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Throughout history, Fars province has always had a dramatic impact on 

Iran’s political and diplomatic structure, and when it has gone through a 

change, other Iranian states have been affected by it. During the reign of 

Nader Shah, the state saw a change in the structure of its bureaucracy which 

later affected other states. The main questions are why Nadir Shah brought 

about these changes, what positions were important during this period and 

what their function was, and why these changes did not make Fars stable. To 

answer these questions the article adopts an analytical method based on less 

well-known documents. It argues that Nader Shah’s goal, like other political 

actors, was exercising power in the best manner possible on the community. 

He tried to increase the political and economic influence of his government 

in Fars by restoring and reforming his office. Many of these reforms failed 

because of regional competition and the presence of influential local political 

activists. 
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 (احیاء و اصالح)افشاریه  ۀفارس در دورساالری نظام دیوان
 

 1احمد بازماندگان خمیری
 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ خ،یگروه تار اریاستاد

 14/5/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛7/2/98: مقاله دریافت تاریخ
 (44تا ص  25)از ص 

 چکیده
ساالری ایران داشته سزایی در ساختار سیاسی و دیوانب تأثیر در طی اعصار تاریخی خود،فارس ایالت 

افشار این ایالت شاهد  نادرشاه ۀپذیرفتند. در دورمی تأثیراز آن  نیز یگر ایاالت ایراند گاهیاست و 

ساالری خود بود. این دگرگونی روند و رویکرد جدیدی را در این و تغییراتی در ساختار دیوان دگرگونی

چه ؟ به وجود آوردهای اصلی این هستند که چرا نادرشاه این تغییرات را پرسش .دآور وجود بهساختار 

به  ند؟ چرا این تغییرات نتوانستبودند و کارکرد آنها چه بود برخوردارمناصبی در این دوره از اهمیت 

ای و بر مبنای تحقیقات کتابخانه توصیفی -تحلیلید؟ روش به کار رفته در این مقاله، نارس ثبات ببخشف

این بررسی نشان  استفاده شود. ی کمتر شناخته شدههااسنادی است و تالش شده تا از اسناد و فرمان

که هدف نادرشاه همچون دیگر کنشگران سیاسی، اعمال قدرت به بهترین وجه ممکن بر جامعه و د دا

و اقتصادی دولتش یاسی نیروهای موجود در آن بود. او کوشید تا با احیاء و اصالح مناصب اداری، نفوذ س

ای و حضور پرنفوذ کنشگران سیاسی محلی، های منطقهد. به دلیل وجود رقابتبیشتر کن را در فارس

 بسیاری از این اصالحات ناکام ماند.
 

 .اختیار، شاهبندرساالری، کالنتر، صاحبفارس، نادرشاه، دیوان های کلیدی:واژه
 

 مقدمه .1

ها، خیز ایران بود که برای مدتیکی از ایاالت مهم و حادثه فارس ،افشار نادرشاه ۀدوردر 

وجود مناطق ساحلی  ،آن ایالت فرد بههای منحصر . ویژگیکردرا به خود مشغول  او

 و محلی و سیاسی های شورشطوالنی و گسترده، نفوذ اشرافیت شهری مقتدر، 

تغییراتی در  بار یکچند وقت  هر شاهموجب گردید تا نادر ،درآمدهای عظیم مالی

، دگرگونی و حذف ءحیاسیاسی آن اعمال کند. این دخالت بیشتر از طریق ا ارساخت

این  که چرا نادرشاهاصلی آن است  هایپرسشسیاسی صورت گرفت.  -مناصب اداری

بودند و کارکرد آنها  برخوردارچه مناصبی در این دوره از اهمیت کرد؟ تغییرات را ایجاد 

اصالحات نادرشاه شامل  د؟نبه فارس ثبات ببخش ندیرات نتوانستچرا این تغیچه بود؟ 

برخی از مناصب تنها مختص به فارس شد. ساالری فارس میهای مختلف دیوانبخش

توان ی از آن را در مناطق دیگر نیز میهایو بعضی دیگر نمونه مچون شاهبندربود، ه
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تر بود و با بررسی آن ـس بیشفاراما کارکرد آن در  ؛اختیارمثال صاحب طور به؛ یافت

عی شده چند منصب مهم آورد. در این مقاله س دست بهتری را توان اطالعات جامعمی

این  است که برخی ازبه توضیح د. الزم دهمورد بررسی قرار  در فارس افشاریه دورۀدر 

د. از نیز به حیات خود ادامه دادن یهافشار ۀتا بعد از دور مناصب از قبل وجود داشتند و

 .شودمی هو بعد آنها نیز اشار قبل ۀچـاین روی تا جایی که الزم باشد به تاریخ
به طور جداگانه کارهایی صورت گرفته است که بیشتر  این مقاله موضوعدر خصوص 

تاریخ » در این زمینه صفویه و قاجاریه اختصاص دارند. تنها اثر متفاوت هایهآنها به دور
مشخص در بخشی از آن اثر رضا شعبانی است که به طور  «یهاراجتماعی ایران عصر افش

ساالری آن دیوان ،ت. این کتاباس بررسی شده شاه افشاری عصر نادرساالرتحوالت دیوان

و  هابه جزئیات هر ایالت و تفاوتبه طور کلی مورد پژوهش قرار داده و دوره را 

 ۀاز دور ترین تحقیقات پیشدان توجهی نکرده است. یکی از مهمهای آن چندگرگونی

است. گرچه این اثر تنها به  «رهر برن»اثر  «صفویه ۀنظام ایاالت در دور»کتاب  افشاریه

مورد  ۀ، اما در شناخت تحول و دگرگونی دورصفوی پرداخته ۀظام دیوانی دورتغییرات ن

ور نیز وجود دارد که برخی از این مناصب را به ط نگاری تکاست. چند  نظر ما مفید

های قبل یا که گفته شد این آثار به دوره طوراند. همانجداگانه مورد بررسی قرار داده

از  «قاجار ۀمنصب کالنتر در ایران دور»آثاری همچون بعد از این عصر اختصاص دارد. 

از خسروبیگی دو نمونه از آنها است که  «قاجار ۀمنصب کالنتر در اوایل دور»فلور و 

کوشد تا با نگاهی متفاوت حاضر می ۀمقال .استمناصب در این ادوار نشانگر اهمیت این 

 ساالری فارس در عصر نادرشاه بپردازد.به تغییر و تحول ساختار دیوان تر جزئیو 

 بیگلربیگی. 2

و افشاریه نیز به  ها افغان  هایهدورصفویه باقی ماند و در  ۀدوریکی از مناصبی که از 

ها و فرار افغان دست بهبا سقوط اصفهان  (1).استبیگی حیات خود ادامه داد بیگلر

افراد مورد اعتماد  و معموالً گردید برخوردارن منصب از اهمیت باالیی ای ،تهماسب دوم

ه دریافت این عنوان مفتخر گردید در این دوره باولین فردی که  .شدندبدان گمارده می

 دکرگی فارس و الر و بنادر منصوب او را به بیگلربیدوم محمدخان بود که تهماسب ولی

 به طور. در حقیقت او زمانی به فارس فرستاده شد که هنوز آن منطقه (38: 1367 )فلور،

 ها افغانبین  گانه سهو بر سر تصرف آنجا یک کشمکش  درنیامده ها افغانکامل به تصرف 

د. پایان رسیبه  ها افغانمحمدخان در جریان بود که با پیروزی و ولی احمدخان سیدو 
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بود که در آنجا لوای حکومت را  احمدخان سیدخان مقابله با محمداصلی ولی  ۀیفوظ

