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Abstract

The city of Shiraz, in the Qajar era, although lost its
former importance, following the selection of
Tehran as the capital of Iran and Tabriz as the
crown prince residence. The Fars province as the
capital of Zand government and for its location as
the Crown Prince residence in early period of Qajar
domination as well as its closeness to the Persian
Gulf, was of great significance in this era. Fars had
special internal divisions and local organizational
structure in the Qajar era that in course of this
period changed. This paper, by using descriptiveanalytical method, intends to answer the following
questions: what were the most effective factors
involving in the changing of the territorial area of
the Fars state? and what type of political measures
did the government take to stabilize power of the
Qajar government in this state? In the reign of
Mohammad Shah, because of the Fars governor’s
rebellion,The central government reduced the power
of the rulers as well as Limiting the territory of Fars.
Central government used the state's traditional
powers such as the kalantar ‘the officer’, to balance
the power in this state.
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organization, the Fars state, Qajar.
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چکيده
 اگرچه به دنبال انتخاب تهران به عنوان پايتخت و در،در دوره قاجار
 شهر شیراز اهمیت سابق،پی آن تعیین تبريز به عنوان ولیعهدنشین
خود را از دست داد؛ ولی ايالت فارس به عنوان پايتخت زنديه و محل
استقرار ولیعهد در سالهاي آغازين حكومت قاجار و همچنین به علت
 در. داراي اهمیت فراوان بود،نزديكی به خلیج فارس در دوره قاجار
اين زمان اين ايالت از تقسیمات داخلی و همچنین ارکان حكومتی و
تشكیالتی مختص به خود برخوردار بود که در فراز و نشیب اين دوره
 با شروع حكومت محمدشاه و.تاريخی دچار تغییر و تحوالتی شد
شورش حاکم ايالت فارس سیاستهايی در جهت کاهش قدرت حكام
 در همین راستا.و همچنین تحديد قلمرو ايالت فارس اتخاذ گرديد
 همچون،حكومت مرکزي با استفاده از قدرتهاي سنتی اين ايالت
 اين مقاله با روش. موازنه قدرت را در اين ايالت برقرار کرد،کالنتر
 درصدد پاسخ به اين پرسش اصلی است که، تحلیلی-توصیفی
مهمترين عوامل مؤثر در تغییر حدود ايالت فارس و جايگاه آن در
تقسیمات کشوري دوره قاجار چه بود و حكومت قاجاريه به منظور
تثبیت قدرت در اين ايالت از چه تدابیري بهره جست؟
 ايالت، تشكیالت اداري، تقسیمات سیاسی:واژههای کليدی
. قاجار،فارس

. زهرا قالوند:* نویسنده مسئول
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مقدمه
فارس به عنوان يكی از مراکز مهم تمدن ايران زمین ،از
ديرباز داراي پیوندها و مناسبات خاصی با دولت مرکزي بود.
در دوره زنديه ،شیراز ،مرکز ايالت فارس ،به پايتختی انتخاب
شد .در دوران حكومت آقامحمدخان قاجار شیراز محل استقرار
ولیعهد بود و به دنبال انتخاب تبريز به عنوان ولیعهدنشین
توسط فتحعلیشاه قاجار از میزان اهمیت فارس کاسته شد؛
ولی همچنان اين ايالت به عنوان ايالتی بزرگ و ثروتمند و نیز
به عنوان بزرگترين ايالت همجوار با خلیح فارس ،داراي
اهمیت فراوان بود .موقعیت سیاسی  -جغرافیايی و
استراتژيكی ايالت فارس در مرزهاي جنوبی ايران ،وجود شیوه
سنتی اداره امور داخلی منطقه مزبور و همچنین وجود قبايل و
ايالتی که روزگاري متحد زنديه بودند ،موجب شد که
حاکمیت مرکزي به ادارة اين منطقه توجه خاصی داشته باشد.
در دوره سلطنت فتحعلیشاه ،وي بر اداره امور حكومت فارس
نظارت داشت و در پنج سال آخر حكومتش ،سه بار شخصاً در
امور داخلی فارس دخالت کرد .به دنبال درگذشت فتحعلیشاه،
شاهزاده حسینعلیمیرزا ،فرمانفرماي ايالت مزبور ،خود را
شاه خواند ولی اين شورش توسط محمدشاه قاجار سرکوب
شد .از دوره محمدشاه به بعد ،به خصوص در دوره حكومت
ناصرالدينشاه ،با توجه به سیاست تمرکز قدرت که حكومت
مرکزي در پیش گرفت؛ در شیوه اداره و همچنین قلمرو
جغرافیايی ايالت فارس تغییراتی ايجاد شد .در مورد ساختار
سیاسی ايالت فارس در دوره قاجار تاکنون تحقیق مستقلی
انجام نشده است .مهمترين منبع در مورد تاريخ ايالت
فارس کتاب فارسنامه ناصري ،نوشته میرزا حسن حسینی
فسايی است؛ اين کتاب جامعترين اثر در مورد تاريخ ايالت
فارس است که به تاريخ فارس به ترتیب سنوات تا سال
5011ق پرداخته است .در واقع کتاب مزبور نوعی تاريخ
اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی فارس ،به خصوص در عصر
قاجاريه میباشد .از جمله تحقیقات جديد نیز تاريخ خلیج
فارس و ممالک همجوار است که در فصل چهاردهم و
پانزدهم مسائل خلیج فارس در دوره قاحار مورد بررسی
فرار گرفته؛ اما تأکید اساسی نويسنده بر تاريخ سیاسی
خلیح فارس و جزاير و بنادر آن است و به ساختار سیاسی و
اداري ايالت فارس توجهی ندارد .در اين مقاله نخست به
بررسی جايگاه فارس در تقسیمات کشوري دوره قاجار

پرداخته و سپس ساختار تشكیالتی و اداري اين ايالت
بررسی میشود.
فارس در تقسيمات کشوری ایران در دوره قاجار
حكومتهاي تمرکزگرا ،براي تسهیل در اداره منطقه تحت
سلطه خود همواره به تقسیمات داخلی در قلمروشان اقدام
میکردند .سابقه تقسیمات کشوري در ايران به دوره
باستان و زمان داريوش هخامنشی بازمیگردد .در
تقسیمات کشوري ،عوامل جغرافیايی ،طبیعی ،انسانی،
میزان تسلط حكومتها بر قلمروشان و نظر و خواست
دولت مرکزي تأثیرگذارترين عوامل را تشكیل میدهد.
