
 های محلی ایرانپژوهشنامة تاریخ

 (321-331)صفحات   31پیاپی  -شمارة اوّل -سال هفتم

Biannual Research Journal of Iran Local Histories 

Seventh Year - No. 1 – Ser. No: 13 (113-128) 

 

 *Corresponding Author: seyedahmad.aghili@yahoo.com  نویسندة مسئول*

a.jafari2348@yahoo.com 

karimnajafi32@yahoo.com 

خرا   از مباحث مهم تاریخ زندیه بررسی و تحلیل اقدامات کرریم 

حکومتی به ویژه در بُعرد اقردامات امتعراوی و    در ابعاد مختلف 

اکثر منراب  تراریخی زندیره دوره اسرت رار      .باشداقتصادی وی می

خا  در شیراز را دورا  آرامش امتعاوی و امنیت اقتصرادی  کریم

اند. اینکه تا چه میزا  این نگرش منراب  قابرل تیییرد    معرفی کرده

 . است هدف اصلی از انجام این پژوهش است

ر تحلیلی با استناد به مناب  دست  له به روش توصیفیم ا

اول تاریخی تالش دارد به این رهیافت پژوهشی منجر شرود  

خا  زند که که امنیت امتعاوی و آرامش اقتصادی دورة کریم

های تراریخی آ   اند، با واقعیتمناب  تاریخی از آ  یاد نعوده

ها، خی مؤلفهدوره چندا  تطاب ی ندارد و با در نظر گرفتن بر

گردد. اقدامات و وعلکرد این گفتة مناب  مورد تردید واق  می

خا  ف ط در پرایتختش برروز و نعرود داشرته و چنرین      کریم

خررا  دیردگاهی را دربرراره سررایر منررانف تحررت نفررو  کررریم 

توا  پذیرفت . حتی وعلکرد وی در شهر شیراز نیرز بنرا   نعی

ح شرده اسرت   هرایی کره در م الره مطرر    به ووامرل و مولفره  

بایست به صورت نسبی و موقتی در نظر گرفت تا بیشرتر  می

 با واقعیت تاریخی منطبف گردد.
 

خا ، امنیت امتعاوی، آرامش شیراز، کریم: هاکلیدواژه
 .اقتصادی

Among the important issues of Zandieh’s history is 

the review and analysis of Karim Khan’s activities in 

various aspects of government, especially in terms of 

his social and economic measures. Most of Zandieh 

historical sources introduced Karim Khan’s 

establishment in Shiraz as a period of social peace 

and economic security. The extent to which this 

attitude of resources can be versified is the main 

purpose of this study.  

The present paper, by descriptive-analytical 

method, is based on historical primary sources, which 

leads to the research approach that the social peace 

and economic security of the Karim Khan’s period, 

which historical sources recall, are not in line with 

the historical realities of that period, and, taking into 

account some components, this is said to be the 

source of doubt. Karim Khan's actions only occurred 

in the capital, and this view could not be accepted 

about other areas under the influence of Karim Khan. 

Even his performance in the city of Shiraz according 

to the factors mentioned in the paper, should be 

regarded as relative and temporary in order to be 

more in line with historical reality. 

 

Keywords: Shiraz, Karim Khan, social security, 

economic security. 
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 مقدمه. 1

م شروع و 6571ق/ 6611خا  از سال وعر سیاسی کریم

م ادامه یافت. در این 6576ق/ 6611تا زما  مرگ او در 

دورة سری سراله، چهررار مهرت وعرده را در زنرردگی و     

. دورة 6تروا  دیرد    های نظامی و سیاسی او مری فعّالیّت

ها و قرار گررفتن در اتحراد   کوتاه هعراهی او با بختیاری

خرا  بره ورصره    . دورة ورود کرریم 1گانه اصرفها .  سه

مردّویا  اصرلی.    مدّویا  حکومت در ایرا  ترا للبره برر   

هرا در م ابرل خرود.    دورة سرکوب آخررین م اومرت   .1

 دورة است رار دایعی در شیراز تا پایا  وعر. .4

موضوع اصرلی م الره حاضرر بررسری دورة چهرارم      

ق(  اسررت. 6611-6651خررا   حیررات سیاسرری کررریم 

خرا  زنرد   اهعّیت موضوع در آ  است که اقدامات کریم

ترین که در واق  مهم در دورة چهارم حیات سیاسی وی

دوره از حیررات سیاسرری ایررن سررلطا  زندیرره محسرروب 

شود، در مطالعات به دیده تحلیل، تومه نشده اسرت  می

نظر درباره این اقدامات ، مسئله اصرلی  و ضرورت دقت

 پژوهش حاضر است.

بر این اساس سؤاالت پژوهشی مطرح آ  اسرت کره   

رده سرالة  خا  در این دورة چهااقدامات و وعلکرد کریم

تروا   ق( حکرومتش را چگونره مری   6611-6651آخر  

های امتعاوی و اقتصادی ارزیابی کرد؟ دیگر آنکه مؤلفه

مهم در ارزیابی و رهیافت به واقعیات تاریخی این دوره 

کدامند؟ فرض اصلی پژوهش آ  اسرت کره اقردامات و    

ر ف رط در پرایتختش    ر هرچند مثبت خا وعلکرد کریم

ته و چنرین دیردگاهی را دربرارة سرایر     بروز و نعود داش

تروا  پرذیرفت. حتری    خا  نعری منانف تحت نفو  کریم

هایی کره در م الره   وعلکرد وی را، بنا به ووامل و مؤلفه

بایسرت بره   مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده،  می

صورت نسربی و مروقتی در نظرر گرفرت ترا بیشرتر برا        

 واقعیت تاریخی منطبف گردد.

ینة پرژوهش حاضرر، آن ره قابرل     درخصوص پیش

تومه اسرت نرووی شرتابزدگی در تحلیرل و بررسری      

خا  ومرود دارد.  وعلکرد امتعاوی و اقتصادی کریم

نام و نشا  در تاریخ وقای  زندیه اگرچه از نوایف بی

آمد و ایرا  تا زما  بعد از س وط صفویّه به شعار می

تنهررا مرروّرخینی هع ررو  گلسررتانه و موسرروی نررامی 

اند تا هرچند مختصر و محردود  انی تالش کردهاصفه

برای آنها مایگاهی تدارك ببینند اما نکتة مهرم آنکره   

اتکاء مناب  دورة قامار و مآخذ پژوهشی اخیر دربارة 

خا ، وعدتاً بازنویسی از هعا  دو منب  اقدامات کریم

تراریخ  ( و موسروی نرامی    مجع  الترواریخ گلستانه  

ا  خارمی بررخالف منراب    باشد. سیاح( میگشاگیتی

تری به اوضاع دورة زندیه و داخلی با دیدگاه منصفانه

اند. در بین خا  زند پرداختهخصوص اقدامات کریمبه

هرا در دوره  گزارش کار ملیتبایست به این مناب  می

تومه نعود که حاوی نکات مهم و قابرل   افشار و زند

را  در تیملی دربارة اوضاع شیراز و دیگر شهرهای ای

گزارش کار  اند. این کتاب در واق  بخشی ازاین دوره

است که ف ط دورة اخیرر آ    ها در دورة صفویهملیت

 یعنی دورة افشار و زند( را خانم ارباب ترمعه کرده 

و در این م اله از آ  استفاده شده است. در تح ی ات 

اخیر تنها اقدام شایسته تومه در زمینه تح ی ات دورة 

در دو  مجعووه م االت کنگرره برزرگ زندیره    زندیه؛

شناسری  ش بنیاد فرارس 6171مجلد است که در سال 

آ  را چاپ کرده و از چنردین م الرة قابرل تیمرل آ      

مجعووه در م الره حاضرر  اسرتفاده شرده اسرت. در      

پژوهش حاضر تالش بر آ  است کره بره ارزیرابی و    

به  ها پرداخته شود تا بتوا تحلیل این مطالب و نوشته

دیدگاهی منطبف با واقعیات تاریخی دربراره موضروع   

 پژوهش دست یافت.
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 خان زندهای سیاسی حاکمیت کریم. شاخصه2

خرا  مومرب شرده ترا او را     گعا  حکومت کریمبی

ای که حتّی بنامند به گونه« یك فرمانروای خوب ایرانی»

معرفری   کوتاه مدت آرامرش دورة حکومتی او را دورا  

حکومت وادالنه برای بیشتر سررزمین ایررا    »نعایند که 

امّررا تومّرره برره   (161  6151 مورگررا ، « برره ارمنررا  آورد

های مدیدی را ها و مختصات این دوره واقعیتویژگی

نعاید که قابل تومّه است. بخشری از  برای ما روشن می

 اند از  ها وبارتاین ویژگی

حفظ ظاهری م ام پادشاهی در خاندا  صرفویّه از   -

ونروا  شراه و تیکیرد    داشتن اسعاویل سوم بره نریف نگه

ظاهری بر این م ام از نریف ارمراع برخری مسرابل بره     

پادشاه، مانند ارماع صوری نعایندگا  تجراری انگلری    

و حفرظ ونروا     (667/  6  6171فرر،   امرین به شاه در آباده 

داشرت  ورضره »و نیرز قیرد ونروا     وکالت بررای خرود   

ترا    فسرایی، بری  هرایش  در امضای نوشته« کعترین بندگا 

161 ،111). 

