
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

لشت نشاء یبانو فخرالدوله و مسئله

 

11 

 

 

 

 لشت نشاء یبانو فخرالدوله و مسئله

 0دیقه غالمحسینص. *0دکتر محمد کلهر

 چکیده 

بررسی اسناد و مردارک دعراوی ملکری در  وامرع سرنتی، یکری از مباحر  مرورد تو ره          

از آنجا که در  وامع مردساالر سرنتی، اغلرا   . تاریخ است یپژوهشگران امروزین عرصه

هرا همگری  ر و    مالکیت با مردان است، معموالً طرفین دعاوی ملکی، شراهدان و میرانجی  

اما . کما این که در  وامع سنتی دعاوی ملکی امری مردانه تلقی می گردد. مردان بوده اند

اختالف ملکی میان خاندان امینی و میرزاکریم خان رشتی خان اکبر که از دوران انقرالب  

زیرا اشررف  . مشروطیت تا دوران دولت رضاخان به طول انجامید، از این قاعده مستثناست

شاه به دلیل فقدان کاردانی و لیاقت همسرا محسن  الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین

خان امینی، نخستین بار وارد دعاوی ملکی م بور گردید و سرانجام با درایت و بهره مندی 

. فرایق گرردد  -میررزا کرریم خران رشرتی      -از اوضاع سیاسی توانست بر رقیا متنفذ خرود 

اء و ارتبراط خانردان   لشرت نشر   یحاضر بر آن است تا ضمن بررسی موقعیت ویژه یمقاله

گرری رضرا   های امینی و خان اکبر با این منطقه، به روند پیدای  اختالف و دالیل میانجی

 . خان رئیس الوزراء، در این خصوص بیردازد

لشت نشاء، فخرالدوله، خاندان امینی، میرزا کریم خان رشتی خران  : واژگان کلیدی

 اکبر

                                                 
 .رانیا ،یر شهر ،یاسالم آزاد دانشگاه ،(ره)ینیخم امام ادگاری واحد خ،یتار گروه.0

 Kalhor72@yahoo. Com:  مکاتبه مسئول

 2/6/32:  رایپذ خیتار   5/1/32: ورود خیتار

 مسکويه ی فصلنامه

 1991زمستان 19ی شماره 6سال 
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 مقدمه 

امینی و به ویژه فخرالدوله با میرزاکریم خران رشرتی،    اختالف ملکی میان خاندان یمسئله

در اغلا این . های تاریخ معاصر ایران درج شده استدر برخی خاطرات و تذکره نویسی

منابع، نویسندگان به فراخور موضوع، در خصوص فخرالدوله، خاندان امینی و میرزاکرریم  

وص افرراد و خانردان هرای    مطالبی در خصر  یخان رشتی و خاندان خان اکبر، ضمن ارائه

 . لشت نشاء اشاره کرده اند یدعاوی ملکی در خاندان امینی درباره یمورد نظر، به مسئله

اما علی امینی . درمیان خاندان امینی، متأسفانه از فخرالدوله مطلبی به  ای نمانده است

د کره بره   لشت نشاء اشارت هرایی نمروده انر    یو پسرا ایرج، هر یك به مناسبتی به مسئله

دلیل خطاهای سهوی و یکسونگری های خانوادگی تا حدودی فاقد عینیت های تراریخی  

البته میرزا کریم خان بر خالف خاندان امینی در همران گرمرا گررم دعروای لشرت      . هستند

 یهجررری شمسرری، از طریررق مطبعرره 0231/هجررری قمررری  0885نشرراء حرردوداً در سررال 

وی . نمرود ( کشف حقیقت)م به انتشار کتابچه ای با نامروشنایی در خیابان عالءالدوله اقدا

پرژوه   . سند در صدد اثبرات حقانیرت دعراوی خرود برآمرد      82 یدر این کتابچه با ارائه

حاضر بر آن است که ضمن بررسری اسرناد ومردارک مربروط بره لشرت نشراء، پیامردهای         

خرالدولره برر   سیاسی حکمیت رضاخان را مورد مداقه قراردهدتا علل و عوامرل پیرروزی ف  

 . شد، آشکار گرددکه عرصه ای مردانه محسوب می –دعوای ملکی  –میرزا کریم رشتی 

 نگاهی به لشت نشاء و پیشینه آن

کیلومتری شرمال شررقی رشرت     25لشت نشاء یکی از بخ  های مهم شهرستان رشت در 

ز این بخ  از شمال به دریای خ ر، از  نروب بره بخر  کوچصرفهان، ا    . واقع شده است

ایرن بخر  شرامل    . شر  به بخ  کیاشهر و از غرب به بخ  خشك بیجار محدود اسرت 

رزم )پارچه آبادی اسرت  12سه دهستان، به نام های بندر زیباکنار، باال کفشه و  یرمند، و 
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و ود سفیدرود در این منطقه سربا حاصرلخی ی و   (211:0860؛ حقیقت، 262:0823آرا، 

 (000:0838گیتاشناسی، . اطلس)رونق م ارع شالیکاری شده است

مقرر   -و ود خشت های ساقی مر ار . لشت نشاء به قبل از اسالم باز می گردد یپیشینه

اهرالی لشرت نشراء    (0860:212/0سرتوده،  )خود دلیلی بر ایرن مدعاسرت  -حکام لشت نشاء 

  و اولین شیعیان گیالن محسوب می شدند که همسو با  نب  علویان علیه حکام دسرت  

 3قررون  )لشت نشاء به مدت دو قرن( 62، 0836عباسی، )عباسی قیام نمودند نشانده خلفای

با بره قردرت رسریدن صرفویان،     ( 35: همان)نخست حکومت شیعی آل کیا بود(   01الی 

-0183)اما مقاومت اهالی سبا شد ترا شراه عبراس   . لشت نشاء مورد تو ه ایشان واقع شد

اگر چه اهالی (0066:0831فومنی، )نددستور سرکوب و قتل عام ایشان را صادر ک(  331

ایشان در قیرام غریرا    ی¬لشت نشاء توس  شاه عباس سرکوب شدند اما شرکت گسترده

اعتمراد  )بروده اسرت  ( 0883 -0852)شاه بیانگر تداوم مقاومت ایشان در زمان شراه صرفی  

