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 چکیده

ة ادار که بودند فارس ایالت در اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار یهاگروه از همواره دیوانی، و محلی نخبگان
 تاریخی رویدادهای واکاوی و تحلیل ،روازاین ؛داشت بستگی کنشگران این عملکرد به فارس حکمرانی

 خاندان. است ایالت این در ثرؤم عناصر دیگر با نخبگان این روابط تبیین و شناخت مستلزم ارس،ف
 محلی نخبگان این ازجملة فارس، وزارت منصب در( ق1293 -1240) قرنینیم حضور با مشیرالملک

 اجتماعی یاتح در خاندان این تأثیرگذار نفوذ بهباتوجه. نداشتدی فراوان اعتبار و قدرت ثروت، که بودند
 این کنشگری به تاریخی، منابع از استفاده با و تحلیلی -توصیفی روش با جستار این در فارس، سیاسی
 آرایش بهباتوجهکه  دهدمی نشان پژوهش این هاییافته .شودمی پرداخته فارس حکمرانی در خاندان

 قدرت، منابع بر تکیه با ملکمشیرال خاندان فارس، ایالت در قدرت تمرکز و توزیع و سیاسی نیروهای
 نخبگان دیگر با رقابت و تعامل به خود...(  معنوی و عمومی شخصی، طبقاتی،) منافع به دستیابی برای

 ورای در آنها اقتصادی -اجتماعی هایفعالیت. پرداختند الملکقوام و قشقایی یهاخاندان ویژهبه محلی
 اطالعات ،پژوهش از حاصل نتایج همچنین. داشت جایگاهشان ارتقأ در مؤثری نقش سیاسی عملکرد
 خانابوالحسن میرزا آن فرد مشهورترین ویژهبه خاندان، این عملکرد و ورود چگونگی از دقیقی

 .دهدمی ارائه( ق1303 -1226) مشیرالملک
 

 .قوام خاندان قشقایی، خاندان مشیرالملک، خاندان محلی، نخبگان فارس، قاجار، هاي کلیدي:واژه

                                                           
 ranjbar@shirazu.ac.ir                                                                   .  رایانامة نویسندة مسئول:*



  (ق 1293 - 1177) مشیرالملک خاندان: پژوهينمونه فارس؛ حکمراني در محلي نخبگان کنشگري /60

 قدمهم .1

ای گونههای تاریخی فارس بهدی محلی در وقایع و رویداهاخاندانکنشگری نخبگان و 

خانـدان  .محور تلقی کردخاندان توانمیکه بخش اعظم این رویدادها را  است
 و دیوانی تشکیالت در تأثیرگذار و سرشناس یهاخاندانجمله این از ،مشـیرالملک

در بین  ق(1262-1177)خان مشیرالملک محمدعلی میرزاقاجار بود.  ةدور سیاسی فارس
به  ق(1303 -1226)خان مشیرالملک لحسنمیرزا ابوافرزندش  ق و1262-1243 هایسال

و به اذعان  ندداشتعهده منصب وزارت فارس را برق( 1293-1262) سال 29مدت 

ی هایفرصت از استفاده با خاندان این اعضای .بودند برخوردار چشمگیر نفوذی از نمعاصرا
 نقش ،دادهلیاقت و کیاست خود را بروز ها گذاشت، که حوادث روزگار در پیش روی آن

 به ا،نهآ حاکمیت حکمرانان فارس نیز که دوام. ندکرد اءایففارس  حوادث دری مهم

 برای رفعاز اعضای این خاندان  ،بستگی داشتکارآمد  یو دیوان اداری تشکیالت

خاندان مشیرالملک  فراوان تاهمیّ بهباتوجه کردند. استفاده ودخ دیوانی نیازهای و مشکالت

 ،استه شدانجام ن آنها بارةدر مستقلیتاکنون پژوهش سبب اینکه و به در تاریخ فارس
این  به گوییپاسخ یپ در ،جایگاه این خاندان و نقش بررسی هدف با پژوهش این

 ؟ندکمرانی فارس داشتح در جایگاهی نقش و چه مشیرالملک خاندان :هاستپرسش
 گیری آنها چه بود ؟ ثر در قدرتمؤعوامل و منابع 

 فعاالنهدر دو عرصه ، پژوهشزمانی مورد  ةدر باز خاندان مشیرالملک رسدنظرمیبه

به همکاری با ، پیوندها و منافع مشترک ةواسطهسویی باز  آنها ؛بودند آفریننقش
های با خاندان رقابت به ضاتیتعار ةواسطبه ،گردی سوی از و همسو نخبگان دیگر و انحکمران

با تکیه بر اعضای این خاندان  و همچنینند الملک پرداختهمسو چون قشقایی و قوامغیر
 ،...دیوانی، منابع مالی گسترده، روابط و تعامالت نزدیک با قدرت سیاسی حاکم  ةسابق

واحد اصلی این پژوهش  هکازآنجا .یدنداجتماعی خویش را ارتقاء بخشجایگاه سیاسی و 

توجه به  کهاست  یادآوری قابل ،قاجار است ةمحلی فارس در دور وی نخبگان سیاس
 اندیشمندان و بودهمطرح  تاریخ و علوم انسانی ةگرایی از دیرباز در حوزنخبه خبگان ون

 انآنبارة در نیز هاییبندیدسته ،نخبگان هایویژگی و هامولفة به پرداختن ضمن متعددی
نیز ضروریست  نکته این ذکر .(523 -363 :1383 میلز، ؛116 :1381 باتومور، :ر.ک) اندداده انجام
ای اجتماعی عواملی مانند ثروت، خانواده یا پیوندهدر ایران،  ویژهبهتاریخ  در طیکه 

را این عناوین ه شایستگی وجهیچکه بهرا برای اشخاصی  عنوان نخبگیست توانمی
که  افرادی است نخبگان، در پژوهش حاضر منظور از ،حالاینبارمغان آورد. به ا ،نداشتند
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های و در سازمان ای برخوردار بودنداز موقعیت برجسته ،های متفاوتبه علل و انگیزه
 قدرت که ثمراتی از و بر عهده داشتند ایکنندهمختلف سیاسی و اجتماعی نقش تعیین

 و کنشگری کنشدر این پژوهش همچنین . بودند مندبهره ،آوردمی همراه بهو نفوذ 
 بهباتوجهیی هستند که هاگروهکنشگران افراد و و  ،است آگاهی که متضمنست ا عملی

و فعاالنه دست به عمل آگاهانه  ،ها و وسایل تحقق آن اهدافاهداف، انتظارات، ارزش
 .(32-22: 1385؛ چلبی، 23-22: 1367؛ کرامبی، 31: 1376روشه، ) زنندمی

 

 ي فارسساالرديوانگیري خاندان مشیرالملک در روند قدرت .2
که گیری از سنن اداری گذشته شکل گرفت با بهره، قاجار ةدور در فارس یساالردیوان

شاهزادگان . گرفتقرارمی )فرمانفرما(عنوان حکمران بهای همـواره شـاهزادهس آن أدر ر
ولیعهد  ،خانفتحعلی. عهده داشتندبرفارس را  حکومتاز سال مدت صد  قاجاری

 ،الدولهمیرزا نصرتفیروز ؛شاهفرزند فتحعلی ،میرزا فرمانفرماعلیحسین ؛محمدخانآقا
و مسعودمیرزا ظل ؛شاهعموی ناصرالدین ،میرزا معتمدالدولهفرهاد ؛برادر محمدشاه

از  یکوچک رشما تنهاترین حکمرانان فارس و از برجسته ؛ناصرالدین شاهفرزند  ،السلطان
 ةدر این باز .(981-979 :1377فرصت شیرازی،) حکمران فارس بودندشاهزادگان فهرست 

ه ازجمل ؛به حکومت رسیدندشاهزاده نیز حکمرانان غیر ،شاهزادگان حاکمدر کنار  ،زمانی
خان مقدم ، حسین(خواربارفروش)الدوله خان امینمحمدحسین ،خان کالنترحاج ابراهیم

، (خانه عدلیهامیر دیوان) خان معتمدالملکیحیی، میرزا(باشی محمدشاهدانآجو)ای مراغه
-هانتصاب این افراد ب . (981-979: همان) خان والی بودندخان قزوینی و قاسمنبیمیرزا
بهتر  نیز به این دلیل بود کهو بود ای فارس ها با شرایط محلی و منطقهآشنایی آن ةواسط

سلطنتی رفت مقام شبهانتظار نمیآنها از و البته  کردندمی از وابستگان دربار شاه عمل
 .ندکنرا حفظ حکمران 

 رانیابت وی  بالفاصله پس از فرمانفرما، وزیر ،فارس دیوانیمراتب در ساختار و سلسله
 در ایالتمانند وزیر از نفوذ و اقتدار بی ،روایناز ؛داشتبرعهده حکمرانیدر امور 

