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در دوره قاجار، اگرچه به دنبال انتخاب تهران به عنوان پايتخت و در 
شهر شیراز اهمیت سابق  ن،یعهدنشیبه عنوان ول زيتبر نییآن تع یپ

خود را از دست داد؛ ولی ايالت فارس به عنوان پايتخت زنديه و محل 
به علت  نیهاي آغازين حكومت قاجار و همچنولیعهد در سال استقرار
فارس در دوره قاجار، داراي اهمیت فراوان بود. در به خلیج  ینزديك

و  یارکان حكومت نیو همچن یداخل ماتیاز تقس التيا نيزمان ا نيا
دوره  نيا بیمختص به خود برخوردار بود که در فراز و نش یالتیتشك

شد. با شروع حكومت محمدشاه و  یو تحوالت رییدچار تغ یخيتار
در جهت کاهش قدرت حكام  يیهااستیفارس س التيشورش حاکم ا

راستا  نی. در همديفارس اتخاذ گرد التيقلمرو ا ديتحد نیو همچن
همچون  ،التيا نيا یسنت يهابا استفاده از قدرت يحكومت مرکز

مقاله با روش  نيبرقرار کرد. ا التيا نيموازنه قدرت را در ا ،کالنتر
 کهاست  یپرسش اصل نيدرصدد پاسخ به ا ،یلیتحل -یفیتوص
آن در  گاهيفارس و جا التيحدود ا رییعوامل مؤثر در تغ نيترمهم
به منظور  هيدوره قاجار چه بود و حكومت قاجار يکشور ماتیتقس
 بهره جست؟ يریاز چه تداب التيا نيقدرت در ا تیتثب

 

ايالت  تشكیالت اداري، تقسیمات سیاسی، :کليدیهای واژه

 قاجار. فارس،
 

 

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 descriptive-

analytical 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. 

 

Keywords: Political divisions, administrative 

organization, the Fars state, Qajar. 
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 مقدمه
فارس به عنوان يكی از مراکز مهم تمدن ايران زمین، از 

با دولت مرکزي بود.  یديرباز داراي پیوندها و مناسبات خاص
انتخاب  یتختيفارس، به پا التيمرکز ا راز،یش ه،يدر دوره زند

محل استقرار  رازیشد. در دوران حكومت آقامحمدخان قاجار ش
ولیعهدنشین  نوانبود و به دنبال انتخاب تبريز به ع عهدیول

اهمیت فارس کاسته شد؛  زانیقاجار از م شاهیتوسط فتحعل
 زیبه عنوان ايالتی بزرگ و ثروتمند و ن التيا نيهمچنان ا یول

فارس، داراي  حیجوار با خلهم التيا نيبه عنوان بزرگتر
جغرافیايی و  - یاسیس تیاهمیت فراوان بود. موقع

ايران، وجود شیوه  نوبیاستراتژيكی ايالت فارس در مرزهاي ج
سنتی اداره امور داخلی منطقه مزبور و همچنین وجود قبايل و 
ايالتی که روزگاري متحد زنديه بودند، موجب شد که 

داشته باشد.  یحاکمیت مرکزي به ادارة اين منطقه توجه خاص
وي بر اداره امور حكومت فارس  شاه،در دوره سلطنت فتحعلی

در  نظارت داشت و در پنج سال آخر حكومتش، سه بار شخصاً
شاه، امور داخلی فارس دخالت کرد. به دنبال درگذشت فتحعلی

فرمانفرماي ايالت مزبور، خود را  میرزا،علینیحس شاهزاده
شورش توسط محمدشاه قاجار سرکوب  نيا یشاه خواند ول
محمدشاه به بعد، به خصوص در دوره حكومت شد. از دوره 

 به سیاست تمرکز قدرت که حكومت جهشاه، با توناصرالدين
در پیش گرفت؛ در شیوه اداره و همچنین قلمرو  يمرکز
ايالت فارس تغییراتی ايجاد شد. در مورد ساختار  يیایجغراف

 یمستقل قیفارس در دوره قاجار تاکنون تحق التيا یاسیس
 التيا خيمنبع در مورد تار نيترست. مهمانجام نشده ا
 ینیحسن حس رزاینوشته م ،ياصرفارسنامه نفارس کتاب 

 التيا خياثر در مورد تار نيترکتاب جامع نياست؛ ا يیفسا
سنوات تا سال  بیفارس به ترت خيفارس است که به تار

 خيتار یق پرداخته است. در واقع کتاب مزبور نوع5011
فارس، به خصوص در عصر  یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع
 جیخل خيتار زین ديقات جدی. از جمله تحقباشدیم هيقاجار

جوار است که در فصل چهاردهم و فارس و ممالک هم
 یفارس در دوره قاحار مورد بررس جیپانزدهم مسائل خل

 یاسیس خيبر تار سندهينو یاساس دیفرار گرفته؛ اما تأک
و  یاسیو بنادر آن است و به ساختار س ريفارس و جزا حیخل

مقاله نخست به  نيندارد. در ا یفارس توجه التيا يادار
دوره قاجار  يکشور ماتیفارس در تقس گاهيجا یبررس

 التيا نيا يو ادار یالتیپرداخته و سپس ساختار تشك
 .شودیم یبررس

 

 ایران در دوره قاجار یفارس در تقسيمات کشور
تمرکزگرا، براي تسهیل در اداره منطقه تحت هاي حكومت

سلطه خود همواره به تقسیمات داخلی در قلمروشان اقدام 
به دوره  رانيدر ا يکشور ماتیکردند. سابقه تقسمی

. در گرددیبازم یهخامنش وشيباستان و زمان دار
 ،یانسان ،یعیطب ،يیایعوامل جغراف ،يکشور ماتیتقس

وشان و نظر و خواست بر قلمر هامیزان تسلط حكومت
. دهدیم لیعوامل را تشك نيرگذارتریتأث يدولت مرکز

 یراتییمختلف دچار تغ يهااگرچه اين تقسیمات در دوره
انتقال  يبعد يهاهبعضاً به دور زین یشده اما عناصر ثابت

 یخاص يکشور ماتیاز تقس زیاست. حكومت قاجار ن افتهي
حكومت قاجار به  ،يبندمیتقس نيبرخوردار بود. طبق ا

 ترنيیپا ماتی. در تقسشدیم میتقس تيو وال التيا نيچند
بلوک، شهر و قصبه  نيبه چند هاتيو وال التيا نيا زین

به  تيدوره، با عنا نيدر ا االتيا تی. اهمشدیم میتقس
آنها متفاوت بود و  يو اقتصاد يیایجغراف ،یاسیس تیوضع

قلمرو قاجار به  يهاالتيا نياز بزرگتر یكيفارس همواره 
 تیفارس موقع تیاهم لي. يكی از دالرفتیشمار م

