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Abstract
The most important issues of the Zand, Review
and analysis of the performance of Karim Khan In
various spheres of government Especially in the
field of social and economic. More sources of
Zandieh, The establishment of Karim Khan in
Shiraz Social and economic peace have introduced
safety courses .The analysis of this issue, Research
in this paper is the question. The extent to which
this is the most important question of the research
was confirmed.
Article descriptive analysis based on historical
primary sources attempts Argue that Historical
sources have spoken of peace and security that is
not consistent with historical facts And with regard
to some components, the sources said the suspect
is. Karim Khan's actions only in the capital have an
impact on other areas of influence and such a view
can not be accepted Karim Khan. His performance
in the city of Shiraz in article discusses the factors
that must be considered relatively to be associated
with historical reality.
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چکیده
از مباحث مهم تاریخ زندیه بررسی و تحلیل اقدامات کرریمخرا رر
ابعار مختلف حکومتی به ویژه رر بُعد اقدامات اجتماعی و اقتصرار
 اکثر منابع تاریخی زندیره روره اسرتارار کرریمخرا رر.و میباشد
شیراز را رورا آرامش اجتماعی و امنیت اقتصار معرفی کرررهانرد
الرلی از

اینکه تا چه میزا این نگرش منابع قابل تأیید است هرد
انجام این پژوهش است

مااله به روش تولیفی ر تحلیلی با استنار بره منرابع رسرت اول
تاریخی تالش رارر به این رهیافت پژوهشی منجر شرور کره امنیرت
اجتماعی و آرامش اقتصار روره کریمخا زند که منابع تراریخی از
آ یار نمورهاند با واقعیت ها تاریخی آ روره چندا تطابای ندارر
 این گفته منابع مورر ترریرد واقرع،و با رر نظر گرفتن برخی مولفهها
میگررر اقدامات و عملکرر کریمخا فاط رر پایتختش بروز و نمور
راشته و چنین ریدگاهی را ررباره سایر مناطق تحت نفوذ کریمخرا
نمی توا پذیرفت حتی عملکرر و رر شهر شیراز نیز بنا به عوامل
و مولفه هایی که رر مااله مطرح شده است مریبایسرت بره لرورت
نسبی و موقتی رر نظر گرفت تا بیشرتر برا واقعیرت تراریخی منطبرق
گررر
 آرامش اقتصار، امنیت اجتماعی،  کریمخا، شیراز:کلیدواژهها

*نویسندة مسئول

پژوهشنامة تاریخهای محلی ایران ،سال هفتم ،شمارة اوّل ،پیاپی 11

111

 .1مقدمه

ررخصوص پیشین پژوهش حاضر ،آنچه قابل توجه

عمر سیاسی کریمخا از سال 6611ق6571 /م شروع و

است نروعی شرتابزرگی رر تحلیرل و بررسری عملکررر

تا زما مرگ او رر 6611ق6576 /م ارامه یافت رر این

اجتمرراعی و اقتصررار کررریمخررا وجررور رارر زندیرره

رورة سری سراله ،چهررار جهرت عمرده را رر زنرردگی و

اگرچه از طوایف بینام و نشا رر تاریخ وقایع ایرا ترا

فعّالیّتها نظامی و سیاسی او مریتروا ریرد  6رورة

زما بعد از ساوط لرفویّه بره شرمار مری آمرد و تنهرا

کوتاه همراهی او با بختیار ها و قرار گررفتن رر اتحرار

موّرخینی همچو گلسرتانه و موسرو نرامی الرفهانی

سه گانه الرفها  1رورة ورور کرریم خرا بره عرلره

تالش کرره اند تا هرچند مختصر و محردور بررا آنهرا

مدّعیا حکومت رر ایرا تا غلبه بر مردّعیا الرلی 1

جایگاهی تدارك ببینند اما نکت مهم آنکره اتکرام منرابع

رورة سرکوب آخررین مااومرتهرا رر ماابرل خرور 4

رورة قاجار و مآخرذ پژوهشری اخیرر رربراره اقردامات

رورة استارار رایمی رر شیراز تا پایا عمر

کریم خا  ،عمدتاً بازنویسی از همرا رو منبرع گلسرتانه

موضوع الرلی ماالره حاضرر بررسری رورة چهرارم

(مجمع التواریخ) و موسرو نرامی(تراریخ گیتری گشرا)

