از هنــگام بازگشــت ،او بــا
بــاال بــردن قیمــت نــان (احتمــا ًال بنــا بــر ضــرورت) ،جریمــه کــردن ســاکنان شــیراز
و اســکان دادن ســواران بهارلــو در خانههــای مــردم ،اســباب ناخشــنودی از خــود را
فراهــم کــرد 4.شــیرازیان در تلگرافخانــه گــرد آمدنــد و از رفتــار بــد قوام الملــک
1
2
3
4

ونسا مارتين ،همان ،ص.111
حسینخان نظامالسلطنه( ،)1361خاطرات و اسناد نظام السلطنه مافی ،به کوشش مریم مافی و منصوره اتحادیه ،ج ،1تهران:
نشر تاریخ ایران ،ص.173
ونسامارتين ،همان ،ص.111
همانجا.
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شــکایت کردنــد و برکنــاری او را خواســتار شــدند 1.جمعیــت کــه  15تــا  20هــزار
زن و مــرد بودنــد ،بــر ســر و ســینه میکوفتنــد و آه و نالــه ســر مي دادنــد و
فریــاد میزدنــد «یــا علــی» و «یــا سیدالشــهداء» .آنــان همچنیــن نســخههایی از
قــرآن را در حالــی کــه فریــاد میزدنــد «مــا مســلمانیم» بــه دیوارهــای تلگرافخانــه
آویختنــد 2.آنــان ســوگند خوردنــد کــه بــر ضــد حکومــت برنخاســتهاند بلکــه
مخالــف قــوام هســتند و اگــر حاکــم جدیــد ،نظام الســلطنه قصــد داشــته باشــد از او
حمایــت کنــد ،آنــان او را نیــز نخواهنــد پذیرفــت .حاکــم کوشــید بــا قــول پاییــن
آوردن قیمــت نــان ،افزایــش ارزش نقــره و بیــرون رانــدن عربهــا و بهارلوهــا
کــه بــا قــوام برگشــته بودنــد ،آنــان را آرام کنــد 3.بــا ایــن همــه ،مــردم یکپارچــه
ایــن قولهــا را نادیــده گرفتنــد و اصــرار ورزیدنــد کــه قــوام را در مقــام کالنتــر
نمیخواهنــد .بدیــن ترتیــب حاکــم را واداشــتند تــا او را برکنــار کنــد .آنــان
همچنیــن خواســتار تبعیــد او از شــیراز شــدند ،امــا شــاه فرمــان داد کــه مــردم
را بــه زور متفــرق کننــد .بــا ایــن همــه ،وقتــی بــه افــواج خلــج و کــزاز دســتور
حملــه داده شــد ،آنــان جانــب مــردم را گرفتنــد و گفتنــد گــر چــه بــه شــاه احتــرام
میگذارنــد ،حاضــر نیســتند بــه خاطــر قوام الملــک و عربهــا و بهارلوهــا
بــا مــردم بجنگنــد 4.تــاش حاکــم در اســتفاده از علمــا بــرای ترغیــب مــردم بــه
پراکنــده شــدن نیــز بــا شکســت روبــه رو شــد .در نتیجــه ،حاکــم میبایســت قــول
دهــد کــه قــوام را تبعیــد مي کنــد .تلگــراف از شــاه رســید کــه قــول داده بــود
قیمــت نــان پاییــن بیایــد ،ســکة نقــره تثبیــت و قــوام از والیــت فــارس بیــرون رانــده
شــود .ایــن حرکــت اعتراضــی یــک پیــروزی بــرای مــردم محســوب می شــد .
آن هنــگام حکومــت بــا ایــن مشــکل روبــه رو بــود کــه در غیــاب قــوام
کســی را بــرای ریاســت بــر ایــات خمســه بیابــد .ســهام الملک از تهــران
فراخوانــده شــد و بــه عنــوان حاکــم بهارلــو ،عشــایر عــرب و داراب ،بــه
1
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نظام السلطنه ،همان ،ج ،1صص.185-183
همان ،صص .185-184
همان ،ص.185
ونسا ،همان ،ص.112
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جانشــینی قــوام منصــوب شــد امــا عشــایر عــرب از پذیــرش وی ســرباز زدنــد.
ایــن شــاید بــدان ســبب بــود کــه او نــه امتیــازات مالــی بــرای زیردســتانش
آورده بــود و نــه بــا آنــان پیوســتگی داشــت تــا موجــب پیشرفت شــان شــود.
جــای خالــی قــوام در شــیراز نیز حــس می شــد  ،زیرا ســرانجام مردم از بده بســتان
بــا حکومــت مرکــزی بــدون میانجــی احســاس ناخشــنودی کردنــد .به خصــوص که
حاکــم جديدنظام الســلطنه ،گردآورنــدة ســختگیر مالیــات بــود .در 1311ق آنــان
از شــاه درخواســت کردنــد قــوام را بازگردانــد؛ ولــی نظام الســلطنه بی درنــگ او
را تنبیــه و اخــراج کــرد .بــا ایــن همــه حکومــت مرکــزی احســاس کــرد توانایــی
بازگردانــدن قــوام را نــدارد و او را بــه عنــوان حاکــم بــه بنــادر خلیج فارس فرســتاد.
نظام الســلطنه بــه مبــارزه بــرای بــاال بــردن مالیاتهــای فــارس ادامــه داد بــا ایــن
همــه حــکام کوچــک و نیــز نانوایــان  70.000تومــان مالیــات مقــروض بودنــد و
عشــایر از پرداخــت  35000تومــان بدهـی  خويــش خــودداری می کردنــد ،در نتیجــه
نظام الســلطنه از حکومــت برکنــار شــد و رکن الدولــه (کــه قبـ ً
ا معــزول شــده بــود)
جــای او را گرفــت .امــا همیــن که مالیاتها به شــکل پیشــکش مطالبه شــد ،شــماری
از ســکنه بــه یــزد و کرمــان گریختنــد ،مــردم نیریــز نیــز از پرداخــت مالیاتشــان
1
خــودداری می کردنــد و در عــرض هفــت مــاه هفــت بــار حاکــم آنجــا عوض شــد.