کشور  نیشیحكومت پ تختيپا التيا نيآن بود: ا یاسیس
فارس  کيو استراتژ يیایجغراف تیموقع رفت؛یبه شمار م
به  التيا نيا افزود؛یآن م تیفارس بر اهم جیدر جوار خل

به  یدسترس و یكيو استراتژ يیایجغراف تیموقع لیدل
دوران قاجار مورد توجه دولت  یآزاد در تمام يهاآب
فارس به عنوان  تیاهم ليدال گريبود. از د زین سیانگل

کشور، ثروت سرشار آن بود که از  يمرز االتياز ا یكي
فارس و سود  جیو تجارت در خل ايبا در يجوارهم قيطر

 تمسئله موجبا ني. اشدیسرشار حاصل از تجارت فراهم م
. وسعت کردیرا فراهم م التيا نيبه ا يتوجه دولت مرکز

عوامل  گرياز د زین التيا نيا یمیاقل تیفراوان و وضع
دوره قاجار و مقارن حكومت  ليآن بود. در اوا تیاهم

 جان،يآذربا التيشامل شانزده ا رانيآقامحمدخان ا
طبرستانات، خراسان،  النات،یگ روانات،یگرجستانات، ش

عجم، کردستان، لرستان، خوزستان، فارس،  قعرا ن،یغزن



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

 

 ي)خاور شدیکرمان، مكران، زابلستان و سجستان م
فارس در  التيمهم ا ي(. شهرها51/ 5: 5081 ،يرازیش
الر، ابرقوه، جهرم، دارابجرد، فسا،  راز،یزمان، شامل ش نيا
بصره، بندر بوشهر، بندر  ن،يکازرون، مسقط، بحر ز،يرین

 شاهی)همان(. در دوره فتحعل شدیمکنگان، خارک و قشم 
توسط  رانياز ا يیهابخش يیجدا جهیدر نت االتيتعداد ا
و پس از انعقاد عهدنامه گلستان  افتي رییها تغروس

و  النیگ جان،يآذربا التيشامل نه ا رانيق( ا5448)
مازندران، عراق عجم، فارس، خوزستان، لرستان، کرمان و 

 نيفارس در ا التي(. ا514 :5031 ل،ي)دروو شدیخراسان م
 يو پنجاه فرسنگ طول داشت و شهرها ستيزمان دو

)همان(.  شدندیو فسا م زديجهرم،  راز،یمهم آن شامل ش
حكومت به شاهزادگان قاجار، در  يدر واقع پس از اعطا

 میتقس یبه چهار رکن اصل رانيقلمرو ا شاهیدوره فتحعل
 یعني یغرب لخراسان، شما یعني رانيا یشد: شمال شرق

عراق  یعني رانيفارس و غرب ا یعنيجنوب  جان،يآذربا
چهار بخش  نيعرب، کرمانشاهان و لرستان. حكومت ا

 انیم نيشد. در ا میتقس شاهیچهار فرزند ارشد فتحعل انیم
 ت،يدرآمد )هدا رزایمیعلنیفارس تحت حكومت حس

(. در زمان سلطنت محمدشاه ايران 3669/ 9: 5081
ايالت آذربايجان، گیالن، مازندران، عراق  هدمشتمل بر 

عجم، فارس، کرمان، خراسان، گرگان، کردستان و 
(. در 519-518: 5064خوزستان بود )دوسرسی، 

از  یكيشاه، فارس  نيدر دوره ناصرالد رانيا يبندمیتقس
/ 5، 5081بود )کرزن،  رازیش تيمهم کشور با مرکز االتيا

فارس جزء  5498(. در سال 496: 5068؛ پوالک، 511
 يیفرماتحت حكومت و فرمان اتيو وال االتيا

 (.015/ 5: 5089، قاسمیالسلطان درآمد )ظل
 

 آن در دوره قاجار یفارس و تقسيمات داخل ایالت
گسترده  يیدر دوره قاجار مملكت فارس شامل قلمرو

بحر عمان و  یجنوب شه،یآن به باغم یکه حد شمال شدیم
و مغرب به  زيریتوابع ن يقطرو هيفارس، مشرق قر جیخل

(. از دوره 63: 5081 ،ی)خورموج شدیرامهرمز محدود م
رخ داد.  یراتییمحمدشاه به بعد در حدود حكومت فارس تغ

ق بلوک رامهرمز و بلوک فالحی از بندر 5418در سال 
ديان تا محمره از مملكت فارس جدا شد و ضمیمه هن

نواحی عربستان و شوشتر شده و تحت حكومت 
/ 5: 5084 ،يیفسا ینیمنوچهرخان معتمدالدوله درآمد )حس

و در  افتيادامه  شاهنيروند در دوره ناصرالد ني(. ا385
و دشتستان از  یبندر بوشهر و دشت ینواح ق5483سال 

به  یياحمدخان نوا دالملکیمملكت فارس جدا و عم
(. در خصوص 841منصوب شد )همان:  یحكومت آن نواح

حكومت قاجار،  يدر ابتدا زین هيبنادر در دوره قاحار تیوضع
قبل، ضابطی سواحل بنادر عباسی، لنگه  يهاهمچون دوره

عرب  ليقبا يو بوشهر به يک شخص که معموالً از رؤسا
تابع  يور از لحاظ ادارمزب وخیش یشد ولاجاره داده می بود،

حكومت  شاه،یحكام فارس بودند. در دوره سلطنت فتحعل
عمان به  سلطان بن احمد، امام مسقط،  ريبندرعباس و جزا

تومان به حكومت  ونیلیشش م ،در ازاء آن يواگذارشد. و
 مسقطفرمانفرما و امام  میرزایعلنیقاجار پرداخت کرد. حس

آن مجدداً امتیاز  یبا هم منعقد کردند که ط يامعاهده زین
وصول عوارض گمرکی بندرعباس به امام مسقط واگذار 

اي از سوي وي، با عنوان شابندر يا شد و قرار شد نماينده
رئیس گمرک، در بندرعباس اقامت کند؛ لیكن برقراري 

خان بستكی، حاکم  نظم و امنیت در منطقه بر عهده
: 5009عباسیان بستكی، )بنی و جهانگیريه باشد کبست

به شیوخ جواسم و حكومت  زی(. حكومت لنگه ن589-595
شد و آنان در بوشهر به شیوخ آل مذکور اجاره داده می

حوزه تحت اجاره خود اختیارات تامی داشتند؛ ولی از لحاظ 
پذيرفتند سیاسی تابعیت ايران را در قراردادهاي خود می

 (. 136: 5081 ،ی)وثوق
در فارس حاکم  رزایمیعلنین حكومت حسزما در

 5451خواند. در اواسط سال  رانيخود را تابعه ا زین نيبحر
سلطان ، امام مسقط، به بهانه وصول مالیات به  دیق. س