اگرچه اين تقسیمات در دورههاي مختلف دچار تغییراتی
شده اما عناصر ثابتی نیز بعضاً به دورههاي بعدي انتقال
يافته است .حكومت قاجار نیز از تقسیمات کشوري خاصی
برخوردار بود .طبق اين تقسیمبندي ،حكومت قاجار به
چندين ايالت و واليت تقسیم میشد .در تقسیمات پايینتر
نیز اين ايالت و واليتها به چندين بلوک ،شهر و قصبه
تقسیم میشد .اهمیت اياالت در اين دوره ،با عنايت به
وضعیت سیاسی ،جغرافیايی و اقتصادي آنها متفاوت بود و
فارس همواره يكی از بزرگترين ايالتهاي قلمرو قاجار به
شمار میرفت .يكی از داليل اهمیت فارس موقعیت
سیاسی آن بود :اين ايالت پايتخت حكومت پیشین کشور
به شمار میرفت؛ موقعیت جغرافیايی و استراتژيک فارس
در جوار خلیج فارس بر اهمیت آن میافزود؛ اين ايالت به
دلیل موقعیت جغرافیايی و استراتژيكی و دسترسی به
آبهاي آزاد در تمامی دوران قاجار مورد توجه دولت
انگلیس نیز بود .از ديگر داليل اهمیت فارس به عنوان
يكی از اياالت مرزي کشور ،ثروت سرشار آن بود که از
طريق همجواري با دريا و تجارت در خلیج فارس و سود
سرشار حاصل از تجارت فراهم میشد .اين مسئله موجبات
توجه دولت مرکزي به اين ايالت را فراهم میکرد .وسعت
فراوان و وضعیت اقلیمی اين ايالت نیز از ديگر عوامل
اهمیت آن بود .در اوايل دوره قاجار و مقارن حكومت
آقامحمدخان ايران شامل شانزده ايالت آذربايجان،
گرجستانات ،شیروانات ،گیالنات ،طبرستانات ،خراسان،
غزنین ،عراق عجم ،کردستان ،لرستان ،خوزستان ،فارس،

هوشنگ خسروبیگی ،زهرا قالوند :تقسیمات سیاسی و ساختار تشكیالتی ايالت فارس در دوره قاجار (5050-5451ق)

کرمان ،مكران ،زابلستان و سجستان میشد (خاوري
شیرازي .)51 /5 :5081 ،شهرهاي مهم ايالت فارس در
اين زمان ،شامل شیراز ،الر ،ابرقوه ،جهرم ،دارابجرد ،فسا،
نیريز ،کازرون ،مسقط ،بحرين ،بصره ،بندر بوشهر ،بندر
کنگان ،خارک و قشم میشد (همان) .در دوره فتحعلیشاه
تعداد اياالت در نتیجه جدايی بخشهايی از ايران توسط
روسها تغییر يافت و پس از انعقاد عهدنامه گلستان
(5448ق) ايران شامل نه ايالت آذربايجان ،گیالن و
مازندران ،عراق عجم ،فارس ،خوزستان ،لرستان ،کرمان و
خراسان میشد (دروويل .)514 :5031 ،ايالت فارس در اين
زمان دويست و پنجاه فرسنگ طول داشت و شهرهاي
مهم آن شامل شیراز ،جهرم ،يزد و فسا میشدند (همان).
در واقع پس از اعطاي حكومت به شاهزادگان قاجار ،در
دوره فتحعلیشاه قلمرو ايران به چهار رکن اصلی تقسیم
شد :شمال شرقی ايران يعنی خراسان ،شمال غربی يعنی
آذربايجان ،جنوب يعنی فارس و غرب ايران يعنی عراق
عرب ،کرمانشاهان و لرستان .حكومت اين چهار بخش
میان چهار فرزند ارشد فتحعلیشاه تقسیم شد .در اين میان
فارس تحت حكومت حسینعلیمیرزا درآمد (هدايت،
 .)3669 /9 :5081در زمان سلطنت محمدشاه ايران
مشتمل بر ده ايالت آذربايجان ،گیالن ،مازندران ،عراق
عجم ،فارس ،کرمان ،خراسان ،گرگان ،کردستان و
خوزستان بود (دوسرسی .)519-518 :5064 ،در
تقسیمبندي ايران در دوره ناصرالدين شاه ،فارس يكی از
اياالت مهم کشور با مرکزيت شیراز بود (کرزن/5 ،5081 ،
511؛ پوالک .)496 :5068 ،در سال  5498فارس جزء
اياالت و واليات تحت حكومت و فرمانفرمايی
ظلالسلطان درآمد (قاسمی.)015 /5 :5089 ،
ایالت فارس و تقسيمات داخلی آن در دوره قاجار
در دوره قاجار مملكت فارس شامل قلمرويی گسترده
میشد که حد شمالی آن به باغمیشه ،جنوبی بحر عمان و
خلیج فارس ،مشرق قريه قطروي توابع نیريز و مغرب به
رامهرمز محدود میشد (خورموجی .)63 :5081 ،از دوره
محمدشاه به بعد در حدود حكومت فارس تغییراتی رخ داد.