هایی کره از ناحیره   ای و شورشهای منط هناآرامی -

نلب ای و یا افراد فرصتهای قومی و قبیلهبرخی گروه

شد با اوزام نیرو و سپاهیا  سرکوب کرد بدو  ایجاد می

 شیراز را نعاید. آنکه خود قصد خروج از

ها به خلیج فارس رسید و این مسئله دامنة ناآرامی -

هررای تجرراری مومررب برره تضررعیف موقعیّررت  شرررکت

 .(75-41  6141 فرامرزی، اروپایی در خلیج فارس شد 

انتخررراب کرررارگزارا  و انتصررراب حررراکعین و   -

هرا،  فرماندهانی که با ومود اشتباهات، تعررد و وصریا   

 رفتند.گمورد وفو قرار می

قصور در انجام اقدامات الزم و کافی برای روشن  -

کرد  مسئله مانشینی که مومب شرد ترا دسرتاوردهای    

محدود امّا استوار و ارزشعند این دورة آخر برا هررج و   

 مرج و آشوب زما  مانشینانش از بین رود.

است رار مجدد تشیّ  دوازده امامی پ  از شکست  -

ایرن کرار را بردو  آنکره     خرا   تجربة وجیب نادر. کریم

مدّوی شود که از اخالف امامرا  شریعه اسرت و بردو      

آنکه با تشکیالت مربوط به حوزة دیرن پیونردی داشرته    

باشد، بسیار ساده و حدّاقل برا نامگرذاری دوازده محلّرة    

  6171 امداد، شیراز به نام دوازده امام، به نعایش گذاشت 

6 /67-61). 

های سیاسی ایرن دوره و تیمرل در   تومّه به شاخصه

دهد که این برخی وقای  و حوادث اتفاق افتاده نشا  می

هرای خاصّری هعرراه برود. لریکن      دوره نیز با گرفتراری 

خا ، پرهیز از منگ و لشکرکشی گیری کلّی کریممهت

ویژه به فرماندهی خود با تعامی اسباب و شرایطی که به

خرا   این دوره، با ومود آنکه کرریم  الزم داشت بود. در

راستی نیازی به ومرود شراه نداشرت، امّرا م رام شراه       به

گاه رفتاری مانند آن ره نرادر   صفوی را حفظ کرد و هیچ

در مورد تهعاسب دوم انجام داد را برای شراه اسرعاویل   

خرا   سوم در نظر نداشت. به تعبیر سیاح اروپایی، کریم

عام ایررا  را بررای شراه بره     با این استدالل که او هنوز ت

 نیبرور،  تصرف خود در نیاورده، این م ام را حفرظ کررد   

ترری هع رو  وردم اوتبرار     امّا دالیل محکم (111  6111

کافی برای قان  ساختن افکرار وعرومی کره بررای شراه      

خواستند و ودم قردرت کرافی بررای    اوتباری شاهانه می

 . (111  6171 رمبی، سرکوبی دیگر مدّویا  نیز مطرح بود 

خرا  برا اورراب مسر ط و نیرز      هرای کرریم  گرفتاری

میرمهنا در این دوره اساسری و مهرم برود. درگیرری برا      

اوراب مس ط گرچه زما  زیادی نبرد و لابله با پذیرش 

خا  پایا  یافت امّا در شرایط شیخ وبداهلل از سوی کریم

این مسئله نیز بار دیگر شراهد آ  هسرتیم کره سیاسرت     

خا  در مورد برخی سازش و العاض کریم بیش از حد
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خا  در این مورد خاص، از نزدیکا  خود، از معله زکی

خا  و سازش با شیخ شورشی مومب این تصعیم کریم

ورب شد. با این اقدام، اوراب مس ط با آزادی بیشرتری  

پرداختند کره نتیجرة آ ،   های تجاری میبه لارت کشتی

لیج فرارس و از  کاهش امنیت تجاری سواحل شعالی خ

رونف افتاد  آنها بود. میرمهنا که پروندة سوابف او قبل از 

داد بره هریچ   انتصابش به حکومت بندر ریگ نشرا  مری  

بر اینکه بریش از پرنج   وهد و پیعانی پایبند نیست، والوه

تازی و شررارت کررد،   سال در سواحل خلیج فارس یکه

ا  خر مومب شد تا امنیت از این قسعت از قلعرو کرریم 

و مومب تخلیه خارك،  (676  6174 نیبور ، رخت بربندد 

ها نیز شرد و از آ   ونوا  آخرین پایگاه تجاری هلندیبه

هرا در منط ره فرراهم گشرت     پ  دورة حضور انگیسری 

. البته ناگفته نعاند که شررکت  (111/ 1  6171 مرادی خلج، 

تجارتی هلند که به دالیلی چو  مشکالت داخلی خرود  

،  46-11  6174 نیبرور،  ای مدیرا  آ  در ایرا  و وعلکرده

ویژه از سر وط  ، مشکالت داخلی ایرا  به(671، 656، 71

، ناتوانی آنها در رقابرت  (611  6156 فلور، صفویّه به بعد 

با انگلی  و نفو شا  در خارك رو به ضعف نهاده بود، 

بهانة خروج خود را اقدامات میرمهنا در مزیررة خرارك   

رفتن خود را در پی اقدام میرمهنرا در اشرنال    قرار داده،

 براقری،  خارك و سختگیری بر هلندیا   اورالم نعودنرد   

، امری کره در هرر حرال حکایرت از     (671-611/ 6  6171

نعایرد. مسرئله میرمهنرا    های داخلری ایررا  مری   گرفتاری

بر ایجاد این مشکل ، مومبات تحریرك ایررا  در   والوه

م کرد. اقدام حراکم بصرره در   حعله به بصره را نیز فراه

ای اودام میرمهنا که با اوتراض ایرا  هعراه برود، م دمره  

شد تا به اسرتناد آ ، سرپاه ایررا  بره بصرره بترازد. ایرن        

شورش هع نرین مومرب شرد ترا دیگرانری از اورراب       

هع و  شیخ حجر در بندر کنگا  راه وصیا  پیعایرد و  

. بره  (157  6111 لفراری کاشرانی ،   شورشی به راه اندازند 

این ترتیرب حعلره و فرتص بصرره بره ونروا  تنهرا فرتص         

ای مز ضرر و زیا  برای خرا   خا  نتیجهخارمی کریم

 .(417/ 6  6171 روستا، زند در بر نداشت 

م و 6551ق/ 6611خا  در صرفر  شك مرگ کریمبی

تومّهی او در تعیین قطعی و منط ی مانشینی شایسته بی

ین دولت برای آرامش و رفراه  برای خود، نشا  داد که ا

اندیشید تا فردایش. هر دلیلی کره  ف ط به امروز خود می

خا  ومود داشته باشد، برای این اقدام انجام ندادة کریم

نهایررت برره لفلررت بررزرگ وکیررل مررردم و نعاینرردة   در

های محروم از پیامدهای نراگوار ایرن بره اصرطالح     توده

رسریم.  یخرا  مر  مردمی بود  و زیستن و مررد  کرریم  

امنیت و آرامش و رفاه و آسایشی کره بررای دورة آخرر    

توانسرت بره   خا  افتخاری شده است، زمرانی مری  کریم

ونوا  یك اندیشة ارزشعند ثبت و پایدار شود که بررای  

روز براقی  داشت، حال آنکه آ  نیمفردایش نیز برنامه می

 خا  نیز رنگ خو  گرفت.مانده پ  از مرگ کریم

 