در اختیار خاندان مشیرالملک  عمدتاًوزارت فارس  منصب ،ین دورهدر ا .دار بودبرخورد

 ،این خاندان اطالعات دقیقی در دست نیست ةخاستگاه اولیاز  .پیوست( )جدول بود
: 1368) داند که بعدها به فارس آمدندالسلطان اجداد آنها را از سبزوار میظلچند هر

علی مشیرالملک را میرزا ابراهیم مستوفی مدپدر میرزامح ،ناصری ةفارسناملف مؤ. (322
 .(2/1069: 1367)فسایی،  این خاندان در دیوان استیفاء دارد ةکه نشان از سابقنامد می
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مناصب باالی  در احرازنخستین فرد این خاندان  ،ق( 1177-1262 ) محمدعلیمیرزا
ق 1206 سال در ،با مهارتی که در نوشتن خطوط شکسته و سیاق دفتری داشت ،دیوانی

خان به یمابراه ءبا ارتقا. بیگلربیگی فارس برگزیده شد ،خان کالنتربه دبیری ابراهیم
حکمران بروجرد،  ،کالنتر پسر دوم ،خانمحمدعلی، وزیر اسداهللصدراعظمی ایران، میرزا

محمدعلی خان، میرزااسداهلل برکناری با چندی از پس. (1069 :همان) شد عربستان و لرستان
میرزا حسینعلیق 1243در  . (2/1069: 1367)فسایی،  دشدار فارس س دفتر و سررشتهرئی

به وزارت  خان نوری، او رازکیبا عزل محمد ،حکمران فارسق( 1250-1214)فرمانفرما 

از طرف  ق(1245)در همین ایام  .(460 :1371بامداد، و  1/739 :1367 )فسایی، فارس گماشت
بعد از  .(1/741: 1367)فسایی،  را دریافت کرد «یرالملکیمش»شاه قاجار لقب فتحعلی

به حکومت فارس  )برادر محمدشاه قاجار( میرزامیرزا فرمانفرما، فیروزسقوط حسینعلی
فارس به وی  ةولی ریاست دفترخان شد، تیب، مشیرالملک از وزارت برکنارتررسید. بدین

 ،الدوله در فارسمرانی نظامبا حک ق1260در .(1/767 :1367)فسایی،  گردید واگذار

خان مشیرالملک محمدعلیمیرزا .بار به وزارت انتخاب شدل برای آخرینمشیرالملک اوّ
 .(2/1070: همان) دشو در قبرستان درب سلم مدفون  ق درگذشت1262سرانجام در 

 .ندماندجایقاسم بهخان و میرزاابوالحسنفرزندش ل دو از مشیرالملک اوّ
-1252های در سال ترین فرد این خاندانمحوریو  فرزند ارشد ،خانابوالحسنمیرزا

اما  ،مجرد گماشته شدبلوک خفر و سیمکان و رامالیات(  )گیرندهق به ضابطی 1254

والی  ،خانبه نزد معتمدالدوله منوچهر کردبدهکاری به دیوان حکومت، او را مجبور 
بعد از فوت پدرش به  ق1262در و ا . (322: 1367السلطان، ظل) کند عزیمت کرمانشاهان

 مشیرالملک .(2/1070: 1367)فسایی،  و وزارت و لقب مشیرالملکی رسید منصب پیشکاری
 ،معتمدالدوله ق1293در اینکه تا گرفت عهدهرب را وزارت منصب بارچندین ق1293 تا دوم

  .(323 :1367السلطان، )ظل کردعزل او را از وزارت  ،حکمران فارس
 

   هاي قدرت خاندان مشیرالملکو ريشه منابع .3

از یک منظر ناشی از ارتباطات  فارس خاندان مشیرالملک درسیاسی  ةبرجست جایگاه

این خاندان، به دنبال وصلت حکمرانان فارس بود.  با حکومت مرکزی و آنها ةگسترد
فارس میرزا فرمانفرما، حکمران بالمنازع علیحسین خان مشیرالملک با دخترابوالحسن

: 1367، السلطانظل)تر ساخت خود را به مرکز سیاسی ایالت نزدیک ،شاه فتحعلی ةدر دور

سی، مشیرالملک دوم از جانب گذشته از این ازدواج سیا .(1/754: 1367؛ فسایی، 322
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 پدربزرگ میرزاصدرالدین .(2/933 :1367 )فسایی، بود پیوند در دربار با نیز خانصدرالدینمیرزا
: همان)ا به ازدواج خود درآورد ر  ق(1250-1214)میرزا  دختر حسینعلی ق1235خان در 

: همان) مشیرالملک بود ةتنها نبیر ،خانصدرالدینفرزند میرزا، خانمحمدعلی. (1/742

ارتباط شاه  داماد این خاندان نیز با فتحعلیو شیخ کهگیلویه  ،سعیدحاجی محمد .(935
با حاجی ، در دیدار از بهبهان ،ن حکمرانی فارسشاه در زماداشت. فتحعلینزدیکی 

  «.او را به شیراز آورد.. ،.چون او را الیق مصاحبت خود دید.».و کرد سعید مالقات محمد
او درآمد و بعد از چند سال  ل به ازدواجدر شیراز خواهر مشیرالملک اوّ .(2/951: همان)

 . برگزیده شد شاهیفرزند فتحعل ،میرزاعنوان معلم حسینعلیعید بهسمحمد
اجتماعی  های سیاسی وبه نقشبیشتر منزلت و جایگاه خاندان مشیرالملک  چندهر

قدرت آنها گذشته از ارتباط با خاندان سلطنتی به تملک  ،حالاینبا ،آنان بستگی داشت
طبق روال متداول این دوره که  این خاندان .مرتبط بودمقدار امالکشان نیز اراضی و 

کنترل قانونی و مالی بر ساکنان و  بودند گرفتهعنوان واحد مالکیت درنظربه راها روستا

ع و لواحق شرعی از جمیع تواب. ..»با  هاییروستا، (293-290: 1362تون، ب)لم داشتندآن 
و شرب و مشارب و ارضی و صحاری و ادبار و اشجار و تالل و مزارع و  ممار و مداخل
 .(10004834مشیرالملک، ش ةنام)وقف در اختیار داشتند « ...و جداول و انهار مراتع و مرابض

 ؛ندداشت )خفرک(امالک زیادی در قسمت جنوبی سیوند  خصوصهبخاندان مشیرالملک 
ای از منابع او را سبب در پارهبود و بدیننیز  لای که خاستگاه مشیرالملک اوّطقهمن

آباد و دشت بال و زنگی .»..ها زمیناین  ةازجمل .اندنامیده «محمدعلی خفرکیمیرزا»
ای، لیرک، و باغ و اراضی شوره ...آباد واقعات در خفرک مرودشت شیراز مزارعات فتح

 سلطان) بودند «...باال شهر واقعه در خفر شیراز ةقری.و.. آبادرحمت، لردی، نقش رستم

خان نابوالحسمیرزادر سندی که بعد از فوت  .(10004834ش، الملکو معدل حاجیهال
را شامل تمامی منافع و مداخل امالک و مزارع عمده میراث او  ،مشیرالملک تنظیم شده

باد در بلوک مرودشت شیراز ذکر آباد و میمون آآباد، رفیعآباد و مزارع نجمحاجی ةقری
است الحاجیه تقسیم شده بیگم سلطانآغا و آغابیحاجیه بی ،دخترانشمیان که کند می

که در  بودنددارانی زمینحقیقت این خاندان جزو آن دسته از  در. (1268A52 ش ،قوامی)
در نزدیکی آنها  .ندشدمیب محسوب ینوعی اربابان غاو بهکردند روستاها زندگی نمی

.. دکاکین .چند بازار  .مسجد.. ..».مشتمل بر  مسجد بردی هوایوخوش آب ةناحی شیراز

.. .ها متراکمی از باغ ةتود»..ن جایی که در آ ؛در اختیار داشتند ..«های رعیتیخانه و
 .«..شهر ةخانمیوه و .ق ..ییال...»در واقع   و (304: 1381براون، ) ..«چندین میل گسترده
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.. برای تفریح به .عیاش و خوشگذران شیراز  ةسکن ...»که  (317 :1367، السلطانظل) دبو
 .(340: 1336ساکس، ) رفتندمی «...باغات آن 

الملک دامادش معدل ،مشیرالملک خانابوالحسنامیرز درگذشت از بعد که اینامهوقف در
گونه شرح داده شده های او بدیناموال و دارایی ،کردند دخترش تنظیم ،و سلطان حاجیه

بازار متصله به سرای مذکور  با جمیع توابع و... ...»سرای گلشن در شهر شیراز  .1 :است
وات حجریه و خشیبیه انی و انبار و داالن و بهاربند و طویله و ادو حجرات فوقانی و تحت