NOOR

MAGS

حیات سیاسی خاندان قوام الملک در منصب بیگلربیگی شیراز
خانــدان قــوام الملــک عــاوه بــر منصــب كالنتــري شــهر ،منصــب بيگلربيگــي را
نيــز عهــده دار شــدند .وظيفــه اصلــی  بيگلربيگــي فراهــم آوردن ارزاق و غلــه بــراي
مــردم شــهر بــود.
پــس از فتــح شــیراز توســط آقامحمدخــان قاجــار بــا همــکاری حــاج ابراهیــم
کالنتــر منصــب بیگلربیگــی بــر دیگــر مناصــب وی (وزارت ،کالنتــری ،لقــب
خانــی) افــزوده شــد .در ســال 1215ق بــا قلــع و قمــع خانــدان حــاج ابراهیم خــان
بــه دســتور فتحعلی شــاه کلیــه مناصــب اداری نیــز از آنــان گرفتــه شــد.
 1ونسا مارتين ،همان ،ص.113
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پــس از ســقوط خانــدان حــاج ابراهیــم ،منصــب بیگلربیگــی کــه در گذشــته
جــزو مناصــب مهــم حکومتــی بــود ،بــه منصــب جــزء شــهری تقلیــل یافــت و
وظیفــه آن بــه خدمــات عمومــی و رفاهــی و در برخــی مواقــع امنیتــی و انتظامــی
شــهر محــدود شــد .احمدخــان در ســال 1292ق بیگلربیگــی شــیراز بــود .وظیفــة
او تعقیــب دزدان و زندانــی کــردن آنهــا بــود و از ایــن طریــق امنیــت و آرامــش
را بــه شــهر بــر میگردانــد .هــر بیگلربیگــی بــرای خــود گروهــی نوکــر ،عملــه
و فــراش داشــت کــه زیــر نظــر فراشباشــی خدمــت می کردنــد .هریــک از
صاحــب منصبــان فــارس بــرای خــود عمله جــات مخصــوص داشــتند و فــراش
خودشــان را بــرای تعقیــب کارهایشــان میفرســتادند؛ فقــدان تمرکــز در نیروهــای
اجرایــی و امنیتــی یکــی از علــل بــروز نــزاع و درگیــری بــود .عامــان حکومتــی
بــه جــای ایــن کــه نظــم و امنیــت را در محــات شــهر ایجــاد کننــد ،بیشــتر
وقت شــان را معطــوف بــه حــل و فصــل اختالفــات میــان خــود می کردنــد.
محمدرضاخــان پســر قــوام الملــک از ســال 1295ق بیگلربیگــی شــیراز بــود
و مســؤوليت ردگیــری دزدی هایــی را کــه در شــهر اتفــاق می افتــاد نیــز بــر
عهــده داشــت .وی دارای زنــدان خصوصــی بــود کــه دزدان را در آنجــا زندانــی
می کــرد 1.تجســس و پیــدا کــردن اشــیاء عتیقــه زیــر نظــر بیگلربیگــی انجــام
مي شــد .بیگلربیگــی بــر انبــار غلــه نظــارت داشــت و هــرگاه بلــوای نــان در
شــهر شــکل میگرفــت بیگلربیگــی بایــد پاســخگو مي بــود و شــهر را ســاکت
و آرام مي ســاخت .بیگلربیگــی موظــف بــود هرکــس را كــه در شــهر ،آشــوب
بــه پــا کنــد و موجــب بی نظمــی و بی ثباتــی شــود دســتگیر نمايــد و بــه
حکومــت تحویــل دهــد .معمــو ًال ســربازان کــه مرتکــب جــرم ،مخصوص ـ ًا قتــل
شــده بودنــد بایــد در محبــس بیگلربیگــی می ماندنــد تــا حکــم آنهــا صــادر
شــود 2.در بعضــی مواقــع ،نیــز بیگلربیگــی بــه وصــول مالیــات میپرداخــت.
در ســال 1299قحبیب اهللخــان بــه عنــوان بیگلربیگــی و قائــم مقــام پــدرش
 1روزنامة دولت عليه ايران ،ص162؛سعيدي سيرجاني ،همان ،ص.81
 2سعيدي سيرجاني ،همان ،صص.125 ،103 ،87
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محمدرضــا قــوام کــه کالنتــر شــیراز و ایلخــان ایــل خمســه بــود ،انتخــاب شــد.
ایــن انتصــاب نشــان میدهــد کــه منصــب بیگلربیگــی جــزو مناصــب پاییــن بــوده
و زیــر نظــر کالنتــر ،انجــام وظیفــه می کــرده اســت .از طــرف دیگــر چــون
ریاســت قشــون برعهــدۀ والــی ایالــت بــود ،همیــن امــر باعــث تحدیــد قــدرت
بیگلربیگــی و ســلب قــدرت نظامــی از وی شــد و وظیفــه او محــدود بــه نظــم
و امنیــت داخــل شــهر شــد .در بیشــتر مواقــع کــه بیگلربیگــی از شــهر خــارج
می شــد ،نظــم و امنیــت و امــر و نهــی داخــل شــهر را بــه فراشباشــی خــود
میســپرد .در بعضــی مواقــع ،بیگلربیگــی منصــب رئیــس التجــاری و موقت ـ ًا منصــب
کارگــزاری خارجــه را نيــز بــر عهــده داشــت .ایجــاد امنیــت تلگــراف خانــه
بــر عهــدة بیگلربیگــی و کدخــدا باشــی بــود ،نظــم و امنیــت بــه وســیله منصــب
حکومتــی بایــد ایجــاد می شــد  و اگــر کوتاهــی می کردنــد مؤاخــذه می شــد نــد.
خانــدان قوام الملــک مناصــب کالنتــری و بیگلربیگــی شــیراز و ایلخانــي ایــل
خمســه را برعهــده داشــتند و اگــر چــه همــه ایــن عوامــل در قدرتمنــد شــدن آن هــا
نقــش داشــتند ،امــا اصالحــات اداری کــم کــم باعــث تضعیــف آنــان گردیــد.
بدینگونــه کــه تلگــراف بــه عنــوان ابــزار اداری جدیــد توانســت مخالفــان آنــان
را قدرتمنــد کنــد و شــکایات اهالــی شــیراز را بــه گــوش شــاه در دارالخالفــه
برســاند ،عــزل و نصب هــای مکــرر خانــدان قــوام باعــث تضعیــف پایــگاه اجتماعــی
آن هــا شــد .شــکایات اهالــی شــیراز از طریــق صنــدوق عدالــت ،نارضایتــی از ایــن
خانــدان را دو چنــدان کــرد .درگیــری خانــدان قــوام بــا علمــای دینــی (ماننــد
علیاکبــر فــال اســیری) نیــز در ایــن ضعــف و تزلــزل نقــش مؤثــری داشــت.
بدینترتیــب خانــدان قوام الملــک در اواخــر عصــر ناصــری (1311-1310ق) بــه
S
شــدت AG
تضعیــفOشــد .هــر چنــد بــا وجــود ضعــف ،همچنــان بــه صــورت کــج
RM
NO
مدت هــا در نظــام اداری فــارس نقش آفریــن بودنــد .امــا عمــ ً
ا
دار و مریــز تــا
اعتبــار و شــوکت گذشــته را از دســت داده بودنــد .بــا ايــن وجــود ،محمدرضــا
قوام الملک(ســوم)تا ســال 1326ق منصــب کالنتــری را داشــت و پســرش
حبیب اهللخــان تــا ســال 1328ق کــه از دنیــا رفــت بــر ایــن منصــب باقــی بــود.
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خاندان مشیرالملک شیرازی
مؤلــف فارســنامة ناصــری هنــگام معرفــی اعیــان ســاکن در محلــة ســنگ ســیاه
شــیراز از پدربــزرگ میــرزا ابوالحس ـنخان مشــیرالملک بــه نــام و عنــوان میــرزا
ابراهیــم مســتوفی یــاد کــرده اســت.
پــدر میــرزا ابوالحســن خان مشــیرالملک کــه از وی بــا نــام محمدعلــی یــاد
شــده یکــی از پســران میــرزا ابراهیــم مســتوفی بــود و در زمــان بیگلربیگــی حــاج
ابراهیــم خــان کالنتــر بــه دبیــری وی گماشــته شــد .بعــد از آن او بــه وزارت
اســدالهخان (پســر حــاج ابراهیمخــان) کــه حاکــم لرســتان و خوزســتان بــود،
برگزیــده شــد .ســپس بــه شــیراز بازگشــت .و «از حســن کفایــت ،رئیــس دفتــر و
ســر رشــته دار گردیــد» 1در زمــان حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا (1250-1214ق)
بــه وزارت گماشــته شــد .در همیــن ایــام از طــرف فتحعلــی شــاه قاجــار بــه لقــب
«مشــیرالملک» ملقــب شــد (1245ق) در ســال (1248ق) بــر اثــر توطئــه علــی اکبــر
قــوام الملــک و محمدعلــی خــان ایلخــان قشــقایی از وزارت فــارس برکنــار شــد.
ســپس بــر اثــر بــی تدبیرهایــی کــه میــرزا حســن نظــام العلمــا وزیــر انجــام داد،
حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا ،بــا مشــورت قــوام الملــک ،ایلخانــی و نایــب االیالــه
خواهــان بازگشــت مشــیرالملک بــه شــیراز شــد .او پــس از بازگشــت دوبــاره وزیر
فــارس شــد 2.بعــد از فرمانفرمــا فیــروز میرزا(بــرادر بــزرگ محمدشــاه قاجــار) بــه
حکومــت فــارس رســید .بدیــن ترتیــب ،مشــیرالملک از وزارت برکنــار شــد ولــی
NOORMAGSــه فــارس بــه وی واگــذار گردیــد و «رجــوع محاســبات و حوالــه
ریاســت دفترخان
جــات را بــه او داشــتند» 3.مشــیرالملک دوبــاره در ســال  1260ق بــرای آخریــن
بــار وزیــر ایالــت فــارس شــد و پــس از مدتــی در ســال1262ق چشــم از جهــان
4
فــرو بســت.
از میــرزا محمدعلــی مشــیرالملک دو پســر بــه نامهــای ابوالحســن خان و
1
2
3
4

همانجا.
فسايي ،همان ،ج ،1صص.286-284
همان ،صص.292 -287
فسايي ،همان ،ج ،2ص.98
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میرزاقاســم خان بــه جــای مانــد .میــرزا ابوالحســن خان در فاصلــه ســالهای
1254-1252ق بــه عنــوان ضابــط (گیرنــدة مالیــات) بلــوک خفــر و ســیمکان و
رامجــرد گماشــته شــد امــا «مبلغــی باقــی کار دیــوان گردیــد» 1بدهــکاری او بــه
دیــوان حکومــت ،وي را بــه تــرک شــیراز و عزیمــت بــه جانــب کرمانشــاهان
مجبــور کــرد و از آن جــا بــه عتبــات عالیــات رفــت .چنــدي بعــد بــه شــیراز
بازگشــت و در ســال 1262ق پــس از درگذشــت پــدر «بــه منصــب جلیــل پیشــکاری
و وزارت و لقــب مشــیرالملکی برقــرار گردیــد» 2.او مــدت  30ســال تمــام بــر مســند
وزارت آن مملکــت باقــی مانــد 3.میــرزا ابوالحســن خــان تــا ســال 1293ق بــا کمــال
قــدرت در مقــام وزارت فــارس باقــی مانــد و از چنــان نفــوذی برخــوردار بــود
کــه «در مــدت وزارتــش آن چــه را میگفــت حکمــران مملکــت فــارس طوع ـ ًا
او کرهــ ًا میشــنفت» 4البتــه بیــان ایــن نکتــه الزم اســت کــه در ســال 1275ق
کــه ســلطان مــراد میــرزا حســام الســلطنه بــه حکومــت فــارس گماشــته شــد،
میــرزا ابوالحســنخان مشــیرالملک را از وزات فــارس برکنــار و مقــام او را بــه
محمدحســین همدانــی واگــذار کــرد 5.مشــیرالملک دســتگیر و زندانــی شــد و معادل
6
هیجــده هــزار تومــان بــه جریم ـه خیانــت از او گرفتــه ،روانــه تهــران گردیــد.
اقامــت در تهــران چنــدان طــول نکشــید و طهماســب میــرزا مؤیــد الدولــه او را از
تهــران فراخوانــد و تمامــی امــور وزارت فــارس را در اختیــار او گذاشــت 7.ایــن
موضــوع بیانگــر آن اســت کــه مقــام رشــک برانگیــز مشــیرالملک موجــب تــاش
مخالفــان بــر ضــد وی بــوده اســت ،امــا بازگشــت مشــیرالملک بــه مقــام ســابق،
ریش ـههای مســتحکم قــدرت وی را نشــان میدهــد .مشــیرالملک در ســال 1293ق
بــه دســتور حاجــی معتمدالدولــه (حاکــم فــارس) از ســمت وزارت برکنــار و چنــد
1
2
3
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7