در سال 5418ق بلوک رامهرمز و بلوک فالحی از بندر
هنديان تا محمره از مملكت فارس جدا شد و ضمیمه
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نواحی عربستان و شوشتر شده و تحت حكومت
منوچهرخان معتمدالدوله درآمد (حسینی فسايی/5 :5084 ،
 .)385اين روند در دوره ناصرالدينشاه ادامه يافت و در
سال 5483ق نواحی بندر بوشهر و دشتی و دشتستان از
مملكت فارس جدا و عمیدالملک احمدخان نوايی به
حكومت آن نواحی منصوب شد (همان .)841 :در خصوص
وضعیت بنادر در دوره قاحاريه نیز در ابتداي حكومت قاجار،
همچون دورههاي قبل ،ضابطی سواحل بنادر عباسی ،لنگه
و بوشهر به يک شخص که معموالً از رؤساي قبايل عرب
بود ،اجاره داده میشد ولی شیوخ مزبور از لحاظ اداري تابع
حكام فارس بودند .در دوره سلطنت فتحعلیشاه ،حكومت
بندرعباس و جزاير عمان به سلطان بن احمد ،امام مسقط،
واگذارشد .وي در ازاء آن ،شش میلیون تومان به حكومت
قاجار پرداخت کرد .حسینعلیمیرزا فرمانفرما و امام مسقط
نیز معاهدهاي با هم منعقد کردند که طی آن مجدداً امتیاز
وصول عوارض گمرکی بندرعباس به امام مسقط واگذار
شد و قرار شد نمايندهاي از سوي وي ،با عنوان شابندر يا
رئیس گمرک ،در بندرعباس اقامت کند؛ لیكن برقراري
نظم و امنیت در منطقه بر عهده خان بستكی ،حاکم
بستک و جهانگیريه باشد (بنیعباسیان بستكی:5009 ،
 .)595-589حكومت لنگه نیز به شیوخ جواسم و حكومت
بوشهر به شیوخ آل مذکور اجاره داده میشد و آنان در
حوزه تحت اجاره خود اختیارات تامی داشتند؛ ولی از لحاظ
سیاسی تابعیت ايران را در قراردادهاي خود میپذيرفتند
(وثوقی.)136 :5081 ،
در زمان حكومت حسینعلیمیرزا در فارس حاکم
بحرين نیز خود را تابعه ايران خواند .در اواسط سال 5451
ق .سید سلطان  ،امام مسقط ،به بهانه وصول مالیات به
بحرين حمله کرد .شیخ سلطان بن محمد خلیفه ،حاکم
بحرين با زيرکی خود را دست نشانده ايران خواند و حتی
براي دفع وي به حسینعلیمیرزا پیغام داد که حاضر است
خراج عقب افتاده را به شیراز ارسال نمايد؛ از اين رو
حسینعلیمیرزا حكومت شیخ سلطان را در بحرين از
سوي دولت ايران دانست و سید سلطان محمد مجبور شد
بدون اخذ نتیجه از بحرين عقبنشینی کند (حسینی
فسايی310 /5 :5084 ،؛ سپهر .)416 /5 :5033 ،در دوره
ناصرالدينشاه همچنین حكامی از سوي حكومت مرکزي
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براي مناطق بندرعباس و بوشهر گسیل گرديد و به شیوه
حاکمیت غیرمستقیم بر مناطق مزبور پايان داده شد
(حسینی فسايی .)819 ، 815 /5 :5084 ،بدين ترتیب
حكومت سواحل شمالی خلیج فارس تحت نفوذ حكام
فارس درآمد؛ ولی به دنبال ايجاد «حكومت بنادر و جزاير»
توسط امینالسلطان ،جزاير شمالی خلیح فارس از تحت
نظارت حكام فارس جدا و مستقل شد .شرح واقعه از اين
قرار بود که امینالسلطان اول که از جمله نزديكان و
مشاوران ناصرالدينشاه بود؛ بعد از انتصاب به سمت
رياست دربار اعظم و خزانه گمرک متوجه شد که عايدات
گمرکی که از بنادر و سواحل خلیج فارس به دست میآيد،
بسیار کم است؛ بنابراين در صدد احیاي گمرکات براي
دولت برآمد و با ناصرالدينشاه مشورت نموده و سعدالملک
برادر نظامالسلطنه مافی را مأمور امور گمرکی فارس و
بنادر نمود و شرح وظايف و محدوده اختیارات حاکم جديد
را مشخص کرد (نظامالسلطنه مافی.)599 /5 :5064 ،
ساختار جديد به نام «حكومت بنادر و جزاير» خوانده
میشد (همان) .اعتمادالسلطنه از اين سازمان به نام
«بنادرات جنوب» نام میبرد (اعتمادالسلطنه/5 :5060 ،
 .)143اين اقدامات پس از وفات امینالسلطان ،در سال
5011ق ،متوقف نشد و فرزندش میرزاعلیاصغرخان اتابک
اعظم تشكیالت اداري حكومت بنادر و جزاير را رسماً
اعالم کرد و محمدحسنخان سعدالملک در رأس آن قرار
گرفت (سعیدي سیرجانی .)014 :5064 ،در اين میان
حكمرانی بنادر ،به دلیل موقعیت سیاسی و تجاري منطقه
اهمیت بسیاري داشت؛ زيرا حكمران بنادر که ابتدا از حاکم
فارس اطاعت و زير نظر وي انجام وظیفه میکرد ،به
تدريج بر اثر رخدادهاي سیاسی -نظامی و ضرورت
اقتصادي و تجاري ،بر قدرت و قلمرو حكمرانیاش افزود.
منصب دريابیگی از مقامهاي رسمی به شمار میرفت و
دريابیگی حكومت بنادر جنوب را بر عهده داشت .به دلیل
رسیدگی به مسائل تجاري ،حل و فصل دعاوي داخلی و
خارجی و اداره گمرکات بنادر از اهمیت خاص برخوردار بود
(مجموعه اسناد مرکز اسناد و کتابخانه ملی ،به شماره
 .)491/0015حكمران يا دريابیگی تا دوره مظفرالدينشاه
رياست دريايی و نظارت بر کشتیهاي دولتی را نیز بر
عهده داشت (همان )659 :و در طول سال نیز موظف بود

که براي رسیدگی به امور ديگر بنادر ،برحسب ضرورت ،به
آن مناطق برود و همچنین دريابیگی انتصاب قائممقام
براي خود ،مسئولیت انتصاب و يا عزل کالنتر و کدخدا را
نیز بر عهده داشت (کاکس19 :5033 ،؛ دشتی:5081 ،
.)38
ساختار تشکيالتی ایالت فارس

در ساختار تشكیالتی و اداري اياالت ،کارگزارانی چندگانه