متصله به سرای گلشن و اسکروخانه ( خانهخیاط) اسکروخانه. 2؛ «...منصوبهمنصوبه و غیر

او  یاهیک از دکاناسامی هر .(10004834 ش ،الملکو معدل حاجیهال)سلطاندرب دروازه 
یک ( فروشیعلوفهعالفی ) ،باب دو (پزیلهکرواسی ) ،باب یکبقالی : شرح است دینب

حناسایی یک  ،خبازی یک باب ،قنادی یک باب، قصابی یک باب ،خانه یک بابقهوه ،باب
 .یک باب( گیریروغنعصارخانه ) ،باب

اینکه در این دوره فروش مناصب بسیار رایج و واگذاری  به باتوجهاین ثروت خاندانی 

برای آنها در  ،(566: 1362مالکوم،  ؛94 :1347)کرزن،  بود «یمیدادن تقد»تابع قانون کلی  آنها
 کارگشا بود.، دآوردن منصب وزارت بودندستمقابل رقیبانی که مترصد به

 

 مناسبات حکومتي و ايالتي . 4
حکومت مرکزی و  میانارتباطی  ةواقع حلق در در منصب وزارت ،خاندان مشیرالملک

در ای یندهنما ،های خودظ این ارتباط و پیگیری خواستهحف برایآنها  .بودند مرکز ایالت
عنوان الملک، بهاحمدخان ضیاء میرزاحاجىها در بیشتر این سال گزیدند.مرکز برمی

: 1367)فسایی،  داشتعهدهاین مسئولیت را بر ،خان مشیرالملکابوالحسن ،نایب عمویش

 نواحیدر میان ایاالت و را  مدترین درآیشعد از آذربایجان بب ایالت فارس .(1072/ 2
کلی  و اوایل قرن بیستم درآمد قرن نوزدهم در اواخرکه تاجایی ؛داشتمختلف ایران 

 :1384، زادهجمال) بوداستانها  ةدرصد درآمد هم13 ن در حدودمیلیون قرا شش ،فارس

الی ایالت امور مدادن به نظمة آنها وظیف ترینکه مهمان مشیرالملک خاند ،رواز این ؛(123
با  و اختالفاتشان ارتباطات اعظم بخش و کردندمی ایفاء زمینه این در ایبرجسته نقش ،بود

 کنشگران ق1288 درچنانچه . گرفتمرکز و کنشگران محلی در همین حوزه شکل می
پرداخت به موقع مالیات و عدمدوم  های مشیرالملکگزارشی از سوء استفادهمحلی 
ی دربارة او اعمال بیشتر گیریسختکردند درخواست ارسال و به مرکز حکومت فارس 
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بارها اعضای این خاندان را  نیز حکومت مرکزی. (2955/295ش  سند مشیرالملک،)شود 
 .(51و 48، 25: 1362، وقایع اتفاقیه) امور  مالیاتی احضار کرد برای

وقعیت م ،داشتن منصب وزارت و تکیه بر تمکن مالی خوددستاین خاندان با در
حکمرانان  با منافع تضاد مواقع در صاًمخصو و داشتند ایالت سیاسی امور در پیشبرد برتری
لملک دوم مقارن با حکمرانی مشیراجمله از .جستندمی بهره خوبیهب هاابزار این از ،فارس
خشم  «هزار تفاوت عمل فارس 75»پیشنهاد مالیات  بامیرزا معتمدالدوله فرهاد

 ،اللسطان بر فارس نیزدر زمان حکمرانی ظل .(109: همان) رانگیختمعتمدالدوله را ب

تفاوت اقامت او در اصفهان، مشیرالملک دوم ضمن قبول پرداخت مبلغ گزافی  بهباتوجه
 ةنمایند)الدوله با صاحب دیوان خان صارمابوالفتح کرد و مالیات فارس، درخواست عمل

 .(177: همان) جایگزین شود (حکمران 
 السلطانظل ةگفت به ؛بود مرکزی حکومت با همیشگی همراهی خاندان این سیاست البته

 ؛ همچون(323 -322: 1367 ،السلطانظل) بودند راهنمای حکومتو طرفدار یشه همآنها 

خان عبداهللموافقت ضمنی که شاه میرزا فرمانفرما بعد از مرگ فتحعلیشورش حسینعلی
معروف اصفهان  مجتهد ،شفتی باقرسیدمحمد حاجی و شاهفتحعلی وزیر آخرین ،الدولهینام

 با .(Davies, 1987: 144 و 157/ 10: 1339هدایت، ؛ 1/761: 1367 )فسایی، داشتدربر نیزرا 
جانب حکومت مرکزی  ،بود فرمانفرما وثوق مورد تشدّبه مشیرالملک علیمحمدمیرزا اینکه

ه رسل و رسایل او ب. »..مراه ساخت گروهی از مردم فارس را نیز با خود ه را برگزید و

 « ..شاهی نان خود را در تنور تزویر و حیله پخته بود.طهران رفته و در دولت محمد
او را  ،میرزاحسینعلی ةنواد ،میرزاقلیرضا ،همین رفتار ةواسطهب .(41: 1346رضاقلی میرزا، 

 .(110همان:) داندمی «لباس تلبیس چون ابلیسه ب»
حتی در چندین مورد به ، نشیب زیادی داشتنان فارس فرازوا با حکمرااما ارتباط آنه
مشیرالملک ، الدولههرخان معتمدچمنوهای سنگین مالی آنها انجامید. حبس و جریمه

از تصدی امور  ،به علت دخالت در امور حکمرانی و وزارت ق1251-1250اول را در 
 السلطنه نیزحسام مرادمیرزا .(2/1070: 1367)فسایی،  نشین کرددیوانی برکنار و خانه

 ،(1/828)همان: «نمود الملکمشیر از مخالفتى ماماستش چون» ق1275 در را دوم مشیرالملک
در  . تهران کرد ةروان و گرفت او از خیانت ةجریم به تومان هزار معادل هیجده و زندانی

 در فارس آنها رتقد که دادند نشانسابق،  مقام ها با بازگشت بهدو مورد مشیرالملکهر

به مشیرالملک اول با انتخاب حکمران جدید  ،الدولهنظام. داردی مستحکم هایریشه
در همین  .(2/1070: همان)داد ت حکمرانی فارس قراردر کانون سیاسرا  او باز زارت،و
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 را فارس وزارت امور تمامی ،از تهران با فراخوانی مشیرالملک دومنیز  السلطنهحساممورد 

که طوریهب ؛پیوندی محکم میان آنها به وجود آمد ،و از این زمان گذاشت او تیاراخ در

: همان) کرد العنانمطلقاو را در فارس السلطنه حکمرانی مجدد حسامق 1282در 

بزرگان شیراز، حاکم فارس را به رعایت حال مشیرالملک و  یکی ازدر سندی نیز  .(1/828
ش سند )مشیرالملک، کند نفوذش در منطقه توصیه می احتیاط در برخورد با او به لحاظ

 .پیوست( 2و  1ویر ش ا)تص (296000965
حکمرانان فارس در مقابل قدرت مشیرالملک صحه گاه بر ضعف  این دورهمنابع  البته

که با تسلط  دهدمیرا موردتوجه قرار نکتهاین  ناصری ةفارسنام مؤلف ؛گذارندمی
 ک شیرازی بر تمام بلوکات و ایالت، حکمرانان فارس چونخان مشیرالملابوالحسنمیرزا

.. .» ناچاربه ،نداشتند یآگاهی درست و تسلطو معامالت دیوانی  ملکیبر نظم امورات 
گذرانیدند. می (49-2/848 :1367 فسایی،) ..«. سیاستبی را ریاستی و حراستبی را مملکتی

که اما ازآنجا ،رساندندحکومت مرکزی می با اینکه اقدامات مشیرالملک را پنهانی بهآنها 

به  .»..حکمران  ،گذاشتخود حاکم می ةعهدی و نظارت بر این اقدامات را برشاه رسیدگ
-2/848: )هماننمودذه را به وقت دیگر حواله میاصل، این مواخپاره ای از مالحظات بی

ود نگاهی منفی به خ ةفارس نیز با نظر به تجرب ةبارحکمران چندین ،السلطانظل .(49
وزیر مالیه و  اسماً ..». گوید:دربارة مشیرالملک می شت. اوخان مشیرالملک داابوالحسن

سی سال  .».. .بود ..«.کنتراش و حاکم عزلحاکم و حاکم ولی رسماً ،...دار رشتهسر

کارش این بود و حکام از ضعف نفسی که داشته و اطمینانی که به عمل خود نداشتند، 
، السلطانظل) «... بودم خودم آنها از یکی کهچنان آمدند،برنمی او رفع و دفع درصدد وقتهیچ