همان ،صص.99-98
همانجا.
فسايي ،همان ،ج ،1ص.299
همان ،ج ،2ص.99
فسايي ،همان ،ج ،1صص.321-319
همانجا.
فسايي ،همانجا.
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ماهــی زندانــی شــد .پــس از آزادی بــه عتبــات عالیــات رفــت و ســپس بــه شــیراز
بازگشــت و بــه سرپرســتی امــاک موروثــه خــود پرداخــت و در ســال 1303ق از
دنیــا رفــت 1.از او پســری باقــی نمانــد کــه جانشــین پــدر گــردد و قــدرت سیاســی
را در خانــدان مشــیرالملک اســتمرار بخشــد.
تأسیســات عامالمنفعــه و امــاک خصوصــی میــرزا ابوالحســن خــان مشــیرالملک
در شــیراز بــه چنــد دســته تقســیم میشــود .1 :بناهــای مذهبــی.2 ،تأسیســات
اقتصــادی  .3اقامتــگاه و باغهــای خصوصــی و عمومــی .از مهمتریــن بناهــای
مذهبــی ،مســجد مشــیرالملک اســت کــه در محلــه ســنگ ســیاه قــرار دارد .در
طبقــه فوقانــی مســجد ،اتاق هایــی جهــت اقامــت طــاب علــوم دینــي ســاخته
شــده اســت 2.حســینیة مشــیر در نزدیکــی مســجد مشــیر اســت کــه بــرای مراســم
3
تعزیــهداری ســاخته شــده اســت.
تأسیســات اقتصــادی مشــیرالملک در شــیراز شــامل کاروانســرای گلشــن (ســرای
مشــیر) و بــازار مشــیر اســت 4.مشــیرالملک ســرای گلشــن را بــر «خامــس آلعبــا»
وقــف کــرده اســت 5.از دیگــر اقدامــات مشــیرالملک ،ایجــاد باغهــای متعــدد در
شــیراز اســت کــه از جملــه آن هــا بــاغ جنــت 6،بــاغ حــوض ،بــاغ درکــی و بــاغ
7
خنــدق را میتــوان نــام بــرد.
بناهــای خــارج از شــیراز مشــیرالملک کامـ ً
ا جنبــه اقتصــادی و تجــاری داشــته
و معمــو ًال در مناطقــی ســاخته شــده اند کــه بــرای مــدت طوالنــی در حــوزة اداری
و اقتصــادی وی قــرار داشــت کــه معمــو ًال مناطــق غــرب و جنــوب ایالــت فــارس
1
2
3
4
5
6
7

فسايي .همان ،ج ،2ص.99
همان ،ص.161
محمدنصیرفرصتشــیرازی( ،)1377آثــار عجــم ،تصحیــح منصــور رســتگار فســایی ،ج ،2تهــران :انتشــارات امیرکبیــر،
صص.758-757
همان ،ص.825
علــی نقــی بهروزی[بیتــا] ،بناهــای تاریخــی و آثــار هنــری جلگــه شــیراز ،تهــران :وزارت فرهنــگ و هنــر؛ ادارة کل موزههــا
و حفــظ بناهــای تاریخــی ،ص.244
حسن امداد[بیتا] ،شیراز در گذشته و حال ،شیراز :اتحادیۀ مطبوعاتی فارس ،ص.108
فرصت شیرازی ،آثار عجم ،ج ،2صص. 859 ،838
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میباشــد از جملــه کاروانســرای برازجــان اســت کــه به عنــوان دژ برازجــان معروف
اســت 1.سدیدالســلطنه در مســیر ســفر خــود از بوشــهر بــه مشــهد در ســال 1314ق
اطالعــات ارزشــمندی راجــع بــه آن ارائــه میدهــد و می نویســد یکــی از قــاع
آن کاروانســرا مرکــز تلگرافخانــه ایرانیهــا اســت 2.کاروانســــرای خان زنیــان یــا
کاروانســرای مشــیری کــه در مرکــز روســتای خانه زنیــان واقــع اســت .ایــن روســتا
در  40کیلومتــری شــیراز در ســمت راســت جــاده شــیراز – بوشــهر قــرار دارد 3.پــل
دالکــی کــه بــر روی رودخانــه دالکــی بــه دســتور مشــیرالملک ســاخته شــد 4و
رونــق مســیر تجــاری شــیراز و بوشــهر را از رودخانــه دالکــی فراهــم کــرده اســت.
ایجــاد کاروانســراها در مســیر جادههــای تجــاری و ســاخت و ترمیــم پلهــا،
تالشهــای مشــیرالملک جهــت تســهیل عبــور و مــرور کاروانهــا کــه عــاوه بــر
انتقــال مســافران بــه مقصدهایشــان ،بــه حمــل و نقــل کاالهــای تجــاری میپرداختند،
ناشــی از نگــرش واقــع بینانــه او بــه اهمیــت تجــارت و رونــق اقتصــادی بــود .او بــه
اهمیــت بهبــود اوضــاع تجــاری در رونــق و رفــاه اقتصــادی و نیــز افزایــش درآمــد
حکومــت (از طریــق دریافــت مالیــات از بازرگانــان) واقــف بــود .در آن ایــام بنــدر
بوشــهر بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر تجــاری در خلیــج فــارس ،از رونــق فــراوان
برخــوردار بــود و شــیراز بــه ســبب قــرار داشــتن در مســیر تجــاری بوشــهر بــه
اصفهــان و تهــران موقعیــت تجــاری مطلوبــي داشــت .مشــیرالملک از یــک ســو بــه
ایجــاد کارونســرای گلشــن و بــازار مجــاور آن در شــیراز اقــدام کــرد و از ســوی
دیگــر بــه بهبــود مســیرهای تجــاری فــارس بــه ویــژه جــاده ای کــه بنــدر بوشــهر
را بــه شــیراز مرتبــط مي ســاخت ،توجــه ویــژه نشــان داد .اقدامــات مشــیرالملک
در جهــت رواج تجــارت ،بــه ویــژه در فــارس آثــار مطلوبــی داشــت .لردکــرزن
کــه در ســال 1307ق در زمــان ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه ایــران آمــده ،بــه ایــن
1
2
3
4