 .(57: 1379میرزا سلطان، )هاشم کرد یمبرافراشته و ادعای پادشاهی ایران 

خان بود. او بدین مقام دست یافت محمدعلی دوم ماسبدومین فردی که از سوی ته

داشت و با عنوان  عهده برفارس و عراق را نیز در عین حال فرماندهی سپاهیان 

از عثمانی و عقد قرارداد بین  دوم س از شکست تهماسبد. پشو یمقوللرآغاسی از او یاد 

جاه، عالی»دهد  یمی او را چنین مورد خطاب قرار اطی نامه شاهادر، نعالیایران و باب

، اللت و جالدت انتباهج ،خامت و مکانت اکتناه، فرفیع جایگاه، عزت و سعادت همراه

. او در (210: 1368 )نوایی، «خان بیگلربیگی مملکت فارسحمدعلی، مخالص و ارادت آگاها

، (227: 1377 )استرآبادی، ها جنگید یعثمانابتدا به شاه جوان وفادار بود و در کنار او بر ضد 

ذیرش قرارداد ها و پرا به دلیل شکست از عثمانیدوم تهماسب  ،شاهزمانی که نادراما 

 /1382 فسایی، -74 برگ :44711 رضی، )میرزا دست یازید شاهخلع کرد، به حمایت از نادر ،صلح

به دربار  ها افغان  ۀمسئل وفصل حلبرای  شاه. بعدها او به عنوان سفیر از سوی نادر(515: 1

  ۀدور در. (188: 1377 )استرآبادی، جا باقی ماندو تا زمان فتح دهلی در همان رفتهند 

تغییراتی در جایگاه و مقام بیگلربیگی روی داد. تا پیش از این بیگلربیگی لقب  ها افغان

در  اگرچهد. ش میایالتی بود. در این زمان به حکام والیات نیز این عنوان داده م حاک

ی برای مدتی حتفارس هنوز دارای یکپارچگی سیاسی بود و افغان اشرف   ۀدوراوایل 

اما پس از  ،(55: 1368 )نوایی، کرد ه عنوان بیگلربیگی بر آن ایالت حکومت محمدخان بلوچ ب

در فارس متحمل صدمات زیادی شدند  احمدخان سیدنیروهای افغان از شورش  که آن

. از همین روی درآورد تر کوچکمناطق  صورت بهرا تجزیه و  جااشرف تصمیم گرفت آن

 (102 )همان،اس ـدرعبـو بن (99 :1367)فلور، یرازـچون شـبرای شهرهای مهم هم

ر تخت عباس سوم را ب هـ 1142که در سال  نادر پس ازآند. کرهایی تعیین بیگلربیگی

السلطنه او قرار داد به نخستین تغییر در ساخت سیاسی سلطنت نشاند و خود را نایب

کومت ح افشار را به عنوان نایب قرقلویبیگ در این هنگام امیرخانفارس دست زد. او 

. در این دوره دو تغییر عمده در ساخت سیاسی (520: 1 /1382 )فسایی، فارس گماشت

 فارس روی داد:

 .والیان فارسب عدم انتصاب بیگلربیگی و حذف این عنوان از القا الف(

 اعطای حکومت فارس به اشراف خراسان. ب(
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تماد چندانی به ع، ازمامداریش در خراسان  ۀدوربا توجه به تجربیات اوایل  شاهنادر

ساالران که بیشتر آنها از فارس و عراق بودند، نداشت. از دیگر ایاالت و دیوانن فرماندها

فرادی د. اشدن یمو والیات بیشتر از خراسان انتخاب ت این رو حکام و سرداران ایاال

 ۀحوزیافتند چندان استقاللی در  یمخان بلوچ نیز که به مناصبی دست همچون محمد

کرد  یمیک سردار خراسانی بر اعمال و رفتار آنها نظارت  معموالًخود نداشتند و قلمرو 

ن رفتار نادر را در نارضایتی بزرگان فارس از ایبارز و آشکار  ۀنمون .(346: 1/ 1369)مروی، 

که خبر شورش پس از آن توان دید.و تصرف شیراز می بلوچ محمدخانشورش 

حمدخان با د. ادخان مروی را به حکومت شیراز گماررسید، او احم شاهمحمدخان به نادر

سپاهی و سرداران خراسانی به سوی شیراز حرکت کرد. در این ضمن  هزار دهبیش از 

د. محمدخان از اعزه و اعیان شیراز خواست تا احمدخان را بازداشت و به او تحویل دهن

ان جدا شوند و به سپاه خراسز نها در جواب قول دادند در هنگام تالقی دو گروه، اآ

اعزه و ع جمی»این که در هنگام ورود احمدخان  رغمبپیوندند. علی بلوچ محمدخان

معهود از یک جانب  طریق بهپاه س»در هنگام کارزار « اعیان و اشراف آن دیار استقبال نموده

و متعاقب هرکس از  اجتماع به اردوی محمدخان پیوسته هیئتاردوی احمدخان را شکسته به 

شکست بر سپاهیان خراسان  ترتیب بدین «کردگان دسته خود برداشته و به آن ملحق شدند.سر

 درآمدو شهر به تصرف محمدخان د شیراز متحصن شدن ۀوارد شد و آنها ناگزیر در قلع
 (.338: 1/ 1369مروی،  ؛220: 1377سترآبادی، )ا

یاست خود را سدیگر بار ی گذار تاجپس از  شاهاین تغییرات چندان ادامه نیافت. نادر

کرد  خان را بیگلربیگ فارستقیمحمدو ساخت  برقراررا  منصب بیگلربیگی تغییر داد و

دست این منصب به دو بار ن خامحمدتقی .(39: 1387 مینورسکی، -277: 1377 )استرآبادی،

: 1387 )مینورسکی، هـ 1155در سال  باران و دومین . بار اول بعد از شورای دشت مغیافت

عباس ها، از حاکم بندر یسیانگل هـ 1150ی سال ها گزارش. با این حال در یکی از (363

ی دلیل این عنوان به درست. (Saldanha, 1986/ v1: 52) شود یمبا عنوان بیگلربیگی یاد 

برای  یل حضور نیروهای ایرانیبه دلمعلوم نیست. یک احتمال آن است که در این دوره 

خان برای اداره بهتر امور، خود حکومت بندرعباس را تقیمدحمله به عمان و مسقط، مح

او بر  که آنس از م. پآن سندی در دست نداری تأییدبر عهده گرفته باشد. هرچند برای 

منصب بار دیگر  شاهو به شکست او منجر گشت نادرد دست به شورش ز شاهضد نادر

ابتدا  .هـ 1157خان در سال تقیبعد از شورش محمد ذف کرد.را حبیگلربیگی 

کردبادلو  خانحکومت فارس رسید. پس از او حاتم بازار، بهمیرحسین بیگ، داروغه اردو
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نادر برای  یها فرمانخویی و ناتوانی در اجرای جای او را گرفت. او بعدها به دلیل نرم