با مرگ مشیرالملک  السلطانظلهمین نگرش منفی بود که  ةواسطهب. (322-324 :1367
حبیبخود، میرزا وزیر به را مشیرالملکی مقام ،وی خاندان در ذکور فرزند فقدان بهباتوجه ،دوم
  .(659: 1367، السلطانظل؛ 205: 1362)وقایع اتفاقیه،  کرد منتقل الملکبنان خاناهلل

 

 خاندان مشیرالملکاجتماعي و اقتصادي  هايکنش .5

در صفحات جنوبی فارس کـه و گسترش تجارت  وآمدرفت تسهیل برای این خاندان

متعددی را انجام اقدامات های آبـاد بـود، های مناسـب و منزلگاهآن وجـود جاده ةالزمـ
ترین شهرهای این حوزه اهمیت عنوان مهمو بندرعباس بهبوشـهر در این دوره  .دادند
عنوان به بوشهر ویژهبه .(Kinneir, 1813: 201 و 72-71/ 2: 1386)موریه،  ندداشتای ویژه

 ,Ouseley) داشـت مطلوبـی تجـاری موقعیـت فارسخلیج تجـاری بنـدر ترینبزرگ
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کانون ، داشتن در مسیر تجاری بوشهرقرار ةواسطهشیراز نیز ب .(183.185.192 :1819
به  ،شدمیوارد بوشهر و بنادر دیگر  به و هر کاالیی که شدمیشناخته تجارت جنوب 

اکثر تجار ایرانی در  .(111: 1373)یوشیدا، یافت شیراز و از آنجا به یزد و اصفهان انتقال می
 عمده اقالم کرزنلرد ةبه گفت. (Buckingham,1829: 152-53) شتنداین شهر نماینده دا

 شکر ،پشمی آلمان و اتریش، قند مارسی ةپارچنخی منچستر،  ةپارچ تی عبارت ازوارد
های ورقه ،ریشتا و آلمان ظروف و قاشق و چنگال فرانسه و ،موریس ةخام جاوه و جزیر

 :1347) بودو شمع آمستردام  ،مسی انگلستان و هلند، چای هند و سیالن و جاوه و چین

، نخی گلدار( ة)پارچ تر شامل چیتبیشرا واردات از هندوستان سرجان ملکم نیز  . (2/122
ی گیاهی، گالب، داروها و صادرات بندر بوشهر راد، آهن، انواع فلزات پنبه، شکر، قن

 لملکمشیرا تجاری مسیر این امتداد در .).(Malcolm, 1827: 35 کندگزارش میخشکبار 
کاروان»و خان زنیان مشهور به  «دژ برازجان»سراهای برازجان مشهور به دوم کاروان

تصویر )( 593: 1377فرصت شیرازی،  و 33-32: 1362سدیدالسلطنه، ) را ساخت «سرای مشیری

خان زنیان و چندین  ةدالکــی، پل رودخان ةهمچنین بــه دســتور او پـل رودخان .(3ش 
که رونـق مسـیر تجـاری شـیراز و بوشـهر را از این مناطق فراهم  شد ساختهپل دیگر 

اقتصـادی  مراکز .(4 ش )تصویر (334 :1336 ساکس، و 592 :1377 شیرازی، فرصت) کرد
و بـازار مشـیر  (سـرای مشـیر) سـرای گلشـنمشـیرالملک در شـیراز نیز شـامل کاروان

  .(825 و 823: 1362 )فرصت شیرازی، بود

 ق1246در  کهچنان ؛توجه جدی این خاندان بودمورد ،و امنیت در این مناطق ثبات
ن دشتستانی خوانی و فارس حکمران فرزند ،الدولهحسام میرزاتیمور سوی از بوشهر غارت با

با پشتیبانی از  )اول( مشیرالملک ،دریابیگى بوشهر ،خانالرسولدر مخالفت با شیخ عبد
داندن نقش تأثیرگذاری در بازگر ،مجازات مسببان برایرما دریابیگی و همراهی با فرمانف

این اقدامات  واسطةبه .(447-1/746: 1367 )فسایی، وفصل موضوع داشتثبات و حل

هایی کـه از تجـار رفـاه اقتصـادی و درآمـد حکومـت از محـل مالیات ،مشیرالملک
و پسرش  لملک اول()مشیرامحمدعلی میرزا کــرد، افزایــش یافــت.دریافــت می

دیگری نیز  ةالمنفعسیسات عامأرفاه عمومی مردم ت برای )مشیرالملک دوم(ابوالحسن میرزا
بناهای مذهبی این خاندان  ةجملو حسـینیة مشـیر ازمســجد مشــیرالملک  .کردند بنا
ساخت چندین مسجد، آب انبار،  .(5 )تصویر ش (758-2/757: 1377)فرصت شیرازی،  بود

های متعددی چون جنـت، حـوض، ویژه باغهو ب سرا، تیمچه و سرا در بازارکاروانحمام، 
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اضافه خاندان در فارس  را باید به خدمات اجتماعی و اقتصادی این ... درکـی و خنــدق
 .(7، 6ویر ش اتص) (864 و 859، 838: همان) .کرد

. اردوجود د دومهایی نیز از اجحافات کارگزاران مشیرالملک در این دوره گزارش
بستگی زیادی نفوذ آنها در قدرت  ةاز مشیرالملک و کارگزارانش به دامنشکایت میزان 
السلطنه حکمرانی حسام در رشاقتدا زمان در او به مردمی اعتراضات اوج کهچنان ؛داشت

تیول خود داشت و در دیگر  ،ردیدر شیراز نزاعی دائمی با ساکنان مسجد بَاو  بود.
های مختلف برای رساندن اعتراض خود استفاده معترضانش از ابزار نیز مناطق فارس

ه کچنان .ندگرفتمیوسیعی از مردم عادی و حاکم را دربرکه طیف اضیانی نار ؛کردندمی
حکمران  ،السلطنهنزد حسام اعتنایی مشیرالملک و حاکم آنجااز بی مردم بندرعباس

عباس نیز حاکم بندر ،خان بندرعباسیداحمدر همین مورد حاجی .فارس شکایت کردند
به حکومت  اًمستقیم کرد قصد ،توجه بودچون مشیرالملک به عرایض و ادعاهای او بی

شولی و  ،رعایای اردکان بعضی نیز چون. (27 -26: 1362)وقایع اتفاقیه،  کند شکایتمرکزی 

و کارگزارش از اقدامات او  خواهیو وکیل به تظلمدر مسجد نو  ینینشبا بستقالتی 
  .(29: همان) محمد پرداختندمیرزا

شاه برای شنیدن شکایات مردم دایر ناصرالدینکه  «عدالت»های موسوم به صندوق
در  .(126: 1324)مستوفی،  مشیرالملک بود ازهای اظهار نارضایتی افراد از ابزار نیز ،کرد

؛ 1/846 :1367 فسایی،) ه شدگذاشتکارشیراز در مسجد وکیل  عدالتصندوق  ق1291

عدالت در فارس  یهامشیرالملک از اساس با استقرار صندوق .(13: 1362، وقایع اتفاقیه
تاجایی ؛(13: 1362، وقایع اتفاقیه) دانستمی اسباب اختالل کار حکومتمخالف بود و آن را 

مور بر سر آن و خواندن أماستقرار صندوق عدالت با اقداماتی چون گذاشتن  از که بعد
 .(18 :همان) کارشکنی کرد در اجرای آنجات و جلوگیری از شکایت مردمی ضهعری

این  ةضیاز قضا اولین عر .شدمیبه تهران فرستاده  هفته هر این صندوقهای عریضه

جمله دیگر از .(13: همان)  از مشیرالملک بود العلماءاشرف هب امسم ییمالصندوق شکایت 
 به خاطر رزان شیراز و باغداران مسجد بردیاوکشهای این صندوق دادخواست عریضه

 منبع آب این مناطق بود که در نزدیکی خندق قدیمی شیرازایجاد چندین قنات 
 سبب ،فروشیآب و ی جدیدهابا حفر این قناتکارگزاران مشیرالملک  شد ومحسوب می

ز بررسی السلطنه بعد احکومت مرکزی حسامبا فشار  .ندشده بودرع امز ها وخرابی باغ

وقایع اتفاقیه،  و 1/846: 1367)فسایی، کنندپر  را های مشیرالملکقنات داد دستور ،موضوع

دار بود و به مسجد بردی با مشیرالملک ادامه لبته اختالفات کشاورزانا . (25،28: 1362
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مشیرالملک  ،های بعددر سال ،روایناز ؛(30-29: 1362)وقایع اتفاقیه ،  این فقره ختم نشد
در  ،حسین رئیس، ریش سفیدشانبا تطمیع حاجی محمد کاهش اعتراضات آنها، برای