به اداره امور میپرداختند .حاکم در رأس هرم سیاسی در
اياالت و واليات قرار میگرفت .اين شخص از سوي شاه،
به عنوان مهمترين رکن در ساختار سیاسی و اداري اياالت
و واليات ،براي مدت زمانی معین به کار گمارده میشد .در
سلسله مراتب بعدي تشكیالت ايالتی ،وزير و کالنتر قرار
داشتند .اين مقامهاي چندگانه در اداره ايالت فارس در اين
دوره جايگاه و وظايف ويژهاي داشتند که در اين قسمت
مورد بررسی قرار میگیرد:
 -حکام ایالت

در اوايل دوره قاجار ،گذشته از اياالتی که تحت حكومت
افرادي از خاندان قاجار قرار داشتند ،تعدادي از اياالت نیز
تحت نظارت حكام سابقی که تابعیت و حمايت خود را از
قاجار اعالم کرده بودند ،به حیات سیاسی خود ادامه دادند؛
اما به دنبال تحكیم قدرت قاجاريه در دوره حكومت
فتحعلیشاه و به ويژه بعد از جنگهاي ايران و روس ،روند
«قاجاري کردن» حكومت آغاز گشت (فريزر.)81 :5061 ،
برطبق اين سنت ،افرادي که براي حكومت بر مناطق و
اياالتی که به لحاظ سیاسی و اقتصادي يا قرار گرفتن در
منطقه خاص مرزي در نظر شاه و دربار اهمیت بیشتري
داشت ،بايد جزء عناصر اصلی و بازيگران درجه اول قدرت
باشند .به اين دلیل عموماً شاهزادگان درجه اول قاجار
براي اين امور انتخاب میشدند .حكومت اياالت مهمی
چون خراسان ،آذربايجان ،اصفهان ،فارس به شاهزادگان
درجه اول خاندان حكومتی اعطا میشد (دروويل:5031 ،
 .)414اين رويكرد در زمان فتحعلیشاه ،با تأثیرپذيري از
چند عامل ،به گونهاي متداول در آمد :نخست به واسطه
ترس دولت مرکزي از قدرتگیري و احیانا شورش
نیروهاي محلی و يا حكام اياالت که دولت قاجار را به
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چنین تصمیمی در راستاي تمرکززايی بیشتر سوق میداد؛
از سوي ديگر تعداد بیشمار فرزندان فتحعلیشاه و افزايش
اعضاي خانواده سلطنتی که مسلماً هريک بايد در
منطقهاي به حكومت گمارده میشدند؛ همچنین مسائل
مالی نیز در اين سیاست تأثیر داشت؛ قطعاً با انتصاب
فرزندان شاه به حكومت مناطق تابعه ،هزينه مورد نیاز اين
اشخاص از اياالت تأمین میشد و حكومت مرکزي نیز
انتظار داشت با انتصاب شاهزادگان درآمد به دست آمده از
اياالت افزايش يابد .سیاست گماشتن شاهزادگان به
حكمرانی اياالت و واليات ،در راستاي قاجاري کردن
کشور ،به لحاظ سیاسی نیز نتايح مهمی در پی داشت ،از
جمله .5 :حكومت شاهزادگان قاجاري موجب تحكیم
اساس و بنیان سلطنت پادشاه و حكومت ايل قاجار میشد.
از آنجا که شاهزادگان به لحاظ خونی و نژادي به ايل قاجار
مربوط میشدند ،میان ايفاي نقش آنان و دوام حكومت،
رابطهاي مستقیم وجود داشت .امینالدوله در خاطرات خود
به نقش فرزندان فتحعلیشاه در تحكیم حكومت اشاره
کرده است (امینالدوله)6 :5011 ،؛  .4شاهزادگان با
انتصاب به حكومت ،دربارهاي ايالتی و واليتی تشكیل
دادند که بار سنگین اين دربارها بر دوش رعاياي ايالت و
واليت مزبور بود و نتیجه چنین اوضاعی جز «نفرت
کامل» از نسل و نژاد قاجار نمیتوانست باشد (فريزر،
)86 :5061؛  .0شاهزادگان برخی موارد به عنوان عامل
بیثباتی محسوب میشدند؛ اين مسئله در هنگام مرگ
شاهان و درگیريهاي شاهزادگان بر سر جانشینی شاه و
ادعاي سلطنت در اياالت تحت حاکمیت خود و يا
درگیريهاي میان شاهزادگان در اياالت مانند درگیري
میان محمدولیمیرزا و عباسقلیمیرزا که سرانجام به
دخالت عباسمیرزا انجامید؛ صورت میيافت (هدايت،
 .)693 /9 :5081الزم به ذکر است که از دوره ناصري
تعدادي از بروکراتهاي طبقه اداري توانستند به حكومت
اياالت و واليات برسند .در اين راستا اشخاصی همچون
نظامالسلطنه مافی توانستند به حكومت اياالتی چون فارس
و خوزستان نیز دست يابند.
ايالت فارس ،به جهت امتیازات ويژه خود ،عنوان اولین
منطقه ولیعهدنشین دوره قاجار را به خود اختصاص داد .در
دوره بعدي و با روي کارآمدن فتحعلیشاه ،توجه دولت
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قاجار به اين ايالت همچنان ادامه يافت .اين ايالت يكی از
سه ايالت عهد قاجار است که حاکم آن عنوان
«فرمانفرما» داشت .فرمانفرمايان ،در قیاس با ساير
حكام ،از امتیازات بیشتري برخوردار بودند؛ از آن جمله
صدور حكم مرگ و حیات نسبت به زيردستان که تنها
مختص به فرمانروايان ايالتهاي بزرگ همچون فارس،
آذربايحان و خراسان بود که داراي عنوان فرمانفرما بودند
(واتسن .)41-59 :5018 ،در اوايل دوره قاجار ،اهمیت
ايالت فارس و به تبع آن قدرت فراوان شاهزادگان حاکم
در اين ايالت ،موجب ظهور دو حرکت گريز از مرکز در اين
ايالت شد :يكی از اين شورشها در زمان حكومت
حسینقلیمیرزا ،برادر فتحعلیشاه و ديگري در زمان
سلطنت حسینعلیمیرزا ،پسر فتحعلیشاه ،رخ داد.
حسینعلیمیرزا فرمانفرما بر ايالتی تقريبا دوره افتاده و
ثروتمند فرمان میراند و قبايل جنگطلبی هم که حدود
نیم قرن پیشتر ،جزيی از حامیان استیالي زنديان بودند،
اکنون در زمره دستنشاندگان و اتباع وي قرار داشتند.