؛ مهرردوی الهیجررانی، برری 11-61: 0856؛ پاینررده033:0812؛ ملکررم، 063:0811السررلطنه، 

بعررد از سرررکوب قیررام غریررا شرراه اراضرری لشررت نشرراء  رر و امررالک سررلطنتی   (085:تررا

 (11:0836عباسی، )گردید

این رویه تا عصر قا ار تداوم یافت فتحعلی شاه اراضی لشت نشراء را بره عنروان تیرول     

مهردوی الهیجرانی، بری    )کی از خوا گان دربارا به نرام خسرروخان واگرذار نمرود    ی¬به

شت نشاء را به ثمن بخس ابتیاع نمود و مو بات نارضرایتی  وی اغلا آبادی های ل(061:تا

نومسلمان  ی¬اهالی حا ی کاظم خان نایا الحکومه را که از ارامنه. اهالی را فراهم نمود

از . اما وی در راه بازگشت از تهران به قترل رسرید  . بود را برای شکایت به تهران فرستادند

فتحعلی شراه، خسرروخان را بره    . شوریدند  ، علیه خسروخان 0281این رو اهالی در سال 

تهران احضار نمود و تمامی اموال و امالک او را مصادره و اراضی لشت نشراء را خالصره   

 (11-10 0836: ؛عباسی231-235: 0851؛ رابینو،  6651/01: 0831:هدایت، )اعالم نمود
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 لشت نشاء و خاندان امین الدوله 

میرزاآقاخران نروری سررآغاز ارتقراء ایرن       یهازدواج فتحعلی بیو سرینکی برا خرواهرزاد   

میررزا محمرد خران مجرد الملرك      (60:0815ممرتحن الدولره،   )خاندان محسوب مری شرود  

توس  خالوی  میرزا آقاخان نوری وارد مشاغل دیوانی شد و بره  (  0221-0233)سینکی

اعتمادالسررلطنه، ماثراآلثررار؛ )مقامررات عالیرره و وزارت وظررایف و اوقرراف منصرروب گردیررد

( 023/0: 0860؛مسرتوفی،   0218/2: ؛ اعتماد السلطنه، منتظم ناصرری 188: 0831اطبایی، طب

 ، وزارت وظایف و اوقاف به فرزنردا میررزا علری     0233با مرگ مجد الملك در سال 

.   مدیر مجلس دارالشورای کبری گردید 0231وی در سال . خان امین الدوله واگذارشد

روحیه ای اصالح طلا داشت از این رو در موقعیت  امین الدوله مانند پدرا مجدالملك

اصرالحات پسرتی،   . های بدست آمده افکار اصالحی خود را به منصه ظهرور مری رسرانید   

ضرابخانه و احداث کارخانه های کبریت سازی، قند و بلورسازی از  ملره ایرن اقردامات    

االسررالم،  ؛ کرمررانی، نرراظم031/0اعتمرراد السررلطنه، المرراثر االثررار،  )محسرروب مرری شررود 

لشت نشاء در دوران ناصرالدین شاه به ( 20:0833؛ امینی، 38:0812؛  مال اده، 005:0811

 (35:0856فخرایی، )امین الدوله به عنوان تیول واگذار گردید

نوع زمین محدود مری شرد    1الزم به ذکر است که مناسبات ارضی در دوران قا ار به 

معردل،  )فی و اراضری خصوصری مری گردیرد    این اراضی شامل اراضی شاهی، دیوانی، وق

اراضی تیول   وء اراضی دیوانی محسوب می شود کره  ( 153: 0883؛ لمتون،  33: 0832

بشرریه،  )به صورت تیول به دیوان ساالران، شاه ادگان و رؤسرا نظرامی تعلرق مری گرفرت     

لشت نشا نی  بدین صورت به شکل تیول بره خانردان دیروان سراالر امینری      ( 05-01: 0830

 . اگذار گردیدو

 ، و  لوس مظفرالدین شاه، موقعیت امین الدوله  0808با ترور ناصرالدین شاه درسال 

  بعررد از عرر ل امررین السررلطان برره صرردارت منصرروب   0805وی در سررال . ارتقرراء یافررت
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امین الدوله فرزنرد میرزامحسرن خران امرین الملرك را بره       (016-013:0813سیهر، )گردید

و در راستای تحکیم روابط ، مظفرالردین شراه   . صوب نمودوزارت گمرکات و خ انه من

منورالدوله دختر محسن خان مشیر الدوله که در عقد پسررا برود را طرال  داد و اشررف     

افضرل الملررك،  )الملروک فخرالدولره دخترر مظفرالرردین شراه را بره عقررد پسررا درآورد      

 (0031/2: 0831؛ عین السلطنه، 211:0813؛سیهر، 016:0810-011

 0210دوله نهمین دختر مظفرالدین شاه از بطن سرورالسلطنه حضرت علیا درسال فخرال

مادرا سرور السلطنه حاصرل ازدواج فیرروز میررزا فرمانفرمرا و     . ا دیده به  هان گشود

: 0831؛ عراقلی،  0813:0:85/0افشرار، )حا یه هما خانم دختر بهمرن میررزا بهاءالدولره برود    

ردانی از ویژگی های حا یه هما خرانم و دختررا   مشارکت درامور خیریه و کا( 0151/8

سرورالسلطنه بعد ازاین که به عقد مظفرالدین میرزا درآمد، به حضررت  . سرورالسلطنه بود

کی از زنان مقتدر و متنفذ دربرار  ی وی بعد از  لوس مظفرالدین شاه به. علیا ملقا گردید

ادری متنفرذ و کراردان   مرادرب رگ و مر   یبی شرك پیشرینه  (88:0836اتحادیه، )تبدیل شد

 . درشکل گیری شخصیت مستقل و متین فخرالدوله بی تاثیر نبوده است

دوله دوران کودکی خود را در تبری  سیری کررد شرهری کره شراهد حروادث و      الفخر

حضرور فخرالدولره در دل ایرن    . وقایع بسیاری از انقالب مشروطه و پس از آن بوده اسرت 