فسايي ،همان ،ج ،2ص.99
محمدعلیخــان سدیدالســلطنه( ،)1362ســفرنامه سديدالســلطنه ،تصحیــح احمــد اقتــداری ،تهــران :ســازمان میــراث
فرهنگــی کشــور ،صــص.33-32
روزنامة دولت عليه ايران ،ص228؛ فسایی ،تاريخ فارسنامه ناصری ،ج ،2ص.99
فرصت الدوله ،آثار عجم ،ج ،2ص.592
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مطلــب اشــاره کــرده اســت وي مي نويســد« :بــا فعالیــت بیشــتری کــه تجــارت از
راه جنــوب احــراز نمــوده ،شــیراز هــم از لحــاظ مصــرف کاال و هــم راه ارتبــاط،
ســهم کالنــی بدســت آورده اســت و اکثــر تجــار ایرانــی در ایــن شــهر نماینــده
دارنــد» 1لردکــرزن همچنیــن بــا بیــان ایــن موضــوع کــه «شــیرازیها در نــزد
مــن از بــاز شــدن راه تجارتــی  کارون بســیار ابــراز نگرانــی می کردنــد» 2از ایــن
واقعیــت یــاد کــرده اســت کــه اگــر راه تجارتــی کارون (در خوزســتان) جانشــین راه
تجــاری بیــن بوشــهر و تهــران شــود وضــع ترانزیتــی شــیراز بــه طــور کلــی مختــل
خواهــد شــد .از رهگــذر اقداماتــی کــه مشــیرالملک در ســاخت بناهــای اقتصــادی
و عمومــی از خــود نشــان داد ،رفــت و آمــد تجــار بیــن شــیراز و بوشــهر آســان شــد
و از ایــن رهگــذر توجــه بــه صــادرات و واردات کــه الزمــه آن وجــود جادههــای
مناســب و منزل گاههــای آبــاد بــود ،رفــاه اقتصــادی در ایالــت فــارس ،بــه ویــژه در
شــهر شــیراز چهــره نمــود و درآمــد حکومــت از محــل مالیاتهایــی کــه از تجــار
دریافــت میكــرد ،افزایــش یافــت.
عرصــه اداری شــیراز عصــر ناصــری مملــو از زد و بندهــای قومــی ،گروهــی ،ایلــی
و عشــیره ای میــان قوام الملــک ،مشــیرالملک و ایلخــان قشــقایی بــود .هریــک از
ایــن گروههــا بــا ترفنــد تخریــب ،عــوام فریبــی ،و دسیســه بــازی ســعی در حــذف
دیگــری داشــتند .زمانی کــه قــوام بــا یــک والــی زد و بنــد می کــرد و مشــیرالملک
را از وزارت برکنــار می کــرد ،مشــیرالملک هــم در تبانــی بــا قشــقاییها و
تحریــک ابــواب جمعــی خــود و بــا دادن هدایــا و پیشــکشهای فــراوان ،زمینــه را
بــرای عــزل قــوام و والــی همــوار مــی ســاخت تــا خــود بــه جایــگاه اداری برگــردد.
قــوام هــم پــس از عــزل شــدن ،همیــن شــیوه را در پیــش میگرفــت و بــا داد و ســتد
و دادن هدایــا و تحــف ،زمینــه عــزل مشــیرالملک یــا ایلخــان قشــقایی را فراهــم
مــی آورد .دور باطلــی از تسلســل اداری عــزل و نصــب در شــیراز حاکــم بــود.
 1ج��ورج ناتانی��ل كــرزن( ،)1349ایــران و قضیــه ایــران ،ترجمــة غالمرضــا وحیدمازندرانــی ،ج ،2تهــران :بنــگاه ترجمــه و
نشــرکتاب،ص.122
 2همان ،ص.123
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خانــدان مشــیرالملک چــون پــس از مــرگ ابوالحســن مشــیرالملک(1303ق)
فرزنــد ذکــوری نداشــت تــا منصــب وزارت را برعهــده بگیــرد ،از قــدرت اداری آن
کاســته شــد .هرچنــد کــه عریضههــا و شــکایات مــردم در تزلــزل پایــگاه اجتماعــی
آنــان بیتأثیــر نبــود.

S

خاندان قشقائی و سكونت در شيراز
از آنجــا کــه شــیراز از مراکــز مهــم تجــاری کشــور بــه شــمار مي آمــد و در ميانــة
مســير ییــاق و قشــاق قشــقایی ها قــرار داشــت ،توجــه ایلخانــان قشــقایی بــه آن
اجتناب ناپذیــر بــود .ایــن امــر حتــی در بهتریــن حالــت موهبتــی تــوأم بــا مشــكالت
بــرای خانــواده حاکــم قشــقایی بــوده اســت .دفــاع از بــاغ و قصــری چــون «بــاغ ارم»
کار آســانی نبــود و قــرار گرفتــن ایــن امــاک در منطقــه ای کــه از گذشــته تحــت
ســلطه دشــمنان قشــقایی ها قــرار داشــت بــدان معنــی بــود کــه ایلخانــان قشــقایی
همــواره بخــش عمــده ای از دارایــی خــود را در معــرض تملــک حــکام فــارس ،یــا
مقامــات محلــی ،همچــون قوامی هــا می دیــد .ایــن مقام هــا می توانســتند قشــقاییها
را بــه دادن امتیازاتــی وادار کننــد کــه هرگــز تمایلــی بــه دادن آن هــا نداشــتند.
شــیراز همچنیــن زمینه ســاز زندگــی اشــرافی و مجللــي بــرای ایلخانــان قشــقایی
شــد کــه جاذبههایــش چنــد تــن از آنهــا را بــه فســاد کشــاند .در دنیــای ایــل،
حضــور مــداوم ايلخانــي کــه از زندگــی ایلــی لــذت ببــرد؛ از ضروریــات رياســت
کارآمــد اســت ،امــا وسوســة زندگــی در شــهر می توانســت آینــدة او را نابــود
ســازد .ایــن سرنوشــت تلــخ بازمانــدگان محمدعلی خــان و محمدقلی خــان بــود کــه
پــس از ایــن کــه بــه شهرنشــين هايي از کار افتــاده و از اصــل خــود دور مانــده
تبدیــل شــدند ،از کارآمــدی و محبوبیــت رياســت آنهــا نیــز بــه طــور روزافزونــی
کاســته شــد.
در توضیــح آن چــه پیــش از ایــن آمــد ،کالم فســایی مؤیــد و گــواه درخــور تأملــی
اســت .وی هنــگام معرفــی اعیــان ســاکن محلــة میــدان شــاه از «سلســله جلیلــه»
خوانیــن قشــقایی نــام می بــرد و می نویســد«:جد اعــای آن هــا کــه در میــدان
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شــاه خانــه ســاخته اســت ،حســن خان قشــقایی (معتمدالســلطان) اســت کــه نســبش
بــه امیرقاضــی شــاهی لو در زمــان صفویــه می رســد» 1.حســن خان در دولــت
زندیــه دارای اعتبــار و شــوکت بــود و از مشــاوران کریم خــان زنــد بــه شــمار
می رفــت .بــرادرش اســماعیل خان هــم از مشــاوران ســاطین زندیــه بــود ،امــا در
اواخــر آن سلســله بــه تهمــت یــا برحســب اتفــاق ،حســن خان را دســت بریدنــد و
اســماعیل خان را نابینــا کردنــد 2.در دورة قاجاریــه و در پادشــاهی آقامحمدخــان،
جانی خــان پســر اســماعیل خان عــاوه بــر حکومــت موروثــی ایــل قشــقایی
بــه لقــب ایل بیگــی مفتخــر گردیــد و در ســال 1234ق از ســوی فتحعلی شــاه
لقــب ایلخانــی دريافــت كــرد 3.ســپس محمدعلی خــان (پســر جانی خــان) دامــاد
حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا گردیــد و لقــب ایلخانــی گرفــت .در زمــان محمدشــاه
قاجــار -،محمدعلی خــان از ســال  1251تــا ســال 1264ق بــه عنــوان گــروگان
در دارالخالفــه تهــران بــود .آنكــه در آغــاز ســلطنت ناصرالدین شــاه بــا لقــب
ایلخانــی ،و ایل بیگــی بــرادرش محمدقلی خــان امــور ایــل را برعهــده گرفــت و
بــه شــیراز بازگشــت .ســپس محمدقلی خــان در ســال 1268ق ایلخــان گردیــد .پــس
از وی علی خــان در 1288ق ایلخــان شــد .بــه دنبــال شهرنشــین شــدن ایلخانــان
قشــقایی و بــه فســاد کشــیده شــدن آنــان ،مناصــب ایلخانــی و ایل بیگــی از خانــدان
محمدعلی خــان بــه یکــی از بازمانــدگان مصطفیقلی خــان بــه نــام داراب خــان
رســید(1293ق).
بازمانــدگان مصطفــی قلی خــان کــه زندگــی در ایــل را ترجیــح دادنــد و اساس ـ ًا
زندگــی ســاده تری برگزیدنــد؛ چــون بســیاری از آنهــا هــم بــه زندگی ایلــی عالقمند
بودنــد بــا لیاقــت و توانائــی توانســتند ایــن خــاء قــدرت را بــه ســرعت پــر کننــد.
4
در ســال 1293ق پســر دوم مصطفــی قلی خــان ،داراب خــان ،ایــل بیگــی
قشــقایی ها شــد او بــرای بیــش از پانــزده ســال یکــی از قدرتمندتریــن رهبــران
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فسایی ،فارسنامه ناصری ،تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی ،ج  ،2ص.1100
همان جا.
همان جا.
فسايي ،تاريخ فارسنامه ناصری ،ج ،2ص .117
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ایــل بــود كــه در عمــل نقــش ایلخانــی را نیــز ایفــا می کــرد .فســایی در مــورد
او می نویســد« :چنــان نظمــی بــه ایــات داد کــه نــام دزد و دزدی را فرامــوش
1
نمودنــد».
اســتاک کــه در ســال 1298ق بــه فــارس ســفر کــرده اســت ،می نویســد« :ســلطان
محمدخــان ،ایلخانــی فیروزآبــاد ،بایــد پــس از پــدرش رهبــری ایــن منطقــه را بــه
عهــده می گرفــت .امــا ،بــه خصــوص در ایــران ،مصیبــت بزرگــی اســت کــه کودکــی
یتیــم شــود و پــای دایــی خودخواهــی هــم در میــان باشــد .دایــی ایلخانــی ،قــوام
قدرتمنــد اســت کــه خواهــرش مــادر همیــن ایلخانــی اســت .قــوام بیشــتر امــاک
شــوهر خواهــر متوفــای خــود را ضبــط کــرد و ریاســت ایــل به پســر عمــوی بزرگ
2
ســلطان محمــد ،داراب خــان رســیده اســت کــه یــک یاغــی قدرتمنــد میباشــد».
اســتاک همچنیــن می نویســد کــه« :ایلیاتی هــا معمــو ًال از داراب خــان بــه
نیکــی یــاد می کردنــد و او را در مقایســه بــا ایــن ایلخانــی ،رهبــر کاردان تــری
می دانســتند» .او ســپس می گویــد کــه« :ســلطان محمدخــان احتمــا ًال ســاده تر از
3
آن بــود کــه بتوانــد رهبــر یــک ایــل باشــد».
در ســال 1307ق کــرزن از فــارس دیــدن می کــرد ،نوشــت کــه وضعیــت ایــات
بــا یــک دهــه پیــش از آن تفــاوت چندانــی نکــرده اســت .او می نویســد:
«میــان قشــقایی ها دو قطــب قــدرت وجــود دارد :یکــی ایلخانــی و دیگــری ایــل
بیگــی .از نظــر سلســله مراتــب ،ایلخانــی بــر ایــل بیگــی ارجــح اســت .ایلخانــی
حاکــم فیروزآبــاد و فراشــبند نیــز بــه شــمار مــی رود .رهبــر فعلــی ،ســلطان
محمدخــان ،باالجبــار بــه لقــب افتخــاری ایلخانــی قناعــت کــرده اســت ...ایــن در
حالــی اســت کــه ریاســت ایــل بــه عهــده ایــل بیگــی اســت کــه یکــی از پســر
عموهــای او بــه نــام داراب خــان اســت؛ او مالیــات ســرانه احشــام ایلیاتی هــا را از
4
آنهــا می گیــرد و بــه حاکــم منطقــه می پــردازد».
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همانجا.
پي يرابرلينگ( ،)1383کوچ نشینان قشقایی فارس ،ترجمة فرهاد طیبی پور ،تهران :نشر پژوهش ،ص .81
همانجا.
همان ،ص.81
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در ســال 1310ق ســلطان محمدخــان 1بــه دالیــل نامعلومــی و به دســتور ناصرالدین
شــاه بــه قتــل رســید .بــه گفتــة ملــک منصورخــان ،داراب خــان نیــز همــان ســال از
دنیــا رفــت 2.تنهــا شــرح حــال موجــود دربــاره ســلطان محمدخــان بــه قلــم اســتاک
اســت کــه در ســال 1299ق .در فیروزآبــاد از او دیــدن کــرده اســت:
«او مــردی اســت حــدوداً ســی ســاله بــا رفتــاری پســندیده و چهــره ای زیبــا.
حالــت رؤیایــی و افســرده او جلــوه جالبــی بــه چهــره اش بخشــیده اســت کــه در
بــه بحــث سیاســی عالقه منــد
چهره شناســی شــرق بــه نــدرت دیــده میشــود .او
GS
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اســت و بی تردیــد از هواخواهــان انگلیــس اســت».
از آنجــا کــه ســلطان محمدخــان ،بــرادر یــا پســری نداشــت ،دامــادش حــاج
نصراهلل خــان جانشــین او شــد کــه بــا تنهــا خواهــر او ،قمرخانــم احتجاب الســلطنه
ازدواج کــرده بــود .حــاج نصراهلل خــان 4ســومین پســر محمدعلی خــان بــود و تنهــا
پســر او ابراهیم خــان اسعدالســلطنه ایــل بیگــی قشــقایی شــد 5.حــاج نصراهلل خــان
در دوره ایلخانــی خــود همیشــه بــا خانــواده داراب خــان در رقابــت شــدید بــود.
بــه همیــن دلیــل ،بــرای تقویــت موقعیــت خــود زمینــة ازدواج دختــرش ،خانــم
لقاءالدولــه را بــا حبیب اهلل خــان قــوام ،پســر محمدرضاخــان قوام الملــک،
فراهــم کــرد .امــا حتــی ایــن پیونــد هــم نتوانســت از شــدت اختــاف قوامی هــا و
6
قشــقایی ها بکاهــد.
حــاج نصراهلل خــان پــس از یــک دوره حکومــت کوتــاه و ناموفــق در ســال
1314ق .درگذشــت .بــه گفتــه ملکمنصورخــان ،او چنــد ســال بیمــار بــود و بــر
7
اثــر ســرطان ریــه از دنیــا رفــت.
پســر حــاج نصراهلل خــان ،ســلطانابراهیم خان کــه بــا مــرگ پــدر بــه ثروتــي
1
2
3
4
5
6
7