در حکومت  .(32: همان) کند کنترل راداشت معترضان پوشش ضابطی قصرالدشت سعی 
در دیگر  ،محمدمیرزا ،و کارگزارشمالیاتی مشیرالملک  فاتاجحا السلطنه گزارشحسام

با شکایات پیاپی مردم فارس  .(22و  18 :همان) به مرکز ایالت رسید مناطق فارس نیز
 .(25: همان)، اما قضیه را فیصله داد شد مشیرالملک به تهران نیز احضار

کردند مین میأت آنها شبیه حقوق رسمی حاکمان را با وجوهیفارس  بزرگانچه اگر

مورین أنیچه حدود مبُ ةشیو وبود  مشخصها مالیاتو از طرفی  (23-121: 1365 مصدق،)
حرص و .. .»، حالاینبا کرد،میلیات را معین و افراد را از اجحاف محصلین مصون ما

خواستند و آنها یعنی اضافه بر مالیات می ،ها تفاوت عملالحکومهطمع حکام که از نائب
 ،آنها هم بر کدخدایان دهات تحمیل بیشتری بکنند باشی وهم ناگزیر بودند بر بلوک

 .«.. اجحاف و تعدی حکمفرما بود ،جای نظم و ترتیبه را از عمل انداخته و بممیزی 

حقوق  ةعدم تسعیر و برنیامدن از عهد واسطةبه.. .» مردم روایناز ؛(139 :1324)مستوفی، 
 .(54-53: 1367)سفرنامه از جنوب ایران،  .ناراضی بودند .«.. ی پراکندهدیوان

هایی زمین ،داشتند در فارسنفوذی که  بهباتوجهمشیرالملک خاندان  ،گذشته از این
 «سختویه» ةمزرعمشهور آن تصرف  ةکه خالی از دعاوی هم نبود. نمون شدندرا متصرف 
حسن فسایی سرگذشت که میرزا بود منصوری ةاز موقوفات مدرس «سختان»مشهور به 

ر مقایسه با البته فسایی هم د ؛شرح داده است ناصری ةفارسنامطور مفصل در آن را به
 ةمزرعبارة خود در که چنان ؛داردرا نگه می مشیرالملک جانب احترام معارض دیگر افراد

 الملکن براى احترام مشیرتادر این مدت، سخنى از سخ. ».. کند:سختان اذعان می
 :داردپنهان نمی از اونیز  راهرچند ناراحتی خود  .(1055/ 2: 1367)فسایی،  ..«. نتوانستم

این  ةالشریعه با نگارندجناب اگرچه به تفتین و تشطین حاجى شیخ حسین ناظمآن »..
ها را در خدمت آن ةتابى فرمود و دشمنانم را پناهیده، دعاوى باطلکج ناصرى ةفارسنام

م را عاطل و باطل گذاشت و به این ادیوانیان در لباس حق جلوه داد و اسناد شرعی
الشریعه ر آن باب گناهى نمود، امید که بر گردن ناظماگر د ...وسیله زیان دنیایی دیدم 

 .(1071/ 2: 1367)فسایی،  ..«. باشد که بر گردن او دین چنین بسیار است

 . کنندرا به فسایی واگذار می او مزرعه سختویه ةورث، بعد از مرگ مشیرالملک 

، حتی که بزرگان ای بودمشیرالملک در فارس تا اندازهاعتبار  ،حالاینبا .(1055: همان)
احمدخان، میرزاجمله ؛ ازگذاشتندبه عهده او می بعد از مرگرا نیز  تولیت امالک خود
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خان مشیرالملک ابوالحسن ةعهدقف ثلث اموال خود تولیت آن را بربا وطبق سندی 
 .(21939/297 شسند  ،مشیرالملک) گذاشت

 

  محليهاي بتپیوندها و رقا. 6
فارس، آنها به گسترش پیوند و  ایالت سیاسی ةبدن ها درگیری مشیرالملکقدرت با 

عنصر کلیدی  ،منافع مشترک متنفذ و مقامات محلی پرداختند. یهاخاندانرقابت با 
به الملک بیشترین نزدیکی را خاندان معدل .ی محلی بودهاخانداندیگر همکاری آنها با 

به  ،فارس ةن عمداز مالکا ،لالملک اوّهادی معدلخاندان مشیرالملک داشت. میرزا
د. شملقب  «الملکمعدل»شاه به درخواست مشیرالملک از طرف دربار ناصرالدین

بعد از مرگ او تمام مناصب و القاب پدرش را که الملک فرزند معدل ،محمدخانمیرزا
کرد. ازدواج حاجیه بیگم سلطان، آغاخان مشیرالملکبوالحسنبا دختر میرزا ،شد صاحب

و مواجب  شدندمی های رسمی مذهبی که از سوی حکومت برگزیدهمدر میان مقا
بیشترین تعامل را با ، خان مشیرالملکابوالحسنمیرزا، (Warning,1973:74) گرفتندمی

کردند. اقامه می وکیل مسجد در را شیراز ةجمعنماز که خاندانی ؛داشت جمعهامام خاندان
و .( ق1191) عبدالنبی شیخ ،گرفتدراختیار را نمازجمعه امامت که خاندان این فرد یننخست

و شیخ  (.ق1229) ه شیخ مفیداش شیخ محمد مشهور بفرزند و نواده ،جانشینان او
تراب شیخ ابو این نزدیکی واسطةبه .(86 -985/ 2: 1367، فسایی) بودند (.ق1272)تراب ابو

تقسیم اموال و  داد واش قرارنامهرا وصی شرعی وصیت خانابوالحسنمیرزاجمعه، امام
آباد، ده، عباسباال مزارع شامل امالک این گرفت. انجام دوم مشیرالملک نظارت با او، امالک
 ةزرد، مزرعکمر ةآباد، بلوک جره، بلوک رامجرد، اراضی واقع در کازرون، قریحسین

سر چاهک  ةآباد، محمدآباد، امالک واقع در بلوک مرودشت و مزرعجالل ةمشهون، مزرع
 برای ،ز پیوندهای محلیگذشته ا این خاندان. (14130A3 ، شعلوی) در بلوک رامجرد بود

در حکمرانی فارس متنفذ ی هاخانداندیگر به رقابت سخت با  ،افرسیدن به اهد
 الملک بود.با دو خاندان قشقایی و قوام آنهابیشترین رقابت  ،در این میانکه پرداخت 

 

 خاندان مشیرالملک و خاندان قشقايي  .6-1 

بت رقا هابا آنبودند که خاندان مشیرالملک فارس ی متنفذ هاخاندان جملهها ازقشقایی 
ترین واحد عنوان رئیس مهمتدریج خود را بهبه ر،قاجا ة. این خاندان در دورکردمی

 عالوه ن،ترین فرد این خاندامحوری، خان قشقایینشین فارس مطرح ساخت. جانیکوچ

 از نیز ق1234 در و دست یافت «بیگیایل »لقب قشقایی به ایل موروثی حکومت بر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
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در  خان قشقاییجانی کرد. با درگذشت دریافت «ایلخانی»لقب، شاهفتحعلی سوی
 بیگ قشقاییایل و ایلخان ترتیببه ،خانقلیمرتضی و خانمحمدعلی فرزندانش، ،ق1239

میرزا خان با ازدواج با دختر حسینعلیمحمدعلی .(1103-1/1101: 1367 ،)فسایی شدند
 .(727 :همان) ساخت به حکمران فارس نزدیکپیش ازبیشخود را  ق1241در  ،فرمانفرما

اما  ،در این دوره ابعاد و کیفیت روابط خاندان مشیرالملک و قشقایی متغیر بود
ی از رقابت و کشمکش در بین آنها حکمرما وّجهای مرتبط مجموع در بیشتر حوزهدر

های اختالفی دو خاندان، جمله زمینهاز. ساز این رفتار بودبود که عوامل گوناگونی سبب

گونه نزدیکی و همهر ،از این منظر. ها به اتحاد با رقبای مشیرالملک بودییگرایش قشقا
گرایی خاندان قشقایی با دیگر رقبا، خطری بالقوه برای نفوذ و قدرت خاندان مشیرالملک 

نظر حکمرانی فارس را زیر ةصحن ،آنها با هوشیاری کامل ،روایناز ؛رفتمیشماربه
نسجام و هماهنگی و از احذف  را این خطرکردند میداشتند و از طرق گوناگون سعی 

 و ایلخان قشقایی که ق1247در  ،اساس همین نگرشبر. ندکنجلوگیری بین رقبا 

برادر ایلخان ، خانمحمدقلی) سیاسی ازدواجی با (دیروز سرسخت رقیبان) الملکقوام اکبرخانعلی

اختالفات  داشتند  سعی (با دختر ایلخان الملکفرزند قوام ،خانعلیمیرزا فتحالملک و با دختر قوام
مشیرالملک این حرکت رقبا را  ،شوند نزدیک به همبیشتر  دهند و کاهشبین خود را 