بحرين حمله کرد. شیخ سلطان بن محمد خلیفه، حاکم 
بحرين با زيرکی خود را دست نشانده ايران خواند و حتی 

میرزا پیغام داد که حاضر است علیحسین هدفع وي ب يبرا
از اين رو  د؛يارسال نما رازیخراج عقب افتاده را به ش

میرزا حكومت شیخ سلطان را در بحرين از علیحسین
سوي دولت ايران دانست و سید سلطان محمد مجبور شد 

 ینینشینی کند )حسبدون اخذ نتیجه از بحرين عقب
(. در دوره 416/ 5: 5033؛ سپهر، 310/ 5: 5084 ،يیفسا

 يحكومت مرکز ياز سو یحكام نیهمچن شاهنيناصرالد
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 وهیو به ش ديگرد لیمناطق بندرعباس و بوشهر گس يبرا
داده شد  انيبر مناطق مزبور پا میرمستقیغ تیحاکم
 بیترت ني(. بد819،  815/ 5: 5084 ،يیفسا ینی)حس

فارس تحت نفوذ حكام  جیخل یحكومت سواحل شمال
 «ريحكومت بنادر و جزا» جاديبه دنبال ا یول درآمد؛فارس 

فارس از تحت  حیخل یشمال ريجزا السلطان،نیتوسط ام
 نينظارت حكام فارس جدا و مستقل شد. شرح واقعه از ا

اول که از جمله نزديكان و  السلطاننیقرار بود که ام
شاه بود؛ بعد از انتصاب به سمت مشاوران ناصرالدين

خزانه گمرک متوجه شد که عايدات و  عظمدربار ا استير
آيد، فارس به دست می جیگمرکی که از بنادر و سواحل خل

بسیار کم است؛ بنابراين در صدد احیاي گمرکات براي 
شاه مشورت نموده و سعدالملک دولت برآمد و با ناصرالدين

را مأمور امور گمرکی فارس و  یالسلطنه مافبرادر نظام
و محدوده اختیارات حاکم جديد  وظايفبنادر نمود و شرح 

(. 599/ 5: 5064 ،یالسلطنه مافرا مشخص کرد )نظام
خوانده « حكومت بنادر و جزاير»ساختار جديد به نام 

سازمان به نام  نيشد )همان(. اعتمادالسلطنه از امی
/ 5: 5060)اعتمادالسلطنه،  بردینام م« بنادرات جنوب»

السلطان، در سال امین تاقدامات پس از وفا ني(. ا143
اصغرخان اتابک ق، متوقف نشد و فرزندش میرزاعلی5011

اعظم تشكیالت اداري حكومت بنادر و جزاير را رسماً 
خان سعدالملک در رأس آن قرار اعالم کرد و محمدحسن

(. در اين میان 014: 5064 ،یرجانیس يدیگرفت )سع
منطقه حكمرانی بنادر، به دلیل موقعیت سیاسی و تجاري 

حكمران بنادر که ابتدا از حاکم  راياهمیت بسیاري داشت؛ ز
کرد، به فارس اطاعت و زير نظر وي انجام وظیفه می

نظامی و ضرورت  -تدريج بر اثر رخدادهاي سیاسی
اش افزود. بر قدرت و قلمرو حكمرانی ،اقتصادي و تجاري

رفت و هاي رسمی به شمار میمنصب دريابیگی از مقام
حكومت بنادر جنوب را بر عهده داشت. به دلیل  یدريابیگ

رسیدگی به مسائل تجاري، حل و فصل دعاوي داخلی و 
خارجی و اداره گمرکات بنادر از اهمیت خاص برخوردار بود 

به شماره  ،ی)مجموعه اسناد مرکز اسناد و کتابخانه مل
شاه دريابیگی تا دوره مظفرالدين اي(. حكمران 0015/491

هاي دولتی را نیز بر و نظارت بر کشتی یرياست درياي
ظف بود و( و در طول سال نیز م659)همان:  عهده داشت

بنادر، برحسب ضرورت، به  گريبه امور د یدگیکه براي رس
مقام انتصاب قائم یگیابيدر نیآن مناطق برود و همچن

براي خود، مسئولیت انتصاب و يا عزل کالنتر و کدخدا را 
: 5081 ،ی؛ دشت19: 5033 کاکس،بر عهده داشت ) زین

38.) 
  

 فارس التیا یالتيتشک ساختار

چندگانه  یکارگزاران االت،يا يو ادار یالتیساختار تشك در
در  یاسی. حاکم در رأس هرم سپرداختندیبه اداره امور م

شاه،  يشخص از سو ني. اگرفتیقرار م اتيو وال االتيا
 االتيا يو ادار یاسیرکن در ساختار س نيتربه عنوان مهم

شد. در یبه کار گمارده م نیمع یمدت زمان يبرا ات،يو وال
و کالنتر قرار  ريوز ،یالتيا التیتشك يسلسله مراتب بعد

 نيفارس در ا التيچندگانه در اداره ا يهامقام نيداشتند. ا
قسمت  نيداشتند که در ا ياژهيو فيو وظا گاهيدوره جا

  :ردیگیقرار م یمورد بررس
 
 التیحکام ا -

که تحت حكومت  یاالتيدوره قاجار، گذشته از ا لياوا در

 زین االتياز ا ياز خاندان قاجار قرار داشتند، تعداد يافراد
خود را از  تيو حما تیکه تابع یتحت نظارت حكام سابق

خود ادامه دادند؛  یاسیس اتیقاجار اعالم کرده بودند، به ح
 تدر دوره حكوم هيقدرت قاجار میاما به دنبال تحك

و روس، روند  رانيا يهابعد از جنگ ژهيو به و شاهیفتحعل
(. 81: 5061 زر،يحكومت آغاز گشت )فر« کردن يقاجار»

حكومت بر مناطق و  يکه برا يسنت، افراد نيبرطبق ا
قرار گرفتن در  اي يو اقتصاد یاسیکه به لحاظ س یاالتيا

 يشتریب تیدر نظر شاه و دربار اهم يمنطقه خاص مرز
درجه اول قدرت  گرانيو باز یجزء عناصر اصل ديباداشت، 

عموماً شاهزادگان درجه اول قاجار  لیدل نيباشند. به ا

 یمهم االتي. حكومت اشدندیامور انتخاب م نيا يبرا
اصفهان، فارس به شاهزادگان  جان،يچون خراسان، آذربا

: 5031 ل،ي)دروو شدیاعطا م یدرجه اول خاندان حكومت
از  يريرپذیبا تأث ،شاهیدر زمان فتحعل كرديرو ني(. ا414

متداول در آمد: نخست به واسطه  يابه گونه ،چند عامل
شورش  انایو اح يریگاز قدرت يترس دولت مرکز