خان در دستاوردهای مثبت حاکمیت کریم. تأملی بر3

 شیراز  

مرحله آخر حاکعیت سیاسری کرریم خا ،بره دورا     

  6111 نیبرور،  امنیت و آرامش در شیراز یاد شرده اسرت   

اگرچه کوتاه بود و در این مدّت کم تنها اقردامات   (115

هرا  دهد و نیز با ومود آنکه درگیریزودبازده مواب می

نواحی کشور اتفاق افتاد،  های مهعی در برخیو شورش

ای محبوب و مردمی خا  را چهرهامّا چنا  بود که کریم

های و مورد تکریم و احترام برای مردم آ  زما  و زما 

ای کره  . امّرا نکتره  (16  6177 فررانکلین،  بعد معرفی نعاید 

نبایررد از نظررر دور داشررت، ایررن اسررت کرره وعرروم      

خا  و نترایج  های رسیده در مورد اقدامات کریمگزارش

مندی مرردم براسراس آ  چیرزی    زودبازده آ  و رضایت

؛ (111  6111 لفاری کاشانی، است که در شیراز اتفاق افتاد 
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از بین رفرت.   خا ، هعین م دار کم نیزامّا با مرگ کریم

ها و تزبینات آقا محعّدخا  قامار حتّی از درب و پنجره

خرا  نیرز   مبناهای ایجاد شده در این شهر در زما  کرری 

پوشی نکرد و دسرتور کنرد  و انت رال آنهرا را داد     چشم

 .(151  6117 موسوی نامی اصفهانی، 

های وظریم و شراهانه و ترالش    پرهیز از لشکرکشی

دست آورد  دوبارة اناوت حاکعرا  در منرانف   برای به

داشتن بستگا  حاکعا  محلی در مختلف و سیاست نگه

 لفراری کاشرانی،   ا  شیراز به ونوا  تضعین تعهرد حاکعر  

و هع نررین انت ررال و کررو   (41  6174؛ نیبررور، 541  6111

 گلسرتانه،  خرا   امباری ایرالت گرردنکش توسرط کرریم    

  6144 هردایتی،  هرایش  ، صرف نظر از آسریب (141  1711

نور م طعی و موقرت  ناامنی و آشوب را هرچند به (116

. (714-711/ 1  6171 قدیعی قیداری، در منان ی از بین برد 

های بین این وعلکرد خا  مومب بهبود نسبی امنیت راه

، 111  6144 هردایتی،  شهری در بخش اوظم کشرور شرد   

هرای  ترین اصل بررای فعّالیّرت  ؛ امنیتی که ضروری(161

خرا ،  تجاری و بازرگانی بود. منانف تحت قدرت کریم

خرا  برا   شرد. کرریم  ترین منانف ایرا  محسوب  میآرام

پرهیز از خونریزی و با داشرتن روحیرة تررحم و مردارا     

تالش زیادی کرد تا نظر تجار را به خود ملب نعاید ترا  

توقف شده را دوبراره رواج دهرد؛   شاید بتواند تجارت م

هررا و ظلررم و سررتم و ایرانیررانی را کرره برره دلیررل نرراامنی

های سابف و به تعداد زیاد به دیگر کشرورها پنراه   آشوب

بره کشرور بازگردانرد. او      (46  6174 نیبرور،  برده بودنرد  

بر دووت از بازرگانا ، برای بازگشت به کشرور و  والوه

، 117  6174 نیبرور،  ویژه ارامنره  داد  امتیازاتی به آنها، به 

ویرژه  های تجاری اروپایی به، امتیازاتی را به شرکت(111

ها داد که یرك نعونرة آ  امتیرازی برود کره بره       انگلیسی

ای در بوشرهر و نیرز   هرا بررای ایجراد کارخانره    انگلیسی

. این (161  6111 لعبتو ، تجارت آنها در خلیج فارس داد 

هرای مرذهبی نیرز    مععیرت  امتیاز در مرورد کشیشرا  و  

در ایررن زمررا   هرراگررزارش کررار ملیررتصررادق اسررت. 

ونروا   بره « دی برنرا دیر   »نویسد کشیش دومینیکن می

م 6511ق/ 6671قابم م ام اسر ف اصرفها  از ملفرا در    

 گزارش داد  

خرا  ورود بره   ما در امور مذهبی آرامش داریم و کریم

ل هعه مردم ایرا  را برای بازرگانا  آزاد کرده و به دنبا

هرای فرراوا  داده   پراکنده ملفا فرستاده و به آنها ووده

هرای  رود کره بعضری خرانواده   است. بنابراین امید مری 

کاتولیك نیز بازگردند و تعداد پیروا  مسیص بیشتر شود 

 . (661  6176 ارباب، 

که حاصل این اقدام، رونف قابل تومّه تجارت بود.  امّرا  

خررا  و ا  کررریمکوترراهی وعررر حکومررت مانشررین   

های پیوسرته برین آنهرا و دیگرر مردویا ، ایرن       درگیری

 فرصت را بار دیگر از ایرا  گرفت. 

خرا  نیرز در خرور    ارزیابی اقدامات فرهنگری کرریم  

خا ، تومّره  ترین اقدام فرهنگی کریمتومّه است. بزرگ

مجدد او به احیای مرذهب تشریّ  برود. او بردو  آنکره      

سازی نعاید خود بگیرد، نسب ای از ت دّس دینی بههاله

و اسررتفادة ابررزاری از دیررن بکنررد، مررذهب شرریعه را از  

ها و یرا  های قبل که متیثر از تعصب افنا فشارهای دهه

های نادر بود، نجات داد. ترالش او در راسرتای   سیاست

تحکیم امنیت امتعاوی مومب شرد ترا مایگراه دیرن و     

اثررات   ویژه مذهب شیعه استحکامی پیردا نعایرد کره   به

هرای بعرد قابرل مالحظره اسرت. از      دیرپای آ  در دوره

های مرذهبی  نتایج این وعلکرد، رهایی مامعه از تعصّب

شریعی  »پیشین و فرراهم شرد  زمینره بررای حاکعیرت      

بود. حعایت از ولعا و احترامی که برای ولعای « متعادل

شیعه قابل بود، بره اضرافه تالشری کره بررای شکسرتن       
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هرا کره بخشری از آنهرا برا      رگیرری فضای اختالفات و د

های مذهبی صورت گرفته برود مومرب   توسل به انگیزه

شد تا روحانیت شیعه برار دیگرر بره مایگراه خرود در      

مامعه دسرت یابرد، برا ایرن تفراوت کره از حعایرت و        

هعراهی نعود  الزامی و امبراری از دسرتگاه حاکعیرت    

نیز فاصله گرفت و به سعت اسرت الل پریش رفرت. بره     

دیگر، نهاد مذهبی دیگر رابطه گسترده و مرؤثری   معنای

با نهاد سیاسی آلاز نکرد و رابطه سنتی مبتنی بر تعامرل  

  6175 رنجبرر،  نهاد مذهب با نهاد سیاسرت دوام نیراورد   

. شاخصه مهم مایگاه روحانیرت شریعه در ایرن    (17-11

های دینری در  دوره، ت ویت موض  نهضت اصولی حوزه

ی برود و در ایرن مسریر، برا     گرر م ابل مکترب اخبراری  

بازگشررت و مرامعرره ولعررای ایرانرری سرراکن وتبررات    

، نهرراد روحانیررت بررا نگرررش (71-76  6176زاده،  کرباسرری

ای که مدید از استحکام بیشتری برخوردار شد؛ به گونه

وفاداری مذهبی دیگر مترادف وفراداری بره   »از آ  پ ، 

تاج و تخت نبود و آیین تشی  بره ونروا  یرك نیرروی     

.  ومرود  (617  6171 فرورا ،  « شدساما  یافته شناخته می

شخصیت ولّامه بهبهرانی خرود شراخل للبرة نظررات      

 گری است.  اصولی بر مکتب اخباری

توا  دورا  حکومت زندیره، بره ویرژه    در نهایت می

خا ، را با ومود کوتاهی زمانش به ونروا   شخل کریم

ز تراریخ  ای که ن ش محلل را بین دو دورة بزرگ ادوره

بازی  -ایرا  ر دوره حکومت صفویّه و سلطنت قاماریه 

کرد، در نظر گرفت. اگرچه در این دوره واقعره مهرم و   

مشخّصی که شاخل یك مریا  بزرگ تاریخی باشرد،  

مومود نیست و حتّی وقای  یکنواخت و کوچك و کرم  

خرا ، التیرام   رسند امّا دورة کوتاه کریماهعیّت به نظر می

 ی این دو دوره مهمّ از تاریخ ایرا  بود. الزم و ضرور

 