سلطان محمد نام است نه لقب مانند سلطان علي ،سلطان حسين و...
همان ،ص.82
همانجا.
فسايي ،تاريخ فارسنامه ناصري ،ج ،2ص .116
همانجا.
پي ير ابرلينگ ،همان ،ص .83
همان ،ص.85
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کالن و  جانشــینی او رســید .وي تنهــا پســر حــاج نصراهلل خــان و مــادرش ،دختــر
محمدقلی خــان بــود ،محمدقلی خــان هــم فقــط یــک پســر داشــت کــه او هــم
بــدون فرزنــد از دنیــا رفتــه بــود .بنابرایــن ،ســلطان ابراهیم خــان تمــام امــاک و
امــوال پــدر خــود و پدربــزرگ مــادری خــود یعنــی محمدقلی خــان را بــه ارث
بــرد کــه شــامل بلوک هــای زیــر می شــد :ســمیرم (علیــا و ســفلی) ،خســرو شــیرین،
دزکــرد ،کامفیــروز ،مشــهد مرغــاب ،فیروزآبــاد ،فراشــبند ،قیــر و کارزیــن ،افــزر،
خنــج و عالمرودشــت .امــا ســلطانابراهیم خان عالقــه ای بــه امــور ایــل نشــان نــداد
و بــا دختــری شــیرازی بــه نــام گوهرملــک ازدواج کــرد و در ملــک خــود یعنــی
بــاغ ایلخانــی اقامــت گزیــد.
ســلطان ابراهیم خــان همــواره مقامــی تشــریفاتی داشــت .از آغــاز ایلخانــی او
عبداهلل خــان ضرغام الدولــه پســر بــزرگ داراب خــان ،قــدرت اصلــی بــه شــمار
می رفــت و در عمــل هــم ایلخانــی بــا او بــود .وی پــس از گذشــت چنــد ســال ،از
ایلخانــی معــزول شــد و عبداهلل خــان ضرغام الدولــه بــا حکــم رســمی بــه مقــام
ایلخانــی رســید 1.امــا ضرغام الدولــه هــم بــه دلیــل نرمخویــی و ضعــف مــزاج
نتوانســت ســلطه خــود را بــر تمــام طوایــف اعمــال کنــد .در نتیجــه ،او نیــز بــه
تدریــج در ســایه بــرادر جوانتــر خــود ،اســماعیل خان صولت الدولــه ،قــرار
گرفــت.
گزارشهــای نماینــدة بریتانیــا در شــیراز ،نشــان میدهــد کــه ایلخــان قشــقایی 
هرچنــد کــه اصلیتــی شــهری داشــت امــا در شــیراز نفــوذ زیــادی نداشــت ،از یــک-
ســو ،از ایلخــان انتظــار میرفــت کــه زمــان قابــل توجهــی را بــه رتــق و فتــق
امــور و کســب و کار در میــان ایــل در ییــاق اختصــاص دهــد و از ســوی دیگــر،
حکومــت از نفــوذ ایــات در شــیراز بیمنــاک بــود 2.رقابــت ایلخــان بــا قــوام و بــا
حاکمــان رســمی و نیــز عــزم دولــت مرکــزی بــرای کوتــاه کــردن دســت رهبــران
قشــقایی ،بــر سیاســت شــیراز تأثیــر بهســزا داشــت.
 1همان ،ص.84
 2ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.94
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روابط خاندان قشقای ی و حکومت شیراز
در ســالي ماننــد 1262ق شــیراز آرام بــود .از میــان دالیــل گوناگــون ایــن امــر،
می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن شــهر صاحــب حاکــم توانایــی بــه نــام
اقشــارAمتوســط و فقیــر
میرزاحســین خان (نظام الدولــه) شــد کــه مــورد عالقــة
M GS
NOOR
جامعــه بــود .او در حفــظ امــوال مــردم کوشــا بــود .بــا دزدان بــا جدیــت و قاطعانــه
رفتــار می کــرد و بــه شــکایات بــا حوصلـهای مثــال زدنــی گــوش مــی داد .در مــورد
اخــذ مالیــات او ســختگیر بــودغ امــا بــا دادن پــول بســیار بــه عنــوان پیشــکش
بــرای انتصابــش بــه ســختی می تــوان انتظــاری جــز ایــن از او داشــت .چنــان کــه
هنــل 1شــرح میدهــد هیــچ یــک از ســران محــات بــه پرداخــت عــوارض قانونــی
حکومتــی تــا زمانــی کــه بــه حــد معینــی تحــت فشــار قــرار نمیگرفتنــد ،حتــی
2
فکــر هــم نمی کردنــد.
در 1264ق اقشــار فقیــر جامعــه کــه حاکم(حســن خان نظام الســلطنه) آنــان را
نادیــده میگرفــت ،در شــخص علی اکبرخــان قوام الملــک مدافعــی یافتنــد کــه بــه
عنــوان نیــروی مهمـی در سیاســت شــیراز ســر می بــرآورد .در ســالهایی کــه در پــی
آمــد ،ایــن قوام الملــك بــود کــه احتمــا ًال از طریــق تقســیم هدایایــی در میــان علمــا،
بیشتریــن نفــوذ را بــر مــردم فقیــر داشــت .قــوام از پیــروان خــود بــرای تخفیــف
حاکــم فــارس ،حســن خان نظام الدولــه اســتفاده می کــرد .او چپاولهــای ایــن
اقشــار از امــوال گروههــای ثروتمندتــر را نادیــده میگرفــت و آنهــا نیــز او را
بــرای تأمیــن حمایــت از خــود در برابــر دولــت ،بــه ویــژه در امــر مالیاتهــا،
برمیگزیدنــد 3.صاحبــان دکاکیــن از ســوی دیگــر کســی را بــرای حمایــت نداشــتند
امــا از عناصــر خشــن جامعــه می ترســیدند 4.بــه عــاوه نظام الدولــه ناخشــنودی
ایل بیگــی قشــقایی را نیــز برانگیختــه بــود کــه بــا نیــروی نظامــی ایلــی ،در دو
Henel