عالوه بر اين ،فارس راه و روش خاص و سنتی خود را
داشت و از زمانی که حاجی ابراهیمخان و خانوادهاش
موجب خشم و رنجش فتحعلیشاه شده بودند؛ دربار با
ديده شک و ترديد به شیراز مینگريست .فتحعلیشاه در
پنج سال آخر سلطنتش ،در سه موقعیت مجزا مجبور به
مداخله در امور فارس شد (هدايت /9 :5081 ،بخش دوم/
8161 ،8165 ،3916؛ آوري و ديگران /3 :5088 ،قسمت
دوم .)514 /به دنبال قدرتگیري حسینعلیمیرزا و بروز
دومین حرکت گريز از مرکز از سوي شاهزاگان حاکم در
اين ايالت ،در دوره محمدشاه اين منطقه مورد سوءظن
حكومت مرکزي قرار گرفت .در واقع اين رخدادها به
تدريج موجبات اعمال سیاست تمرکزگرايی دولت مرکزي
و کاهش قدرت حكام فارس و همچنین قدرتگیري
ديوانیان و نیز کاهش قلمرو ايالت فارس از سوي حكومت
مرکزي شد؛ به عنوان نمونه حسینعلیمیرزا در زمان
حكومت خود در فارس توانسته بود اختیار انتصاب وزيران
که يكی از امتیازات مختص به حكومت مرکزي در اياالت
بود ،را به خود اختصاص دهد (حسینی فسايی/5 :5084 ،
 .)381 ،311 ،309 ،358 ،351 ،318اين عمل از سوي
هیچيک از حكام فارس در دورههاي بعد تكرار نشد
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(همان .)334 :همچنین در دوره حكومت حسینعلیمیرزا
در فارس شاهد دخالت مستقیم وي در منطقه خلیج فارس
هستیم؛ مسئلهاي که بعد از او ،به حضور و دخالت مستقیم
حكومت مرکزي در امور اين منطقه انجامید ( Davis,
 .)1987: 126در دوره محمدشاه ،در راستاي سیاست
تحديد حدود ايالت فارس در سال 5418ق ،بلوک رامهرمز
و بلوک فالحی تا بلد محمره ،از فارس جدا شد (حسینی
فسايی .)385 /5 :5084 ،اين روند در دوره ناصري نیز
ادامه يافت و در سال 5438ق دشتی و دشتستان و بوشهر
از ايالت فارس جدا شدند (همان .)841 :اين رويكرد
تاحدي پیش رفت که در دوران حكومت ناصرالدينشاه در
سال 5498ق حكومت فارس به مناطق تحت حكومت
ظلالسلطان منضمم شد (قاسمی .)015 /5 :5089 ،در
دوره محمدشاه و ناصرالدينشاه ،با اتخاذ سیاست
تمرکزگرايی حكومت مرکزي ،تعدادي از طبقه ديوانیان به
حكومت ايالت فارس منصوب شدند؛ براي نمونه از سال
 5419تا 5461ق میرزا نبیخان قزوينی امیرديوان بر اين
ايالت حكومت کرد (حسینی فسايی.)384 /5 :5084 ،
همچنین از سال  5461تا 5461ق امیرحسینخان
آجودانباشی حكومت ايالت فارس را در اختیار داشت
(همان ) و نیز در سال 5051ق نظامالسلطنه مافی که از
جمله ديوانیان عهد قاحار بود ،به حكومت فارس منصوب
شد (نظامالسلطنه مافی.)451 /5 :5064 ،
موقعیت استراتژيک فارس در همجواري خلیج فارس
موجب شد که «مرزبانی» يكی از مهمترين وظايف حكام
فارس را تشكیل دهد .حكومت مرکزي از زمان
فتحعلیشاه در خصوص قدرتگیري وهابیون در منطقه
خلیج فارس نگران بود .الزم به ذکر است که در سال
5448ق.امام يمن و بحرين هر کدام جداگانه نمايندهاي
براي جلب مساعدت فتحعلیشاه براي مقابله با گسترش
نفوذ وهابیون به ايران فرستادند (اعتمادالسلطنه/0 :5036 ،
 )5196و از اين زمان مبارزه با وهابیون يكی از وظايف
اصلی حكام فارس گرديد (حسینی فسايی،311 /5 :5084 ،
 )351در دوره فتحعلیشاه هر چند جنگهاي ايران و
روسیه موجب توجه کمتر دولت مرکزي به رويدادهاي
جنوب کشور شده بود؛ اما تحرکات انگلیس در جنوب
کشور ،از ديد دولت مرکزي دور نماند .حسینعلیمیرزا در

نامهاي به پسرش ،در بیان علل لشكرکشی فتحعلیشاه به
فارس ،از بدبینی حكومت مرکزي به وي ،به دلیل رابطه
نزديكش با انگلیس نام برده است (رضاقلیمیرزا:5013 ،
 .)15تصرف خارک توسط انگلیسیها ،در دوره حكومت
فريدونمیرزا و نیز تالش محمدشاه براي فتح هرات ،خطر
حضور انگلیسیها در منطقه را محرزتر ساخت .درواقع
تصرف خارک توسط انگلیسیها توجه دولت مرکزي را به
سواحل خلیج بیشتر ساخت و موجب شد که حكومت
مرکزي از حكام ايالت فارس به عنوان اهرمی براي
گسترش حاکمیت و نفوذ ايران در سواحل خلیج فارس
استفاده کند (قائممقامی .)561 :5015 ،توضیح آنكه
حكومت شیوخ عرب از اواخر دوره زنديه در منطقه خلیج
فارس به صورت نیمهمستقل درآمده بودند ،در نتیجه در
سال 5435ق مؤيدالدوله ،حاکم فارس در راستاي افزايش
نفوذ بر خلیج فارس ،حكومت منطقه بندرعباس را پس از
بیرون راندن امام مسقط ،به عباسخان ،خالوزاده خود
واگذاشت (حسینی فسايی .)815 /5 :5084 ،يكی از حكام
فارس که در زمینه تحكیم موقعیت ايران در خلیج فارس
تالش فراوان داشت؛ حسامالسلطنه بود .وي در نامهاي ،در
تاريخ  0شوال 5436ق5819 /م ،به فرخخان امینالملک،
وزير حضور شاه ،در لزوم ايجاد نیروي دريايی در خلیج
فارس ،به منظور تحكیم موقعیت سیاسی ايران ،به ويژه
اعاده حاکمیت ايران بر بحرين ،تأکید داشت (مجموعه
اسناد دولتی کتابخانه وزارت امور خارجه ،ش .)6436 :در
فاصله بین سالهاي 5430ق ،پس از مرگ سید سعید،
امام مسقط ،اختالف و کشمكش بین فرزندان او باال
گرفت و بیشتر ايام حكومت جانشینان او به رفع مشكالت
داخلی عمان گذشت .همین امر شرايط مناسبی را براي
حكام و تجار فارس به وجود آورد تا از موقعیت به دست
آمده به نفع خود بهرهبرداري کنند .در اين راستا به امر
ناصرالدينشاه ،سلطان مرادمیرزا حسامالسلطنه به بندرعباس
لشكرکشی نمود (حسینی فسايی.)804-805 /5 :5084 ،
به اين ترتیب پس از يک دوره کشمكش ،حكومت
بندرعباس تحت اختیار حاکم فارس درآمد .در خصوص
بندر بوشهر نیز نصرتالدوله فیروز ،حاکم فارس ،در سال
5466ق با کنار گذاشتن آل مذکور از حكومت اين ناحیه،
حكومت آن را به حسینعلیخان دريابیگی ،پسر علیاکبر
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قوامالملک اعطا کرد (حسینی فسايی .)819 /5 :5084 ،از
سوي ديگر حكومت مرکزي با ايجاد مناصبی همچون
وقايعنگار و سپس در دورههاي بعدي کارگزاري در بوشهر،
تحرکات اروپايیان و همچنین حكام فارس در زمینه
سیاسی و اقتصاد را زير نظر گرفت ( Davis, 1987:
 .)132از جمله مشهورترين شاهزادگان حاکم ايالت فارس
حسینقلیمیرزا ،برادر فتحعلیشاه (5450-5454ق،).