آقاقورت حاکم فارس گردید. ار برکنار شد و قیاقلیسه ساله از ک ۀاخذ مالیات معوق

 شود یماما از سومی به عنوان والی یاد  ؛حکومت دو نفر اول مشخص نیست عنوان

ر این دوره آن است که اهمیت د حائز ۀ. نکت(568: 1/ 1382 فسایی، -19: 1362 کالنتر،میرزامحمد)

عباس و الر از شیراز جدا شده بود و حکام شیراز نظارت چندانی بر آن حکومت بندر

و به قدرت رسیدن  شاهاین روند تا قتل نادر .(26: 1362 تر،کالنمیرزامحمد) منطقه نداشتند

شیرازی را به خانابوالحسن او باردیگر این منصب را احیاء کرد وت. ادامه یاف شاهعادل

: 1371 فلور، -977: 2/ 1362 شیرازی،الدولهفرصت) مقام بیگلربیگی فارس و گرمسیرات گماشت

نخستین کالنتر او را محمدا بیگلربیگی خواند. میرزاخود ر بیاتنخابعد از او صالح .(182

که در این مورد جای  (31: 1362میرزامحمدکالنتر، ) نامد یمخان بیگلربیگی بعد از محمدتقی

شیرازی نیز این خانپیش از این ابوالحسن ،که اشاره شد طور همانزیرا  ؛تردید هست

بر  گانه سهتا زمان حکومت ه کبود ن های خراسا یاتباز  خان صالح عنوان را داشت.

این احتمال وجود دارد با در شیراز حفظ کند. را قدرت خود همچنان اصفهان توانست 

دادند فردی که به خراسان ل نادرشاه، حکام خراسان ترجیح میتوجه به وقایع پس از قت

به  رچند قدرت او همیشه از سوی رقیبانشهدارد در فارس بر قدرت بگمارند.  خاطر تعلق

. پس از آوردشد و کمتر توان اداره و نظارت بر فارس را به دست میچالش کشیده می

د و کر دستی پیشبا نیروهای خود برای تصرف شیراز وارد فارس شد او  علیمردان آنکه

 .(29: 1363 )موسوی اصفهانی، برای مقابله با او به خارج از شیراز رفت

 اریاخت صاحب.3

« اختیارصاحب» در فارس احیاء گردید شاهنادر ۀدوردر اواخر  یکی دیگر از مناصبی که

به حاکم یک ایالت  معموالًداند که  یماختیار را یکی از عناوینی شعبانی صاحب د.بو

نویسد که این لقب بیشتر به منتسبان نادر چون برادر، فرزندان و  یمدادند و  یم

دهد  یماما بررسی دقیق منابع نشان  ؛(159: 1/ 1373 شعبانی،) شد یمبرادرزادگان وی داده 

 و کارکرد آن بیشتر وظایف ۀبلکه دارند ؛که این منصب صرفاً یک منصب سیاسی نبود

نی در تاریخ طوال ۀرسد که این منصب دارای پیشینبه نظر میمالی را بر عهده داشت. 

رفته  یات بکار برای کارگزاران مالی ایاالت و والتیموری این عنوان  ایران باشد. در دورۀ

ی به این مقام نشده است. شاید اصفویه اشاره  ۀدوردر منابع  .(529: 4/ 1380 میر،خواند) است

شرایط سیاسی و اقتصادی اقتضا نادر  رۀدودر  داد. یموظایف او را تا حدودی وزیر انجام 
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 ز بررسی منابع این دوره چنین استنباطد. اکه بار دیگر این منصب احیاء گردکرد 

افرادی در  ایاالت و والیاتاز برخی  صب عام و فراگیر نبود و تنها درشود که این من یم

ت و این مقام در ایال ۀتفاوت چندانی بین دارند ،رغم اینگمارده شدند. علی این منصب

ای نشده است. از این رو در منابع به دلیل این کار نادر هیچ اشارهوالیت وجود نداشت. 

 ،خانه حدسیاتی متوسل شویم. پس از سرکوبی شورش محمدتقیناگزیر هستیم ب

اوضاع فارس را سامان بخشد.  ،کوشید با گماردن نظامیان مورد اعتماد خودش شاهنادر

و به دنبال آن کاهش درآمدهای مالیاتی، نادر را  مأموریتناتوانی آنها در انجام این 

و با انتصاب افراد مورد اعتمادش آورد. ا وجود بهواداشت تا در سیاست خویش تعدیالتی 

آورد و  دست بهاز میان بزرگان فارس تالش کرد تا هم حمایت بخشی از اشراف فارس را 

که در این دوره به  ویژه بههم بستری مناسب برای گردآوری مالیات بیشتر را فراهم کند. 

ی مقابله با برا شاهها در ایاالت مختلف، نادرهای نظامی و افزایش شورشدلیل درگیری

 داشت.نیاز آنها بیش از گذشته به پول 

به وجود این منصب در این دوره که شاهی جزء نخستین منابعی است حدیث نادر    

قرقلو اصالنامیر»در آذربایجان، نادر  شاهر نادرخان، برادقتل ابراهیمکند. پس از  یماشاره 

 منصوب کرد« کل آذربایجان تیاراخ صاحبتبریز و  بیگلربیگی]به[ سردار سابق عراق را 

در خصوص کارکرد و وظایف این مقام  تاریخی منابع متأسفانه. (21: 1356 )حدیث نادرشاهی،

اختیار کاشان را بختانه رونوشت فرمان انتصاب صاحبخوشد. کنن ینمهیچ مطلبی ارائه 

 :مدهر این فرمان آد. دکن یمدر دست داریم که تا حدود زیادی وظایف او را مشخص 
 و استمالت رعیت و آوری جمعو  بادیزراعت و آدر ضبط و ربط مالیات و توفیر و تکثیر » 

 منصه بهاجامره و اوباش مساعی جمیله بر وجه کامل  تأدیبحصول و وصول مداخل و تنبیه و 

 آنچهظهور رسانیده حسن خدمت خود را در هر باب بر پیشگاه خاطر خطیر اقدس جلوه دهد و 

دفتری ساز وزیر و  ،خود نموده جمع ابواب بهمرساندمانه و هوایی حاصل احدا  پیشکش و سال

ستوطنین دارالمومنین مزبور مستوفی و کالنتر و کدخدایان و اهالی و اعیان و عموم سکنه وم

اختیار مالیات الکاء مزبور دانسته از سخن و صالح حسابی او که ا صاحبالعظام مشارالیه رنتیجه

 /15255 استرآبادی،) ...«یرون نرفته باشد بدیوان و رفاه حال رعایا و ضعفا بوده مقرون بصرفه 

 .(46 برگ :90779

را نشان « اختیارصاحب»امل وظایف و حدود اختیارات کامل و ش به طوراین فرمان 

هایی  ینهزمو نه تنها مسئول گردآوری مالیات بود بلکه همچنین وظیفه داشت د. اده یم

شاره به مناصبی همچون وزیر، د. اتا میزان درآمد والیت را نیز افزایش ده را فراهم سازد