ثیر بسر ای داشرت فخرالدولره پرس از ازدواج بره      ما راها در شکل گیری شخصیت او ترا 

واسطه شرای  محیطی و ان وا طلبی همسرا محسن خران امینری بره سررعت وارد عرصره      

تجربه حضرور وی در ا تمراع زنری خرود سراخته و      . فعایت های اقتصادی و ا تماعی شد

عردود  فعال برا اراده از او نشران داد بره گونره ای کره فخرر الدولره را مری تروان یکری از م          

 . شاه ادگان قا اری دانست که حضور خود را در عصر پهلوی نی  تثبیت کرد

وصلت خاندان امین الدوله با خاندان سلطنت، سبا ن دیکی بی  از پی  امین الدولره  

از اینرو مظفرالدین شاه بخشی از اراضی لشت نشاء را به عنروان  . به مظفرالدین شاه گردید
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البته محسن خان بخشی را نی  بره ایرن اسرم تصراحا     . رد هی یه به محسن خان واگذار ک

؛ عباسری،  35:0856؛ فخرایری،  61:0860معیرالممالرك،  )نمود و بخشی دیگر را ابتیاع کرد

11:0836) 

اقتصادی و فرهنگی در لشت نشاء  یامین الدوله سبا توسعه یترقی خواهانه یروحیه

شراء کوچصرفهان، سراخت اولرین     استخدام اولین پ شك، ساخت راه ارتباطی لشت ن. شد

مدرسه به نام خسرو پروی  و احداث کارخانه پیله خشك کنی از  مله اقردامات عمرانری   

 ، از صدارت  0801امین الدوله در سال (11:0836عباسی، )امین الدوله در لشت نشاء بود

محسرن خران و فخرالدولره در ایرن تبعیرد وی را      . ع ل شد و به لشت نشراء تبعیرد گردیرد   

امین الدوله سالهای تبعیرد خرود را در عمرارت  در  ورشرر لشرت نشراء       . راهی کردندهم

سیری کرد وی در این دوران به دور از مشرغله هرای دیروانی صردارت بره امرور ملکری و        

سررانجام امرین   (86:0855امین الدولره،  )کشاورزی گذرانید و از وضعیت خود خرسند بود

سیدرضا در سراقی   یوی را در بقعه. درگذشت  در لشت نشاء  0822صفر  01الدوله در 

؛ راونردی،  00:0833؛ فراطمی قمری،   235:0851رابینرو،  )م ار لشت نشاء به خاک سریردند 

0832 :21/1) 

گانره پسررا محسرن خران     یبا مرگ امین الدوله، لقا و بخر  اعظرم اراضری وی بره    

ملك لشت نشاء  از  مله امالکی که به محسن خان امین الدوله به ارث رسید،. واگذارشد

  از مشراغل   0801محسن خان نی  به تبعیت از امرین الدولره بعرد از عر ل  در سرال      . بود

دیوانی ا تناب و به ملك داری پرداخت اما افسردگی و ع لت گ ینی وی مانع از تمشیت 

از اینرو همسرا (00و  85و 31: 0831امینی، )امور امالک  به ویژه لشت نشاء می گردید

مشارکت طلب  و به منظور حفن اموال و امالک خانواده  یروحیه یبه واسطهفخرالدوله 

وارد فعالیرت هرای   (15: همران )اا به ویژه لشت نشاء که منبرع اصرلی درآمرد ایشران برود     

 . اقتصادی گردید
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فخرالدوله به لشت نشاء تو هی خاص داشت کما این که شخصاً به امالک لشت نشاء 

کری از روسرتاهای   یرالدوله برر لشرت نشراء همرین برس کره      از تاثیر فخ. رسیدگی می کرد

 (82-88: 0836عباسی، )قدیمی این منطقه به نام کوالکسر، به فخرالدوله تغییرنام یافت

 لشت نشاء و میرزا کریم خان رشتی 

از ب رگان خانردان مقتردر و   (ا 0255-0821)میرزاکریم خان رشتی معروف به خان اکبر

 رد ایرن خانردان حرا ی آقا رانی امشره ای،       . ب مری شرود  متنفذ امشه ای گیالن محسرو 

رزم آرا، )-کیلومتری  نوب شرقی آن  02کدخدای امشه از روستاهای توابع رشت و در 

اگرچه وی زمینه ساز اقتدارخاندان  گردید، اما پنج پسر وی بودند که . بود(21/2: 0823

حا ی آقا رانی عبرارت بودنرد    پسران . نفوذ و اقتدار این خاندان را به اوج خود رسانیدند

درمیان ایرن  . حاج محمد کاظم خان، یوسف خان، حا ی خان، مهدی خان و اکبرخان:از

اکبرخران  . پسران اکبرخان و حاج محمدکاظم خان از  ایگاه خاصی برخوردار گردیدند

گمرک ان لی به دست آورد  یابتدا وارد گمرکات گیالن شد و ثروت سرشاری از ا اره

حاج محمرد کراظم   (015/0: 0856؛ بامداد، 31:0856رابینو، )بیگلربیگی گردید و ملقا به

خان وکیل الرعایا یا معروف به حا ی وکیل، نه پسر داشت که از میان ایشان، عبدالحسین 

خان سردار محیی مع السلطان، عمید السلطان، مجیا السلطان و احمد علی خان مجاهد و 

؛افشرار،  008:0860فخرایری،  )گیالن منشا اثرر شردند  میرزا کریم خان رشتی در مشروطیت 

حضور حاج محمد کاظم خان وکیرل الرعایرا در انجمرن ملری گریالن و حضرور       (5:0853

ستار و ریاست میرزاکریم خان برآن کمیته، این خاندان مالک را بره   یپسران  در کمیته

ین سران  برد (008-001و033:0860فخرایری،  !)انقالبی تررین خانردان گریالن تبردیل کررد     

 0821لشت نشاء در سال  یا اره. شرای  مناسبی  هت بس  اقتدار این خاندان فراهم شد

ا، از محسن خران امرین الدولره و فخرالدولره در راسرتای ایرن سیاسرت انجرام          0235/  

 . و لشت نشاء با خاندان میرزاکریم خان مرتب  گردید(855:0813افشار، )یافت
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 امینی بر سر لشت نشاءاختالف خاندان اکبر و خاندان 