های اجتماعی و مساال  اتتصاادی   . ارزیابی جریان4

 خان زندتأثیرگذار بر حاکمیت کریم

با ا وا  بر تعام مسابل و مشکالت مومرود در نریم   

قر  بعد از مرگ نادر تا مررگ آقرا محعّردخا ، از  کرر     

هرای  یك نکتره نیرز نبایرد گذشرت و آ ، ن رش نوشرته      

نعایی ایرا  قبل از تشکیل دولرت  اماری است در سیاهق

قاماریه است. در این شرایط، اگرچهرارده سرال پایرانی    

بود کره در آ  صرورت روز   خا  نعیوعر سیاسی کریم

بدو  حادثه و تراریخ بردو  بحررا  بررای ایررا  در آ       

توا  تصوّر داشت. با ونایت به این پریش  روزگار را نعی

ای ویرژه در تراریخ   ره زندیه را دورهتوا  دوها میفرض

ای که از امتعاوی و اقتصادی ایرا  در نظر گرفت. دوره

 حامد الگار، به یاد شده است « زمینه باروری»آ  با ونوا  

ای کره نعرای   و دوره دیباچه مؤلرف(  64  6117ن ل از پری، 

کلّی وقای  و حوادث داخلی ایرا  مناسربت و سرنخیّتی   

د یعنری نیعره دوّم قرر  دوازدهرم     با حدود زمرانی خرو  

هجری قعرری/ نیعره دوّم قرر  هیجردهم مریالدی، در      

تاریخ ایرا  ندارد.به هعین مهت ارزیابی تفکیکی  ایرن  

دومؤلفه  حیرات امتعراوی واوضراع اقتصرادی( تراریخ      

ایرا  این دوره با تکیه بر حوادث قبل و بعد خود قابرل  

 انجام است.

 

ذار اجتماااعی باار هااای تأثیرگاا. ارزیااابی جریااان5

 خان زندحاکمیت کریم

با نگاهی به حوادث و وقای  دوره مرورد نظرر و برا    

بررسی مناب  ایرن دوره و اوایرل دوره قاماریره، چنرین     

رسد که مامعه ایرا  آ  زما  ضربات سنگینی نظر میبه

تررین  را بر حیات خود تحعّل کررد و یکری از بحرانری   

ت سرر گذاشرت.   های تاریخ امتعاوی خود را پشر دوره

خا   را های امتعاوی تاثیرگذار بر حکومت کریممریا 
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براساس فراگیری و میزا  تیثیری که در حوادث بعردی  

 توا  به موارد زیر ت سیم کرد داشت، می

 . بحران مشروعیت حكومت  1

با ومود تعامی مسابل و مشکالتی که مامعره ایررا    

در قر  دوازدهم هجری/ هیجدهم میالدی به خود دیده 

بود، داشتن نشا  و اوتباری که تضرعین حکومرت فررد    

حاکم را بنعاید بره ونروا  ومره مشرروویّت آنهرا یرك       

ضرورت اساسی بود که مامعه از مدّویا  قدرت مطالبه 

ویّه، حفرظ صروری م رام    کرد. گرایش دوباره به صفمی

شاهی در خاندا  صرفویّه، نشرانه پیرروزی هرر مردوی      

  1711 گلسرتانه،  شد قدرت در م ابل رقیبا  محسوب می

خا  در روزگاری که دیگرر هریچ نیرازی    . لذا کریم(111

به او نداشت هم از حذف او خودداری کررد. امّرا حتّری    

ت، با مرگ شاه نیز پا را از ونوا  وکالرت فراترر نگذاشر   

خرا   هرچند دیگر مانشینی نیز برای شاه برنگزید. کریم

تا آخرین لحظه وعر خود نیز نتوانست این چالش را به 

مهت صحیحی هدایت نعاید . رها کرد  مامعه بردو   

آنکه مانشینی برای خود تعیین کرده باشرد را بایرد بره    

خررا  در برابررر بحرررا   ونرروا  شاخصررة اصررلی کررریم 

خود نتوانسته بود تکلیرف قطعری   مشروویّت دید. او که 

مامعه را در م ابل این مسئله روشرن نعایرد، برا مررگ     

خررود، برراردیگر آتشرری بحرررا  مشررروویت را دوبرراره  

برافروخت. بحرا  مشروویّت اصرلی تررین دلیرل زد و    

خررا  هررای بعررد از مرررگ کررریمخوردهررا و نابسررامانی

 شود.محسوب می

 . کاهش شدید جمعیّت ایران2

ش گسررترده و متنررووی را برررای  خررا  تررال کررریم

بازگرداند  امنیّت امتعاوی صورت داد. سرخت گیرری   

ها برای مرتکبین به یکی از مرایعی که در نوع مجازات

هرا از ایررا ،    گزارش کرار ملیرت  ن ض امنیّت امتعاوی کند 

هررای وررریض و ، خررودداری از لشگرکشرری(666  6176

کره حتّری   نویل، مدارا و سازش با حاکعا  و میمورانی 

اند به منظور ملوگیری از گسرترده  تخلف و تعرد داشته

شد  بحرا  شورش، هعگی حکایت از تالش او بررای  

 هعرا    نعاید بازگرداند  امنیّت امتعاوی و حفظ آ  می

. امّا بره دالیلری،   و صفحات متعدد( 661، 615-617، 17،  75

ای این امنیت ایجاد شده، کوتاه مدت و م طعی و منط ره 

خرا  برود. بره    تر از هعه، قابم بره شرخل کرریم   مهم و

هرای  ها و اقدامای که با مرگ او، ت ریباً تعام تالشگونه

ای ثابت و پایدار و اثرگذار به هعرراه  او رها شد و نتیجه

توا  به این موارد اشاره کرد   نداشت. از معله دالیل می

مح ّف نشد  حکومرت متعرکرز و قدرتعنرد، مردایی و     

ترومّهی  هرایی از ایررا  و بری   ل حاکعیّت بخرش است ال

خا  به امور آ  منانف، نراتوانی در رفر  حتعری و    کریم

آفررین در خوزسرتا  بره ویرژه در     قطعی اوراب مشرکل 

های منروبی و شرعالی خلریج فرارس و     مزایر و حاشیه

فراهم بود  انگیزه نرح دووی حکومت توسّط حاکعا  

خرا   شرخل کرریم  منانف مختلفی از کشور با تیسی از 

که بدو  پیشینة اوتباری قوی توانسرته برود بره قردرت     

برسد و مسابلی از این دست، از دالیرل اصرلی کراهش    

چشعگیر مععیّت شهری و روستایی ایرا  در آ  م طر   

های فوق وواملی نبودند که از چشم کشیشا  شد. مؤلفه

و سیاحا  خارمی نیز پنها  بعاند. در گرزارش اسر ف   

خررا  در زف کرره مرردتی در دورة کررریمکرنلیرروس مررو

خرا   اصفها  سکونت داشت و در اواخر حکومت کریم

 نویسد به بصره ن ل مکا  کرد در این باره می

دهنرد، بره   خا  که او را بسیار قدرتعند نشا  می...کریم

ولت قوای کم و دشعنا  بسیار در موقعیتی قرار نردارد  

هرا از  ر ملیرت  گرزارش کرا   که آنها را مطی  خود سازد...