حسینعلیمیرزا (5411-5451ق) ،فرهادمیرزا (-5411
 ،)5414طهماسبمیرزا مؤيدالدوله ( 5431-5469و
5439-5433ق) و سلطان مرادمیرزا حسامالسلطنه
( 5436-5431و 5481-5484ق) را میتوان نام برد.
 -وزیر ایالت

وزير پس از حاکم ،دومین مقام سیاسی و حكومتی ايالت
بود .اين مقام امور و وظايف حكومتی را به نیابت از حاکم
فیصله میبخشید .در دوره قاجار با انتصاب حاکم در ايالت
فارس ،وزيري آگاه به وضعیت منطقه و شرايط ايالت مزبور
به همراه حاکم فرستاده میشد (نظامالسلطنه مافی:5064 ،
 .)95 /5اين وزيران ،به جز در دوره حكومت
حسینعلیمیرزا فرمانفرما ،از سوي حكومت مرکزي
تعیین میشدند (حسینی فسايی .)811 /5 :5084 ،وزير
درواقع حلقه ارتباطی حكومت مرکزي و اياالت بود که
براي نظم و نسق امور مالی ايالت فرستاده میشد
(مستوفی315 /5 :5035 ،؛ مجموعه اسناد سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ،به شماره 496/54891؛ مجموعه اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،به شماره .)491 /5616 :در
فارس دوره قاجار عمدتاً نهاد وزارت در اختیار خاندان
مشیرالملک ،يعنی محمدعلی مشیرالملک و پسرش،
ابوالحسن بود .محمدعلی شیرازي ،مشهور به خفرکی ،به
وزارت حسینعلیمیرزا فرمانفرما انتخاب گرديد و در سال
5411ق از سوي فتحعلیشاه لقب «مشیرالملكی» يافت
(حسینی فسايی .)315 /5 :5084 ،اين خاندان ،با ايجاد
مواصلت با حسینعلی فرمانفرما ،حاکم فارس ،خود را به
خاندان شاهی نزديک ساخت (همان .)311 :بدين وسیله
وزارت در اين خاندان به گونهاي وراثتی تبديل شد .اين
مسئله به قدرت گرفتن اين خاندان ،به عنوان يكی از
خاندانهاي بزرگ و داراي نفوذ در فارس ،منجر شد تا
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جايی که علیرغم فراز و نشیبها در قدرت ،اين خاندان
توانست مدت زمان طوالنی به عنوان يكی از اهرمهاي
قدرت در فارس باقی بماند .با قدرتگیري وزيران در بدنه
سیاسی ايالت فارس ،تعدادي از آنان با عنوان «وزير
باالستقالل» با اختیارات فراوان از سوي حكومت مرکزي
براي اداره امور ايالت فارس به اين منطقه فرستاده
میشدند .وزبران باالستقالل در ايالت فارس تمامی امور
ايالت و نظم آن منطقه را در دست داشتند و «عنان و
اختیار و اقتدار» با وزير بود (اعتمادالسلطنه15 :5013 ،؛
افضلالملک .)159 :5065 ،در دوره ناصري قدرت وزيران
فارس افزايش يافت تا جايی که حتی در تعیین حاکم اين
ايالت نیز اعمال نفوذ میکردند .نظامالسلطنه در خاطرات
خود به تشويق و تحريض وزير فارس از وي براي در اختیار
گرفتن حكومت فارس اشاره کرده است (نظامالسلطنه مافی،
 .)451 /5 :5064از جمله وزيران ايالت فارس میتوان به
چراغعلیخان نوايی ( ،)5451-5441نصراهللخان قرگوزلو
( ،)5441-5445محمدنبیخان شیرازي (عزل5441 :ق)،
میرزا زينالعابدين کاشانی (عزل5404 :ق) ،میرزا
محمدعلی شیرازي (5011-5011ق) ،میزرا ابوالحسنخان
شیرازي فرزند میرزا ابوالحسن خان وزير میرزا محمدعلی
مشیرالملک (انتصاب سال 5418ق) ،میرزا تقی قوامالدوله
(انتساب و عزل در سال 5414ق) ،میرزا جعفر سوادکوهی
(انتصاب سال 5414ق) میرزا فتحعلیخان صاحبديوان
(5011-5491ق) ،میرزا محمدتقی آشتیانی ،میرزا
محمدحسین همدانی و میرزا محمدناصرخان ظهیرالدوله
قاجار اشاره کرد (حسینی فسايی،358 ،351 /5 :5084 ،
5694؛ هدايت ،004 :5030 ،نائینی511 :5014 ،؛
هالینگبري.)11 :5060 ،
 -کالنتر ایالت

منصب کالنتر يكی از مناصب مهم در ساختار سیاسی
ايالت فارس بود که در دوره قاجار در دست خاندان قوام
قرار داشت .مسئولیت کالنتر شیراز جز وصول مالیات،
نظارت بر تأمین مايحتاج اصلی مردم و از همه مهمتر
نظارت بر اداره امور شهر شیراز بود (مارتین39 :5083 ،؛
مجموعه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،به شماره:
 .)491/018در شهر شیراز يازده محله وجود داشت که
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پنجتاي آن ،نعمتی يا نعمتیخانه و پنجتاي ديگر حیدري يا
حیدريخانه و هر دو به طور جداگانه نیمه کالنتريی
تشكیل داده و تابع کدخداباشی بودند .کدخداباشی هم به
نوبه خود تابع کالنتري فارس بود ( floor, 1971:
 .)256کالنتر ايالت فارس تنها کالنتر دوره قاجار است
که عنوان «کالنتر ايالت» را داشت و براي بقیه عنوان
کالنتري شهر به کار میرفت (مستوفی.)03 /5 :5035 ،