د. ده یمجایگاه و کارکرد مالی این منصب را نشان  به وضوحمستوفی، کالنتر و کدخدا 
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را باید در راستای ایجاد امنیت جهت « اجامره و اوباش تأدیبتنبیه و »الوه بر این ع

 .چندانی با عملکرد نظامی او نداشت ارتباطافزایش درآمدهای مالیاتی دانست و 

محمد میرزا. بودحقوق مقطوع دارای این منصب  ۀکه دارند آید برمیاز منابع چنین 

 )میرزامحمدکالنتر، کرد یمتومان حقوق دریافت هزار و هشتاد ساالنه  اختیار صاحب حسین

یافت و از  که به این مقام دستحسین مشهورترین فردی است محمدمیرزا .(25: 1362

-شریفی محمدحسین نام او میرزاواگذار گردید. او سوی نادرشاه اختیارات زیادی به 

  روزنامه»وص او به کتاب . تمام اطالعات ما در خص(512: 1/ 1382 )فسایی، شیرازی بود
منابع دیگر اطالعات چندانی از او ارائه  متأسفانه. تعلق دارد «کالنترمیرزامحمد

بینی کالنتر که خصوصیت خودبزرگری معتقد است که میرزامحمدجان پ دهند. ینم

خان و دیگر متصدیان امور ش را به حساب صالحییداداشته ناگزیر شده نقش خود و 

خان را اهدان معاصر اروپایی به هر حال فقط صالحشاو  ۀبه گفتد. دهه جلو تر بزرگ

آنچه از  . (40: 1365 پری،) اند کردهی بندرعباس ذکر حتقدرت اصلی شیراز و فارس و 

 شاهاز افراد مورد اعتماد نادر ویتوان دریافت این است که کتاب میرزامحمدکالنتر می

جا دعوت شد شد که بدان یمفارس محسوب  ۀنمایند سیصدبود و در شورای مغان جزء 

دعیان گذار در فارس بود که تمامی میرتأثپر نفوذ و  فردی. او (11: 1362میرزامحمدکالنتر، )

را « اختیارصاحب»بکنند و تا پایان عمر لقب  و رعایت او را بودند مالحظهقدرت ناگزیر 

پس از  شاهدرشاید همین مسئله باعث شد تا نا .(596: 1/ 1382 )فسایی، با خود داشت

 یش در ایجاد امنیت در فارس به او روی آورد و چنین اختیاراتناکامی فرماندهان نظامی

 را به او بدهد.

با رقبای  گاهی گاهمنازعه نبود و ناگزیر بود با این حال قدرت او در فارس بی

د: الف( کرتوان به دو گروه عمده تقسیم  یمرقبای او در فارس را قدرتمندی روبرو شود. 

ب(حکام شهرهای فارس. از گروه اول  .ساالری و کدخدایانبرخی از اعضای دیوان

اختیار بود. سپس به د. او در ابتدا از همراهان صاحبکراشاره  داروغه صالحتوان به  یم

. پس از گردآوردو خان نیروهایی را برای امردانعلی ۀحملخان پیوست و در هنگام صالح

اختیار به با صاحب مخالفتد او را به دلیل کرخان شیراز را تصرف مردانعلی آنکه

خبر شکست  آنکهفرد پس از  . همین(590: 1/ 1382 )فسایی، کالنتری فارس منصوب کرد

از استادان اصناف و  و تعدادی منشینقیخان در کازرون به شیراز رسید با علیمردانعلی

کالنتر اختیار و میرزامحمدشد و تصمیم به قتل صاحب داستانهمکدخدایان محالت 
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به یت . هرچند آنها در این توطئه شکست خوردند، اما این روا(591: 1/ 1382 فسایی،) گرفت

اختیار را انشقاق و اختالف بین بزرگان و اعیان شیراز و اختالف آنها با صاحب وضوح

 دهد. یمنشان 

بعد ت در خصوص گروه دوم باید به رقابت بین خوانین و تالش آنها برای کسب قدر 

قدرتش با خوانین  ۀاختیار برای گسترش حوزد. صاحبشاه توجه کراز مرگ نادر

شهری در  -ی از حاکم طارماد. سواد نامهبورقابت  در حالیرخان قدرتمندی همچون نص

اختیار در مسائل آن در دست است که نشانگر دخالت صاحبن به نصیرخا -شرق فارس

خواهد تا گروگانی را به شیراز بفرستد. حاکم طارم نیز  یماست. او از حاکم آنجا  منطقه

داند این عمل او باعث رنجش نصیرخان  یمکه رغم آنگردد. علی یمناچار به پذیرش آن 

قتل  ۀتوطئتوان در  یمدیگر آن را   ۀنمون. (126برگ :90779 /15255 )استرآبادی، خواهد گردید

مذکور و   ۀناممهم در خصوص   ۀنکت. دیدکالنتر الر،  ،حاکم الر با کمک میرزا ابوطالب

این عنوان را از نادر  ناختیار آن است که زمانی که میرزامحمدحسیدیگر اقدامات صاحب

ی در اویژه مأمورشد و برای الر ضابط و  ینمنفوذ و قدرتش به الر مربوط   حوزهگرفت 

ناکام ماند و موجب روی  ابوطالب میرزاو برای نفوذ در الر با قتل . تالش اه شدنظر گرفت

اصلی  ۀتوان همین اقدام او را زمینید و شاید بالر گردکار آمدن خاندان نصیرخان در 

ت خان اطالعااختیار با کریمصاحب  ۀرابطبروز رقابت این دو خاندان در فارس دانست. از 

است که هیچ دلیلی بر اعتماد و  ای گونه بهاما روند وقایع  چندانی در دست نیست،

 دهد. ینمخان نشان حمایت او از کریم

برادر  ونادر ۀ ادرزادبر ،خانتوان به ابراهیم یماز دیگر دارندگان مهم این عنوان 

 پس از قتل نادر قدرت را قبضه کردکه  -عادل شاه - خانقلید. علیکرشاه اشاره عادل

اختیار خان را به عنوان سردار و صاحبابراهیم ترشهکجهت تحکیم قدرت خود برادر 

 .(4: 1353 نائینی، -428: 1377 )استرآبادی، اصفهان منصوب نمود

حسین زنده محمدشود و تا زمانی که میرزا ینمبه این منصب  یازندیه اشاره دورۀدر 

خان پس از مرگ او، کریم .(596: 1/ 1382 )فسایی، کردند یمبود او را با همین لقب خطاب 

را منصب  -میرزا محمد -حسینمحمدخواهرزادۀ میرزاو  نکردفرد دیگری را جایگزینش 

ها و قاجارها نیز وجود ت درانیرسد که این منصب در حکومبه نظر می کالنتری داد.

 (2).داشته است
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 کالنتر.4

  واژهاز دیگر مناصب مهم که بیشتر با شهرنشینان ارتباط داشت کالنتر بود. اگرچه 

آن در مناطق مختلف با اسامی   ۀدارندبردند اما  یمکار ه بیشتر ایران بر د« کالنتر»

 اند کردهترجمه « رئیس»ل با شده است. هلندیان آن را معاد یمدیگری نیز خوانده 

(Floor, 2006: 273) در احیاء الملوک (60: 1367 لور،ف) نامیدند یم. در میناب او را شهریار .