1

 2ونسا مارتين ،همانجا.
 3همانجا.
ً
 4عناصــر خشــن جامعــه احتمــاال لوطیهــا بودنــد کــه در مواقعــی کــه شــهر در آشــوب بــود بیشتریــن ســوء اســتفاده
را میبردنــد.
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فرســخی شــیراز اردو زده بــود و از میــزان مالیــات شــکایت داشــت 1.قــوام و
همدســتان قانون شــکن او و ایل بیگــی جنبههــای مشــترکی داشــتند و بــا کمــک
سردســتههای افــراد خشــن شــهر ،خانــه حاکــم را محاصــره کردنــد و برکنــاری وی
را خواســتار شــدند .حاکــم دیگری(بهــرام میــرزا معزالدولــه) بــه ســرعت منصــوب
شــد ،بنابرایــن شــهر و ایــل بــا اتحــاد ،موفــق شــدند مقــام دولتــی غیرمحبوبــي را
2
برکنــار کننــد.
قشــقاییها در ســال 1265ق در نتیجــة ضعــف حکومــت ،دهکــدهای بــه نــام
ســیوند را غــارت کردنــد .روســتاییان بــا تشــخیص ایــن کــه ایــن واقعــه از ناحیــة
اتحــاد ایل بیگــی قشــقایی و قــوام رخ داده اســت بــرای عدالتخواهــی بــه شــیراز
3
آمدنــد و در حالــي كــه شــخصي بــه نــام مالرحیــم آنــان را رهبــری می کــرد.
فرســتادة شــاه ،احمدخــان قــول داد بــه موضــوع رســیدگی کنــد .قــوام او (مالرحیــم)
4
را فلــک کــرد هم والیتیهــای او نيــز از فراشهــا چــوب و چمــاق خوردنــد.
احمدخــان (فرســتادة شــاه) اظهــار داشــت کــه کتــک زدن آنهــا درســت نیســت.
کمــی بعــد مــردم ســیوند از حاکــم درخواســت کردنــد کــه کســی را بــا آنهــا
بفرســتد تــا امــاک غــارت شــده خــود را بازپــس گیرنــد .عاقبــت یــک محصــل
ســلطنتی بــرای پــس گرفتــن امــاک از تهــران فرســتاده شــد.
ایــن داســتان نکت ـهای را کــه مالکــم 5بــدان اشــاره کــرده ،تصویــر میکنــد کــه
بــرای درك ماهیــت ظالمانــة حكومــت وقــت بیــان صریحــی اســت:
«کســی کــه بــه وضــع حکومــت و طریقــه صحبــت ایــن مــردم آشــنا نیســت ،چــون
میشــنود کــه پس ـتترین مــردم ،بــه اکابــر بلکــه بــه خــود پادشــاه نیــز دشــنام
می گویــد ،تعجــب خواهــد کــرد و حــال ایــن کــه حقیقــت دارد و امــا ایــن قســم
ونسا مارتين ،همانجا.
رضــا قلي خــان هدايت[بیتــا] ،روضــة الصفــای ناصــری ،ج[ ،10بینــا][ :بی جــا] ،ص 346؛ فســایی ،تاريــخ فارســنامه
ناصــری ،ج ،1صــص.303-302
ونسا مارتين ،دوران قاجار ،ص.103
همانجا.
5 Malcolm.
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صحبتهــا را کــه غالــب مابیــن ادانــی نــاس عمومــی دارد و اعتنایــی نمیشــود».
قــوام از ناخشــنودی تجــار و اهمیــت ایــن امــر ،غافــل نبــود .او بــا اســتفاده از
قشــرهای فقیــر کــه بــا کمــک آنهــا نفــوذ و تأثیــر خــود را بــر وقایــع اعمــال
می کــرد ،حفــظ امنیــت و جبــران برخــی از مالباختگیهــا را آغــاز کــرد؛
بی شــک بــه ایــن قصــد کــه رضایــت تجــار و دکانــداران را بــه دســت آورد 2.در
1266ق قوام الملــك بــه گونــه ای مؤثــر برتــری در شــیراز را بــه دســت آورد ،و
گــزارش شــده کــه او و ایلخــان قشــقایی هــر کــدام موافقــت کــرده بودنــد ماهیانــه
 1000تومــان بــه حاکــم بدهنــد و در موافقت نامـهای قــوام موظــف بــه ادارة شــهر
و ایلخــان مســؤول حفــظ نظــم در حومــه شــدند.
در ســال 1291ق حسام الســلطنه(حاکم شــیراز) حاج بابــا کیخــای قشــقایی را
بــه منظــور تقویــت مشــیرالملک(وزیر فــارس) بــه رغــم خواســت علیقلی خــان
ایل بیگــی قشــقایی خلعــت داد و ضابــط ممســنی نمــود و کالنتــری طایفــه دره شــوری
را نیــز بــه او داد 3.زمانــی کــه ایل بیگــی و ایلخــان قشــقایی در تحصیــل مالیاتهــا
موفــق عمــل نمی کردنــد؛ از طــرف والــی فوج هــای ایالتــی بــرای گرفتــن مالیــات
روانــه می شــد نــد.
از دیگــر اقدامــات حسام الســلطنه در برابــر قــدرت قشــقاییها دســتور تشــکیل
شــورای مشــارکتی بــرای اداره ضابطــی ایــل بــود کــه بــا مخالفــت ایل بیگــی مواجــه
شــد .در نهایــت ایلخــان و ســهراب خان (ایل بیگــی) مالیــات و نظــم ایــات قشــقایی
را قبــول نمودنــد؛ ولــی مشــیرالملک طایفــه دره شــوری را بــه کالنتــری حــاج بابــا
کیخــای قشــقایی از ایــن امــر مســتثنی دانســت و مالیــات ایــن طایفــه جداگانــه بــه
دیــوان مشــیرالملک و حــاج بابــا کیخــای قشــقایی داده می شــد 4.از آن جــا کــه
طایفــه دره شــوری از طوایــف ثروتمنــد ایــل قشــقایی بــود و درآمــد مالیاتــی بیشــتری
داشــت؛ هــم بــرای ایلخــان قشــقایی و هــم مشــیرالملک از اهمیــت بــه ســزایی
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برخــوردار بــود .مشــیرالملک بــا ایــن اقــدام درصــدد بــود از یــک ســو بــا تجزیــه
ایــل ،قــدرت آن را کاهــش دهــد و از ســوی دیگــر قســمتی از درآمدهــای مالیاتــی
ایل بیگــی را بــه نفــع خــود مصــادره کنــد .پیامــد ایــن سیاســت مشــیرالملک جدایــی
گروهــی از خانوارهــای قشقایی(دره شــوری ها) و پیوســتن آنــان بــه ایــل بختیــاری
بــود ،کــه منجــر بــه تضعیــف قــدرت ایلخــان و ایل بیگــی قشــقایی شــد.
در بعضــی مواقــع ایلخــان قشــقایی بــرای حفاظــت و حراســت خــود از ســربازهای
شــهری نیــز اســتفاده می کــرد 5.پــس از ایــن کــه ایــات خمســه بــا کالنتــری
قوام الملــک تشــکیل شــد ،خانــواده مشــیرالملک بــه ایــات قشــقایی تمایــل نشــان
دادنــد تــا ســپر محافظتــی و دفاعــی در برابــر قــوام و ایــات خمســه در شــیراز
داشــته باشــند.
در ســال 1292ق حکومــت کازرون ،ممســنی و ایلخانــی ایــل قشــقایی بــه نــواب
نوذرمیــرزا واگــذار شــد 6.علیقلی خــان از جانــب نــواب نوذرمیــرزا ،ایل بیگــی
ایــل قشــقایی شــد و از طــرف حسام الســلطنه خلعــت دریافــت داشــت .امــا طایفــه
دره شــوری و کشــکولی بــه جهــت ایــن کــه نــواب نوذرمیــرزا اصالــت قشــقایی
7
نداشــت؛ بنــای مخالفــت گذاشــتند و بــه طــرف قلمــرو بختیــاری حرکــت کردنــد.
پــس از این کــه یحیی خــان معتمدالدولــه والــی فــارس شــد ( 1292ق) دارب
خــان را ایل بیگــی قشــقایی کــرد و علیقلی خــان قشــقایی ضابــط ایــات عــرب
شــد .امــا آنــان از پذیــرش او خــودداری کردنــد و بنــای جنــگ گذاشــتند .در ایــن
جنــگ و درگیــری ،علیقلی خــان قشــقایی کاری از پیــش نبــرد و از والــی کمــک
خواســت .پــس از این کــه فرهادمیــرزا معتمدالدولــه در ســال1294ق والــی فــارس
شــد ،نصراله خــان قشــقایی را بــه ضابطــی بلــوک بوانــات برگزیــد؛ امــا بــار دیگــر
نیــز بــا مخالفــت ایــات عــرب روبــرو شــد.
در ســال 1293ق بــا تحریــک مشــیرالملک بــار دیگــر میــان ایل بیگــی قشــقایی
 5همان ،ص .16
 6همان ،ص .30
 7همان ،ص .32
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(داراب خــان) و علیقلی خــان و حــاج بابــا کیخــای دره شــوری درگیــری و اختــاف
شــکل گرفــت .از طــرف حکومــت بــا دخالت مشــیرالملک حســینقلی خان ســرتیپ
ســواره شاهســون بــا دویســت ســوار مامــور دســتگیری داراب خــان ایــل بیگـی شــد.
مالقــات داراب خــان بــا فرمانفرمــا معتمدالملــک خــارج از اردو صــورت گرفــت.
داراب خــان ،مشــیرالملک را بانــی ایــن توطئــه و درگیــری معرفـی کــرد.
در ســال 1294ق در زمــان فرهادمیــرزا متعمدالدولــه بــار دیگــر طایفة دره شــوری
ایل بیگــی داراب خــان را نپذیرفتنــد و دوبــاره بــه ســمت بختیــاری حرکــت کردنــد.
در نتيجــه میــان دره شــوریها و خان باباخــان دشــمن زیــاری درگرفــت و از هــر
طــرف عــدهای کشــته شــدند و طایفــة دره شــوری بــه میــان ایــات بختیــاری رفــت.
از ایــن تاریــخ بــه بعــد ســرزمين هاي بختیــاری ،از جملــه گندمــان و بروجــن بــدون
آنكــه زيــر نظــر ايلخانــي باشــد ،منطقـهای قشقایی نشــین شــد و هماکنــون نیــز عــده
زیــادی از قشــقایی ها در آنجــا ســاکن هســتند.
داراب خــان چــون نتوانســت باقــی مالیــات دیــوان را بپــردازد از ایــل بیگــی خلــع