همچنین کالنتر شیراز عنوان بیگلربیگی نیز داشت .اين
مسئله نشان از نفوذ کالنتر فارس در سرتاسر ايالت فارس
و همچنین اهمیت جايگاه آن خاندان از ديد حكومت
مرکزي و نقش آنان در اداره ايالت بود .در دوره قاجار
انتصاب کالنتر تنها از سوي شاه صورت میگرفت .در سال
5446ق .میرزا علیاکبر از سوي فتحعلیشاه عنوان
کالنتري يافت .اگرچه انتصاب کالنتر از سوي شاه صورت
میگرفت ولی نفوذ و مقبولیت شخصی در میان اهالی و
همچنین موروثی بودن مقام کالنتري در خاندان مورد نظر
از عواملی بود که در انتصاب شاه نقش تعیینکنندهاي
داشت؛ به عنوان نمونه در واقعه انتصاب میرزا علیاکبرخان
به کالنتري توسط شاه ،مقرر شد نظر مردم در اين مورد را
جويا شوند .بعد از حضور اهالی شهر شیراز ،معلوم گرديد
مردم به کالنتري میرزا علیاکبر تمايل دارند (حسینی
فسايی .)318 /5 :5084،در خصوص خاندان قوام بايد
گفت سابقه نفوذ اين خاندان به عصر زنديه و افشاريه
میرسید (همان .)568 :حاجی ابراهیم ،کالنتر بزرگ
خاندان هاشمی ،در به قدرت رسیدن قاجاريان نقش
اساسی داشته است .اگرچه به دنبال مورد غضب واقع شدن
میرزا ابراهیمخان کالنتر ،خاندان مزبور موقتاً نفوذ و اعتبار
خود را از دست داد؛ اما پس از چندي فتحعلیشاه مقام
استیفاي فارس را به علیاکبرخان اعطا کرد و سپس وي
در سال 5446ق به کالنتري فارس رسید (همان .)318 :به
دنبال سفر فتحعلیشاه به شیراز در سال 5411ق میرزا
علیاکبر کالنتر شیراز لقب قوامالملكی يافت (سپهر،
14 /4 :5033؛ بامداد .)110-115 :5013 ،به اين ترتیب
بار ديگر خاندان حاجی ابراهیم به قدرت و اعتبار پیشین
خود دست يافت .گذشته از اين مسئله ،امالک و ثروت
فراوان اين خاندان و نفوذشان در فارس نیز عاملی مؤثر در
حفظ و دوام حضور آنان به شمار میرفت .امالک خاندان

مزبور در شمال فارس ،اصفهان و يزد ،از الرستان گرفته
تا بندرعباس ،گسترش يافته بود (اوبن .)441 :5064 ،در
واقع چگونگی کنترل قدرت خاندان محلی در منطقه فارس
يكی از مشكالت همیشگی حكام در ايالت فارس بود.
خاندان قوام در ايالت فارس و اداره آن نقش مهمی را
برعهده داشتند (حسینی فسايی .)996-931 /5 :5084 ،از
دوره ناصري نفوذ اين خاندان در اداره ايالت افزايش يافت.
مهمترين دلیل اين افزايش قدرت را بايد در تشكیل ايل
خمسه و تفويض رياست آن به علیمحمدخان قوام
دانست .تشكیل ايل خمسه که در دوره ناصري و در جهت
کاهش قدرت قشقايیها در منطقه انجام يافت ،موجب
افزايش نفوذ قوام در فارس شد؛ الزم به ذکر است که
قدرت ايل قشقايی پس از روي کار آمدن حكومت قاجار به
علت ائتالف با طوايفی که متحدان پیشین حكومت زند
بودند ،افزايش فراوانی يافت؛ درنتیجه دولتمردان قاجار در
آغاز بر آن شدند تا با استفاده از نفوذ خاندان قوام و
همچنین ايالت بختیاري و بويراحمدي توازن قوا در ايالت
فارس را حفظ نمايد ولی به علت گرفتار شدن ايالت
بختیاري و بويراحمدي در درگیريهاي درونی و نیز اتحاد
پنج محله نعمتی شهر شیراز در سال 5411ق با ايل
قشقايی ،شاهان قاجار به راهكار ديگري متوسل شدند .آنها
حكومت مناطق مهم در ايالت فارس را به خاندان قوام
اعطا کردند و همچنین قوامالملک را تشويق کردند با پنج
ايل باصريهاي فارس زبان ،ايل عرب شامل دو گروه
شیبانی و جباره ،ايالت نفر و بهارلو و نیز اينالو که ترک
زبان بودند ،کنفدراسیون ايالت خمسه را تشكیل دهد و
خود وي به عنوان اولین ايلخان در رأس آن قرار گیرد
(آبراهامیان .)18-13 :5086 ،اگرچه ايالت خمسه به علت
ناهمگونی نژادي و زبانی ،میان خود و حتی با رئیس
کنفدراسیون اختالفاتی داشتند (مجموعه اسناد مرکز سناد
و کتابخانه ملی به شماره ،)491/5631 :ولی کنفدراسیون
نامبرده براي مقابله با قشقايیها ابزار مناسبی در دست
شاهان قاجار بود .عالوه بر اينكه حضور قوام از نفوذ و
اقتدار خوانین قشقايی در شیراز میکاست ،از سوي ديگر از
نظر دولت روابط و همبستگی قوام با ايالت خمسه باعث
میشد از وابستگی به لوطیهاي آشوبگر ،براي استحكام
مواضع خود در شیراز رها شود .يكی ديگر از علل ابقاء

هوشنگ خسروبیگی ،زهرا قالوند :تقسیمات سیاسی و ساختار تشكیالتی ايالت فارس در دوره قاجار (5050-5451ق)

خاندان قوام در مقام و منصب کالنتر ،نیاز دولت و مردم به
حضور آن خاندان خاصه براي رفع اختالفات مالی بود.