در بوشهر او را برابر با شاهبندر  .(164: 1383 شاه،)ملک نیز به همین معنی بکار رفته است

 :Waring, 1807) داشت عهده برها را  یکشتعوارض  آوری جمعدانستند و وظیفه  یم

بایست از منافع مردم در برابر کارگزاران  یماو  سوی یکاز  :کارکرد او دوگانه بود . (148

خود را   حوزهکرد و از سوی دیگر او موظف بود امور مالی و مالیاتی  یمحکومت دفاع 

چند . هر(47: 1378 )میرزاسمیعا، نماید و مانع از ضرر و زیان برای دولت گردد دهی سازمان

با این حال رضایت  ،(61: 1382 )خسروبیگی، این مقام انتصابی و در بیشتر موارد موروثی بود

یک کالنتر ب ی برای انتخاحتاصل بود. در مواردی « کدخدایان و ارباب بنیچه و رعایا»

دو  -پس گیالنکالنتر بیه -محمدسعیدشد. چنانکه در خصوص خواجه یمنیز  گیری رأی

 ی داده بودندأنفر به رقیبش ر ونه شصت و نفر به او و چهارصد توهف بیستهزار و 

 . (54: 1348 ،مقامی قائم)

  ۀدوردر اواخر  و کالنتر نیازمند کسب دو سوم آرای بزرگان آن ناحیه بود تأیید

. در منصب کالنتر شاید (5: 1378 فرمانی منفرد،) شد یم تأکیدصفویه بر این اصل بسیار 

عیین کدخدایان محالت و ت»ی را دید. هر چند او وظیفه بتوان نوعی دموکراس

 تأییدکنندهبیشتر  اما در این مورد کارکردش را بر عهده داشت« اصناف سفیدان ریش

گونه  یناعمل در  ۀد. شیوکه بخواهد خود فردی را منصوب کنمردم بود تا این   خواسته

ه هر که را امین و معتمد هر محله و هر صنف و هر قری ۀسکن»موارد بدین نحو بود که 

دانند فیمابین خود تعیین و رضانامچه باسم او نوشته و مواجبی در وجه او تعیین نموده 

بحضور کالنتر آورده تعلیقه و خلعت از مشارالیه بجهت او  معتبر نمودو به مهر نقیب 

  (47: 1378 )میرزاسمعیا، «نمایند. یمبازیافت 
توانستند از این فرصت برای افزایش  کالنترها، هادست افغان بهبا سقوط اصفهان 

به نفع  قدرت خویش سود جویند و در مسائل سیاسی به طور مستقیم دخالت کنند و

های مختلفی از این دست وجود گزارشند. شوهای مختلف سیاسی وارد عرصه  گروه

ب مدعیان قدرت در جنو پس از سقوط صفویه به کرات به سود شهریاران مینابدارد. 
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 گرفتند دست بهعباس را نیز ی در مواردی حکومت بندرحتگیری نمودند و ایران موضع

(Floor, 2006: 273). الدین بود. خاندان قوام بهبهانین بهبهانی کالنتر الدقوام دیگر ۀنمون

 صورت بهآنها  ۀسال منصب کالنتری در خانواد 190از سادات طباطبایی بودند که 

از بهبهان دفاع کرد و هم  ها افغانالدین هم در برابر قوام. گشتمی دست به دستموروثی 

د و حاضر به همکاری با او کرخان بلوچ استقاللش را حفظ شورش محمد  ۀهنگامدر 

خان و رضا، در رقابت بین کریمالدین، میرزاعلیپسر قوام .(1474: 2/ 1382 )فسایی، نگردید

است. ـالفت برخـان زند به مخو با خ ، جانب دومی را گرفتقاجار خان محمدحسن

ر خیانت یکی از نزدیکان به بهبهان یورش برد و تنها بر اث ـه 1170خان درکریم

جا و در همانشد رضا توانست بر شهر دست یابد. میرزاعلی رضا به شیراز تبعید میرزاعلی

 .(598: 1/ 1382 فسایی،) گذشتدر

احمدی علی، کالنتر تزرگمهرارس، میردر جنوب ف مندقدرتنتران از کالدیگر یکی 

احمدی بود که توانست مقام کالنتری آن ناحیه را بدست ی ناحیه تزرگها بلوچبود. او از 

یا آن که در دوران هرج و مرج بعد از او این منصب را به ار  برده  علوم نیست آیاد. مآور

چه که در این د. آنآن دوره آن را غصب کرده بو سقوط صفویه مانند بیشتر مدعیان در

ر داشتند. او در مورد برجستگی خاصی دارد قدرت و نیروهایی بود که تحت فرمانش قرا

به الر حمله برد و در نفری را گرد آورد و  چهارهزارتوانست یک نیروی  هـ.ق. 1137سال

. بعد از این پیروزی تعداد زدوارد سا ها افغانبانی شکست سنگینی بر روستای سفید

خان، حاکم افغانی و پس از شکست دادن خدادادنفر افزایش یافت. ا شش هزاربه افرادش 

. او بعداً از طرف (66: 1362 )مرعشی، تصرف کرد دوم الر، آن شهر را به نام شاه تهماسب

حمالت منابع  ۀبه گفترا تسخیر نمود. عباس گردید و آن جا حمله به بندر مأمور شاهنادر

نتوانند تمام نیروهای خود را در جنگ زرقان  ها افغانکه  عباس باعث گردیداو به بندر

 .(122: 1368 )فلور، گرد آورند

گونه که در برابر حکومت وظایفی داشت در قبال مردم نیز از کالنتر همان

لوگیری از اجحاف و ظلم ، جهایی برخوردار بود، دفاع از حقوق و منافع شهریان یتمسئول

 ها و اصناف یکوقاعده، تقسیم مالیات بین های بی یاتمالانعت از اخذ داروغه، مم -حاکم

. انجام این وظایف مستلزم آن بود که مردم از (538: 1353 )پیگولوسکایا،از جمله آنها بود 

کالنتر حرف شنوی داشته و اطاعت کنند. از این رو کالنتر را از ساکنان همان شهر 

البته مواردی وجود   .ین و محترمین همان شهر بودندمعتبر معموالًکردند که  یمانتخاب 
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. این موارد گماشتندبدین سمت میی دیگر اشت که کالنتر یک شهر را از منطقهدا

 بر شهرها و دخالت در امور آنجا بود.  از آن نظارت مستقیم هدفداد و  یمروی  ندرت به

شکایات و اختالفات  ها و رسیدگی به یمتقها،  یاسمقتنظیم اوزان،  ۀوظیفکالنتر 

: 1366 روحانی، -240: 1378 )میرزاسمعیا، داشت عهده بررا تجاری و تمام امور ناظر بر اصناف 

اول هرسال  ۀدر سه ماه معموالًکرد که مالیات( هر صنف را تعیین می) ۀاو بنیچ .(85

به  اختالف بین اصناف و امور متعلق  ۀینزمرسد که او در  یمگرفت. به نظر  یمصورت 

نقش دیگر کالنتر  .(47: 1378 )میرزاسمعیا، از قدرت قضایی نیز برخوردار بود وکار کسب

گری میان تجار و حکومت بود. او وظیفه داشت از منافع بازرگانان در نزد حکومت واسطه

و عشایر نیز دارای کالنتر کالنتر تنها مختص به شهرنشینان نبود بلکه ایالت د. دفاع کن

مانند  ؛هر و یک ایل باشدکالنتر یک ش زمان همتوانست  یمیک فرد گاهی بودند. 