حیات سیاسی کریمخا (6611-6651ق) است اهمیت

میباشد سریاحا خرارجی بررخال

منرابع راخلری برا

موضوع رر آ است که اقدامات کریم خا زند رر رورة

ریدگاه منصفانه تر به اوضاع رورة زندیه و بهخصوص

چهارم حیات سیاسی و که رر واقع مهمتررین روره از

اقدامات کریم خا زند پرراختهانرد رر برین ایرن منرابع

حیات سیاسی این سلطا زندیه محسوب مریشرور ،رر

میبایست به گزارش کار ملیتها رر روره افشار و زنرد

مطالعات به ریده تحلیل ،توجه نشده است و ضررورت

توجه نمور که حاو نکات مهم و قابرل ترأملی رربرارة

رقت نظر ررباره این اقردامات  ،مسرئله الرلی پرژوهش

اوضاع شیراز و ریگر شهرها ایررا رر ایرن رورهانرد

حاضر است

این کتاب رر واقع بخشی از گرزارش کرار ملیرتهرا رر

بر این اساس سؤاالت پژوهشی مطرح آ اسرت کره

رورة لفویه است که فارط رورة اخیرر آ (یعنری رورة

اقدامات و عملکرر کریمخا رر این رورة چهارره سرال

افشار و زند) توسط خانم ارباب ترجمه شده و رر ایرن

آخر (6611-6651ق) حکرومتش را چگونره مری تروا

مااله از آ استفاره شده است رر تحایارات اخیرر تنهرا

ارزیابی کرر؟ ریگر آنکه مؤلفهها اجتماعی و اقتصار

اقدام شایسرته توجره رر زمینره تحایارات رورة زندیره

مهم رر ارزیابی و رهیافت به واقعیات تاریخی این روره

مجموعه مااالت کنگره بزرگ زندیه رر رو مجلد اسرت

کدامند؟ فرض اللی پژوهش آ اسرت کره اقردامات و

که رر سال 6171ش توسط بنیار فرارس شناسری چرا

عملکرر کریم خا ر هرچند مثبت ر فارط رر پرایتختش

شده و چندین مااله قابرل تأمرل آ مجموعره رر ماالره

بروز و نمور راشته و چنرین ریردگاهی را رربرارة سرایر

حاضر مرورر اسرتفاره و ارجراع قررار گرفتره اسرت رر

مناطق تحت نفوذ کریمخا نمریتروا پرذیرفت حتری

پژوهش حاضر ترالش برر آ اسرت کره بره ارزیرابی و

عملکرر و را ،بنا به عوامل و مؤلفههایی کره رر ماالره

تحلیل ایرن مطالرو و نوشرتههرا پرراختره شرور ترا بره

مورر بررسی و تحلیل قرار گرفته شده ،می بایسرت بره

ریدگاهی منطبق برا واقعیرات تراریخی رربراره موضروع

لورت نسربی و مروقتی رر نظرر گرفرت ترا بیشرتر برا

پژوهش رست یافت

واقعیت تاریخی منطبق گررر
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 .2شاخصههای سیاسی حاکمیت کریمخان زند
بیگما حکومت کریمخرا موجرو شرده ترا او را
«یك فرمانروا خوب ایرانی» بنامند به گونها که حتّی