فرصت طلبی ناشی از درک اوضراع در دوران انقرالب مشرروطیت سربا اقتردار خانردان       

هرچند محسن خان امین الدوله نی  کوشید تا با پرداخرت اعانره بره    . اکبر در گیالن گردید

-0813:215رابینرو،  )انجمن والیتی از فرصت به دسرت آمرده بره سرود خرود بهرره  ویرد       

ت سید  الل شهرآشوب عضو انجمن عباسی علیره مالکرین بره ویرژه امرین      اما اقداما(210

کمرا ایرن کره امرین     . الدوله در لشت نشاء سبا نیازمندی وی به خاندان امشره ای گردیرد  

الدوله به منظور مقابله با انجمن م بور احمد علی خان امشره ای پسرر حراج محمرد کراظم      

به منطقه متولی و علیه زارعین لشرت نشراء    وکیل الرعایا و برادر میرزا کریم خان رشتی را

احمدعلی خان را –هرچند زارعین توانستند با کمك انجمن والیتی گیالن . تحریك نمود

. اما وابستگی امین الدوله به خاندان امشه ای تداوم یافت(82و  81 – 86: همان)ع ل نمایند

 ران امشره ای خرود در   به طوری که امین الدوله مؤ ر دیگر نتوانست اقدامی علیره مسرتا  

درواقع هر چند همراهی خاندان امشه ای با مشروطه خواهران برر نفروذ و    . لشت نشاء نماید

اقتدار ایشان درمنطقه اف ود، انفعرال و ان واطلبری امرین الدولره سربا کراه  اعتبرارا را        

 . فراهم نمود

ان سردار افخم شرکت میرزاکریم خان و برادران  در واقعه باغ مدیریه، قتل آقا باال خ

حرراکم گرریالن دردوران اسررتبداد صررغیر، تصرررف گرریالن توسرر  ایشرران و شرررکت فعررال  

دراردوی شمال  هت فتح تهران نمونه هایی از کن  فرصت طلبان این خاندان محسروب  

: 0813؛ تقری زاده،  0116 -0113: 0818؛ صرفایی،   0153/5: 0818ملك زاده، )می گردد

محسررن خرران امررین الدولرره در تحویررل دادن   یعالنررهدر حررالی کرره رفتررار منف(081-085

ملك زاده، )پناهندگان مشروطه خواه به پارک امین الدوله در  ریان به توپ بستن مجلس

نه تنها موقعیت وی را به شدت ن د مشرروطه خواهران مت لر ل نمرود،     (662-660/1: 0818

یت ایشان در لشرت  بلکه سبا شد تا بعد از فتح تهران توس  اردوی شمال و  نوب، مالک

نشاء در معر  خطر قرار گرفت اما وقایع منجر به اولتیماتوم روسیه و بسته شردن مجلرس   
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دوم سبا قدرت روز اف ون روسیه در مناطق شمالی ایران گردیرد و موقعیرت میرزاکرریم    

میررزا   ی¬روس ها به رشت و غرارت برازار و خانره    یحمله. خان به شدت مت ل ل گردید

( 016/0: 0818؛ بهررار، 281-285و  283:0860فخرایرری، )عیررد وی برره قررمکررریم خرران و تب

از اینرو فخرالدوله که وکالت حفاظت اموال . فرصت مناسبی فراروی خاندان امینی گشود

همسرا محسن خان امین الدوله را بر عهده گرفته بود، از موقعیت نابه سامان میرزاکرریم  

باع روسیه ا اره داد و خودا نی  به گونه ای کی از اتیخان سود  ست و لشت نشاء را به

 ( 000:0833؛ کسری،  800/2: 0860مستوفی، )روس ها قرار گرفت یتحت الحمایه

نابه سامانی ها را نکراسف  یرشت مسبا همه یمیرزا کریم خان در نامه ایی به عدلیه

وی در . تیاد کررده اسر  «میرغضا ت ار”کنسول روسیه در رشت می داند که از وی با نام

  امالک لشت نشاء  0821آقای امین الدوله از اواخر ”این خصوص یادآور شده است که

ا اره داده بود و تاریخ ا اره اخیر در محرم . . . را به میل و طیا خاطر به اصرار به بنده و

من ویران و غرارت و وضرعیت    یفجیع رشت اتفا  افتاد، خانه ی  است که حادثه 0881

و مبهم بود به میل روس ها یا به  هت خوردن مال مرن و شررکا ء درسرایه     بنده مشکوک

. . . حمایت روس ها دست کسان مرا از امالک مسرتأ ره کوتراه و بره دیگرران ا راره داد     

عجا است که با و ود ا اره نامه های معتبره و اسناد ثابرت بره خر  و مهرر آقرای امرین       

ر شریعت فق  به اتکاء حمایرت سرفارت تر ار    الدوله و فخرالدوله بر خالف هر قانون و ه

افشرار،  )«امالک متأ ره را از ید تصرف من و شررکاء متنر ع و بره دیگرری ا راره دادنرد      

0813 :851-855) 

تنظیم شده میان فخرالدوله و امین الدوله با میرزاکریم خران رشرتی شرامل     یا اره نامه

خان حق شرکت و معاملره برا دیگرران    در این ا اره نامه به میرزا کریم . بند بوده است 88

در ذیرل ایرن ا راره نامره     .   اسرت  0881محررم   02تاریخ این ا اره نامره،  . داده می شود

توضیحی لحاظ شد ه که هرگاه هر کدام از طرفین بر خالف مفاد سی و سه بندی قرارداد 
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هر ار   قبلی از تاریخ فسخ خواهد شد و طرف فسخ کننرده بایرد سری    یرفتار کنند، معامله

 (812: همان)تومان به طرف مقابل پرداخت نماید

درابتدا تالا شد مسئله با وساطت محمدولی خان تنکابنی سیهدار اعظم حرل و فصرل   

لشرت نشراء بره     یاز اینررو مسرئله  (833: همران )شود اما میانجی گری وی نی ، به ثمر نرسید

امرور را بره    ییره رشت مطرح شرد و امرین الدولره، وکالرت کل     یصورت رسمی در عدلیه