شــد و حــاج نصرالــه خــان بــه ایــل بیگــی قشــقایی انتخــاب شــد و بــرای حفــظ
امنیــت و وصــول باقــی مالیــات ،دویســت ســرباز از فــوج مالیــر و یکصــد و پنجــاه
ســوار جنگــی بــه وی داده شــد.
دوبــاره داراب خــان توانســت باقــی مالیــات دیوانــی را پرداخــت کنــد و مقــدار
زیــادی هــم پیشــکش و حــق خدمتانــه بــه نوکــران نــواب واال بفرســتد و نــواب
واال (معتمدالدولــه) حکــم کــرد کــه دویســت خانــوار قشــقایی را بــه داراب خــان
بدهنــد و او در کــوه گیلویــه ســکنی گزینــد 1.نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه
هــرگاه ایل بیگــی قشــقایی مالیــات دیوانــی را پرداخــت می کــرد ،میتوانســت
بــه حفــظ منصــب ایل بیگــی خــود امیــدوار باشــد .در غیــر این صــورت منصــب
ایل بیگــی بایــد بــه یکــی از مدعیــان واگــذار می شــد .
در ســال 1295ق در میــان طوایــف قشــقایی اختــاف جدیــدی پیــش آمــد و
طایفــه دره شــوری بــه حــاج باباخــان کیخــای دره شــوری و ایــل کشــکولی بــه
 1سعیدي سيرجاني ،همان ،صص.73 ،71، 69 ،59
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نجفقلی خــان کشــکولی واگــذار گردیــد و مابقــی ایــل قشــقایی بــه داراب خــان
ایل بیگــی واگــذار شــد 1.ایلخــان قشــقایی ضمن ـ ًا حاكــم فیروزآبــاد هــم بــود کــه
مرکــز ایــل بــود .ناصرالدین شــاه بــه منظــور تســلط و نظــارت بیشــتر در کار ایــات
ســران ایشــان را تابــع وضعــی محــدود ســاخته بــود و غالب ـ ًا آنهــا را در کرســی
2
والیــت و یــا پایتخــت گــروگان نــگاه میداشــت.
ایلخــان قشــقایی و ایل بیگــی موظــف بودنــد کــه نظــم و امنیــت را در بلــوکات
خــود برقــرار کننــد .اگــر دزدی می شــد  بایــد دزد را دســتگیر کننــد و تحویــل
حکومــت دهنــد .در غیــر این صــورت بایــد جریمــة امــوال مســروقه را پرداخــت
نماينــد .نمون ـهای از ایــن امــر بــه ســرقت رفتــن تنخــواه رضاخــان ســرهنگ فــوج
شــقاقی در قوام آبــاد بــود کــه کیخــای طایفــه ایگــدر و ریــش ســفیدان طایفــه
شــش بلوکــی در مظــان اتهــام بودنــد .امــا پــس از ایــن کــه دزدی ثابــت نشــد،
3
نصرالهخــان ایل بیگــی غرامــت را پرداخــت کــرد.
عمــده مالیــات قشــقایی از طایفــه شــش بلوکــی و دره شــوری اخــذ می شــد .
چــون ایــن دو طایفــه مخصوصـ ًا دره شــوریها توســط باباخــان کیخــای دره شــوری
از ایــل قشــقایی منتــزع شــده بــود؛ بدیــن علــت ایلخــان و ایل بیگــی دچــار باقــی
مالیــات (کســری مالیــات) می شــد  و ایــن باقــی مالیــات هــر ســاله تکــرار می شــد.
حکومــت گاهــی بــرای گرفتــن معوقــه مالیــات قشــقاییها از افــراد غیرقشــقایی
اســتفاده می کــرد در ســال 1300ق حکومــت نایــب ابراهیــم ،نایــب فراش خانــه را
مامــور وصــول اقســاط باقــی مانــده قشــقاییها کــرد.
محمدرضــا قوام الملــک بــرای ایــن کــه ایلخــان قشــقایی را تضعیــف نمايــد ســعی
بــر آن داشــت تــا طوایــف را تحریــک کنــد .از جملــه در ســال 1301ق طایفه شــش
بلوکــی را جــزو ابــواب جمعــی خــود کــرد و طوایــف دره شــوری و کشــکولی را
بــه جدایــی تحریــک نمــود 4.بــه ایــن ترتيــب اخــذ مالیــات قشــقایی عــاوه بــر ایــن
1
2
3
4
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کــه بــه تعویــق افتــاد کســری و معوقــه آن نیــز افزایــش پیــدا کــرد.
از جملــه اقدامــات حکومــت مرکــزی و حکومــت والیــت در تضعیــف
قــدرت قشــقاییها ایــن بــود کــه در یــک زمــان در میــان قشــقاییها دو ایلخــان
و دو ایل بیگــی ایجــاد می کــرد .حکومــت مرکــزی از ایلخــان قشــقایی (ســلطان
محمدخــان) و ایل بیگــی نصراله خــان حمایــت می کــرد و حکومــت والیتــی از
ایلخانــی داراب خــان و بــرادرزاده اش طرفــداري مي نمــود .بدیــن دلیــل ،بقايــای
مالیاتــی ایجــاد شــد و قشــقاییها میــان دو ایلخــان تقســیم شــدند.
ایلخانــان قشــقایی هــم سرنوشــتی بهتــر از قوام الملك هــا و مشــیرالملک ها
نداشــتند .سیاســت ناصرالدین شــاه در شــکل دهــی اتحادیــه ایــل خمســه از نفــوذ
قشــقایی ها کاســت .در اوایــل ســدة نوزدهــم قشــقاییهای سرســخت و قدرتمنــد،
اقتــدار قاجاريــه را در منطقــه فــارس در معــرض تهدیــد قــرار داده بودند .شــاه در این
ناحیــه فاقــد هــم پیمانــان دائمی برای ایجــاد موازنــه در برابر آنــان بود .بدیــن ترتیب
ناصرالدینشــاه بــرای خنثــی کــردن تهدیــد قشــقاییها ،ایــل خمســه را متشــکل از
پنــج ایــل مجــزا ،بــه وجــود آورد کــه همگــی از ســوی قشــقاییها احســاس خطــر
می کردنــد .ناصرالدین شــاه قــوام الملــک ،کالنتــر فــارس را کــه هیــچ نســبتی بــا
ایــن پنــج ایــل نداشــت بــه ســمت ایلخــان خمســه منصــوب کــرد .ناصرالدین شــاه
بــا تشــکیل ایــل خمســه بــه صــورت مؤثــری درخنثــی ســازی نفــوذ قشــقاییها و
ایجــاد موازنــه قــدرت ،موفــق عمــل کــرد.
نتیجهگیری
حــوزه اداری و سیاســی شــیراز ،مثلثــی بــود ســراپا تناقــص و تضــاد .حامیــان هــر
زاویــة مثلــث ،نگــران ســهم و موقعیــت اداری ،اجتماعــی و سیاســی خــود بودنــد
و هــر يــك در تخطئــه دیگــری میکوشــیدند .چــون کــه اگــر یــک ضلــع بــه
قــدرت میرســید ،اضــاع دیگــر بایــد خانــه نشــین می شــدند و ســهمی از قــدرت
و مدیریــت نداشــتند .هــر ضلعــی مصالــح شــهر را بــر اســاس منافــع خــود می دیــد
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و حامیــان خــود را داشــت.
در جوامعــی کــه هویت هــای اجتماعــی مختلــف وجــود دارد توانایــی دولــت
در مدیریــت و اجــرای کارویژه هایــش کاهــش می یابــد .جوامــع شــبکه ای و
تارماننــد دارای حاکمیت هــای متعددنــد و حاکمیت هــا را از ســوی خاندان هــای
قدرتمنــد مدیریــت می کننــد .خاندان هــای ديوانســاالر ،اقتــدار محلــی و قومــی
را درشــبکه ای از ســازمان های اجتماعــی در دســت داشــتند .خصلــت شــبکه ای ایــن
جوامــع باعــث می شــد تــا روابــط پیچیــده قــدرت میــان ایــن خاندان هــا بــا دولــت
و بــا یکدیگــر شــکل بگیــرد .در ایــن جوامــع ،گروه هــای متعــدد ،مانــع اعمــال
نظــارت مؤثــر دولــت می شــدند.
ناکامــی دولــت ناصــری در ایجــاد دیــوان ســاالری متمرکــز موجب شــد گروه های
محلــی و خاندان هــای بــزرگ اســتقالل خــود را حفــظ کننــد .تشــکیالت محلــی بــر
اســاس خاســتگاه های قومــی ،یکپارچگــی اجتماعــی را پــاره پــاره می کردند .شــواهد
موجــود دربــاره انتصــاب مقام هــای محلــی نشــان می دهــد ،همــه مــوارد بــر اســاس
نوعــی تشــکیالت محلــی صــورت می گرفــت .در اغلــب مــوارد ،دولــت مرکــزی بــر
آن هــا فقــط نظــارت می کــرد و اداره آن هــا نيــز از طریــق بــده بســتان بــا حکمرانان
محلــی ،صــورت می گرفــت .در کنــار عمــال دولتــی (شــاهزادگان) ،گروه هــای
قدرتمنــد -متشــکل از خاندان هــای شــیرازي نيــز  در اداره امــور نقــش داشــتند.
در ایــن دوره بــه ســبب کنــدی ارتباطــات و نیــز دیوان ســاالری ضعیــف ،قــدرت
بــه خاندان هــای بــزرگ و متنفذیــن محلــی واگــذار شــد .بدینترتیــب موروثــی
بــودن مناصــب اداری خاندان هــای دیوان ســاالر شــیراز بــرای آنــان اعتبــار و
قــدرت هــم در میــان مــردم و هــم نــزد شــاه ایجــاد کــرده بــود .شــاه فقــط آن هــا را
تأییــد می کــرد زیــرا بــر مــردم منطقــه نفــوذ داشــتند .ورود دســتاوردهای تمدنــی
جدیــد غــرب موجــب پدیــد آمــدن دگرگونی هایــی در نظــام اداری ســنتی گردیــد
و آن را بــا چالشــی جــدی روبــرو ســاخت .چالــش نظــام اداری ســنتی بــا نهادهــای
اداری جدیــد در عصــر ناصــری ،تأثیــرات قابــل تأملــی نیــز بــر ایــن خاندان هــای
دیوان ســاالر گــذارد .اگرچــه بهره گیــری از ایــن دســتاوردها هــر چــه بيشــتر بــه