مرج و آشوب زما جانشینانش از بین رور
 -استارار مجدر تشیّع روازره امامی پ

از شکست

تجرب عجیو نارر کریمخرا ایرن کرار را بردو آنکره
امامرا شریعه اسرت و بردو

رورة حکومتی او را رورا کوتاه مدت آرامرش معرفری

مدّعی شور که از اخال

نمایند که «حکومت عارالنه برا بیشتر سررزمین ایررا

آنکه با تشکیالت مربوط به حوزة ریرن پیونرد راشرته

برره ارمنررا آورر» (مورگررا  )161 6151 ،امّررا توجّرره برره

باشد ،بسیار ساره و حدّاقل برا نامگرذار روازره محلّر

ویژگی ها و مختصات این روره واقعیت ها جدید را

شیراز به نام روازره امام ،به نمایش گذاشت (امدار6171 ،

برا ما روشن می نماید که قابل توجّه است بخشری از

)61-67 /6

توجّه به شاخصه ها سیاسی ایرن روره و تأمرل رر

این ویژگیها عبارتاند از
 -حفظ ظاهر ماام پارشاهی رر خاندا لرفویّه از

برخی وقایع و حوارث اتفاق افتاره نشا میرهد که این

طریق نگه راشتن اسماعیل سوم برهعنروا شراه و تأکیرد

روره نیز با گرفترار هرا خالّری همرراه برور لریکن

ظاهر بر این ماام از طریق ارجراع برخری مسرابل بره

جهتگیر کلّی کریمخا  ،پرهیز از جنگ و لشکرکشی

پارشاه ،مانند ارجاع لور نمایندگا تجرار انگلری

به ویژه به فرماندهی خور با تمامی اسباب و شرایطی که

به شاه رر آباره (امرینفرر )667 /6 6171 ،و حفرظ عنروا

الزم راشت بور رر این روره ،با وجور آنکه کرریمخرا

وکالت بررا خرور و نیرز قیرد عنروا «عرضره راشرت

به راستی نیاز به وجرور شراه نداشرت ،امّرا مارام شراه

نوشتههرایش (فسرایی ،بریترا

لفو را حفظ کرر و هیچگاه رفتار مانند آنچره نرارر

کمترین بندگا » رر امضا
)111 ،161

 ناآرامیها منطاها و شورشهایی کره از ناحیرهبرخی گروه ها قومی و قبیلها و یا افرار فرلتطلو

رر مورر تهماسو روم انجام رار را برا شراه اسرماعیل
سوم رر نظر نداشت به تعبیر سیاح اروپایی ،کریم خرا
با این استدالل که او هنوز تمام ایررا را بررا شراه بره

ایجار می شد با اعزام نیرو و سپاهیا سرکوب کرر بدو

تصر

آنکه خور قصد خروج از شیراز را نماید

 )111 6111امّا رالیل محکمترر همچرو عردم اعتبرار

 -رامن ناآرامیها به خلیج فارس رسید و این مسئله

خور رر نیاورره ،این ماام را حفرظ کررر (نیبرور،

کافی برا قانع ساختن افکرار عمرومی کره بررا شراه

موجررو برره تضررعیف موقعیّررت شرررکتهررا تجررار

اعتبار شاهانه میخواستند و عدم قردرت کرافی بررا

اروپایی رر خلیج فارس شد (فرامرز )75-41 6141 ،

سرکوبی ریگر مدّعیا نیز مطرح بور (رجبی)111 6171 ،

 -انتخررراب کرررارگزارا و انتصررراب حررراکمین و

گرفتار هرا کرریمخرا برا اعرراب مسراط و نیرز

فرماندهانی که با وجور اشتباهات ،تمررر و عصریا هرا،

میرمهنا رر این روره اساسری و مهرم برور ررگیرر برا

مورر عفو قرار میگرفتند

اعراب مساط گرچه زما زیار نبرر و غابله با پذیرش

 -قصور رر انجام اقدامات الزم و کافی برا روشن

شرایط شیخ عبداهلل از سو کریمخا پایا یافت امّا رر

کرر مسئله جانشینی که موجو شرد ترا رسرتاوررها

این مسئله نیز بار ریگر شراهد آ هسرتیم کره سیاسرت

محدور امّا استوار و ارزشمند این رورة آخر برا هررج و

بیش از حد سازش و اغماض کریم خا رر مورر برخی
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از نزریکا خور ،از جمله زکیخا رر این مورر خاص،