سرانجام پس از ک  و قوس های فراوان، میرزاکریم (862: همان)فخرالدوله واگذار نمود

 ، با کمك دولت وقت نجفقلی خران صمصرام    0880محرم  25خان رشتی موفق شد در 

هیئرت دولرت طری    . السلطنه بختیاری حکم ضب  لشت نشاء را به سود دولرت اخرذ نمایرد   

و از محرل محصرول و منرافع آن مطالبرات میرزاکرریم خران را       زمانی لشت نشاء را ضرب   

همچنین همین هیئت دولت که قبال رای به نفرع فخرالدولره و امرین الدولره     . پرداخت نمود

 (868-861: همان)داده بود را، از در ه اعتبار ساق  نمود

. ضب  لشت نشاء توس  دولت، مو بات خشرم دولرت روسریه تر اری را فرراهم نمرود      

کی وزیر مختار روسیه مراتا اعترا  دولت خود و حمایت از فخرالدوله و امین پالکوفس

پالکوفسکی علت تحت الحمایگی امین الدوله به روسیه را تعردیات  . الدوله را اعالم نمود

وی همچنرین صرریحا از دولرت    . و ا حافات میرزاکریم خران و بررادران  قلمرداد نمرود    

-865: همران )غای ضب  لشت نشاء را صادر نمایددرخواست نمود هرچه سریع تر فرمان ال

: همرران)امررا وزارت خار رره صررریحا بررا درخواسررت دولررت روسرریه مخالفررت کرررد  (861

لشت نشاء کماکان الینحرل براقی مانردتا اینکره  نرب   نگرل        یبدین ترتیا مسئله(831

 . نضج گرفت

طیت بازمی سابقه آشنایی میرزاکوچك خان با اهالی لشت نشاء به دوران انقالب مشرو

حمایت میرزا از زارعین لشرت نشراء سربا محبوبیرت وی در ایرن منطقره گردیرده        . گردد

دررمضران  . از اینرو نفوذ  نگلی ها بر این منطقه بسیار گسرترده برود  (3:0860گیلك، )بود
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 ، امین الدوله برای سرکشی به امالک خود به لشت نشراء رفرت ولری توسر       0885سال 

رانجام با مساعی فخرالدوله و میانجی گری های میرزاعلی خان  نگلی ها دستگیر شد و س

ظهیرالدوله صفاعلی شاه و پرداخت هفتاده ارتومران، امرین الدولره بعرد از سره مراه و نریم        

، ا 0صردای ایرران، س   )ا آزاد شرد  0231مهر  01/   0885ذی الحجه  03اسارت در 

 (55-56: 0860؛ گیلك، 36:0856؛ فخرایی، 0 ، ص  0885رمضان  21، 23

-863: 0818افشرار،  )«اسناد گرفتاری محسن خان امرین الدولره در  نگرل   ”با نگاهی به

نکته ایی که ذهن خواننده را به خود معطوف می نماید همانا عدم حضور میرزاکریم (813

به نظر می رسد کم تو هی میرزا وسایر ب رگان  نگل به خانردان  . خان در این ما راست

ا میرزاکریم خان رشتی نتواند از این موقعیت مناسا پی  آمده بهره امشه ای مو ا شد ت

هیچگونره سرند و مردرک مسرتدل یادآورشرد       یمند گردد البتره علری امینری بردون ارائره     

انقالبیون  نگل، امین الدوله را به گروگان گرفتنرد و بره مرادرم پیغرام دادنرد بره ازای       ”که

موروثی خود را در خیابان الله زار فروخت مادر امالک . آزادی او صده ارتومان بفرستد

اما پی  از آزادی، میرزاکریم خان رشتی که با  نگلی ها کنار آمده بود . و پول را فرستاد

به عنوان دستم د حق حفاظت خود یك سند ا اره نامه لشت نشاء بخشیده شرده راهرم از   

 ( 83-0831:83امینی، )پدرم گرفت و پدر آزاد شد

به نقل از پدرا با اندکی  رح و تعدیل ما را را به همین نحو توضریح  ایرج امینی نی  

به نظر می رسد علی امینی با طرح این مرا را خواسرته ترا    ( 21-0833:26امینی، )داده است

دستگیری پدرا توس   نگلی ها را ناشی از تحریکات میرزاکریم خان قلمداد نماید، نه 

 ،  0885شرعبان   21ء کره  نگلری هرا در    تعدیات وی پدرا نسبت به زارعین لشت نشرا 

، 0 نگرل، س  )خود شرح تعدیات را منعکس نمروده انرد   یدرگ ارشی کامل در روزنامه

از سررویی مناسرربات محترمانرره و شرررافتمندانه میرررزا بررا     (8، ص 0885شررعبان  2، 21ا 

فخرالدوله را نباید از نظر دور نگاه داشت زیررا فخرالدولره، بعرد از آزادی همسررا طری      
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کوکرا ایرران، س   )همین رفتار محترمانه و شرافتمندانه ستود یبیانیه ای میرزا را به واسطه

 (0 ، ص  0885رمضان  03، 02، ا 8

فخرالدوله بعد از آزادی امرین الدولره، برا قردرتی دوچنردان وارد کرارزار حقروقی برا         

به رویارویی  وی در بیانیه ای تمامی مدعیان مالکیت لشت نشاء را. میرزاکریم خان گردید

مطبوعاتی خود یادآور شد که هرکس بر من ادعایی دارد،  یفخرالدوله دربیانیه. فراخواند

غیرراز راه  . . . . قانون اساسی حافن حدود و حقو  عمومی اسرت  60عدلیه مفتوح و اصل 

قاطعیت فخرالدولره در  (همان  ا)عدلیه برای هی  مذاکره را ع به هی  کس حاضر نیستم

لشت نشاء سبا شد تا قهرمان میرزا سالور عین السلطنه پسرعموی پدرا در  یحل مسئله

امورات امین الدوله را کلیتاً این زن اداره مری  »:مورد محسن خان امین الدوله چنین بنویسد