  (617  6176ایرا ، 

م بره  6517ق/ 6651که در سرال  این کشیش هنگامی
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ای برا اشراره بره اوضراع ایررا  و      بوشهر رسید، نی نامه

خا  بود، از هعکرارا  خرود   ایاالتی که تحت ادارة کریم

قضاوت »خواست با تومه به وض  مادی و معنوی ایرا  

اقالنره، مفیرد و   کنند که آیرا در اوضراع کنرونی بررای وی و    

نشرین  پذیر است که در اصفها  م یم شود یا در اس فامکا 

منط ة دیگری که برای افراد تحت مراقبت وی سود بیشتری 

. وی سپ  ایاالت دیگر ایررا  و   هعا (« در برداشته باشد

کنررد، خراسررا  در دسررت وضررعیت آ  را تشررریص مرری

شرراهرن نرروة نادرشرراه، قنرردهار در دسررت احعررد شرراه، 

اند، سرزمین الر که از کرمرا  ترا   تارهای ازبك مست لتا

بندروباس امتداد داشت تحت فرما  زکریاخا ، ایراالت  

سند، هرمز، مس ط، گرمستا  بلوچستا  مست ل، بوشهر 

و بنادر خلیج فارس در دسرت اورراب محلری، ایرن در     

خا  تنها شرهرهای اصرفها ، شریراز،    حالی بود که کریم

جا ، گریال ، شوشرتر و بخشری از    تبریز، هعدا ، آ ربای

ارمنستا  را متصرف شده بود. کشیش مزبور نوشرت در  

خرا  اسرت   ها هرم کره متعلرف بره کرریم     هعین قسعت

شروند  راهزنا ، و رؤسای کوچك و مستبدانی یافت می

 .(661-611 هعا   

از پیامرردهای نررامطلوب کرراهش مععیّررت در دورة  

 توا  به موارد زیر اشاره کرد زندیه می

کاهش نیروی کار در بخش کشراورزی بره دلیرل     -

 .(615  6174 نیبور، رها کرد  روستا و مهامرت از آنجا 

های مختلف اقتصادی کاهش نیروی کار در بخش -

ای کره برا ومرود    ویرژه تجرارت و صرنعت بره گونره     به

بازگشت نسبی برخی از بازرگانا  مهامر بره کشرور در   

یة ترامری در برین   خا  و احیای دوباره روحدوره کریم

 مردم، امّا م طعی و زودگذر بود.

ناامنی در روستاها و به ویژه شهرها و آ  بخش از  -

 محلّات شهری که با مهامرت بیشتری روبرو بودند. 

هرای کرارآزموده   های معنوی  انسا انت ال سرمایه -

های مختلرف اقتصرادی و توانعنرد در ورصره     در بخش

از کشررور و ایجرراد  ولررم و هنررر( و مررادی برره خررارج 

های مدید تجاری در خارج از مرزهرای ایررا  و   پایگاه

هرای تجراری قردیعی در ایررا  کره      در رقابت با پایگاه

 ترین نعونه آ  موقعیت مدید بصره بود.مهم

کاهش شدید مععیت در این دوره آن نا  محسوس 

بود که نظر سیاحا  اروپرایی را بره خرود ملرب کررده      

یصدنفر در آخرین سال حکومت است. قم با مععیت س

، آمل با هشتصد نفرر  (151  6171 رمبی، خا  زند لطفعلی

/ 6  6111 کررز ،  خرا   در اوّلین سال بعد از مررگ کرریم  

  6174 نیبرور،  و خارك با کاهش محسوس مععیّت  (711

دهرد میرزا  کراهش    هایی است که نشا  مری نعونه (611

 مععیّت تا چه اندازه بوده است.  

خا  با وقوف بر بحرا  کاهش شدید مععیّرت  کریم

هرای مختلرف امتعراوی و اقتصرادی، ترالش      در ورصه

ای را مهرت بازگردانرد  مهرامرین و در واقر      گسترده

احیای حیات امتعاوی ایرا  نعود امّا با ومود بازگشت 

مععی از مهامرین بره ایررا ، هع نرا  در ایرن اقردام      

ق 6657م/ 6511اش ناکام مانرد. در سرال بعرد    امتعاوی

 هعا  اس ف کرنلیوس مجدداً گزارش داد  

خا  به دلیل ومرود  مویانه کریمبرخالف نبیعت صلص

خرا ، امرور در چنرا     ها بر ضد کرریم ها و تونئهمنگ

وضرر  بحرانرری بررود، کرره حترری  یررك نفررر از مبلنررین 

هرای  رلم دووتکاتولیك و یا یك بازرگا  ارمنی ولی

خررا  برره ایرررا  کررریم هررای الواکننرردهمکرررر و ووررده

ای هرای ترازه  مرامعت نکرده است. زیرا هعگی آشوب

  6176ها از ایرا ،  گزارش کار ملیتکنند بینی میرا پیش

615).  

توا  بره مسرابل زیرر    در بررسی ولل این ناکامی می

 اشاره کرد 

 ضعف اندیشة سیاسی و محدودیت حوزة حاکعیرت  -

ای مربهم  ینرده خا  که مومب تردیرد و تررس از آ  کریم
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برای مهامرین شد. گویا تصور روزگار آشوب و ناامنی 

خرا   و بازگشت وض  آشفته سابف بعرد از مررگ کرریم   

برای مهرامرین یرك مسرئله حتعری و قطعری بره نظرر        

 .(614  6176ها از ایرا ،  گزارش کار ملیترسید می

نبررود ثبررات امنیررت یکسررا  در تعررامی منررانف و  -

هایی از ایرا  گذشرته  سو بخشیك نواحی ایرا . زیرا از

خا  نبرود  در وضعیت مومود تحت اداره و اختیار کریم

و از سوی دیگر در منرانف تحرت نفرو  او نیرز کرانو       

ر هع و  اوراب در منروب،   زای محلی متعددیبحرا 

رر مشراهده    ایالت در لرب و مدویانی در کرما  و یزد

 شد.می

ارمی در هرای خر  تعطیلی مراکز تجراری کعپرانی   -

شهرهای داخلی ایرا  و انت رال مراکرز تجراری منروبی     

هرا در سرال   ایرا  به بصره. بنا بره گرزارش کرار ملیرت    

تجراری خرود را از    ها، پایگاهم انگلیسی6511ق/ 6671

بوشهر به بصره انت ال دادنرد و لرذا معردود کشیشرا  و     

های اصفها  و بوشهر از معله اس ف اصرفها  و  اس ف

ماریا   از بوشهر( به بصرره رفتنرد. ایرن    کشیش آنتونی 

اساساً آخرین تشکیالت کار ملیتی بود که در ایرا  نری  

  6176ها از ایررا ،   گزارش کار ملیتکرد آ  قر  فعالیت می

خا  در بازگرداند  این به این ترتیب ناکامی کریم .(661

توا  در نور تعام و کعال را میرفته به موقعیت از دست

 بررای انرالع بیشرتر دربرارة مروارد      وضوح دریافت  مناب  به

،  57  6111؛ کالنترر،  47، 41  6117فوق، نك  شهاوری شیرازی، 

؛ موسرروی نررامی  111؛ 115، 111تررا  ؛ فسررایی، برری 11، 76، 51

 .(164، 141  6117اصفهانی، 

 