این ترتیرو حملره و فرتص بصرره بره عنروا تنهرا فرتص

موجو این تصمیم کریم خا و سازش با شیخ شورشی

خارجی کریم خا نتیجه ا جز ضرر و زیا برا خرا

عرب شد با این اقدام ،اعراب مساط با آزار بیشرتر

زند رر بر نداشت (روستا)417 /6 6171 ،

به غارت کشتیها تجار میپرراختند کره نتیجر آ ،

بیشك مرگ کریمخا رر لرفر 6611ق6551 /م و

کاهش امنیت تجار سواحل شمالی خلیج فرارس و از

بیتوجّهی او رر تعیین قطعی و منطای جانشینی شایسته

رونق افتار آنها بور میرمهنا که پروندة سوابق او قبل از

برا خور ،نشا رار که این رولت برا آرامش و رفراه

انتصابش به حکومت بندر ریگ نشرا مریرار بره هریچ

فاط به امروز خور میاندیشید تا فررایش هر رلیلی کره

عهد و پیمانی پایبند نیست ،عالوهبر اینکه بریش از پرنج

برا این اقدام انجام ندارة کریم خا وجور راشته باشد،

سال رر سواحل خلیج فارس یکهتاز و شررارت کررر،

رر نهایررت برره غفلررت بررزرگ وکیررل مررررم و نماینرردة

موجو شد تا امنیت از این قسمت از قلمرو کرریمخرا

تورهها محروم از پیامدها نراگوار ایرن بره الرطالح

رخت بربندر (نیبور  )676 6174 ،و موجو تخلیه خارك،

مررمی بور و زیستن و مررر کرریم خرا مریرسریم

بهعنوا آخرین پایگاه تجار هلند ها نیز شرد و از آ

امنیت و آرامش و رفاه و آسایشی کره بررا رورة آخرر

پ

رورة حضور انگیسریهرا رر منطاره فرراهم گشرت

کریم خا افتخار شده است ،زمرانی مری توانسرت بره

(مرار خلج )111 /1 6171 ،البته ناگفته نماند که شررکت

عنوا یك اندیش ارزشمند ثبت و پایدار شور که بررا

تجارتی هلند که به رالیلی چو مشکالت راخلی خرور

فررایش نیز برنامه میراشت ،حال آنکه آ نیمروز براقی

و عملکررها

مدیرا آ رر ایرا (نیبرور،46-11 6174 ،

مانده پ

از مرگ کریمخا نیز رنگ خو گرفت

 ،)671 ،656 ،71مشکالت راخلی ایرا به ویژه از سراوط
لفویّه به بعد (فلور ،)611 6156 ،ناتوانی آنها رر رقابرت
با انگلی

و نفوذشا رر خارك رو به ضعف نهاره بور،

 .3تأملی بردستاوردهای مثبت حاکمیت کریم خان در
شیراز

بهان خروج خور را اقدامات میرمهنا رر جزیررة خرارك

مرحله آخر حاکمیت سیاسری کرریم خا ،بره رورا

قرار راره ،رفتن خور را رر پی اقدام میرمهنرا رر اشرنال

امنیت و آرامش رر شیراز یار شده است( نیبرور6111 ،

اعرالم نمورنرد (براقری،

 )115اگرچه کوتاه بور و رر این مدّت کم تنها اقردامات

 ،)611-671 /6 6171امر کره رر هرر حرال حکایرت از

زوربازره جواب میرهد و نیز با وجور آنکه ررگیر هرا

گرفتار ها راخلری ایررا مرینمایرد مسرئله میرمهنرا

و شورشها مهمی رر برخی نواحی کشور اتفاق افتار،

عالوه بر ایجار این مشکل  ،موجبات تحریرك ایررا رر

امّا چنا بور که کریم خا را چهرها محبوب و مررمی

حمله به بصره را نیز فراهم کرر اقدام حراکم بصرره رر

و مورر تکریم و احترام برا مررم آ زما و زما ها

اعدام میرمهنا که با اعتراض ایرا همراه برور ،مادمرها

بعد معرفی نماید (فررانکلین )16 6177 ،امّرا نکترها کره

شد تا به اسرتنار آ  ،سرپاه ایررا بره بصرره بترازر ایرن

نبایررد از نظررر رور راشررت ،ایررن اسررت کرره عمرروم

شورش همچنرین موجرو شرد ترا ریگرانری از اعرراب

گزارش ها رسیده رر مورر اقدامات کریمخا و نترایج

همچو شیخ حجر رر بندر کنگا راه عصیا پیمایرد و

زوربازره آ و رضایتمند مرررم براسراس آ چیرز

شورشی به راه اندازند (غفرار کاشرانی  )157 6111 ،بره

است که رر شیراز اتفاق افتار (غفار کاشانی)111 6111 ،

خارك و سختگیر بر هلندیا
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امّا با مرگ کریمخا  ،همین مادار کم نیز از بین رفرت