www.noormags.ir

مطالعات تاریخ اسالم ،سال هفتم ،شماره  ،23زمستان 93

288

قدرتمنــد شــدن آن هــا کمــک کــرد ،بــه همــان میــزان نيــز از قــدرت آن هــا
کاســت و بــه مــرور باعــث ضعــف و ســقوط آنــان شــد.
منابع و مآخذ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـابرلینــگ ،پی یــر( ،)1383کوچ نشــینان قشــقایی فــارس ،ترجمــة فرهــاد طیبی پــور،
تهــران :نشــر پژوهــش.
ـاعتمــاد الســلطنه ،محمدحســن خان( ،)1377روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه ،بــا مقدمــه
و فهــارس ایــرج افشــار ،تهــران[ :بی جــا].
ـامداد ،حسن[بیتا] ،شیراز درگذشته و حال ،شیراز :اتحادیه مطبوعاتی فارس.
ـبامداد ،مهدی( ،)1371شرح حال رجال ایران قرون  ،14 ،13 ،12تهران :زوار.
ـبهــروزی ،علی نقی[بیتــا] ،بناهــای تاریخــی و آثــار هنــری جلگــه شــیراز ،تهــران :وزارت
فرهنــگ وهنــر ،ادارة کل موزههــا و حفــظ بناهــای تاریخــی.
ـحســینی خورموجــی ،محمدجعفــر( ،)1363حقایــق االخبــار ناصــری ،بــه کوشــش خدیــو
جــم ،تهــران :نشــر نــی.
ـحســینی فســایی ،میرزاحســن( ،)1367فارســنامه ناصــری ،تصحیــح و تحشــیه منصــور
رســتگار فســایی2 ،ج ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر.
ـ[ -----بیتا] ،تاريخ فارسنامه ناصري2 ،ج ،تهران :سنايي.
ـروزنامــه دولــت علیــه ايــران( ،)1370تهــران ،بــاز چــاپ کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی
ایــران ،تهــران.
ـسدیدالســلطنه ،محمدعلی خــان( ،)1362یادداشــت های سدیدالســلطنه ،تصحیــح و تحشــیة
احمــد اقتــداری ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
ـســعیدی ســیرجانی ،علی اکبـــر( ،)1387وقایــع اتفاقیــه ،مجموعـــــه گزارش هــای
خفیه نویســان انگلیســی در والیــات جنوبــی ایــران از ســال  1322-1291قمــری ،تهــران:
ذهــن آویــز.
ـفرصت شــیرازی ،محمدنصیــر( ،)1377آثــار عجــم ،تصحیــح و تحشــیة منصــور رســتگار
فســایی ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر .
ـکــرزون ،جــورج ناتانیــل( ،)1349ایــران و قضیــه ایــران ،ترجمــة غالمرضــا وحیــد
مازندرانــی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
ـمارتین ،ونسا( ،)1389دوران قاجار ،ترجمة افسانه منفرد ،تهران :کتاب آمه.
ـملکــم ،ســرجان[بیتا] ،تاریــخ ایــران ،ترجمــة میــرزا حیــرت ،ج ،2تهــران :انتشــارات
ســعيدي.
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ـ ـنظام الســلطنه ،حســین خان( ،)1361خاطــرات و اســناد نظــام الســلطنه مافــی ،بــه کوشــش
م .مافــی ،م .اتحادیــه ،تهــران :نشــر تاریــخ ایــران.
ـ ـهدایت ،رضاقلیخان[بیتا] ،روضة الصفای ناصری ،ج ،10تهران[ :بینا].

www.noormags.ir