که دولت قاجار را به  االتيحكام ا ايو  یمحل يروهاین
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 داد؛یسوق م شتریب يیتمرکززا يدر راستا یمیتصم نیچن
 شيو افزا شاهیفتحعل فرزندان شماریتعداد ب گريد ياز سو
در  ديبا کيهر که مسلماً یخانواده سلطنت ياعضا

مسائل  نیهمچن شدند؛یبه حكومت گمارده م يامنطقه

با انتصاب  داشت؛ قطعاً ریتأث استیس نيدر ا زین یمال
 نيا ازیمورد ن نهيفرزندان شاه به حكومت مناطق تابعه، هز

 زین يو حكومت مرکز شدیم نیتأم االتياز ااشخاص 

انتظار داشت با انتصاب شاهزادگان درآمد به دست آمده از 
گماشتن شاهزادگان به  استی. سابدي شيافزا االتيا

کردن  يقاجار يدر راستا ات،يو وال االتيا یحكمران
داشت، از  یدر پ یمهم حينتا زین یاسیکشور، به لحاظ س

 میموجب تحك ي. حكومت شاهزادگان قاجار5جمله: 
. شدیقاجار م ليسلطنت پادشاه و حكومت ا انیاساس و بن

قاجار  ليبه ا يو نژاد یاز آنجا که شاهزادگان به لحاظ خون

نقش آنان و دوام حكومت،  يفايا انیم شدند،یمربوط م
در خاطرات خود  الدولهنیوجود داشت. ام میمستق يارابطه

حكومت اشاره  میدر تحك شاهیبه نقش فرزندان فتحعل
. شاهزادگان با 4(؛ 6: 5011 الدوله،نی)ام تکرده اس

 لیتشك یتيو وال یالتيا يانتصاب به حكومت، دربارها
و  التيا يايدربارها بر دوش رعا نيا نیدادند که بار سنگ

 نفرت»جز  یاوضاع نیچن جهیمزبور بود و نت تيوال

 زر،يباشد )فر توانستیاز نسل و نژاد قاجار نم« کامل
موارد به عنوان عامل  یبرخ ادگان. شاهز0(؛ 86: 5061

مسئله در هنگام مرگ  نيا شدند؛یمحسوب م یثباتیب
شاه و  ینیشاهزادگان بر سر جانش يهايریشاهان و درگ

 ايخود و  تیتحت حاکم االتيسلطنت در ا يادعا
 يریمانند درگ االتيشاهزادگان در ا انیم يهايریدرگ

به  سرانجامکه  رزایمیو عباسقل رزایمیمحمدول انیم

 ت،ي)هدا افتيیصورت م د؛یانجام رزایمدخالت عباس
 ي(. الزم به ذکر است که از دوره ناصر693/ 9: 5081
توانستند به حكومت  يطبقه ادار يهااز بروکرات يتعداد

همچون  یراستا اشخاص نيبرسند. در ا اتيو وال االتيا

 رسچون فا یاالتيتوانستند به حكومت ا یالسلطنه مافنظام
 .ابنديدست  زیو خوزستان ن

 نیخود، عنوان اول ژهيو ازاتیفارس، به جهت امت التيا
دوره قاجار را به خود اختصاص داد. در  نیعهدنشیمنطقه ول
توجه دولت  شاه،یکارآمدن فتحعل يو با رو يدوره بعد

از  یكي التيا ني. اافتيهمچنان ادامه  التيا نير به اقاجا
عهد قاجار است که حاکم آن عنوان  التيسه ا

 ريبا سا اسیدر ق ان،يفرماداشت. فرمان «افرمفرمان»
برخوردار بودند؛ از آن جمله  يشتریب ازاتیحكام، از امت

که تنها  ردستانينسبت به ز اتیصدور حكم مرگ و ح
بزرگ همچون فارس،  يهاالتيا انيمختص به فرمانروا

فرما بودند عنوان فرمان يو خراسان بود که دارا حانيآذربا
 تیدوره قاجار، اهم لي(. در اوا41-59: 5018)واتسن، 

فارس و به تبع آن قدرت فراوان شاهزادگان حاکم  التيا
 نياز مرکز در ا زيموجب ظهور دو حرکت گر الت،يا نيدر ا

ها در زمان حكومت شورش نياز ا یكيشد:  التيا
در زمان  يگريو د شاهیبرادر فتحعل رزا،یمیلقنیحس

شاه، رخ داد. یپسر فتحعل رزا،یمیعلنیسلطنت حس
دوره افتاده و  بايتقر یالتيفرما بر افرمان رزایمیعلنیحس

هم که حدود  یطلبجنگ ليو قبا راندیثروتمند فرمان م
بودند،  انيزند يالیاست انیاز حام يیجز تر،شیقرن پ مین

قرار داشتند.  ينشاندگان و اتباع واکنون در زمره دست
خود را  یسنت وفارس راه و روش خاص  ن،يا عالوه بر

اش و خانواده خانمیابراه یکه حاج یداشت و از زمان
شده بودند؛ دربار با  شاهیموجب خشم و رنجش فتحعل

در  شاهیفتحعل. ستينگریم رازیبه ش ديشک و ترد دهيد
مجزا مجبور به  تیپنج سال آخر سلطنتش، در سه موقع

/ بخش دوم/ 9: 5081 ت،يمداخله در امور فارس شد )هدا
/ قسمت 3: 5088 گران،يو د ي؛ آور8161، 8165، 3916
و بروز  رزایمیعلنیحس يریگ(. به دنبال قدرت514دوم/ 

شاهزاگان حاکم در  ياز مرکز از سو زيحرکت گر نیدوم
منطقه مورد سوءظن  نيدر دوره محمدشاه ا الت،يا نيا

رخدادها به  نيقرار گرفت. در واقع ا يحكومت مرکز
 يدولت مرکز يیتمرکزگرا استیس مالموجبات اع جيتدر

 يریگقدرت نیو کاهش قدرت حكام فارس و همچن
حكومت  يفارس از سو التيکاهش قلمرو ا زیو ن انیوانيد

در زمان  رزایمیعلنیشد؛ به عنوان نمونه حس يمرکز
 رانيانتصاب وز اریحكومت خود در فارس توانسته بود اخت

 االتيدر ا يرکزمختص به حكومت م ازاتیاز امت یكيکه 
/ 5: 5084 ،يیفسا ینیبود، را به خود اختصاص دهد )حس

 يعمل از سو ني(. ا381، 311، 309، 358، 351، 318
بعد تكرار نشد  يهااز حكام فارس در دوره کيچیه
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 رزایمیعلنیدر دوره حكومت حس نی(. همچن334)همان: 
فارس  جیدر منطقه خل يو میدر فارس شاهد دخالت مستق

 میکه بعد از او، به حضور و دخالت مستق يامسئله م؛یهست
 ,Davis) دیمنطقه انجام نيدر امور ا يحكومت مرکز