 (1/ 1325: 0863عین السلطنه، )«خودا داخل آدم نیست. کند

در صدد حل مسئله لشرت   به نظر می رسد وثو  الدوله هم مان با سرکوب  نگلی ها،

ا، سید محمرد فراطمی قمری     0233مرداد /   0886نشاء برآمده باشد زیرا وی در شوال 

مستشررار دیرروان تمییرر  را  هررت حررل مسررئله برره رشررت اعرر ام نمررود امررا مرروفقیتی حاصررل 

 (68: 0833فاطمی، )ننمود

یری  لشرت نشراء دچرار مخراطره ا     یا، موقعیت فخرالدوله را در مسئله 0233کودتای 

زیرا مشهور است که میرزا کریم خان، رضاخان را از طریق اردشیر رییوتر ی . ژرف نمود

ا، معرفرری کرررده  0233برره ژنرررال آیرررون سرراید در  هررت تمهیررد مقرردمات کودتررای   

ا، برر   0233علی امینی تصویر دهشرتناکی از پیامردهای کودترای    (81:0831امینی، )است

به فرمان سید ضریاء بگیرر و   »:ن خصوص می نویسدوی در ای. خانواده اا ارائه داده است

یکرری از  یمررادرم مررا را در خانرره. همگرری از خانرره گررریختیم. . . ببنررد را شررروع کردنررد

صبح سحر یك کالسکه تهیره کررده برود کره پردرم و مررا برا آن        . مستخدمین خانه  ا داد

ر آوردنرد از  در قم برودیم خبر  . . . خودا و سایرین از پشت سر آمدند. قم کرد ی¬روانه
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عدلیه ابالغیه ای آورده اند به من لتان پارک امین الدوله و چون نبوده اید به چنرار  لروی   

میرزا کریم خان که از روس ها نومید شده بود با سفارت انگلیس مربوط . در چسبانده اند

بردین ترتیرا   (83:همران )«شده می خواست به زور سید ضیاء لشرت نشراء را مالرك شرود    

لشرت نشراء را از عدلیره     یمجردد دعروی نمرود و پرونرده     یخان اقدام به اقامهمیرزاکریم 

 . رشت به تهران منتقل نمود

. ا، سبا ن دیکی فخرالدولره بره رضرا خران گردیرد      0233حوادث ناشی از کودتای 

کره دشرمن   (11-12: همران )همسویی فخرالدوله، برا رضرا خران در سررنگونی سرید ضریاء      

وی  فرمانفرمرا و رقیرا رضراخان محسروب مری شرد، اولرین        فخرالدوله و خال یخانواده

علری امینری در گ ارشری از دودیردار میران      . همکاری مشرترک سیاسری میران ایشران برود     

 (همان  ا)فخرالدوله و رضاخان در دوران دولت سید ضیاء ارائه نموده است

اگر گ ارا اغرا  آمی  علی امینی در خصوص نقر  مروثر فخرالدولره در سررنگونی     

د ضیاء پذیرفته شود این سوال مطرح خواهد شد که رضاخان بعد از سقوط سرید ضریاء   سی

دیگر چه نیازی به فخرالدوله داشته است؟در حالی که برخی براین باورند که رضاخان در 

میرزاکررریم خرران رشررتی بررا سررفارت انگلرریس در تمرراس برروده    یایررن دوران برره واسررطه

مان سقوط سید ضیاء تا رئیس الوزرایی رضا اگرچه از ز(38و231: 0830فردوست، )است

لشرت نشراء حاصرل نشرد و ایرن ملرك کماکران دراختیرار          یخان هی  پیشرفتی در مسئله

اما به نظر می رسد پس ازآن که میرزا کرریم خران نقر  مروثری در     . میرزاکریم خان بود

دوران کررارایی وی نیرر   (062/0: 0831عرراقلی، )رئرریس الرروزرایی رضرراخان ایفررا نمررود   

از این رو رضاخان درصدد  لا نظر واپسین نیروی موثر ا تمراعی یعنری   . خاتمهیافته بود

 . مالکین و اشراف قا ار برآمد

حمایت رضاخان از رضوی قاضی پرونده لشت نشاء کره سررانجام بره نفرع فخرالدولره      

نخسررتین عالیررم پیرردای  تمایررل رضرراخان برره   (252:0832طباطبررایی، )رای صررادر کرررد
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 28وی ذیرل وقرایع   . گ ارا بهبودی دراین خصوص بسریار راهگشاسرت  . ودفخرالدوله ب

شاه اده فرمانفرما را ع به کار میرزاکریم خان رشتی به اتفا  ”:ا می نویسد 0812اسفند 

دعروای لشرت نشراء را    -رضاخان–فخرالدوله شرفیاب شدند و در حضور حضرت اشرف 

میرزاکریم خان مبنی برر مرورد    به نظر می رسد تصور(003:0862بهبودی، )«مطرح کردند

حمایت قرارگرفتن  توس  رضاخان وی را به پذیرا حکمیت رضراخان ترغیرا کررده    

بهبودی دراین خصوص یادآور شده که عاقبت فرمانفرمرا پادرمیرانی کررد و هرر دو     . باشد

سررانجام رضرا خران بره سرود فخرالدولره حکرم        . طرف حکمیت رضاخان را قبول کردند

حمایت بخشی از شاه ادگان قا ار در کسا مقام سرلطنت را بره دسرت    و (همان  ا)نمود

 . بدین سان با به سلطنت رسیدن رضاشاه، کارایی شاه ادگان قا ار نی  خاتمهیافت. آورد

میرزاکریم خان بعد از ناکامی در دعوی لشت نشاء از سویی کماکان با تحریك خرده 

اسناد مجلس شورای )الفت با وی ادامه دادمالکان و اهالی لشت نشاء علیه فخرالدوله به مخ

انتقاد از حکمیت رضرا خران،    یو از سوی دیگر به واسطه(1311؛  55/ 3؛ 2881ملی، ا 

مو بات تیره رواب  رضاخان با خود را فراهم نموده کما اینکه سرانجام مورد غضا رضا 

 (0/ 21: 0860ابتهاج، )شاه قرار گرفت و به کاشان تبعید شد

رواب  ن دیك با سفارت  یا، به واسطه 0821زاکریم خان بعد از شهریور اگرچه میر

انگلیس مورد تو ه پهلوی دوم قرار گرفت و با عنوان مشاور پهلوی دوم تا زمان مررگ   

امرا  (858و  851: 0813المروتی،  )ا، یکی از محارم وی محسوب مری شرد   0821در سال 

رالدوله نی  بعد از پیروزی در دعروی  فخ. هی  گاه فرصت طرح دعوی لشت نشاء را نیافت

کما . لشت نشاء به  ای حضور در محافل سیاسی بیشتر به امور اقتصادی و ملکی پرداخت

بررا مرررگ . اینکرره لشررت نشرراء در اثررر کرراردانی و ترردابیر وی پیشرررفت چشررمگیری نمررود 