ها، ز سردی روابط فرمانفرما و قشقاییو با آگاهی ا کرد با خود تعبیر «وفاق برای نفاق»
ولیعهد  گسیختگی از نواب فرمانفرما و پیوستگی به حضرتاتحاد دو خاندان را 

 فرمانفرما، ایلخان قشقایی را دستگیر و باغرو ازاین؛ جلوه داد میرزاالسلطنه عباسنایب
اعتراضی به کرمان  یها نیز در حرکتقشقاییدر شیراز مصادره کرد. را  (ارم)این خاندان 
-شدن قشقاییمشیرالملک در این حادثه به درگیرتحریکات  .(48-747همان: )کوچ کردند 

. قاجار منجر شدولیعهد  ،میرزامیرزا فرمانفرما و عباسرقابت حسینعلییدان ها در م
 ومیرزا، با استقبال گرم از ایل قشقایی والی کرمان و داماد عباس، میرزا الملوکسیف

خاندان قشقایی قد از شاه به حمایت تمامای به فتحعلیمیرزا با نوشتن نامهعباس
شاه با برکناری فتحعلی فرمانفرما بنا به دستوراختالفات  گرفتنبا باال چندهرپرداختند. 
 .(51-1/749فسایی:  و 5: 1383اوبرلینگ، )  ها را جلب کردرضایت قشقایی ،مشیرالملک

 . گرایی رقبا را حفظ کردندهماندان مشیرالملک همچنان سیاست ضدخ ،حالاینبا
گسترش نفوذ  برایها رالملکاقدامات مشی ،های برخورد این دو خانداناز دیگر زمینه

خاندان  .ی فارس بودساالردیواننشین در چارچوب ریاست خود در مناطق عشایر
نیچه، کام فیروز، چار بُ : شش ناحیه،بلوک پانزده وسیعی متشکل از ةمنطققشقایی 
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آباد، میمند، افرز، مور، فراشبند، محال اربعه، فیروزفا اردکان، کازرون، خشت، جاره،
 ةبه پشتوان آنها .(92: 1375)دمورینی،  داشتندرا دراختیارهور میالتی و کاکان خنجی، ما

های بارها خان و داشتند خود در بسیارزیادی مرکزگریزاز ظرفیت ،عشایری و ایلی هاینیرو
خان شدن سهراببا کشتهدر همین دوره . ندکردخاندان مشیرالملک مخالفت  باایل 

برادر و  ،خانداراب بینفصلی از روابط خصمانه  ،لک دومقشقایی در اثر تحریک مشیرالم
)وقایع  و مشیراالملک دوم شکل گرفت ،خان در درون ایلمقتدرترین فرد بعد از سهراب

خان و امتناع او از حضور در شیراز، که با نافرمانی دارابتاآنجا .(16: 1362اتفاقیه، 

کس دیناری پول به هر. »..که  سفیدان ایالت قشقایی را تهدید کردمشیرالملک ریش
چند تحریم اقتصادی او کاری از هر .(36: همان) ..«. کنماو را نسق می ،خان بدهدداراب

جلب حمایت حکومت  برایخان تنگ شد که چنان بر دارابفضا آن تاًاما نهای ،پیش نبرد
بر  ملک نیزخان در حمایت از مشیرالمرکزی به تهران رفت. شکایت فرمانفرما علیه داراب

خان دوباره به با حمایت سپهساالر، داراب درنهایت، .(38: همان)وخامت کار او افزود 

های متعدد او با قاجار درگیری ةمنابع دور اساساما بر ،سیاست فارس بازگشت ةصحن
  .مشیرالملک دوم همچنان ادامه یافت

ید و کاهش تحد برایهای متنوعی خاندان مشیرالملک سیاست به همین منظور،
گسیختن و ازهمتجزیه  ها،ترین این سیاستمجمله مهاز ؛گرفتندکارهها بقدرت قشقایی

نظر قشقایی تحتاداره و سرپرستی ایل  شاهاز زمان فتحعلی. یکپارچگی ایلی آنها بود

تر توسط کالنتران، کیخایان و مراتب پایینبیگی و در سلسلهایل ،ایلخان و نایب وی
سفیدان ریش ،السلطانظل ةگرفت. به گفتها انجام میطوایف و تیرهسفیدان ریش

این  .(205: 1367) بودند نفرصد از بیشتر  ،گفتندمی «کیخا»و  «توشمال»که قشقایی را 
مشیرالملک  ،رویایناز داد.چگی و قدرت ایل را افزایش میرمراتبی یکپاساختار سلسله

دره شوری  ةکالنتر طایف ،قشقایی کیخای بابااجبا حدوم به ارتباط و اتحادی نانوشته 

خان علیقلی خواست خالفبر ق1291 در ،فارس حکمران ،السلطنهحسام که دکر مبادرت
 وقایع اتفاقیه،) شوری کرده بود درهة طایف کالنتری و ممسنی او را ضابط قشقایی بیگیایل

خان قلیو بعدها نجفبابا کیخا ختم نشد ن ایلی به حاجیاگزینش متحد .(10 :1362
سمت این به  ،خانپسر خداکرم ،خانکشکولی و محمدحسینکالنتر ایل  ،کشکولی

جمعی پدرش، در فرد اخیر را مشیرالملک با دادن ابواب .خاندان گرایش پیدا کردند

خاندان  بطروا از اعظمی بخش گونهبدین .(12: همان) بود دادهقرار ایل بیگی قشقایی مقابل
ایل قشقایی  درون در خاندان این مخالفان و متحدان درگیری به هاقشقایی و مشیرالملک
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خان، آمدن دارابکاربار رویچنان باال گرفت که با هرها بین دو گروه آندرگیری. گذشت
)وقایع ند شدمیمتحدان خاندان مشیرالملک از فارس خارج و به ایالت بختیاری ملحق 

 ی بهرادن به این اغتشاشات، ایل دره شودپایان برای اًایتنه .(92و  69-68: 1362اتفاقیه، 
خان کشکولی و قلیی و ایل کشکولی را به نجفرخان کیخای دره شوباباخود حاجی

 .(110: همان) شدخان واگذار مابقی ایل قشقایی به داراب
 ای در تشکیل شورایالبته پیش از این اتفاقات نیز خاندان مشیرالملک نقش برجسته

 خانسهراب و ایلخان ،اساس این شورابر .ایل قشقایی داشتند ضابطی ةارکتی ادارمش

لک جانب مشیرالم ،حتی در این مورد هم کردند، قبول قشقایی را ایالت نظم و مالیات
 این مالیات و دانست امستثن امر این از را شوری درهة طایف متحد خود را نگاه داشت و

 -10: همان) شدمی داده قشقایی کیخای باباحاج و لملکمشیرا به دیوان جداگانه طایفه

نشینی مشیرالملک دوم تا آن حد پیش رفت که ایل در دوران عزلت ةیزسیاست تج .(12
ایل قشقایی را طایفه به طایفه کیخایی  .».. :حکمران فارس دستور داد ،السلطانظل

، ایلخانی و ایل بیگی ندکیخا بگیرند، عمل به جزء بنمایمعین نمایند و تمسک از آن 
های تعویض مداوم ایلخانان و ایل بیگی .(190: 1362)وقایع اتفاقیه،  .«.. الزم نداشته باشد

جهت در ی راهکار دیگر ،رسیدن به این مناصب برایقشقایی و دمیدن در آتش رقابت 
ایی خان قشقنصراهلل میرزا، حاجیخان، نوذرقلی، علیخانکاهش قدرت آنها بود. داراب

 اد متعددی بودند که در این دوره به ریاست ایل قشقایی رسیدند. مشیرالملکجمله افراز

مالیاتی  درآمدهای از قسمتی بود ضمن کاهش قدرت ایل، درصدد اقدامات این با
 ةهم از ،متحد او، یشور دره ةکه طایفکند. ازآنجا مصادره خود نفع به را نیز بیگیایل

 ایلخان برای این مسئله هم ،بیشتری داشت مالیاتی درآمد و دبو ترها با بضاعتطایفه

نتیجه کشمکش بر سر در. (163: همان)داشت سزایی ب اهمیت مشیرالملک هم و قشقایی
 . های اختالفی دو خاندان بوداز دیگر زمینه ،درآمدهای مالیاتی

ان مشیرالملک خاند که شدمی پیدا هم مشترکی هایزمینه ،رهدو این در که نماند ناگفته
 ازجمله همکاری ایلخانی و مشیرالملک ؛دادها سوق میقشقایی همکاری بارا به سمت 

خان ایلخانی و لیقاتحاد محمد و ،فارس حکمران ،فرمانفرما میرزاحسینعلی برابر در لاوّ
 :1346 میرزا،قلی)رضا است شده گزارش السلطانظل ةنمایند ،الدولهقوام علیه دوم مشیرالملک