 استیس يمحمدشاه، در راستا(. در دوره 126 :1987
ق، بلوک رامهرمز 5418فارس در سال  التيحدود ا ديتحد

 ینیتا بلد محمره، از فارس جدا شد )حس یو بلوک فالح
 زین يروند در دوره ناصر ني(. ا385/ 5: 5084 ،يیفسا

و دشتستان و بوشهر  یق دشت5438و در سال  افتيادامه 
 كرديرو ني(. ا841فارس جدا شدند )همان:  التياز ا

در  شاهنيرفت که در دوران حكومت ناصرالد شیپ يحدتا
ق حكومت فارس به مناطق تحت حكومت 5498سال 

(. در 015/ 5: 5089 ،قاسمیالسلطان منضمم شد )ظل
 استیبا اتخاذ س شاه،نيدوره محمدشاه و ناصرالد

به  انیوانياز طبقه د يتعداد ،يمرکز حكومت يیتمرکزگرا
نمونه از سال  يفارس منصوب شدند؛ برا التيحكومت ا

 نيبر ا وانيردیام ینيقزو خانینب رزایم ق5461تا  5419
(. 384/ 5: 5084 ،يیفسا ینیحكومت کرد )حس التيا

 خاننیرحسیق ام5461تا  5461از سال  نیهمچن
داشت  اریفارس را در اخت التيحكومت ا یباشآجودان

که از  یالسلطنه مافق نظام5051در سال  زی)همان ( و ن
عهد قاحار بود، به حكومت فارس منصوب  انیوانيجمله د

 (.451/ 5: 5064 ،یالسلطنه مافشد )نظام
فارس  جیخل يجوارفارس در هم کياستراتژ تیموقع

حكام  فيوظا نيتراز مهم یكي «یمرزبان»موجب شد که 
از زمان  يدهد. حكومت مرکز لیفارس را تشك

در منطقه  ونیوهاب يریگدر خصوص قدرت شاهیفتحعل
فارس نگران بود. الزم به ذکر است که در سال  جیخل

 ياندهينما داگانههر کدام ج نيو بحر منيق.امام 5448
مقابله با گسترش  يبرا شاهیجلب مساعدت فتحعل يبرا

/ 0: 5036السلطنه، فرستادند )اعتماد نرايبه ا ونینفوذ وهاب
 فياز وظا یكي ونیزمان مبارزه با وهاب ني( و از ا5196

، 311/ 5: 5084 ،يیفسا ینی)حس ديحكام فارس گرد یاصل
و  رانيا يهاگهر چند جن شاهی( در دوره فتحعل351
 يدادهايبه رو يموجب توجه کمتر دولت مرکز هیروس

در جنوب  سیجنوب کشور شده بود؛ اما تحرکات انگل
در  رزایمیعلنیدور نماند. حس يدولت مرکز ديکشور، از د

به  شاهیفتحعل یعلل لشكرکش انیبه پسرش، در ب يانامه
رابطه  لیبه دل ،يبه و يحكومت مرکز ینیفارس، از بدب

: 5013 رزا،یمینام برده است )رضاقل سیبا انگل كشينزد
در دوره حكومت  ها،یسیصرف خارک توسط انگل(. ت15
فتح هرات، خطر  يتالش محمدشاه برا زیو ن رزایمدونيفر

در منطقه را محرزتر ساخت. درواقع  هایسیحضور انگل
را به  يتوجه دولت مرکز هایسیتصرف خارک توسط انگل

ساخت و موجب شد که حكومت  شتریب جیسواحل خل
 يبرا یفارس به عنوان اهرم التياز حكام ا يمرکز

فارس  جیدر سواحل خل رانيو نفوذ ا تیگسترش حاکم
آنكه  حی(. توض561: 5015 ،یمقاماستفاده کند )قائم

 جیدر منطقه خل هيعرب از اواخر دوره زند وخیحكومت ش
در   جهینت رمستقل درآمده بودند، دمهیفارس به صورت ن

 شيافزا يستاق مؤيدالدوله، حاکم فارس در را5435سال 
فارس، حكومت منطقه بندرعباس را پس از  جینفوذ بر خل

خان، خالوزاده خود راندن امام مسقط، به عباس رونیب
از حكام  یكي(. 815/ 5: 5084 ،يیفسا ینیواگذاشت )حس

فارس  جیدر خل رانيا تیموقع میتحك نهیفارس که در زم
در  ،يادر نامه يالسلطنه بود. وتالش فراوان داشت؛ حسام

 الملک،نیخان امم، به فرخ5819ق/ 5436شوال  0 خيتار
 جیدر خل يیايدر يروین جاديحضور شاه، در لزوم ا ريوز

 ژهيبه و ران،يا یاسیس تیموقع میفارس، به منظور تحك
داشت )مجموعه  دیتأک ن،يبر بحر رانيا تیاعاده حاکم

(. در 6436کتابخانه وزارت امور خارجه، ش:  یدولت داسنا
 د،یسع دیق، پس از مرگ س5430 يهاسال نیفاصله ب

فرزندان او باال  نیامام مسقط، اختالف و کشمكش ب
او به رفع مشكالت  نانیحكومت جانش اميا شتریگرفت و ب

 يرا برا یمناسب طيامر شرا نیعمان گذشت. هم یداخل
به دست  تیرد تا از موقعآو وجودحكام و تجار فارس به 
راستا به امر  نيکنند. در ا يبردارآمده به نفع خود بهره

السلطنه به بندرعباس حسام رزایمسلطان مراد شاه،نيناصرالد
(. 804-805/ 5: 5084 ،يیفسا ینینمود )حس یلشكرکش

ترتیب پس از يک دوره کشمكش، حكومت  نيبه ا
تحت اختیار حاکم فارس درآمد. در خصوص  بندرعباس

حاکم فارس، در سال  روز،یالدوله فنصرت زیبندر بوشهر ن
 ه،یناح نيق با کنار گذاشتن آل مذکور از حكومت ا5466

 اکبریپسر عل ،یگیابيدر خانیعلنیحكومت آن را به حس



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

 

(. از 819/ 5: 5084 ،يیفسا ینیالملک اعطا کرد )حسقوام
همچون  یمناصب جاديبا ا يحكومت مرکز گريد يسو
در بوشهر،  يکارگزار يبعد يهاو سپس در دوره نگارعيوقا

 نهیحكام فارس در زم نیو همچن انيیتحرکات اروپا
 :Davis, 1987نظر گرفت ) ريو اقتصاد را ز یاسیس

فارس  التيشاهزادگان حاکم ا ني. از جمله مشهورتر(132
 ق.(،5450-5454) شاهیبرادر فتحعل رزا،یمیلقنیحس
-5411) رزایمق(، فرهاد5411-5451) رزایمیعلنیحس