ا لشت نشاء کماکان در ملکیرت خانردان امینری براقی مانرد ترا        0881فخرالدوله در سال 

اصالحات ارضری بره دهقانران     یاینکه سرانجام در دولت علی امینی، لشت نشاء به واسطه

 ( 062:0831امینی، )واگذار گردید
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 گیرینتیجه

 ، و ان واطلبی و محافظه کراری محسرن    0822مرگ میرزا علی خان امین الدوله در سال 

ن امینری را بره   خان در انقالب مشروطیت و به ویرژه حروادث پرارک امرین الدولره، خانردا      

چرال  سیاسری خانردان امینری، فرصرتی بری بردیل        . ایرران رانرد   یسیاسی  امعه یحاشیه

از اینررو فخرالدولره بره منظرور حفرن امرالک       . فراروی میررزا کرریم خران رشرتی گشرود     

اگرچه ورود فخرالدولره  . خانوادگی اا وارد دعوای ملکی با میرزا کریم خان رشتی شد

بادی امر از سوی میرزاکریم خان چندان  دی گرفتره نشرد، امرا     لشت نشاء در یبه مسئله

کفایت و درایت سیاسی فخرالدولره در سرایه سرار فرصرت حرداکثری از شررای  مسراعد        

البتره پیرروزی حقروقی    . سیاسی پدیرده ای ایجراد نمرود کره ترا آن هنگرام بری سرابقه برود         

ن رئریس الروزرایی رضرا    فخرالدوله بر میرزاکریم خان رشتی ریشه در شرای  سیاسی دورا

توضیح آنکه فخرالدوله به نیکی دریافته بود کره رضرا خران  هرت برداشرتن      . خان داشت

آخرین گام به سوی قدرت نیازمند نیرروی ا تمراعی مروثر شراه ادگان و اشرراف قا رار       

از ایرن رو عردم   . است که در شخصیت فرمانفرما یعنی خالوی فخرالدوله تجلی یافتره برود  

ن از میررزا کرریم خران و حمایرت از فخرالدولره را مری تروان در  لرا         حمایت رضا خرا 

پهلروی   یحمایتی که سرانجام منجر به تاسیس سلسله. حمایت اشراف قا ار ارزیابی کرد

 . گردید

 

 : نامهکتاب

   لد ،یعلم تهران، ،ابتهاج ابوالحسن خاطرات ،0860 ابوالحسن، ابتهاج، .1

 تهرران،  ،اند نموده یکالهدار مقنعه ریز که یزنان ،0836 منصوره، ه،یاتحاد .2

 . رانیا خیتار نشر

 . ییای غراف مطالعات موسسه تهران، ،0838 ،رانیا یاستانها یتاشناسیگ اطلس .3
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 تهرران،  افشار، رجیا کوش  به ،واالثار الماثر ،0812 حسن، محمد اعتمادالسلطنه، .4

 2 و0ج ر،یاساط

 محمرد  حیتصرح  بره  ،یصلر نا منلتظم  خیتار ،0811 حسن، محمد اعتمادالسلطنه، .5

 . کتاب یایدن تهران، ،یرضوان لیاسماع

 تهرران،  ،زاده یتقل  نقلش  و تیمشروط ابیتازه اوراق ،0853 رج،یا افشار، .6

 . دانی او

 . هیطال تهران، ،رانیا خیتار قباله ،0813 رج،یا افشار، .7

 و هیر اتحاد منصوره کوش  به ،خیالتوار افضل ،0810 ن،یغالمحس الملك، افضل .8

 . رانیا خیتار نشر تهران، ان،یسعدوند روسیس

 نیامل  خان یعل رزایم یاسیس خاطرات ،0855 خران،  یعل رزایم الدوله، نیام .9

 . ریرکبیام تهران ان،ییفرمانفرما حافن کوش  به ،الدوله

 . یماه تهران، ،بحران بال بر ،0833 رج،یا ،ینیام .11

 تهرران،  ،یلتروک  عقروب ی کوشر   به ،ینیام یعل خاطرات ،0831 ،یعل ،ینیام .11

 . مهر سوره تهران،

 قلللرن در رانیلللا رجلللال حلللال شلللرح ،0856 ،یمهرررد بامرررداد، .12

 . یفردوس تهران، زاده، یعل اهلل حیذب نظر ریز ،یهجر94و93و92

 دوره رانیل ا یاسل یس یشناس جامعه بر یا باچهید ،(0830)ن،یحس ه،یبشر .13

  معاصر نگاه: تهران ،.یاسالم یجمهور

 ریر ام تهرران،  ،رانیل ا یاسیس احزاب مختصر خیتار ،0818 ،یتق محمد بهار، .14

 . 0ج ر،یکب
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 رزایم نیغالمحس اهتمام به ،یبهبود مانیسل خاطرات ،0862 مان،یسل ،یبهبود .15

 . نو طرح تهران صالح،

 . سحر تهران، ،یالنیگ شاه بیغر امیق ،0856 محمود، نده،یپا .16

 یکودتلا  تا تیمشروط از رانیا یاسیس خاطرات ،0860 ،یعلر  زاده،  ان .17

 . زاده  ان تهران، ،0882 مرداد 28

 . تهران کتاب تهران، ،گانیشا گنج ،0812 ،یعل محمد  مال اده، .18

 . کوش  تهران، ،رانیا یشهرها یخیتار فرهنگ ،0860 ع،یعبدالرف قت،یحق .19

 ادیر بن رشرت،   عفررزاده،  تر مره  ،النیگ دارالمرز اتیوال ،0856. ل. ه نرو، یراب .21