تجارت آنها رر خلیج فارس رار (لمبتو  )161 6111 ،این

آقا محمدخا قاجار حتّی از ررب و پنجرهها و تزبینات

امتیاز رر مرورر کشیشرا و جمعیرتهرا مرذهبی نیرز

بناها ایجار شده رر این شهر رر زما کرریمخرا نیرز

لررارق اسررت گررزارش کررار ملیررتهررا رر ایررن زمررا

چشمپوشی نکرر و رسرتور کنرد و انتارال آنهرا را رار

مینویسد کشیش رومینیکن «ر برنرا ریر » برهعنروا

(موسو نامی الفهانی)151 6117 ،

قابم ماام اسراف الرفها از جلفرا رر 6671ق6511 /م

پرهیز از لشکرکشی ها عظریم و شراهانه و ترالش

گزارش رار

برا به رست آورر روبارة اطاعت حاکمرا رر منراطق

ما رر امور مذهبی آرامش راریم و کریمخرا ورور بره

مختلف و سیاست نگه راشتن بستگا حاکما محلی رر

ایرا را برا بازرگانا آزار کرره و به رنبال همه مررم

شیراز به عنوا تضمین تعهرد حاکمرا (غفرار کاشرانی،

پراکنده جلفا فرستاره و به آنها وعده هرا فرراوا راره

 541 6111نیبررور )41 6174 ،و همچنررین انتاررال و کررو

است بنابراین امید مری رور کره بعضری خرانواره هرا

اجبار

ایرالت گرررنکش توسرط کرریمخرا (گلسرتانه،

 ،)141 1711لر

نظر از آسریوهرایش (هردایتی6144 ،

 )116ناامنی و آشوب را هرچند بهطور ماطعی و موقرت
رر مناطای از بین برر (قدیمی قیدار )714-711 /1 6171 ،

این عملکرر خا موجو بهبور نسبی امنیت راهها بین
شهر

رر بخش اعظم کشرور شرد (هردایتی،111 6144 ،

 )161امنیتی که ضرور ترین الل بررا فعّالیّرتهرا
تجار و بازرگانی بور مناطق تحت قدرت کریم خرا ،
آرامترین مناطق ایرا محسوب میشرد کرریمخرا برا
پرهیز از خونریز و با راشرتن روحیر تررحم و مردارا
تالش زیار کرر تا نظر تجار را به خور جلو نماید ترا
شاید بتواند تجارت متوقف شده را روبراره رواج رهرد
ایرانیررانی را کرره برره رلیررل نرراامنیهررا و ظلررم و سررتم و
آشوبها سابق و به تعدار زیار به ریگر کشرورها پنراه
برره بورنرد (نیبرور )46 6174 ،بره کشرور بازگررانرد او
عالوه بر رعوت از بازرگانا  ،برا بازگشت به کشرور و
رار امتیازاتی به آنها ،به ویژه ارامنره (نیبرور،117 6174 ،

 ،)111امتیازاتی را به شرکتها تجار اروپایی بهویرژه
انگلیسیها رار که یرك نمونر آ امتیراز برور کره بره
انگلیسیهرا بررا ایجرار کارخانرها رر بوشرهر و نیرز

کاتولیك نیز بازگررند و تعدار پیروا مسیص بیشتر شور
(ارباب)661 6176 ،

که حالل این اقدام ،رونق قابل توجّه تجارت بور امّرا
کوترراهی عمررر حکومررت جانشررینا کررریمخررا و
ررگیر ها پیوسرته برین آنهرا و ریگرر مردعیا  ،ایرن
فرلت را بار ریگر از ایرا گرفت
ارزیابی اقدامات فرهنگری کرریمخرا نیرز رر خرور
توجّه است بزرگترین اقدام فرهنگی کریم خرا  ،توجّره
مجدر او به احیا مرذهو تشریّع برور او بردو آنکره
هاله ا از تادس رینی به خور بگیرر ،نسوساز نماید
و اسررتفارة ابررزار از ریررن بکنررد ،مررذهو شرریعه را از
فشارها رهه ها قبل که متأثر از تعصو افنا ها و یرا
سیاست ها نارر بور ،نجات رار ترالش او رر راسرتا
تحکیم امنیت اجتماعی موجو شرد ترا جایگراه ریرن و
به ویژه مذهو شیعه استحکامی پیردا نمایرد کره اثررات
ریرپا آ رر روره هرا بعرد قابرل مالحظره اسرت از
نتایج این عملکرر ،رهایی جامعه از تعصّوها مرذهبی
پیشین و فرراهم شرد زمینره بررا حاکمیرت «شریعی
متعارل» بور حمایت از علما و احترامی که برا علما
شیعه قابل بور ،بره اضرافه تالشری کره بررا شکسرتن
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فضا اختالفات و ررگیرر هرا کره بخشری از آنهرا برا