به سرکردگی قوام خمسه ایل از تشکیلهمچنین پس. (354-57: 1367، السلطانظل و 110

 تا نشان دادند تمایل قشقایی ایالت به مشیرالملک خاندان قدرتمند، رقیب دیگر ،الملک

د. در ادامه با نباش شیراز داشته در خمسه ایالت و قوام برابر در دفاعی و محافظتی سپر
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به دخالت  نشینی مشیرالملک نیزر زمان عزلتد ،الملکندان قوامگیری بیشتر خاقدرت
جمعی از ابواب جدایی به را یرشو دره و کشکولی طوایف و پرداخت قشقایی ایالت امور در

 اتفاقیه، )وقایع دکرجمعی خود شش بلوکی را جزو ابواب ةو حتی طایف خان تحریکداراب

مشیرالملک ؛ برانگیخت را هاقشقایی و مشیرالملک همکاری الملکقوام کار این .(201 :1362
 ،روایناز یکپارچه کند؛الملک افزون قوامدر مقابل قدرت روز را ایل قشقایی کردسعی 

 داماد مشیرالملک مجلسی دلمع حاجی فرزند ،اسداهللمیرزا ةخان در خانداراب با ایلخانی
جهت بدین. (190: همان) باشند تهنداش خصومتی هم با دیگر که شدند قسمهم و کردندبرقرار

 .عامل پیوند مقطعی دو خاندان مشیرالملک و قشقایی بود ،منافع مشترک
 

  الملکقوامخاندان مشیرالملک و خاندان مناسبات  .6-2

 ةپیشین خاندان مشیرالملک از و بود فارس ی پرنفوذ درهاخانداناز  ،الملکقوامخاندان  
ثر حاجی ؤم آن به قرن هشتم هجری و حضور ةبقسا داشت کهتری برجستهسیاسی 

اسحاق اینجو دربار شاه شیخ ابو این خاندان درجد بزرگ  ،حسن قوام شیرازیمیرزا
با پذیرش منصب  هاشم از اعضای این خاندان حاج نیز نادری ةدر دور .گشتمیباز

 خانابراهیم .(2/960 :1367 )فسایی، شد وارد دیوانی امور به ،شیراز هایمحله از نیمی کالنتری

 چه باگر گرفته شد.کارفارس به حکمرانی و کالنتری مقام در او ةبرجست فرزند ،اعتمادالدوله

قدرت  ةدایربه مدت کوتاهی از   آنان  ،قاجار ةابراهیم در اوایل دور حاج خاندان قمعوقلع
در  ،اعتمادالدولهپسر  ،اکبرمیرزاعلیگرفتن اما با قرار ،اداری و سیاسی فارس خارج شدند

 )عضدالدوله، ندبازگشت فارس سیاسی ةعرص به انهقدرتمند ،ق1266 در شیراز کالنتری منصب

همراه با  الملکقواملقب از این زمان  .(554و  553: 1384ای، کوهمره ؛235 و 73: 2535

 ،داکبر در چهار نسل به ارث برده شعلیفرزندان میرزا ةوسیلبعدها به منصب کالنتری که
  .(1/681: 1367 فسایی،) بدین خاندان تعلق گرفت

 اصلی ةکه وظیف را «بیگلربیگی »منصب کالنتر، منصب بر عالوه الملکقوام خاندان

حاجی قوام آلمانی  بروگش ةبه گفت .داشتعهدهبر ،دبو برای مردم کردن ارزاقفراهم آن 
چه آبادی در پار 104که وریطهب؛ بودهای دیگر ثروت زیادی اندوخته از این راه و راه

 نافع خوددر جهت مدر این منصب، و از ابزار کنترل لوطیان داشت  نقاط مختلف فارس
 منصبآنها  .(96 :1389 مارتین، و 43 :1378 دوروششوار، ؛2/479 :1367 بروگش،) کردمی استفاده

اکبر علیرزاعملی که می ؛گذاشتندمیاختیار دیگر خویشان وابسته نیز در را  بیگلربیگی
بیگلربیگی ایالت فارس به  ةضمیم منصب کالنتری را به وانجام  آن را ق1256در قوام 
 الملکقوامخاندان  و مشیرالملک خاندان اشتراکات .(970-2/960 :1367)فسایی، داد خود برادر
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خاستگاه  ،این دو خاندان بارةترین نکته درممه ؛گرفتمیدربر اهای گوناگونی رعرصه
 بود (خاندان قشقایی با خاستگاه ایلی و عشایری)به دیگر رقیبشان آنان نسبترک شهری مشت

مهم مناصب  تصاحبی فارس و ساالردیواندو خاندان در چارچوب اینکه هر و دیگر
نین باید به این نکته نبض سیاست حکمرانی فارس را در دست داشتند. همچ ،دیوانی

رشد  الملکقوامخاندان اداری دستگاه در  ،دوم دو مشیرالملک اول وهرکه  توجه داشت
این دو  ،حالاینبا .پیدا کردندبه ساختار اداری و سیاسی فارس راه یافتند و از درون آن 

تعارضاتی . یکدیگر شدندرقبای سیاسی جدی  ،فارس سیاسیسیر تحوالت  در، خاندان

منصبی  موقعیت ةاسطوبه گرفته از مسائل شخصی و گاهتئگاه نش ،رخ دادکه بینشان 
سعی در  ،هر دو خاندان برای بسط قدرت خود جهت کهبدین؛ که در اختیار داشتندبود 

 را بارها عملکرد قوام مشیرالملک کهچنان ؛دادن و حذف دیگری داشتندناکارآمد نشان
)وقایع اتفاقیه،  ال بردؤسزیر  صب شهری چون بیگلربیگی و کالنتریشهر و منا ةدر ادار

 بندقوام در زدو که زمانهر ؛ای از رقابت بین آنها حکمفرما بودچرخه ،روایناز .(30 :1362

 مشیرالملک در مقابل ،کردوزارت فراهم می ازرا  مشیرالملک برکناری ةزمین با والیان،

 هایپیشکش و هدایا دادن با و خود جمعیابواب تحریک و هاقشقایی با تبانی در ،هم

 .برگردد اداری جایگاه به خود تا ساختمی هموار والی و قوام عزل رایب را زمینه فراوان،
  .(755-1/754: 1367 فسایی،) شدمیدار منجر های ریشهها گاه به دشمنیاین رقابت

 ق1285در از ایالت فارس بود.  بخشییکی از منابع قدرت خاندان قوام تسلط بر 

.  مشیرالملک گرفتدراختیار را اینالو و بهارلو ایالت ،اول الملکقوام جانشین قوام محمدعلی
بر این ایالت را خان فسایی اکبرحکومت دامادش میرزاعلیزمینة  ،دوم در تقابل با قوام

 اًمجدد ،حکومت مرکزیارتباط با  طیرا واداشت  دوم الملکقوام عملی که؛ فراهم کرد
قدرت داشت همواره سعی  مشیرالملک ،حالاینباآورد. دستهرا ب طوایف ریاست بر این

ها وقوع شرایطی در . در همین سالدهدکاهش ایلی  ةدر حوز را الملکقوامخاندان 

ایجاد  برایحکومت قاجار  ؛در ایالت کمک کرد الملکقوامفارس به نفوذ بیشتر خاندان 
ایلی جدیدی  ةتحادیابا صدور فرمانی  ،هاقدرت در فارس و کاهش قدرت قشقایی ةموازن
 که ثروتمندی ایقبیله ةاتحادی ؛کردایجاد  الملکقوامبه رهبری خاندان  «خمسه»م به نا

مشتمل  این اتحادیه ،شوند تبدیل نظامو سواره مجهز یارتش به توانستندمی آن اعضای
خان محمدمیرزاعلی .(1580-2/1573 :همان) بود عرب و نفر ،اینالو باصری، بهارلو، ةطایف پنج بر

بعد از تشکیل ایل خمسه،  .(967 :همان) ستین رئیس ایل خمسه شد، نخالملکقوام
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گرفته شهری قرار اعیان یک آن أسر در که ایلی ةاتحادی این انسجامعدم بهباتوجه مشیرالملک
  .پرداختتحریک این ایالت به  الملکقوام نافرمانی ازدر جهت  ،بود

 

 نتیجه. 7
حوادث و تحوالت تاریخی دهی سامان دری تأثیرگذار نقش و سهمخاندان مشیرالملک 

توانمندی تشکیالتی و دیوانی این خاندان در کنار عواملی  .قاجار داشت ةدوردر فارس 
چون نزدیکی به حکومت مرکزی و روابط ویژه با حکمرانان فارس، تعامالت گسترده با 

آنها در  شدن جایگاهتربه برجسته تنفذ محلی، تمکن مالی و اقتصادیی مهاخانداندیگر 
قدرت  با مقارن ،دیوانی این خاندان مناصب تصدی ةدور .ایالت فارس کمک شایانی کرد

 ةای که فارس را به عرصمسئله ؛و قشقایی در حکمرانی فارس بود الملکقوامدو خاندان 
اعضای این  دهد کهاین بررسی نشان میکشمکش میان این سه خاندان تبدیل کرد. 