. ارزیابی مسای  اتتصادی تاثیرگاذار بار حاکمیات    6

 خان زندکریم

های دورة پنجاه سالة بین مرگ نادر تا تیسی  بحرا 

دولت قاماریه، به هعا  میزا  کره در گسسرت حیرات    

امتعاوی ایرا  تیثیرداشت، در حیات اقتصادی ایرا  نیرز  

. بسیاری از آن ه به بخرش  (Pery,1975: 53 تاثیر گذاشت 

اقتصاد آسیب رساند، متیثّر از شررایط بحررا  امتعراوی    

گررر ریشرره در گذشررته داشررت. نکتررة بررود و برخرری دی

پژوهشی قابل نرح در این قسرعت، ارزیرابی و تحلیرل     

این نظر است که در اکثر مناب  دوره زندیه؛ ایررا  دورة  

خا  به دورة امنیت ،آرامش ، آسرایش و رفراه یراد    کریم

شده است. اما تضاد این مسئله با نررح برخری مسرابل    

 د بود اقتصادی این دوره بهتر قابل درك خواه

گونه که پریش از ایرن آمرد، حاصرل ترالش و      هعا 

خا  برا روایرای خرود در روابرط امتعراوی      رفتار کریم

مومب شد تا نظام اقتصادی کشور از تحرکی چشرعگیر  

برخوردار شود، بازرگانی و صرنعت و کشراورزی احیرا    

شود و بار دیگر شراهد تولیرد کاالهرای تخصصری هرر      

ی خارمیرا  و  های تجرار منط ه و ناحیه هستیم. فعالیت

تامرا  مهامر ایرانی با بازگشت به کشور رون ی گرفت 

تر این که نظام هعاهنگ دریافت مالیرات در ایرن   و مهم

گاه مومب دوره، ضعن رونف داد  به خزانة دولت، هیچ

امحاف بر مردم نشد. با تصدیف این موارد، این تحلیرل  

و ن د تاریخی ضروریست که نباید در تحلیرل مباحرث   

گویی کررد و  راهه رفت و گزافهادی آ  دوره به بیاقتص

های دیگری را نادیده گرفت. آن ه اتفاق افتاد و واقعیت

از آ  به نام رونف و توسعة نظرام اقتصرادی ایررا  دوره    

هرای زیرر، بره شرکل     شود، برا ویژگری  خا  یاد میکریم

 شود   تری تحلیل میصحیص

از خرود  این رونف نسبی بود، نسبت به زما  قبرل   -

ویرژه از نیعره دوم پادشراهی نرادر ترا آلراز اسرت رار        به

خرا  در شریراز و نیرز نسربت بره دورة مانشرینا        کریم

 خا .کریم

مدت این دوره کوتاه و موف یت این دوره، مرهو   -

 خا  بود.ومود کریم
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وعدة این بهبودی را در شیراز و انراف آ  بایرد   - 

هرا از  گزارش کار ملیرت  دید نه در والیات و ایاالت دیگر 

 .(611، 11-11، 71  6176ایرا ، 

رونف اقتصادی این دوره در حکرم یرك پروسره     -

بود؛ کوتاه مدت و بدو  اصول اساسری برا پشرتوانه و    

ای اسررتوار و وعردتاً از روی رفرر  نیرراز روز و  اندیشره 

گاه نتوانست خود را به ونوا  یك پروژه یا مریا  هیچ

تراریخ اقتصرادی ایررا  مطررح     ای و با اصول در ریشه

های اقتصرادی  نعاید. بنابراین در تحلیل کلّی از فعالیت

خا  شاهد این واقعیت هستیم که برخالف رونف کریم

نسبی داخلی که ایجاد شد، در ورصة اقتصاد مهانی نه 

های پیشرین خرود دسرت نیرافتیم، کره      تنها به موقعیت

دادیرم. در  هعا  موقعیت محدود را نیز ت ریباً از دست 

بررسی چرایی این رکود اقتصادی در ورصة مهانی، از 

منردی و در ورین حرال تردیرد     سو باید بره والقره  یك

اش اشاره کرد و از خا  در روابط تجاری خارمیکریم

سوی دیگر به کاهش شردید تولیرد ابریشرم در ایررا      

تروا  در تنییرر   تومه نعود. هع نین این ناکامی را می

های اروپایی دانست. ما در این کتروش اقتصادی شر

میلرری و کرراهش انگیررزه برررای   دوره بررا نررووی برری 

های اروپایی در تجرارت حروزة خلریج فرارس     شرکت

خرا   رو هستیم. البته در این امر نوع نگرش کریمروبه

سزایی داشت های خارمی تیثیر بهبه مناسبات با قدرت

مسئله والوه این  (.561-517/ 1  6171زاده محعّدیه، هاشم 

بر دالیلی که ناشی از موقعیت سیاسی ایرا  بود، متیثّر 

از تنییر محور تجراری اروپاییرا  از خلریج فرارس بره      

هندوستا  و خاور دور نیز بود؛ لذا ضعن داشتن براور  

خا ، باید ا وا  به بهبود وض  اقتصادی در زما  کریم

توا  کرد که در دورا  او مسابلی ومود داشت که نعی

حتی این دوره را نیز دورة آرامرش اقتصرادی دانسرت.    

 اند از این مسابل وبارت

های تجراری و  . نبود امنیّت اقتصادی برای فعالیت6

 بازرگانی

ترین بحررا  اقتصرادی دورة زندیره را بایرد در     مهم

کاهش شدید امنیّت اقتصادی دید. این بحرا  بره دالیرل   

 زیر در این دوره تشدید شد 

ای پانزده ساله بین مردّویا  قردرت کره    هدرگیری -

مومررب ترریخیر در ت ویررت قرردرت متعرکررز و دولررت  

تومّهی به امنیّت اقتصراد  شد که نتیجة آ  بیمرکزی می

 داخلی و خارمی بود.

ویژه در منران ی کره   های محلی، بهتداوم شورش -

 های قبل دارای دفتر و مرکز بودند.اروپاییا  از سال

و تسلیحات مورد نیراز بررای   محدودیت امکانات  -

سرکوب اوراب شورشری در خلریج فرارس و سرواحل     

هرا از  ویژه انگلیسری منوبی آ  و خودداری اروپاییا ، به

 رسانی به ایرا  برای رف  این مشکل.   کعك

براساس آن ه در بررسی حوادث دورة زندیره بیرا    

شد، این دوره برا بریش از پنجراه لشکرکشری برزرگ و      

هررا هررا و مررالی در ترریمین امنیررت راهکوچررك و نرراتوان

های سرخت و شرکننده در تراریخ    ونوا  یکی از دورهبه

شود. حاصل ایرن وضرعیت، مهرامرت    ایرا  شناخته می

ایرانیا  تامرپیشه بره خرارج از کشرور، تعطیلری مراکرز      

تجاری اروپاییا  در شهرهای داخلی ایرا ، انت ال پایگاه 

ویژه بنردر وبراس بره    به تجاری اروپاییا  از بنادر ایرانی

هرا از گردونره   بصره در خاك وثعرانی، خرروج هلنردی   

تجاری خلیج فارس و در نهایت کاهش انگیزه و رلبت 

اروپاییررا  در روابررط تجرراری بررا ایرررا  بعررد از مرررگ  

. (611-615  6176ها از ایرا ، گزارش کار ملیتخا  بود کریم

مدا برود  منط رة خراسرا  برزرگ از حیطرة قردرت و       

خا  و مانشینانش، بره هرر دلیلری    قلعرو حکومت کریم

که بوده باشد، آنها را از بخرش مهعری از درآمرد خرود     

محروم کرد. زیرا، خراسا  سرزمینی بود کره تجرارت و   
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اهعّیت اقتصرادی و نبیعری آ  در هعرة ادوار تراریخی     

 ایرا  ن ش اساسی داشت.  