و  5431-5469) دالدولهيمؤ رزایم(، طهماسب5414
السلطنه حسام رزایمق( و سلطان مراد5433-5439

 نام برد. توانیق( را م5481-5484و  5431-5436)
 
 التیا ریوز -

 التيا یو حكومت یاسیمقام س نیپس از حاکم، دوم ريوز
از حاکم  ابتیرا به ن یحكومت فيمقام امور و وظا نيبود. ا

 التي. در دوره قاجار با انتصاب حاکم در ادیبخشیم صلهیف
مزبور  التيا طيمنطقه و شرا تیآگاه به وضع يريفارس، وز

: 5064، یالسلطنه ماف)نظام شدیبه همراه حاکم فرستاده م
كومت به جز در دوره ح ران،يوز ني(. ا95/ 5

 يحكومت مرکز يفرما، از سوفرمان رزایمیعلنیحس
 ري(. وز811/ 5: 5084 ،يیفسا ینی)حس شدندیم نییتع

بود که  االتيو ا يحكومت مرکز یدرواقع حلقه ارتباط
 شدیفرستاده م التيا ینظم و نسق امور مال يبرا

؛ مجموعه اسناد سازمان اسناد و 315/ 5: 5035 ،ی)مستوف
؛ مجموعه اسناد 54891/496به شماره  ،یکتابخانه مل

(. در 491/ 5616به شماره:  ،یسازمان اسناد و کتابخانه مل
خاندان  اریفارس دوره قاجار عمدتاً نهاد وزارت در اخت

مشیرالملک، يعنی محمدعلی مشیرالملک و پسرش، 
به خفرکی، به  ورابوالحسن بود. محمدعلی شیرازي، مشه

فرما انتخاب گرديد و در سال میرزا فرمانعلیوزارت حسین
يافت « مشیرالملكی»ق از سوي فتحعلیشاه لقب 5411
 جاديخاندان، با ا ني(. ا315/ 5: 5084 ،يیفسا ینی)حس

فرما، حاکم فارس، خود را به فرمان یعلنیمواصلت با حس
 لهیوس ني(. بد311ساخت )همان:  کينزد یخاندان شاه
 نيشد. ا ليتبد یثتورا ياخاندان به گونه نيوزارت در ا

از  یكيخاندان، به عنوان  نيمسئله به قدرت گرفتن ا
نفوذ در فارس، منجر شد تا  يبزرگ و دارا يهاخاندان

خاندان  نيدر قدرت، ا هابیفراز و نش رغمیکه عل يیجا
 يهااز اهرم یكيبه عنوان  یتوانست مدت زمان طوالن

در بدنه  رانيوز يریگبماند. با قدرت یدر فارس باق تقدر
 ريوز»از آنان با عنوان  يفارس، تعداد التيا یاسیس

 يحكومت مرکز يفراوان از سو اراتیبا اخت« باالستقالل
منطقه فرستاده  نيفارس به ا التياداره امور ا يبرا
امور  یفارس تمام التي. وزبران باالستقالل در اشدندیم
و عنان »آن منطقه را در دست داشتند و  نظمو  التيا

؛ 15: 5013بود )اعتمادالسلطنه،  ريبا وز« و اقتدار اریاخت
 رانيقدرت وز ي(. در دوره ناصر159: 5065الملک، افضل

 نيحاکم ا نییدر تع یکه حت يیتا جا افتي شيفارس افزا
السلطنه در خاطرات . نظامکردندیاعمال نفوذ م زین التيا

 اریدر اخت يبرا يفارس از و ريوز ضيو تحر قيتشوخود به 
 ،یماف السلطنهگرفتن حكومت فارس اشاره کرده است )نظام

به  توانیفارس م التيا راني(. از جمله وز451/ 5: 5064
خان قرگوزلو (، نصراهلل5451-5441) يینوا خانیعلچراغ

ق(، 5441)عزل:  يرازیش خانی(، محمدنب5445-5441)
 رزایق(، م5404)عزل:  یکاشان نيالعابدنيز رزایم

خان ابوالحسن زرای(، مق5011-5011) يرازیش یمحمدعل
 یمحمدعل رزایم ريابوالحسن خان وز رزایفرزند م يرازیش

الدوله قوام یتق رزایق(، م5418)انتصاب سال  رالملکیمش
 یجعفر سوادکوه رزایق(، م5414)انتساب و عزل در سال 

 وانيصاحبد خانیفتحعل رزایق( م5414)انتصاب سال 
 رزایم ،یانیآشت یمحمدتق رزایق(، م5491-5011)

 رالدولهیمحمدناصرخان ظه رزایو م یهمدان نیمحمدحس
، 358، 351/  5: 5084 ،يیفسا ینیقاجار اشاره کرد )حس

؛ 511: 5014 ،ینی، نائ004: 5030 ت،ي؛ هدا5694
 (.   11: 5060 ،ينگبریهال
 
 التیکالنتر ا -

 یاسیاز مناصب مهم در ساختار س یكيکالنتر  منصب
فارس بود که در دوره قاجار در دست خاندان قوام  التيا

 ات،یجز وصول مال رازیکالنتر ش تیقرار داشت. مسئول
تر مردم و از همه مهم یاصل حتاجيما نینظارت بر تأم

؛ 39: 5083 ن،یبود )مارت رازینظارت بر اداره امور شهر ش
به شماره:  ،یو کتابخانه مل سازمان اسناد ادمجموعه اسن

محله وجود داشت که  ازدهي رازی(. در شهر ش018/491



 8شماره دوم، پیاپی هاي محلی ايران، سال چهارم، پژوهشنامه تاريخ         18

 

 اي يدریح گريد يتاو پنج خانهینعمت اي یآن، نعمت يتاپنج
 يیکالنتر مهیو هر دو به طور جداگانه ن خانهيدریح

هم به  یبودند. کدخداباش یداده و تابع کدخداباش لیتشك
 :floor, 1971فارس بود ) يکالنتر عنوبه خود تاب

فارس تنها کالنتر دوره قاجار است  التي(. کالنتر ا256
عنوان  هیبق يرا داشت و برا «التيکالنتر ا»که عنوان 

(. 03/ 5: 5035 ،ی)مستوف رفتیشهر به کار م يکالنتر
 نيداشت. ا زین یگیگلربیعنوان ب رازیکالنتر ش نیهمچن

فارس  التيفارس در سرتاسر ا ترمسئله نشان از نفوذ کالن
حكومت  ديآن خاندان از د گاهيجا تیاهم نیو همچن

بود. در دوره قاجار  التيو نقش آنان در اداره ا يمرکز
. در سال گرفتیشاه صورت م يانتصاب کالنتر تنها از سو

عنوان  شاهیفتحعل ياز سو اکبریعل رزایق. م5446
شاه صورت  يسو از. اگرچه انتصاب کالنتر افتي يکالنتر