که در ایالت فارس  امور سیاسی، با پیوندهای محلی به رسیدگی ةخاندان در سای
 پایگاه اجتماعی و سیاسی خویش را ارتقاء بخشند مروربهکردند، توفیق یافتند تا برقرار

عنوان طوالنی به یزمانهای قدرت، این خاندان توانست مدتنشیبرغم فرازوبهکه جاییتا
از نشان  ،اوم حضور در منصب وزارتتد های قدرت در فارس باقی بماند.یکی از اهرم

 بهباتوجهکه پــس از مــرگ مشــیرالملک دوم  جایگاهی ؛ها داشتقدرت آن و کفایت
 این خاندان کاست. ، از قـدرت نداشـت برای تصاحب این سمت فرزنـد ذکـوری اینکه

 ..( اتفاقیه وقايع و ناصري فارسنامه براساس گاننگارند توسط شده تنظیم) فارس  در مشیرالملک خاندان وزارت هايسال

 مدت وزارت حکمران  فارس پادشاه وزارت

 میرزا محمد علی مشیرالملک
 فتحعلی شاه

 ه.ق(1250-1212)
 حسینعلی  میرزا فرمانفرما

 ه.ق(1251-1244)
 

-1262میرزا محمد علی مشیرالملک )
 ه.ق(1260

-1264ابوالحسن خان مشیرالملک )
 ه.ق(1262

 حمدشاهم
 ه.ق ( 1264-1250) 

حسین خان آجودانباشی )والی 
 به اضافه صاحب اختیاری(

 ه.ق(1260 -1264)

 سررشته داری  میرزا ابوالحسن خان
 ناصرالدین شاه

 ه.ق(1264-1313)
 فیروز میرزا نصرت الدوله

 
 ه.ق1269-1266

 
 ابوالحسن خان مشیرالملک

 ه.ق(1272-1275) یدالدوله  طهماسب میرزاؤم 

 ه.ق(1276-1277) مراد میرزا  حسام السلطنه  ابوالحسن خان مشیرالملک

 (ه.ق 1277-1279) طهماسب میرزا  مویدالدوله  ابوالحسن خان مشیرالملک

 (ه.ق 1282-1285) مراد میرزا  حسام السلطنه  ابوالحسن خان مشیرالملک

 ه.ق1291 -1292 مراد میرزا  حسام السلطنه  ابوالحسن خان مشیرالملک

 (ه.ق 1292 -1293) یحیی خان معتمد الملک  ابوالحسن خان مشیرالملک
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 نابعم
 .1383، شیرازه و پور، تهران، پژوهشفرهاد طیبی ة، ترجمکوچ نشینان قشقایی فارس وبرلینگ، پیر،

 .1381علیرضا طیب، تهران، شیرازه، ترجمة ، نخبگان و جامعهباتومور، تی بی، 

 .1371، زوار، ، تهران14، 13، 12قرون رجال ایران  حالشرح، بامداد، مهدی

 .1381،ریزمه، تهران ، ماهمانی صالحی عال ة، ترجمیک سال در میان ایرانیان، براون، ادوارد گرانویل
 .1367بچه، تهران، اطالعات، کرد ة، ترجمسفری به دربار سلطان صاحبقرانهینریش،  بروگش،

 .1384، تهران، سخن، ضاع اقتصادی ایراناو ،، گنج شایگانعلیزاده، محمدجمال
 . 1385، تهران، نی، تحلیل اجتماعی در فضای کنشچلبی، مسعود، 

 .1375، فر، دانشگاه تهرانجالل رفیع ة، ترجمعشایر فارس، دمورینی، ژ

 .1378مهران توکلی، تهران، نی،  ة، ترجمخاطرات سفر ایراندوروششوار، کنت ژولین، 

دانشگاه تهران، ، ی قاجاریفرمانفرما صغرورنده اآ، گردرضاقلی میرزا نایب االیاله ةسفرنام، میرزارضاقلی
 .1346، تهران

 .1376عبدالحسین نیک گهر، تهران، تبیان،  ة، ترجمجامعه شناسی تالکوت پارسونزروشه، گی، 
سین سعادت نوری، ح ةترجم ،سرپرسی ساکس یا ده هزار میل در ایران ةسفرنامساکس، سرپرسی، 

 .1366، سیناابن تهران،
سازمان میراث ، ، تصحیح احمد اقتداری، تهرانسدیدالسلطنه ةسفرنامخان، سدیدالسلطنه، محمدعلی

 .1362 ،فرهنگی کشور

داود، تهران، به تصحیح و اهتمام سیدعلی آل ،ه.ق1307-1256های لران در ساسفرنامه ازجنوب ای
 .1367،کبیرامیر
  .اداره اوقاف و امور خیریه فارس ،10004834ش  به نامه، وقفلکالممعدلالحاجیه و سلطان

 جم، تهران،خدیو، با اهتمام حسین )خاطرات مسعودی ( السلطانظلخاطرات  میرزا،، مسعودالسلطانظل
 .1367، اساطیر

  ، کتابخانه دانشگاه هاروارد،آرشیو دنیای زنان در عصر قاجار، 14130A3 ش سند به علوی، بدرالشریعه،
http://www.qajarwomen.org/fa. 

 .2535، بابک، ، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران، تاریخ عضدی، احمد میرزاعضدالدوله

 .1377، امیرکبیر ،تهران ،فسائی رستگار منصور ةتحشی و ، تصحیحعجم ، آثارنصیرشیرازی، محمد فرصت
 .1367، ، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران، امیرکبیرفارسنامه ناصری، حسن میرزافسایی، حاج
 کتابخانه دانشگاه هاروارد،، آرشیو دنیای زنان در عصر قاجار، 1268A52 شسند به دخت، قوامی، اعظم

 http://www.qajarwomen.org/fa. 

 .1367پخش، چاپتهران، حسن پویان،  ة، ترجم، فرهنگ جامعه شناسیدیگران و کرامبی، آبر
 .1347،ابن سینا تهران،علی جواهرکالم،  ة، ترجمایران ةایران و مسئل، ، لردکرزن

پور، تهران، مرکز نشر دخت حاجیان، تصحیح مهینتدبیر شاه و وزیر ةرسالالعابدین، ای، زینکوهمره
 .1384دانشگاهی، 

  .1362 ،علمی و فرهنگی، منوچهر امیری، تهرانة ، ترجمزارع در ایران مالک و ،، ا.ک.سونتبلم
 .1389افسانه منفرد، تهران، کتاب آمه،  ة، ترجمدوران قاجارمارتین، ونسا، 
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اسماعیل حیرت، به کوشش مرتضی سیفی فمی تفرشی و میرزا ة، ترجم، تاریخ ایرانجانمالکوم، سر
 .1362 ،فرهنگسراو  یساولیتهران، ن، تهرا ،راهیم زندپوراب

، علمیتهران، ، 1، جلد قاجاریه( ةشرح زندگانی من )تاریخ اجتماعی و اداری دور، مستوفی، عبداهلل
1324. 

 ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آرشیو ملی  ایران. 296000965مشیرالملک، سند به ش 
 ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آرشیو ملی ایران.21939/729ش سند به،                             
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آرشیو ملی ایران.، 2955/295ش به  سند،                             
 ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آرشیو ملی ایران.4834/1000، سند به شماره                           

 .1365، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، لمات دکتر محمد مصدقطرات و تأخامصدق، محمد، 
 .1386ابوالقاسم سری، تهران، توس،  ة، ترجم2لد ، ججیمز موریه ةسفرنام ،موریه، جیمز

 شناسی، تهران، فرهنگ مکتوب،بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب ةترجم، نخبگان قدرتمیلز، سی رایت، 
1383. 

، تحفه نیر: تاریخ مشروطیت در فارس همراه با نقل و تحلیل رخدادهای مهم رسولنیر شیرازی، عبدال
، شناسیشیرازی، شیراز، بنیاد فارسیوسف نیری ، با تصحیح و توضیح محمداجتماعی و فرهنگی

1382. 
تا  1291های خفیه نویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران از سال وقایع اتفاقیه )مجموعه گزارش

 .1362، ی سیرجانی، تهران، نوینبه کوشش سعید (،قمری1322

 .1339، پیروزی و خیام ی ورکزم، ، تهران 10لدج، الصفای ناصری ةروض خان،قلیدایت، رضاه
، زاده، مشهد، آستان قدس رضویهاشم رجب ة، ترجمیوشیدا ماساهارو سفرنامه ،ماساهارو یوشیدا،

1373. 
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