ا آقا که هم کالنتر بلوک آباده طشک بود و هم کالنتری ایالت ساکن در آنجا رمالمحمد

 . (1242: 2/ 1382 )فسایی، بر عهده داشت

 یتمسئول دورۀافشاریه وظایف او بیشتر شده است. در این  دورۀرسد در به نظر می

آن را نیز خود بر عهده   ینههزکه قاعدتاً  کردندها را نیز به او محول ی جشنبرگزار

ی خارجی را نیز متقبل بود. پذیرایی از مهمانان و سفرا ۀیفوظداشت. کالنتر همچنین 

و  کردان پذیرایی میمهمان زا اش خانههر روز در او نویسد که  یمکالنتر محمدمیرزا

و کرد و ترک و تاجیک و عرب  و خراسانقارص و بابان ایلچیان روم و بغداد و سرعسکر 

هزینه  گونه اینتومان  پانصددند و هر سال حداقل کریمو عجم و هند در آنجا اتراق 

 .(64: 1362 کالنتر،میرزامحمد) کرد یم

گردید  یممنصب کالنتر و کدخدا در بسیاری از مناطق موروثی بود. همین موجب 

گذر ترجیح دهند و را بر سودهای آنی و زودمدت افع بلندکالنتران و کدخدایان من که

ها و جور و ستم حکام  یاخاذالمقدور تالش نمایند تا مردم منطقه خود را در برابر  یحت

بنابراین این رسم سبب این است که اهالی ایران کمتر در معرض ظلم و »حفظ کنند و 

کالنتر با حکومت را یک  ر رابطهفلو (772: 2/ 1380 )ملکم، «شوند. یمتعدی حکومت واقع 

بیند. به اعتقاد او کارگزاران محلی این توانایی را داشتند تا بر مردمان  یمدو سویه   ۀرابط

اما این توانایی محدود بود و آنها چندان نیرومند نبودند  ؛خود اعمال قدرت نمایند ۀحوز

عف دولت مرکزی در که بتوانند قدرت خود را گسترش دهند. از طرف دیگر به دلیل ض

به افرادی نیاز داشتند تا بتوانند در مناطق شهری و روستایی از منافع  ها ، حکومتایران
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  ۀخواستتوانستند این  یمالنتران جزء آن گروه افرادی بودند که د. کآنها حمایت نماین

ی ر مورد تمام ادوار تاریخد مسئله ینا. (Floor, 1971: 253) حکومت را برآورده سازند

ی سیاسی و ضعف های پراکندگ . شاید بتوان آن را در خصوص دورهنیستصادق ایران 

کالنتر با حکومت در اعصاری   رابطهگر نوع تواند توجیه ینماما  دولت مرکزی پذیرفت،

مورد بحث سه خاندان  ۀدوردر  باشد که دولت مرکزی قدرتمندی در ایران بر سرکار بود.

آنها به سادات تعلق داشتند. هر سه  از تاو د که درسیدندر شیراز به منصب کالنتری 

در امور شهر  ها مدتدار هستند و های قدیمی و اصل و نسب ز خانوادهمدعی بودند که ا

 شیراز دخالت داشتند.

 صفویه قدرت را در دست ۀاز دورکه  ندجهان بوداولین آنها سادات میرزاشرف

 گرگوریو) نها پس از خان )حاکم( شیراز قرار داشتقدرت آ. (1081: 2/ 1382 فسایی،) داشتند

او از دوم کالنتر شیراز بود.  ابوطالب میرزاها افغان ۀمقارن با حمل .(44: 2537 ،فیدالگو پریرا

را از دست  چراغ شاهسود جست و موقوفات  ها افغانناشی از حمالت  ومرج هرج ۀدور

 فسایی،) شاوندی داشت بیرون آوردسادات شریفی حسینی که از جانب مادر با آنها خوی

همین مسئله سبب گردید تا سادات شریفی به سمت نادرشاه گرایش  .(1081: 2/ 1382

 پیدا کنند و از او در برابر رقبایش در شیراز حمایت نمایند.

جانشین او  اسماعیل میرزادرگذشت و پسرش  هـ 1142در سال  ابوطالب میرزا

، از همکاری شاهخان بر ضد نادرتقیشورش محمد  ربارها ده یسیانگلگردید. در گزارش 

گردید تا  مأمورخان تقیخان یاد شده است. او از طرف محمدتقیمحمد کالنتر شیراز با

 تومان و از تجار لباس و برنج بگیرد هشتصد هندو مذهب()هندیان  از بانیان

(Saldanha,1968/1:59) .دانیم  یماما  ؛شده استی نااشاره در منابع فارسی به این موضوع

 اسماعیل میرزا. (10: 1362 کالنتر،میرزامحمد) کرد یمحمایت  بلوچ محمدخاناز و که ا

 شاهنادر دستوربه  هـ 1160بزرگان فارس در سال  عام قتل سرانجام شومی داشت و در 

  .(1081: 2 /1382 فسایی،  -24 )همان: به قتل رسید

نتری به سادات شریفی انتقال یافت. خاندان ، منصب کالاسماعیل میرزاپس از قتل 

با کالنترهای شیراز بر سر منافع موقوفات و قدرت در فارس  ها مدتسادات شریفی 

 اوکرد. شاید بدان دلیل که  یمهمیشه از سادات شریفی حمایت  شاهدرگیر بودند. نادر

سانی را برکشد دانست و مصمم بود ک یمصفویه  ۀرا یادگاری از دور میرزا شرف  خانواده

، حسین میرزابا  شاهدند. اولین برخورد نادرکه در آن دوره از قدرت چندانی برخوردار نبو
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زدیکی شیراز اردو در پی اشرف در ن شاهکه نادر گردد برمیبزرگ آن خاندان، به زمانی 

 شاهکه قدرت و نفوذ خود را مدیون نادر حسین میرزازده بود. از آن زمان به بعد 

و پس از او  ابوطالب میرزا کرد. در حالی که رقیب او یمهمیشه از او حمایت  دانست یم

از  داددر فارس رخ می شاهی بر ضد نادرها مخالفتو  ها شورش در بیشتر اسماعیل میرزا

 عام قتلز این رو چندان دور از ذهن نیست اگر بپذیریم که د. ادنکر یممخالفان حمایت 

 زرگی به سادات شریفی بود و میرزاخدمت ب هـ 1160بزرگان فارس در سال 

پس از قتل  د.کرخودداری  اسماعیل میرزاامدانه و آگاهانه از حمایت حسین عمحمد

اختیارات او   ۀحوز. گماشتحسین را به کالنتری محمدمیرزاا ، نادر ابتداسماعیل میرزا

نوعی بیانگر  شد که خود به یمتر بود و از او به عنوان کالنتر فارس یاد  یعوسبسیار 

 . (575: 1/ 1382 فسایی،  -33: 1362 کالنتر،محمد میرزا) نظارت عالی بر تمام کالنتران فارس بود