خاندان قوام واسطه ذينفع بین دولت و مردم در امر
مالیاتبندي طوايف و همچنین سربازگیري بود ،حتی
مخالفان قوامالملک نقش محوري او را در نظارت و ساختار
ظريف موازنه که اساس حكومت قاجار در فارس بود ،ارج
مینهادند (مارتین .)98 :5083 ،همچنین از نظر دولت
مرکزي ،حضور قوام در برابر ساير قدرتهاي محلی سبب
ايجاد موازنه میشد؛ زيرا رقابت آنها با يكديگر هم
اقتدارشان را کاهش میداد و هم اين فرصت را به وجود
میآورد تا مالیات بیشتري به صورت پیشكش براي
حكومت مرکزي وصول شود تا آنان بر مقامشان ابقاء
شوند .سیر صعودي قدرتگیري اين خاندان در دوره
ناصري شتاب يافت .در سال 5490ق و در زمان حاکمیت
فرهادمیرزا بر فارس ،خاندان قوام حكومت داراب و حومه
شیراز را در اختیار گرفت (حسینی فسايی.)819 /5 :5084 ،
در سال 5498ق ،در دوران حكومت جاللالدوله در فارس،
حكومت نواحی الرستان ،سبعه و بلوک فسا نیز ،عالوه بر
مناطق قبلی ،به اين خاندان داده شد (همان .)861 :اين
رويدادها بر قدرت آنان در ايالت فارس افزود .نفوذ اين
خاندان در منطقه و اهمیت همكاري آنها با حكام ايالت در
اداره فارس تاحدي بود که هنگامیکه ناصرالدينشاه
تصمیم بر انتصاب نظامالسلطنه مافی بر ايالت فارس
گرفت ،با اين پیشنهاد مواجه شد که به همراه نظامالسلطنه
شاهزادهاي را به ايالت فارس روانه کند تا نظامالسلطنه به
عنوان نايب وي به حكومت بپردازد؛ چرا که با وجود
خاندانهاي متنفذ فارس ،تنها يک شاهزاده در ايالت فارس
میتواند حكومت کند (نظامالسلطنه مافی/5 :5064 ،
.)444
در صورت ضعف حكام و وزيران در منطقه ،قدرت اين
خاندان در ايالت فارس افزايش میيافت .در مواردي حتی
مخالفت خاندان قوام با وزيران به خلع وزير انجامید؛ براي
نمونه محمدعلی مشیرالملک وزير به خاطر اتحاد ايلخانی
و قوامالملک ،اول مدتی از وزارت برکنار و سپس از شیراز
اخراج شد .اين اتفاق هنگامی روي داد که در سال 5418ق
ايل قشقايی از ايالت فارس خارج شد و به سوي کرمان
کوچ کرد .قوامالملک و ايلخانی ايل قشقايی ،بازگشت ايل
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مزبور به استان فارس را منوط به برکناري و اخراج وزير
دانستند و نواب فرمانفرما نیز براي رضايت خاطر اين دو و
بازگشت ايل قشقايی ،وزير را برکنار و در اثر فشار اشخاص
مزبور و همچنین وزير جديد ،میرزا حسن نظامالعلماء وي را
از فارس تبعید کرد (حسینی فسايی.)311 /5 :5084 ،
همچنین به هنگام حكومت حسینمیرزا جاللالدوله
( )5491-5011به علت دشمنی قوامالملک سوم با
صاحبديوان وزير ،قوام با استفاده از نفوذي که در شهر
داشت ،شیراز و اطراف آن را ناامن کرده و به اخالل در امر
حكومت پرداخت و همچنین تحريكات قوامالملک سوم
موجب قحطی نان در شیراز شد (سعیدي سیرجانی:5064 ،
 .)448-446همچنین در سال 5019ق قوامالملک سوم
علیه رکنالدوله ،حاکم فارس ،دست به اقداماتی زد که به
شورش مردم علیه حاکم منجر گرديد و در موردي ديگر در
سال 5044ق همداستانی قوامالملک سوم با مردم و
تحريک آنان حتی موجب اخراج شعاعالسلطنه ،حاکم ايالت
فارس ،از اين منطقه شد (قائممقامی.)16-11 :5019 ،
دسیسهچینی نهانی اين خاندان گاه موجب دردسرهايی
براي خودشان نیز میشد؛ براي نمونه هنگامیکه
رکنالدوله ،حاکم شیراز ،در اثر درگیري با قوامالملک ،وي
را به تهران تبعید کرد؛ به دنبال به دست آمدن نامههايی از
او که وي در تبعید مردم را علیه رکنالدوله تحريک
میکرد ،او براي مدتی به خراسان تبعید شد (حسینی
فسايی )44 /5 :5084 ،و نیز در سال 5018ق اقدامات
قوامالدوله موجب قحطی نان در شیراز و عكسالعمل
شديد مردم علیه وي شد (مجموعه اسناد مرکز اسناد و
کتابخانه ملی ،به شماره.)491/6113 :
بحث و نتيجهگيری
فارس يكی از اياالت مهم در دوره قاجاريه بود .حكام
فارس در دوره قاجار بیشتر از میان شاهزادگان درجه اول
تعیین میشدند .البته اين حكام در مواردي از دوره
محمدشاه به بعد ،از میان ديوانساالران انتخاب شدند .در
آغاز حكومت قاجار ،به علت وسعت قلمرو ،ثروت سرشار،
دوري از مرکز ،سابقه پايتختی پیشین و همچنین قدرت
فراوان شاهزادگان حكمران در ايالت فارس ،شورش حكام
آن ايالت صورت گرفت؛ در نتیجه اين شورشها و با شروع
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دوره سلطنت محمدشاه ،از قدرت حكام و قلمرو ايالت
فارس کاسته شد و در راستاي تمرکززايی در اداره اين
ايالت از ديوانساالران نیز استفاده شد .اين روند در دوره
ناصرالدينشاه هم ادامه يافت .در نظام سیاسی و
تشكیالتی ايالت فارس دوره قاجار دو نیرو وجود داشت که
در تمامی اين دوره زمانی شاهد درگیري و دستهبنديهايی
میان آنها هستیم؛ در يک طرف اين دستهبندي حكام و
وزيران و در جهت مقابل قدرتهاي محلی قرار داشتند .در
تمامی دوره قاجار ،جنگ قدرت میان دو جناح ياد شده،
تاريخ سیاسی پرفراز و نشیبی براي اين ايالت رقم زد .در
حقیقت نیاز دولت مرکزي به ابقاء خاندانهاي محلی
همچون قوام ،به جهت سابقه نفوذ آنها در ايالت فارس و
همچنین اهمیت حضورشان در تسهیل روند مالیاتگیري و
از سوي ديگر بهرهبرداري حكومت مرکزي از اين خاندان به
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