 .4ارزیابی جریان های اجتماعی و مساال اتتصاادی

توسل به انگیزهها مذهبی لورت گرفته برور موجرو

تأثیرگذار بر حاکمیت کریمخان زند

شد تا روحانیت شیعه برار ریگرر بره جایگراه خرور رر

با اذعا بر تمام مسابل و مشکالت موجرور رر نریم

جامعه رسرت یابرد ،برا ایرن تفراوت کره از حمایرت و

قر بعد از مرگ نارر تا مررگ آقرا محمردخا  ،از ذکرر

همراهی نمور الزامی و اجبرار از رسرتگاه حاکمیرت

یك نکتره نیرز نبایرد گذشرت و آ  ،نارش نوشرتههرا

نیز فالله گرفت و به سمت اسرتاالل پریش رفرت بره

قاجار است رر سیاه نمایی ایرا قبل از تشکیل رولت

معنا ریگر ،نهار مذهبی ریگر رابطه گسترره و مرؤثر

قاجاریه است رر این شرایط ،اگرچهرارره سرال پایرانی

با نهار سیاسی آغاز نکرر و رابطه سنتی مبتنی بر تعامرل

عمر سیاسی کریمخا نمیبور که رر آ لورت تصرور

نهار مذهو با نهار سیاست روام نیاورر (رنجبر-17 6175،

روز بدو حارثه و تاریخ بدو بحرا برا ایرا رر آ

 )11شاخصه مهم جایگاه روحانیت شیعه رر ایرن روره،

روزگار را نمی تروا راشرت برا عنایرت بره ایرن پریش

تاویت موضع نهضت الولی حوزهها رینی رر ماابرل

فرضها میتوا روره زندیه را رورها ویرژه رر تراریخ

مکتو اخبار گر بور و رر این مسیر ،برا بازگشرت و

اجتماعی و اقتصار ایرا رر نظر گرفت رورها که از

ایرانی ساکن عتبرات (کرباسری زاره6176 ،

آ با عنوا «زمینه بارور » یار شده است (حامد الگار ،به

مراجعه علما

 ،)71-76نهار روحانیت برا نگررش جدیرد از اسرتحکام

نال از پر  64 6117 ،ریباچه مؤلرف) و رورها کره نمرا

بیشررتر برخرروررار شررد برره گونررها کرره از آ پر ،

کلّی وقایع و حوارث راخلی ایرا مناسربت و سرنخیّتی

وفارار به تاج و تخرت

با حدور زمرانی خرور یعنری نیمره روّم قرر روازرهرم

نبور و آیین تشیع به عنروا یرك نیررو سراما یافتره

هجر قمرر  /نیمره روّم قرر هیجردهم مریالر  ،رر

شناخته می شد» (فرورا  )617 6171 ،وجرور شخصریت

تاریخ ایرا ندارر به همین جهت ارزیابی تفکیکی ایرن

غلبر نظررات الرولی برر

رومؤلفه (حیرات اجتمراعی واوضراع اقتصرار ) تراریخ

«وفارار مذهبی ریگر مترار

علّامه بهبهانی خور شراخ
مکتو اخبار گر است

رر نهایت میتوا رورا حکومرت زندیره بره ویرژه
شخ

کریم خا را با وجور کوتاهی زمانش به عنروا

ایرا این روره با تکیه بر حوارث قبل و بعد خور قابرل
انجام است

روره ا که ناش محلل را بین رو رورة بزرگ از تراریخ

 .5ارزیااابی جریااانهااای تأثیرگااذار اجتماااعی باار

ایرا ر روره حکومت لفویّه و سلطنت قاجاریه -باز

حاکمیت کریمخان زند

کرر ،رر نظر گرفت اگرچه رر این روره واقعره مهرم و

با نگاهی به حوارث و وقایع روره مرورر نظرر و برا