د همیشه همراه خو ،را به عنوان نایب -اشخواهرزاده -محمدمیرزا ،میرزامحمدحسین

محمد در تحوالت فارس پس از یرزاد. مش یماو انجام   ۀیلبه وسداشت و بیشتر کارها 

ها حضور پررنگی  یریدرگو  ها توطئهد و در بسیاری از کرنقش کلیدی ایفا  شاهنادر مرگ

اختیار وجود که یکی از عوامل اصلی قدرت صاحب زافه نیست اگر گفته شودت. گداش

الت و عشایر داشت در مواقع محمد بود که با توجه به تمکن مالی و نفوذی که بر ایمیرزا

برای پیشبرد اهداف خالوی خویش بکار گیرد. توانست نیروی کافی  یممقتضی 

حضور مخالف ی فارس دانست که ها مقامتوان جزء آن دسته از  یمرا  کالنترمیرزامحمد

فارسی در آنجا مخالفت ند و با هرگونه حضور نیروهای غیرفارس بود اشراف خراسانی در 

خان را در ا کریمو عدم همراهی ابتدایی او بخان مردانکردند. مخالفت او با علی یم

که آیا او نیز در توطئه قتل ی معلوم نیست به درستتوان ارزیابی کرد.  یمهمین راستا 

  (60: 1362 کالنتر،میرزامحمد) ارومیه دست داشت یا خیر؟ ۀخان در هنگام محاصرکریم

که  کنندگان توطئهد، اما ارتباط نزدیک او با هرچند او از این اتهام تبرئه گردی

خان در جنگ ارومیه از نکات مبهمی س بودند و فرار او از اردوی کریمن از فاربیشترشا

ی را حتهای او  و دسیسه ها توطئههای  ی از آن گذشت. نشانهبه سادگتوان  ینماست که 

از  هـ 1200در سال  آنکهپس از  توان دید. به همین دلیل یمخان نیز پس از مرگ کریم

شیراز خودداری ورزید، بالفاصله از مقام خود خلع همراهی جعفرخان از اصفهان به 

خانه ریباشی حیدخان، کدخداهاشمپسر حاجیخان ابراهیمگردید و منصب او به حاجی

 .(148: 1/ 1380 )خاوری شیرازی، واگذار شد
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 شاهبندر .5

صفوی بود که در عصر افشار نیز تداوم یافت. این  ۀمنصب شاهبندر از مناصب مهم دور

اقیانوس هند بود که برای رؤسای بنادر  ۀو حوز فارس خلیجن عمومی در بنادر یک عنوا

 ۀرفت. این منصب در دورداران ارتباط داشتند به کار مییکه با تجار خارجی و کشت

با حاکم سیاسی و گاهی  طراز همصفوی تحوالت و تغییراتی را پشت سر نهاد که گاهی 

ترین وظایف او عبارت بودند از: اخذ عمده (3).ای بودع او، گاهی انتصابی و گاهی اجارهتاب

 )میرزاآوری عوارض عشور و خروج و مالیات بنادر الیات تنباکوفروشی، راهداری، جمعم

 .(233: 1385رفعیا، 

سقوط دولت صفویه موجی از ناامنی و غارت توسط نیروهای متعارض را در پی 

ای ظهور مدعیان حکومت در جنوب مناسبی را بر  ۀینزمبود حکومت مرکزی ت. نداش

ه دنبال آن شاهبندر که تا زمان سقوط صفوی تا حدودی استقالل ت. بایران فراهم ساخ

از  پیاپیهای  یاخاذخود را حفظ کرده بود به زیر فرمان آنها در آمد. این حکام جدید با 

ر را به های خارجی و اخذ عوارض گمرکی، در عمل شاهبند تجارتخانه، ازرگانان، بمردم

. پس (46: 1367 )فلور، مقامی پایین و تابع خود تنزل دادند و اختیارات او را محدود کردند

آمدند  یمعباس اکم به بندربه عنوان ح شاهکسانی که از سوی نادر ها افغاناز شکست 

 تأثیرنظامی وسیعی بودند. حضور این افراد بر کارکرد شاهبندر  -دارای اختیارات سیاسی

شد.  یمشاهبندر از سوی دربار منصوب  ،دوم ای نهاد. تا پیش از خلع تهماسبمنفی برج

عباس را در دست امور مالی بندر ،ا گماردن شاهبندردرصدد بود همچون نیاکانش باو 

بگیرد. به دلیل تمرکز دوباره حکومت مناطق جنوبی ایران در دست بیگلربیگی فارس از 

آن از سوی  تأییداجرای فرامین شاه نیازمند ی برای حتقدرت شاهبندر کاسته شد. او 

دانیم که بیگلربیگی فارس شاهبندر را  یمبیگلربیگی بود. تنها در یک مورد خاص 

 دوم طهماسب  شاه نماینده ها. از آنجایی که شاهبندر(139: 1368 فلور،) منصوب کرده است

اختالف داشتند.  ،شدند یمنظامی که از سوی نادر تعیین  -بودند با کارگزاران سیاسی

نفوذ  به خاطرا وجود این د. باز منافع شاه در برابر نادر دفاع کننا درصدد بودند تا آنه

شاهبندر  ،میرزا اسماعیل هـ 1143ل ر ساد. دبه شکست انجامی ها تالشاین  شاهنادر

المقدور به تعمیر و  یحتد دایر بر این که دریافت کر دوم هماسبطاز  قمی، رعباسبندر

 های خارجی پرداخت کند اه را به تجارتخانههای ش ی، بدهل دیوارهای شهر بپردازدتکمی

. از این فرمان چنین (140 )همان: بازرگانی سر و کار داشته باشد صرفاًو فقط با امور 

مستقیم به خزانه شاه  به طورکه در این دوره نیز درآمدهای گمرکی بندرعباس  آید برمی
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، وظایف او صادرشدهبه همین دوره که برای انتصاب شاهبندر  در فرمانی مربوط رفت. یم

 این گونه بیان گردیده است.
قبض و بسط امورات و حل و عقد مهمات حکومت و دولت و صاحب اختیاری بندر مبارکه عباسی و » 

انتظام امور دیوانی و فیصل مهمات ملکی و وصول و ایصال وجوهات مالیات و متوجهات داد و ستد عشور 

و خروج و نظم و نسق والیت و جمع آوری و استمالت رعیت و مراعات غایب و مترددین و تجار و منع و 

زجر فسقه و فجار و تنبیه و تادیب مفسدین و اشرار و سایر من هذه القبیل بذل و جد و اجتهاد مرعی و 

ضرت افریدگارند سلوک در تمشیت امورات مذکوره ساعی بوده نوعی با رعایا و برایا که ودایع و بدایع ح

مسلوک داده که همگی از حسن سلوک او راضی و شاکر دعای خیر در این باب بجهه ذات اقدس و وجود 

مقدس حاصل و ظاهر سازد. عمال و کالنتران و کدخدایان بندر و سرخیالن و ریش سفیدان والیت و 

را حاکم و صاحب اختیار وجوه عشور مشارالیه ا جرونات و جزیره و تجار خیر مدار و مترددین بالد و رعای

محل مزبور دانسته اوامر و نواهی او را که مشعر بر رواج و رونق امورات دیوانی و مبتنی بر انتظام مهمات 

و وجوهات را بمهر و حواله عالیجاه مشارالیه معتبر و د ملکی و مالی بوده باشد مطیع و منقاد و داد و ست

-: برگ90779 /15255 استرآبادی،) «ماثور دانند و در عهده شناسند. شکوه و شکایت خود را درباره او

 (36 و 37های 

 ،استنکات مهم  ۀدربردارنداهمیت و  حائزاین فرمان از چند جهت 

و حضور مستوفی در  گیریمالیاتبه   ایهصفویه و افشاریه هیچ اشار  ۀدوردر منابع  -1

 ،هبندر عالوه بر امور مربوط به تجارتدهد که شا یمعباس نیست. این فرمان نشان بندر

داشت. از آن جایی که او از سوی مستوفی خاصه ه یز بر عهدرا ناخذ مالیات   ۀیفوظ

توان چنین پنداشت که نه تنها درآمدهای حاصل از گمرک بلکه  یمشد  یممنصوب 

 درآمدهای مالیات بنادر نیز مختص به شاه بوده است.