 . رانیا فرهنو

 کوشر   بره  ،نلو یراب یهلا  اداشلت ی از النیگ مشروطه ،0813. ل. ه نو،یراب .21

 . رشت روشن، محمد

 زاده،  عفرر  تر مره  ،(النیگل )رانیل ا دارالملرز  اتیوال ،0851 ،ی. ه نو،یراب .22

 . رانیا فرهنو ادیبن تهران،

 . نگاه تهران، ج، ،رانیا یاجتماع خیتار ،0832 ،یمرتض ،یراوند .23

 سررازمان تهررران، ،رانیللا ییایللجغراف فرهنللگ ،0823 ،ینعلیحسرر آرا، رزم .24

 2ج کشور، ییای غراف

 .تهران ،مازندران رجال حال شرح ،0826 عباس، ان،یشا .25

 و روس یاسل یس نفلو   شیافلزا  اعمال ،0813 محمد واد، ،یاالسالم خیش .26

 . هانیک تهران، ،قاجار عصر رانیا در سیانگل

 . دانی او تهران، ،اول دوره مشروطه رهبران ،0818 م،یابراه ،ییصفا .27
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 . ستوده  ،یتبر ،یخواه تجدد یزومبانیتبر مکتب ،0831  واد، ،ییطباطبا .28

 . یآب تهران، ،یپهلو عصر رجال از ییها تیحکا ،0832 ن،یحس ،ییطباطبا .29

 ،رانیل ا معاصلر  ینظلام  و یاسل یس رجلال  حال شرح ،0831 باقر، ،یعاقل .31

 . 0 ج گفتار، تهران،

 . شتر ،عادلشاه نیسرزم نشاء لشت ،0836 هوشنو، ،یعباس .31

 بره  ،السللطنه  نیع خاطرات روزنامه ،0863 رزا،یم قهرمان سالور، السلطنه نیع .32

  1 ج ر،یاساط تهران، سالور، مسعود افشار، رجیا کوش 

 رجیر ا سرالور،  مسرعود  کوشر   به ،السلطنه نیع خاطرات ،0831 السلطنه، نیع .33

 . ریاساط تهران، افشار،

 مستشرار )یقم یفاطم محمد دیس خاطرات ،0833 محمرد،  دیس ،یقم یفاطم .34

 تهرران،  ،ینینرائ  رضرا  احمرد  مقدمه ه،یزند حسن حاتیتوض و حیتصح ،( یتم وانید

 . یاسالم یشورا مجلس اسناد مرک  و موزه کتابخانه،

 . دانی او تهران، ،جنگل سردار ،0856 م،یابراه ،ییفخرا .35

 و انتشرارات  تهرران،  ،تیمشلروط  جنلبش  در النیگ ،0860 م،یابرراه  ،ییفخرا .36

 . یاسالم انقالب آموزا

 ،یشرهباز  عبرداهلل  کوشر   بره  ،فردوسلت  خلاطرات  ،0830 ن،یحس فردوست، .37

 . یاسیس یپژوهشها و مطالعات موسسه تهران،

 . ایلیا فرهنو رشت، ،النیگ خیتار ،0831 عبدالفتاح، ،یالنیگ یفومن .38

 یدیسرع  اهتمرام  بره  ،انیل رانیا یداریل ب خیتلار  ،0811 االسرالم،  ناظم ،یکرمان .39

 . رانیا فرهنو ادیبن هران،ت ،یر انیس
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 . دانی او بدرقه تهران، ،رانیا معاصر خیتار در زنان ،0833 لوفر،ین ،یکسر .41

 ،(ینر یع شراهدان  تیر روا بره )جنگلل  انقالب خیتار ،0860 ،یعل محمد لك،یگ .41

 . لکانیگ رشت،

: تهرران  ،یریر ام منوچهر تر مه ران،یا در زارع و مالك(. 0883)س. ک. ا تون،بلم .42

 . تر مه بنگاه

 . 2 ج زوار، تهران، ،من یزندگان شرح ،0860 عبداهلل، ،یمستوف .43

 تر مه ،رانیا انقالب در یدئولوژیا و استیس طبقه،(. 0832)منصور معدل، .44

 باز: تهران ،یکسرا ساالر محمد

 خیترار  نشرر  تهرران،  ،یناصلر  عصر رجال ،0860 خان، یدوستعل رالممالك،یمع .45

 . رانیا

 ج ،یعلمر  تهرران،  ،رانیا تیمشروط انقالب خیتار ،0818 ،یمهد زاده، ملك .46

1 . 

 تهرران،  ،رتیل ح لیاسلماع  رزایم ترجمه ران،یا خیتار ،0812 سر ان، ملکم، .47

 . کتاب یایدن

 ،یمظفلر  و یناصر عصر در خارجه وزارت رجال ،0815 الدولره،  ممتحن .48

 . ریاساط تهران،

 ،(ایشر ن و فراز در دوم یپهلو)یپهلو عصر در رانیا ،0813 ،یمصطف ،یالموت .49

 . 1ج پکا، لندن،

 . نا یب نجف، ،النیگ ساله هزار دو رجال تا، یب ،یمهد ،یجانیاله یمهدو .51

 انفر،یک دی مش حیتصح ،یناصر یالصفا روضه ،0831 خان، یقل رضا ت،یهدا .51
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 . 01ج ر،یاساط تهران،

 نشریات

 . 0 ص  ،0885رمضان21 ،23ا ،0س ران،یا یصدا روزنامه .1

 . 8 ص  ،0885 شعبان 21 ،2ا ،0س  نگل، روزنامه .2

 . 0 ص  ،0885 رمضان 03 ،02ا ،8س ران،یا کوکا روزنامه .3

 

 مقاالت

 مررداد،  ،31 ا. حرافن  "یرشرت  خان میکر رزاریم" ،0831 حسن، دیس ن،یام .1

0831 

 اسناد  

 5513 شماره سند یاسالم یشورا مجلس اسناد مرک  و موزه و کتابخانه .1

 1311 شماره سند یاسالم یشورا مجلس اسناد مرک  و موزه و کتابخانه .2

 2881شماره سند یاسالم یشورا مجلس اسناد مرک  و موزه و کتابخانه .3
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