یك جریا بزرگ تاریخی باشرد،

بررسی منابع ایرن روره و اوایرل روره قاجاریره ،چنرین

موجور نیست و حتّی وقایع یکنواخت و کوچك و کرم

بهنظر می رسد که جامعه ایرا آ زما ضربات سنگینی

اهمیّت به نظر میرسند امّا رورة کوتاه کریمخرا  ،التیرام

را بر حیات خور تحمّل کررر و یکری از بحرانریتررین

الزم و ضرور این رو روره مهمّ از تاریخ ایرا بور

روره ها تاریخ اجتماعی خور را پشرت سرر گذاشرت

مشخّصی که شاخ

جریا ها اجتماعی تاثیرگذار بر حکومت کریمخا را
براساس فراگیر و میزا تأثیر که رر حوارث بعرد
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راشت ،میتوا به موارر زیر تاسیم کرر
 .1بحران مشروعیت حكومت

با وجور تمامی مسابل و مشکالتی که جامعره ایررا
رر قر روازرهم هجر  /هیجدهم میالر به خور ریده
بور ،راشتن نشا و اعتبار که تضرمین حکومرت فررر
حاکم را بنماید بره عنروا وجره مشرروعیّت آنهرا یرك
ضرورت اساسی بور که جامعه از مدّعیا قدرت مطالبه
می کرر گرایش روباره به لفویّه ،حفرظ لرور مارام
شاهی رر خاندا لرفویّه ،نشرانه پیرروز هرر مردعی
قدرت رر ماابل رقیبا محسوب می شد (گلسرتانه1711 ،

 )111لذا کریمخا رر روزگار که ریگرر هریچ نیراز
به او نداشت هم از حذ

او خوررار کررر امّرا حتّری

با مرگ شاه نیز پا را از عنوا وکالرت فراترر نگذاشرت،
هرچند ریگر جانشینی نیز برا شاه برنگزید کریمخرا
تا آخرین لحظه عمر خور نیز نتوانست این چالش را به
جهت لحیحی هدایت نماید رها کرر جامعه بردو
آنکه جانشینی برا خور تعیین کرره باشرد را بایرد بره
عنرروا شاخصرر الررلی کررریمخررا رر برابررر بحرررا
مشروعیّت رید او که خور نتوانسته بور تکلیرف قطعری
جامعه را رر ماابل این مسئله روشرن نمایرد ،برا مررگ
خررور ،بررارریگر آتشرری بحرررا مشررروعیت را روبرراره
برافروخت بحرا مشروعیّت الرلی تررین رلیرل زر و
خوررهررا و نابسررامانیهررا بعررد از مرررگ کررریمخررا
محسوب میشور
 .2کاهش شدید جمعیّت ایران

کررریمخررا تررالش گسررترره و متنرروعی را برررا
بازگرراند امنیّت اجتماعی لورت رار سرخت گیرر
رر نوع مجازات ها برا مرتکبین به یکی از جرایمی که
ناض امنیّت اجتماعی کند (گزارش کرار ملیرتهرا از ایررا ،

 ،)666 6176خرروررار از لشگرکشرریهررا عررریض و

طویل ،مدارا و سازش با حاکما و مأمورانی کره حتّری
تخلف و تمرر راشته اند به منظور جلوگیر از گسرترره
شد بحرا شورش ،همگی حکایت از تالش او بررا
بازگرراند امنیّت اجتماعی و حفظ آ می نماید (همرا

 661 ،617-615 ،17 ، 75و لفحات متعدر) امّا بره رالیلری،
این امنیت ایجار شده ،کوتاه مدت و ماطعی و منطارها
و مهمتر از همه ،قابم بره شرخ