و  یاهال انیدر م یشخص تینفوذ و مقبول یول گرفتیم
در خاندان مورد نظر  يبودن مقام کالنتر یموروث نیهمچن

 ياکنندهنییبود که در انتصاب شاه نقش تع یاز عوامل
 اکبرخانیعل رزایداشت؛ به عنوان نمونه در واقعه انتصاب م

مورد را  نيدر ا متوسط شاه، مقرر شد نظر مرد يبه کالنتر
 ديمعلوم گرد راز،یشهر ش یشوند. بعد از حضور اهال ايجو

 ینیدارند )حس ليتما اکبریعل رزایم يمردم به کالنتر
 دي(. در خصوص خاندان قوام با318/ 5: 5084،يیفسا

 هيو افشار هيخاندان به عصر زند نيگفت سابقه نفوذ ا
 زرگبکالنتر  م،یابراه ی(. حاج568)همان:  دیرسیم

نقش  انيقاجار دنیدر به قدرت رس ،یخاندان هاشم
داشته است. اگرچه به دنبال مورد غضب واقع شدن  یاساس

کالنتر، خاندان مزبور موقتاً نفوذ و اعتبار  خانمیابراه رزایم
مقام  شاهیفتحعل يخود را از دست داد؛ اما پس از چند

 ياعطا کرد و سپس و اکبرخانیفارس را به عل يفایاست
(. به 318)همان:  دیفارس رس يق به کالنتر5446در سال 

 رزایق م5411در سال  رازیبه ش شاهیدنبال سفر فتحعل
)سپهر،  افتي یالملكلقب قوام رازیکالنتر ش اکبریعل

 بیترت ني(. به ا110-115: 5013؛ بامداد، 14/ 4: 5033
 نیشیبه قدرت و اعتبار پ میابراه یخاندان حاج گريبار د
مسئله، امالک و ثروت  ني. گذشته از اافتيدست خود 

مؤثر در  یعامل زیخاندان و نفوذشان در فارس ن نيفراوان ا
. امالک خاندان رفتیحفظ و دوام حضور آنان به شمار م

از الرستان گرفته  زد،يمزبور در شمال فارس، اصفهان و 
(. در 441: 5064بود )اوبن،  افتهيتا بندرعباس، گسترش 

در منطقه فارس  یکنترل قدرت خاندان محل یگونگواقع چ
فارس بود.  التيحكام در ا یشگیاز مشكالت هم یكي

را  یفارس و اداره آن نقش مهم التيخاندان قوام در ا
(. از 996-931/ 5: 5084 ،يیفسا ینیبرعهده داشتند )حس

. افتي شيافزا التيخاندان در اداره ا نينفوذ ا يدوره ناصر
 ليا لیقدرت را بايد در تشك شيافزا نيا لیدل نيترمهم

قوام  محمدخانیآن به عل استير ضيخمسه و تفو
و در جهت  يخمسه که در دوره ناصر ليا لیدانست. تشك

موجب  افت،يدر منطقه انجام  هايیکاهش قدرت قشقا
نفوذ قوام در فارس شد؛ الزم به ذکر است که  شيافزا

قاجار به  كومتکار آمدن ح يپس از رو يیقشقا ليقدرت ا
حكومت زند  نیشیکه متحدان پ یفيعلت ائتالف با طوا

دولتمردان قاجار در  جهیدرنت افت؛ي یفراوان شيبودند، افزا
آغاز بر آن شدند تا با استفاده از نفوذ خاندان قوام و 

 التيتوازن قوا در ا يراحمديو بو ياریبخت التيا نیهمچن
 التيا شدنبه علت گرفتار  یول ديفارس را حفظ نما

اتحاد  زیو ن یدرون يهايریدر درگ يراحمديو بو ياریبخت
 ليق با ا5411در سال  رازیشهر ش یپنج محله نعمت

متوسل شدند. آنها  يگريشاهان قاجار به راهكار د ،يیقشقا
فارس را به خاندان قوام  التيحكومت مناطق مهم در ا

کردند با پنج  قيالملک را تشوقوام نیاعطا کردند و همچن
عرب شامل دو گروه  ليفارس زبان، ا يهايباصر ليا

که ترک  نالويا زینفر و بهارلو و ن التيو جباره، ا یبانیش
دهد و  لیخمسه را تشك التيا ونیزبان بودند، کنفدراس

 ردیدر رأس آن قرار گ لخانيا نیبه عنوان اول يخود و
به علت  خمسه التي(. اگرچه ا18-13: 5086 ان،ی)آبراهام

 سیبا رئ یخود و حت انیم ،یو زبان ينژاد یاهمگونن
داشتند )مجموعه اسناد مرکز سناد  یاختالفات ونیکنفدراس

 ونیکنفدراس ی(، ول5631/491به شماره:  یو کتابخانه مل
در دست  یابزار مناسب هايیمقابله با قشقا ينامبرده برا

نفوذ و حضور قوام از  نكهيشاهان قاجار بود. عالوه بر ا
از  گريد ياز سو کاست،یم رازیدر ش يیقشقا نیخوان تداراق

خمسه باعث  التيقوام با ا ینظر دولت روابط و همبستگ
استحكام  يآشوبگر، برا يهایبه لوط یاز وابستگ شدیم

از علل ابقاء  گريد یكيرها شود.  رازیمواضع خود در ش
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دولت و مردم به  ازیخاندان قوام در مقام و منصب کالنتر، ن
بود.  یرفع اختالفات مال يآن خاندان خاصه برا حضور

دولت و مردم در امر  نیب نفعيخاندان قوام واسطه ذ
 یبود، حت يریسربازگ نیو همچن فيطوا يبنداتیمال

او را در نظارت و ساختار  يالملک نقش محورمخالفان قوام
ارج  موازنه که اساس حكومت قاجار در فارس بود، فيظر

از نظر دولت  نی(. همچن98: 5083 ن،یمارت) نهادندیم
سبب  یمحل يهاقدرت ريحضور قوام در برابر سا ،يمرکز

هم  گريكديرقابت آنها با  رايز شد؛یموازنه م جاديا
فرصت را به وجود  نيو هم ا دادیاقتدارشان را کاهش م

 يبرا شكشیبه صورت پ يشتریب اتیتا مال آوردیم
بر مقامشان ابقاء  انوصول شود تا آن يحكومت مرکز

خاندان در دوره  نيا يریگقدرت يصعود ریشوند. س
 تیق و در زمان حاکم5490. در سال افتيشتاب  يناصر
بر فارس، خاندان قوام حكومت داراب و حومه  رزایمفرهاد

(. 819/ 5: 5084 ،يیفسا ینیگرفت )حس اریرا در اخت رازیش
در فارس،  هالدولحكومت جاللق، در دوران 5498در سال 

عالوه بر  ز،یالرستان، سبعه و بلوک فسا ن یحكومت نواح
 ني(. ا861خاندان داده شد )همان:  نيبه ا ،یمناطق قبل

 نيفارس افزود. نفوذ ا التيبر قدرت آنان در ا دادهايرو
در  التيآنها با حكام ا يهمكار تیخاندان در منطقه و اهم

 شاهنيالدناصر کهیبود که هنگام ياداره فارس تاحد
فارس  التيبر ا یالسلطنه مافبر انتصاب نظام میتصم

السلطنه مواجه شد که به همراه نظام شنهادیپ نيگرفت، با ا
السلطنه به فارس روانه کند تا نظام التيرا به ا ياشاهزاده

به حكومت بپردازد؛ چرا که با وجود  يو بيعنوان نا
فارس  التيا درشاهزاده  کيفارس، تنها متنفذ  يهاخاندان

/ 5: 5064 ،یالسلطنه مافحكومت کند )نظام تواندیم
444 .) 