شد  یمفاوت بود. برای واردات از اصطالح عشور استفاده عوارض صادرات و واردات مت -2

گردید. هر چند در عمل گاهی  یمارزش کاال عوارض اخذ  دهم یکبایست از  یمکه 

% ارزش آن عوارض 10% و آهن 5بیشتر از آن بود. برای ورود کاالهای معمولی در حدود 

 کند یمدرصد برآورد  10 تا 7. پری میزان اخذ آن را بین (40: 1383 )قاسمی، گرفتند یم

 غیرمسلمانانبایست مسلمانان نسبت به  یم(. طبق قوانین اسالمی 350: 1365 پری،)

% و غیر آنها 2شد و مسلمانان  یمپرداختند. این قانون در مسقط اجرا  یمعوارض کمتر 

. برای صادرات اصطالح خروج را بکار (Risso, 1989: 383) کردند یم% عوارض پرداخت 5

 در مورد میزان آن اطالعی در دست نیست. د. متأسفانهردنب یم

هر نوع داد و ستد و ورود و خروج کاال زمانی معتبر بود که مهر شاهبندر بر آن -3

 شد. یمو جرم محسوب  غیرقانونیخورد. در این صورت هرگونه جابجایی کاال  یم
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اما همین اطالعات  ؛بسیار کم و محدود است شاهنادر ۀدوراطالعات ما از شاهبندر در 

توانمندی اندک بیانگر آن است که در این دوره این منصب ارتباط مستقیمی با 

را ی ا، وظایف متفرقهشخصیت افراد متصدی آن داشته است. برخی اوقات دارندگان آن

بود،  بندرعباسشاهبندر  هـ 1148بیگ که در سال گرفتند. محمدزمان یمیز بر عهده ن

 ها با آنها وارد مذاکره شود یسیانگلگردید برای خرید کشتی از  مأموراز طرف نادر 

(Saldanha, 1968/ V1: 46). که در این دوره یک  آید برمیهای موجود چنین  از داده

عباس بود. این کردند که مقر او در بندر یمفارس منصوب شاهبندر کل برای بنادر خلیج

کردند  یمرد و همگی زیر نظر او فعالیت ک یمشاهبندر برای بنادر دیگر شاهبندر تعیین 

دانیم که شاهبندر بوشهر در  یممسلمان نبود.  لزوماًو در برابر او پاسخگو بودند. شاهبندر 

 .(52: 1378 گرومون،) زمان مرگ نادر یک ارمنی بود

ز پیشوند شیخ د. اعباس بوشیخ حاکم نامی شاهبندر بندر شاهدر زمان مرگ نادر

بیگ محمدعلیحاج هـ 1160یک عرب باشد. در اواخر سالاو  احتماالًکه  آید برمیچنین 

ردار ایالت فارس اختالف و ، سبیاتخانبیگ با صالحعلیمحمداو شد. حاججانشین 

توانست مقام خود را همچنان حفظ  هـ 1162ین وجود تا سال اما با ا ؛درگیری داشت

از مقام خود د عباس شنیبه بندر خان رااین سال هنگامی که خبر حرکت صالحکند. در 

پس از این دوره اطالعات ما در خصوص شاهبندر تقریباً  .(51: همان) کرد گیری کناره

توان به درستی نقش او را در مسائل سیاسی مورد بررسی قرار اندک و ناچیز است و نمی

 داد.

 نتیجه. 6

سی بود. با شکست سیا ومرج هرجی از اارس پس از سقوط اصفهان شاهد دورهایالت ف

شان از آنجا، نادرشاه کوشید با اصالح ساختار دیوانساالری، تمرکز ها و اخراجافغان

بیشتر  آنجاییسیاسی و اداری را در آنجا تقویت بخشد. ضرورت این اصالحات از 

احساس شد که ایالت فارس در این دوره به کرات اقتدار سیاسی نادرشاه را به چالش 

ساالری آن تغییراتی ایجاد کرد؛ و در چندین نوبت در ساختار دیوانا . از این روکشید

بیگلربیگی بیشتر از مناصب دیگر دچار تغییر را احیاء کرد.  دیگربرخی را اصالح و بعضی 

اختیار اسی و نظامی در ارتباط بود. صاحببیش از همه با امور سی چراکهو تحول شد؛ 

ن به آاین دوره بار دیگر احیا شد. احیای  در تداشکه بیشتر با امور مالی سر و کار 

اختیار مقطعی بود و کالنتر بار دیگر بار کالنتر بود. اگرچه قدرت صاحبکاهش اعت ۀمنزل
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آورد. اعتبار و اهمیت منصب شاهبندر برخالف  دست بهتوانست اعتبار گذشته خود را 

از  نادرشاه تقریباً ۀخر دورکه در اوا ای گونه بههر روز رو به کاستی نهاد،  صفویه ۀدور

که با این اصالحات در پی تثبیت قدرت و اقتدارش در ایالت فارس  شاهنادر .اعتبار افتاد

آمیز نادر در قبال مخالفان، تقابل رفتار خشونتبود نتوانست به اهداف خود دست یابد. 

ناتوانی محلی،  داران زمینساالران محلی و خراسانی، قدرت فراوان بزرگان و دیوان

نادرشاه در تأمین منافع بزرگان فارس،  ناتوانی نادرشاه در کسب مشروعیت سیاسی به 

این  .ترین دالیل این ناکامی او برشمردتوان مهمرا میعنوان جانشین بر حق صفویان 

نادرشاه همیشه در وضعیت شورش و طغیان قرار  دورۀدالیل سبب گردید فارس در 

اداری نسبت به و در آن ایالت نیز چندان دلبستگی و وفبگیرد و حتی برکشیدگان ا

خراسان به قتل رسید که در  شاهکردند. بدین ترتیب در حالی نادرنادرشاه احساس نمی

 رغم تمام تمهیداتش، فارس در آستانه شورشی دیگر قرار داشت. علی

 هانوشتپی
 :آثار زیر رجوع شودصفوی به  دورۀهای این منصب در در مورد تحوالت و دگرگونی. 1
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 ، خاوری42: 1386.در خصوص این منصب در حکومت احمد درانی به این آثار رجوع شود: محمود الحسینی،2
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