 . بالیای نبیعی1

ادی، هررای اقتصرر یکرری از مشررکالت مهررم نظررام   

خصوص نظام مبتنی بر کشاورزی، را بالیرای نبیعری   به

دهند. بر این اساس، بالیای نبیعری در دورة  تشکیل می

مورد بحث ما یکی از مسابل مهم و تیثیرگذار بود؛ زیررا  

دلیل مشکالت سیاسی که شاخصة آنها ومود مردویا   به

هرای  های کوتاه وعر و درگیرری متعدد قدرت، حکومت

قبا بود، اندیشه و فرصت پررداختن بره ایرن    مداوم بین رُ

کرد. در نول پنجاه سال بعد از مررگ  بالیا را ایجاد نعی

خرا  اسرت   نادر، تنها در دورة پایانی وعر سیاسی کرریم 

کننرده و  که شاهد برخی اقدامات و تعهیدات پیشرگیری 

تررین آ   کننده برای رف  این بالیا هستیم که مهرم مبرا 

سرازی گنردم   ختن سیلوهای  خیرره ها و سااحیای قنات

. (155  6171 آصرف،  برای استفاده در مواق  قحطی است 

های بالیای نبیعی دورة مورد نظر که تنها گزارش نعونه

 اند از محدودی از آنها باقی مانده، وبارت

؛ 511  6111 لفرراری کاشررانی، قحطری و خشکسررالی   -

 .(167  6151درهوهانیا ، 

 آصف، ی محصوالت زراوی زدگزدگی و آفتملخ -

 .(111تا  ؛ فسایی، بی77  6174؛ نیبور، 155  6171

 .(51، 71  6174 نیبور، ها خشکی قنات -

ق در کاشرا ،  6611های شدید کره در سرال   زلزله -

اصفها ، قم و ری روی داد و میزا  تلفرات مرانی تنهرا    

  6111 لفراری کاشرانی،   هزار نفر رسید در کاشا  به هشت

ق در تبریرز  6611و زلزله شدیدتری کره در سرال    (151

شرد   اتفاق افتاد و خسارات بسیار زیادی از معله کشته

 لفراری  هرزار نفرر را بره هعرراه داشرت      بالغ بر دویست

 .(771  6171آبادی، ؛ خاتو 711  6111کاشانی، 

کررن و ویرانگررر محصرروالت  هررای بنیررا  سرریل -

 .(165  6151 درهوهانیا ، کشاورزی و زندگی مردم 

های مربوط به حروادث  نکته مهم در بررسی گزارش

های نبیعی این است که بعد از این بالیا، شاهد امحاف

ای که کار مالی شدید میمورا  دولتی نیز هستیم، به گونه

هرای ایرن مریمورین    مردم به اناورت نکررد  از فرمرا    

کشید بردو  آنکره از پیامردهایش ترسری بره دل راه      می

. هع نررین بخشرری از ایررن   (71  6111نتررر،  کالدهنررد 

مشکالت به دلیل مسابل منگی و تدابیر نظامی صورت 

گرفت، بدو  آنکه به آثار سوء آ  تومه شود. اقردام  می

خا  در تخریب سد و بندی که در ناحیة خوزستا  کریم

و بر روی شط کر  ر رودخانه مراحری ر بسرته شرده       

ی  نایفره  بود، در مریرا  سررکوبی شریخ سرلیعا  ربر     

 موسروی  ای از این دست مشکالت است کعب نعونهبنی

. هعین مسرئله،  (167تا  ؛ فسایی، بی614  6117نامی اصفهانی، 

با تومه بره مشرکالت بسریار زیرادی کره کنتررل آب و       

های بسیار زیادی را در سدبندی در ایرا  دارد، خسارت

ای کره بره    بخش کشاورزی منط ه ایجاد کررد بره گونره   

خا  بره ونروا  یرك اقردام     دلیل از این کار کریم هعین

هررای او کرراریلیرواقالنرره یادشررده و آ  را از سرریاه  

. ایرن مشرکالت، ضرعن    (647  6151 کسروی، اند شعرده

آفررین برود، پیامردهای    آنکه خرود بررای مرردم سرختی    

نامناسب دیگری هع و  گرانی مواد اساسری و کراهش   

داشت. در گزارشری   قیعت خانه و زمین را نیز به هعراه

م در 6571ق/ 6617از گرانی ناشی از قحطری در سرال   

 فسرایی،  شیراز، به افزایش نرن گندم اشاره شرده اسرت   

و در گزارشی دیگر از کراهش شردید قیعرت     (161تا  بی

ای کره قیعرت   خانه و زمین در ملفا یاد شده، بره گونره  

یك منزل مسکونی، از سیصد توما  به سه توما  کاهش 

 .(117  6151 درهوهانیا ، ه بود یافت
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 .  تنوع مالیات1

خررا  مالیررات، برره ونرروا  یکرری از   در دورة کررریم

شرد. در ایرن   های تعامل دولت و مردم شناخته میزمینه

ای را شدهها نرن منط ی داشت، نرن تثبیتدوره، مالیات

بینیم، بدو  آنکه به زور متوسّل شروند  ها میدر گزارش

شن مععول سنتی، مریمورا  مالیراتی   و بدو  اقدامات خ

کردند و مالیرات دیگرر   آوری آ  اقدام مینسبت به مع 

شرد. ایرن   به ونوا  اهرم فشرار برر مرردم شرناخته نعری     

تروا  دیرد،   خا  میها را در دورة حکومت کریمویژگی

اگرچرره در هعررین دوره نیررز مررواردی از ن ررض آ  را   

 راً در  خرا  درانری در کرمرا  دقی   شاهدیم. شورش ت ری 

های مالی صورت گرفرت و  راستای اوتراض به امحاف

دلیررل  شررورش مررردم شرریراز در م ابررل ن ررد رخا ، برره  

. هع نررین (71  6111 کالنتررر، هررای او بررود سررتانیزیرراده

اوتراض مردم اصرفها  بره رهبرری آقامحعّرد بیردآبادی      

هرای حرامی   سرتانی ولیه قوانین مالیاتی مدیرد و زیراده  

نانی[، حاکم اصفها ، نعونة دیگرری  آقامحعّد رنانی ]ره

 دنبلری،  خا  اسرت  های مالیاتی در دورة کریماز امحاف

6141  151-151) . 

ویژه در دورة چهارده سالة پایانی وعرر  خا ، بهکریم

خررود در شرریراز، بررا ولررم بررر وضررعیت مررردم، تررالش 

ای در مهت تثبیرت نررن مالیرات و کراهش آ      گسترده

گرفرت،  نوا  مالیات از مردم مری انجام داد. آن ه او به و

ف ط کفایت مخارج دربار بسریار مختصرر و سرادة او را    

کرررد. او هرگررز ایررن سرررمایه حاصررله را از مریررا  مرری

اقتصادی خارج نکرد و به صورت انباشت نرال و پرول   

/ 6  6114 هردایتی،  ن د و زرق و برق دربار به کار نبست 

زانره براقی   ، لذا در زما  مرگش مجعوع آن ه در خ (71

ماند ف ط هفت هزار توما  بود که سری  به اتعام رسرید  

خرا  برا محردود کررد  حروزة      . کریم(16  6156 اولیویه، 

مخررارج دولررت برره لشررکرآرایی، مرزبررانی و پرهیررز از  

بسیاری از تعهدها، از معلره اختصراص ومهری بررای     

هرا ترالش کررد    نلبه ولوم، در تخفیرف میرزا  مالیرات   

؛ برره هعررین دلیررل تجررار شرریرازی   (174  6171 آصررف، 

ای از تاریخ مالیاتی کره بره   هیچ دوره»ال ول بودند که متفف

خا  ناچیز نبروده  دادند، به اندازة دورا  سلطنت کریمشاه می

. هرچند که با ومود اقردامات  (11  6177 فرانکلین،  «است

گستردة وعرانی در شیراز، در بازسازی برخری از بناهرا   

 . (765/ 1  6171 فروزانی، هم اقدامی نکرد در هعا  شیراز 

هررا مومررب تعرردد و تنرروع  ضرررورت لشکرکشرری

شرد.  مری  ونوا  تریمین مخرارج لشکرکشری   ها بهمالیات

ر که در این دوره تعداد زیاد بود ر   ح ی ت، بار منگ در

ویژه مردم سرر راه و  از نظر اقتصادی بر دوش مردم و به

ومرود آرامرش و رفراه     ها بود. لذا، بامنانف حوزة منگ

در برخی منانف کشور، تشدید فشار مالیراتی در برخری   

. ایرن  (111-171  6171 آصرف،  ن اط دیگر ومود داشرت  

یك پیامد دیگرری کره داشرت، خرروج     ها، گیریسخت

های اقتصادی مومود در دست مردم بره مریرا    سرمایه

هرا،  ها بود. این منگخانهدور از چرخة اقتصادراکد و به

هرای  بر مخارج مععول خرود، برا ریخرت و پراش    وهوال

افرزود.  دیگری هم هعراه بود که بر وخامت اوضاع مری 

موسوی نامی اصفهانی از پاداش و ویدی ویرژه نظامیرا    

م توسط 6577ق/ 6651م و 6571ق/ 6617های در سال

 (77، 45  6117 موسوی نامی اصفهانی، کند خا  یاد میکریم

قوانین مالیاتی خارج از وادت گعا  مومب وض  که بی

. ایرن بحررا    (654  6117 پری، شد خا  میو ورف کریم

رسرانی بیشرتری   در زما  مانشینا  او با شدت و آسیب

 ادامه یافت.