 نيدر منطقه، قدرت ا رانيصورت ضعف حكام و وز در
 یحت ي. در مواردافتيیم شيفارس افزا التيخاندان در ا

 يبرا د؛یانجام ريبه خلع وز رانيمخالفت خاندان قوام با وز
نمونه محمدعلی مشیرالملک وزير به خاطر اتحاد ايلخانی 

الملک، اول مدتی از وزارت برکنار و سپس از شیراز و قوام
ق 5418داد که در سال  يرو یاتفاق هنگام نيشد. ا اخراج

فارس خارج شد و به سوي کرمان  التيايل قشقايی از ا
ل الملک و ايلخانی ايل قشقايی، بازگشت ايکوچ کرد. قوام

مزبور به استان فارس را منوط به برکناري و اخراج وزير 
 ودانستند و نواب فرمانفرما نیز براي رضايت خاطر اين دو 

بازگشت ايل قشقايی، وزير را برکنار و در اثر فشار اشخاص 
را  يالعلماء وحسن نظام رزایمزبور و همچنین وزير جديد، م

(. 311/ 5: 5084 ،يیفسا ینیاز فارس تبعید کرد )حس
الدوله جالل رزایمنیبه هنگام حكومت حس نیهمچن

الملک سوم با قوام ی( به علت دشمن5011-5491)
که در شهر  يقوام با استفاده از نفوذ ر،يوز وانيدصاحب

و اطراف آن را ناامن کرده و به اخالل در امر  رازیداشت، ش
الملک سوم قوام كاتيتحر نیحكومت پرداخت و همچن

: 5064 ،یرجانیس يدیشد )سع رازینان در ش یموجب قحط
الملک سوم ق قوام5019در سال  نی(. همچن446-448

زد که به  یالدوله، حاکم فارس، دست به اقداماترکن هیعل
در  گريد يو در مورد ديحاکم منجر گرد هیشورش مردم عل

الملک سوم با مردم و قوام یداستانق هم5044سال 
 التيالسلطنه، حاکم اراج شعاعموجب اخ یآنان حت کيتحر

(. 16-11: 5019 ،یمقاممنطقه شد )قائم نيفارس، از ا
 يیموجب دردسرها اهخاندان گ نيا ینهان ینیچسهیدس
 کهینمونه هنگام يبرا شد؛یم زیخودشان ن يبرا

 يالملک، وبا قوام يریدر اثر درگ راز،یالدوله، حاکم شرکن
از  يیهاکرد؛ به دنبال به دست آمدن نامه دیرا به تهران تبع

 کيالدوله تحررکن هیمردم را عل دیدر تبع ياو که و
 ینیشد )حس دیعبه خراسان تب یمدت ياو برا کرد،یم

ق اقدامات 5018در سال  زی( و ن44/ 5: 5084 ،يیفسا
العمل و عكس رازینان در ش یالدوله موجب قحطقوام
ه اسناد مرکز اسناد و شد )مجموع يو هیمردم عل ديشد

 (.6113/491به شماره:  ،یکتابخانه مل
 

 گيریبحث و نتيجه

بود. حكام  هيمهم در دوره قاجار االتياز ا یكيفارس 
شاهزادگان درجه اول  انیاز م شتریفارس در دوره قاجار ب

از دوره  يحكام در موارد ني. البته اشدندیم نییتع
انتخاب شدند. در  ساالرانوانيد انیمحمدشاه به بعد، از م

آغاز حكومت قاجار، به علت وسعت قلمرو، ثروت سرشار، 
قدرت  نیو همچن نیشیپ یتختياز مرکز، سابقه پا يدور

فارس، شورش حكام  التيفراوان شاهزادگان حكمران در ا
ها و با شروع شورش نيا جهیصورت گرفت؛ در نت التيآن ا
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 التيم و قلمرو ادوره سلطنت محمدشاه، از قدرت حكا
 نيدر اداره ا يیتمرکززا يفارس کاسته شد و در راستا

روند در دوره  نياستفاده شد. ا زین ساالرانوانياز د التيا
و  یاسی. در نظام سافتيهم ادامه  شاهنيناصرالد

وجود داشت که  رویفارس دوره قاجار دو ن التيا یالتیتشك
 يیهايبندو دسته يریشاهد درگ یدوره زمان نيا یدر تمام

حكام و  يبنددسته نيطرف ا کيدر  م؛یآنها هست انیم
قرار داشتند. در  یمحل يهاقدرت مقابلو در جهت  رانيوز

شده،  اديدو جناح  انیدوره قاجار، جنگ قدرت م یتمام
رقم زد. در  التيا نيا يبرا یبیپرفراز و نش یاسیس خيتار
 یمحل يهابه ابقاء خاندان يدولت مرکز ازین قتیحق

فارس و  التيهمچون قوام، به جهت سابقه نفوذ آنها در ا
و  يریگاتیروند مال لیحضورشان در تسه تیاهم نیهمچن
خاندان به  نياز ا يحكومت مرکز يبرداربهره گريد ياز سو

فارس  التيموازنه قدرت در ا جاديدر جهت ا يعنوان ابزار
از  يریجلوگ يمهم، به خصوص برا ني. انمودیم يضرور
شاهزادگان حاکم در فارس و پس از شورش دو  يریگقدرت

 يشتریب تیدوره قاجار اهم ليواشاهزادگان، در ا نيتن از ا
حكام به  یوابستگ زانیهمچون م یاما در کل عوامل افت؛ي

با حكومت  ادشدهي يروهایارتباطات حسنه ن ،يدولت مرکز
در  رویدو ن نينفوذ هر کدام از ا قدرت و نیو همچن  يمرکز

قدرت  يبندمیدر تقس کنندهنییفارس حلقه تع التياداره ا
 .آمدیبه شمار م ارسدر ف يو ادار یاسیس
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