های تجاری و بازرگرانی داخلری و   . کاهش فعالیت4

 خارمی

در بررسی تاریخ اقتصادی ایررا  در قرر  دوازدهرم    

تداوم رکود اقتصادی و هجری/ هیجدهم میالدی، شاهد 
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نزول سرطص زنردگی مرردم هسرتیم کره از اواخرر دورة       

صفویه شروع شده بود. اما آن ه بیشتر به بحرانی شرد   

کرد، این برود کره ایرن رکرود در     این موضوع کعك می

ایررا  بررا تکامررل و رونرف اقتصررادی در اروپررای لربرری   

زما  بود. تنییرات و تحوالت اقتصادی اروپا کره برا   هم

مررل نهادهررای سیاسرری در آ  سرررزمین هعررراه بررود، تکا

مومررب انباشررت سرررمایه، پیشرررفت ولررم و تحررول و  

دگرگونی در نظرام سیاسری و امتعراوی اروپرا شرد. در      

که در ایرا  ماهیت استبدادی حاکعیت تنییر نکررد  حالی

« وکیرل الروایرا  »و سپ  « وکیل الدوله»و انتخاب ونوا  

تای صدور دسرتورهای  خا  مانعی در راسنیز برای کریم

هرای پایرانی   خالف ودالت و رفتار کریعانه او نبود. مراه 

وعر او با تنییر چشعگیر رفتراری او  هعرراه شرد. تنهرا     

توانسرت از شردت   ن طه مطعئنی که در آ  شررایط مری  

های بحرا  بکاهد، توسعة روابط تجاری و رونف فعالیت

سرتا  بازرگانی در داخل و خارج بود که آن ه در ایرن را 

دوام و دلیررل کوترراهی و ترریثیر کررمصررورت گرفررت، برره

مشکالت منبی نتوانست ن ش خرود را بره خروبی ایفرا     

 کند.

ورروارض متعرردد بررین راهرری، امنیررت محرردود و  

هرا، نبرود تعهیردات امنیتری و حعرایتی      شکنندة ماده

، (617، 74، 11، 76  6176هرا از ایررا ،    گزارش کرار ملیرت  

ویژه محصوالتی که در سبد کاهش نوع محصوالت به

بازرگانی خارمی ایرا  مایگاه باالیی داشتند، افزایش 

تعایالت گریز از مرکز اوراب سواحل خلیج فارس و 

هرای تجراری، تنییرر مهرت و     اندازی به کشتیدست

های تجاری اروپاییا  در آسریا از حروزة   مسیر پایگاه

ثبراتی  سریا و بری  خلیج فرارس بره منروب و شررق آ    

ویرژه  های رفتاری با تامرا  و بازرگانرا ، بره  سیاست

  6177 فررررانکلین، رفترررار کالنترهرررا برررا بازرگانرررا   

از دالیل تریثیر کرم اقردامات     ( Francklin, 1790: 23؛47

حعررایتی و هرردایتی در بخررش اقتصرراد بازرگررانی و  

ی هاشیوهشد. تجاری ایرا  در دورة زند محسوب می

اری نووی از سلطه اقتصادی را برر ایررا    نوین استعع

 به دست آوردند که م دماتش از قبل فراهم شده بود.

ای کرره اشرراره برره آ  در پایررا  ایررن بحررث نکترره 

ضروری است، تیکید دوباره بر ایرن نکتره اسرت کره     

خا  در ونوا  اقدامات حعایتی و تیمینی کریم آن ه به

های مختلف اقتصرادی کشرور از آ  نرام    احیاء بخش

ویژه تالش بررای بازگردانرد  نیروهرای    برده شده، به

های اقتصرادی کره تررك ونرن کررده      فعال در بخش

ها و وروارض راهرداری بررای    بودند، تخفیف مالیات

 هرای تجراری و احیرای کشراورزی و    تشویف فعالیت

های آبیاری با تعرام اوتبرارش و برا تعرام آثرار      شبکه

مثبتی که داشت، اوّالً م طعی و کوتاه مدت بود، ثانیراً  

خا  بود، ثالثاً محدود به منان ی قابم به شخل کریم

خاص برود و رابعراً برا تضرادهایی در هعرا  م طر        

هرای رسریده از   رو بود کره نعونرة آ  راگرزارش   روبه

ه هزینة بازسازی و توسعة شهر ها از معلبرخی هزینه

. این (611  6111 موسوی نامی اصفهانی، بینیم شیراز  می

مسابل مومب شد تا ایرا  به نووی از قطر  رابطره و   

هرای نروین   تعاس با اروپایی کشیده شرود کره بنیرا    

اش، مایگاه دیررین اقتصراد ایررا  را مرورد     اقتصادی

 تهامم قرار داده بود.

خا  مبنی بر ملروگیری  کریمشك دستور صریص بی 

از انت ال نال از کشور در قبال فروش امنراس در ایررا    

توسط اروپاییا  را باید آخرین حرکت اقتصرادی ایررا    

در ورصة بازرگانی مهانی و اینکه اروپا به ونوا  ورصة 

شود، محسوب کررد.   خارمی بازرگانی ایرا  شناخته می

قعیت پیشین خود در گاه به موزیرا پ  از آ ، ایرا  هیچ

 اقتصاد مهانی دست نیافت.  
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 . نتیجه5

خا  زنرد در نرول چهرارده    تنها رمز موف یت کریم

های بعد، سال پایانی وعرش و محبوبیت او برای نسل

هرای  ها و حعالت و منرگ کشید  از لشکرکشیدست

داخلی بود که آسیب مردی را بره ارکرا  امتعراوی و     

د. لفلت او از پرداختن به اقتصادی ایرا  وارد کرده بو

مسابل ایرا  در مفهوم سیاسی آ  روزگار و رها کرد  

هرا در شررق، افشرارها در    هرایی هع رو  افنرا    گروه

هرا در آ  سروی رود ارس،   خراسا ، ارامنره و گرمری  

های کنرد و  گیریها در شعال شرق و نیز تصعیمازبك

هررای پررایین بررود  حساسرریت او نسرربت برره فعالیررت 

وررب در سرواحل منروبی و مزایرر خلریج      شورشیا  

های  کر شده در فارس، مهر قطعی را بر مدایی بخش

ای کره در مرورد   های بعد زد؛ به گونره این زما  و دهه

های محلی اوراب سواحل شعالی خلیج فرارس  قدرت

به کار بررده شرده   « دولت شهر»در هعا  زما ، ونوا  

 است.

کررد ترا   گاه دولرت مرکرزی ایجراد ن   خا  هیچکریم

های او تنهرا  رفته را باز یابد. لذا فعالیتاوتبار از دست

تسکین شرایط بحرانی قبلری برود، بردو  آنکره بررای      

ای داشرته باشرد. کراهش محسروس و در     آینده برنامره 

مواقعی قط  روابط سیاسی و تجاری با اروپرا در دهرة   

رر برا ومرود     اول حضور او در ورصرة سیاسری ایررا    

گاه به نف  ایرا  ر هیچ ا حاصل شدبهبودهایی که بعده

هرای منران ی از کشرور    تعام نشد. امنیّتی که او در راه

ای او نتوانسرت  دلیل ضعف اندیشره ایجاد کرده بود، به

رونف را به اقتصاد کشور بازگرداند. ح  بدبینی که او 

نسرربت برره اروپاییررا  داشررت را زیرکرری و فراسررت    

ر آ  زما  اروپاییرا   که داند، در حالیخا   نامیدهکریم

ویژه آ  دسته از آنها که خواها  روابرط برا ایررا     و به

شرد،  ای که برای آنها تصوّر مری بودند، در حدّ و اندازه

نبودنررد. ایرررا  آ  روز نبایررد در موضرر  انفعررال قرررار 

گرفت، تا پر  از دو دهره آشرفتگی بعرد از مررگ      می

الزم های سیاسری  خا ، حکومتی بر مبنای اندیشهکریم

گرفت. امّرا ایرن   و با اوتبار کافی در رأس کار قرار می

های تاریخ است. واقعیرت  «اگر»باوری و از یك خوش

اش و خا  که به لطف هواداری نایفره آ  بود که کریم

هرا رهرایی   در چند نوبت، با نووی اقبال بلند از آسیب

کره  یافته برود، برر مسرند حکومرت نشسرت در حرالی      

ه در زما  خود و نه برای بعد خرود  تکلیف مامعه را ن

 روشن نکرد. 

معلررة آخررر آنکرره در چنررین شرررایطی کرره اوضرراع 

ای، بره شردت   امتعاوی کشور به دلیل ضرعف اندیشره  

آشفته است، اوضاع اقتصرادی مرردم و نظرام اقتصرادی     

هرای حیرات خرود را در حرال     کشور نیز آخرین ضربا 

در حرالی  العللی نیرز ایررا    گذراند  است. از لحاظ بین

پا به ورصة مدیرد سیاسرت مهرانی در قرر  نروزدهم      

گذاشت که هعه شرایط را برای تیمین اهرداف و منراف    

 های اروپایی با خود به هعراه داشت.دولت
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