کرریمخرا برور بره

گونه ا که با مرگ او ،تاریباً تمام تالشها و اقدامهرا
او رها شد و نتیجها ثابت و پایدار و اثرگذار به همرراه
نداشت از جمله رالیل میتوا به این موارر اشاره کرر
محاّررق نشررد حکومررت متمرکررز و قدرتمنررد ،جرردایی
واستاالل حاکمیّت بخش هایی از ایررا و بری تروجّهی
کریم خا به امور آ مناطق ،نراتوانی رر رفرع حتمری و
قطعی اعراب مشکل آفررین رر خوزسرتا بره ویرژه رر
جزایر و حاشیهها جنروبی و شرمالی خلریج فرارس و
فراهم بور انگیزه طرح رعو حکومت توسّط حاکما
مناطق مختلفی از کشور با تأسی از شرخ

کرریمخرا

که بدو پیشین اعتبار قو توانسرته برور بره قردرت
برسد و مسابلی از این رست ،از رالیرل الرلی کراهش
چشمگیر جمعیّت شهر و روستایی ایرا رر آ ماطرع
شد مولفه ها فوق عواملی نبورند که از چشم کشیشا
وسیاحا خارجی نیز پنها بمانرد رر گرزارش اسراف
کرنلیرروس جرروز

کرره مرردتی رر روره کررریمخررا رر

الفها سکونت راشت و رر اواخر حکومت کریمخرا
برره بصررره ناررل مکررا کرررر رر ایررن برراره مرریتویسررد
« کریمخا که او را بسیار قدرتمند نشا میرهنرد ،بره
علت قوا کم و رشمنا بسیار رر موقعیتی قرار نردارر
که آنها را مطیع خور سازر » (گزارش کار ملیتها از ایرا ،

 )617 6176این کشریش هنگرامیکره رر سرال 6651ق/
6517م به بوشهر رسید طی نامها با اشراره بره اوضراع
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ایرررا و ایرراالتی کرره تحررت ارارة کررریمخررا بررور ،از

رر بخش ها مختلرف اقتصرار و توانمنرد رر عرلره

همکارا خور خواست با توجه به وضع مار و معنو

علررم و هنررر) و مررار برره خررارج از کشررور و ایجررار

ایرا «قضاوت کنند که آیا رر اوضاع کنرونی بررا و

پایگاه ها جدید تجار رر خارج از مرزهرا ایررا و

عاقالنه ،مفید و امکا پذیر اسرت کره رر الرفها ماریم

رر رقابت با پایگاه هرا تجرار قردیمی رر ایررا کره

شور یا رر اسافنشین منطار ریگرر کره بررا افررار

مهمترین نمونه آ موقعیت جدید بصره بور

تحررت مراقبررت و سررور بیشررتر رر برراشررته باشررد»

کاهش شدید جمعیت رر این روره آنچنا محسوس

ایاالت ریگر ایررا و وضرعیت آ را

بور که نظر سیاحا اروپرایی را بره خرور جلرو کررره

تشریص میکند ،خراسا رر رست شاهرخ نروة ناررشراه،

است قم با جمعیت سیصدنفر رر آخرین سال حکومت

قندهار رر رست احمد شاه ،تاتارها ازبك مستالانرد،

لطفعلیخا زند (رجبی ،)151 6171 ،آمل با هشتصد نفرر

سرزمین الر که از کرما ترا بنردرعباس امتردار راشرت

رر اوّلین سال بعد از مررگ کرریمخرا (کررز /6 6111 ،

تحت فرما زکریاخرا  ،ایراالت سرند ،هرمرز ،مسراط،

 )711و خارك با کاهش محسوس جمعیّت (نیبرور6174 ،

گرجسررتا بلوچسررتا مسررتال ،بوشررهر و بنررارر خلرریج

 )611نمونههایی است که نشا مریرهرد میرزا کراهش

فارس رر رست اعراب محلی ،ایرن رر حرالی برور کره

جمعیّت تا چه اندازه بوره است

(هما ) و سپ

کریم خا تنها شهرها الفها  ،شیراز ،تبریرز ،همردا ،

کریم خا با وقو

بر بحرا کاهش شدید جمعیّرت

آذربایجررا  ،گرریال  ،شوشررتر و بخشرری از ارمنسررتا را

رر عرله هرا مختلرف اجتمراعی و اقتصرار  ،ترالش

شرده برور کشریش مزبرور نوشرت رر همرین

گسترره ا را جهرت بازگررانرد مهراجرین و رر واقرع

قسمتها هم که متعلق به کریمخرا اسرت راهزنرا  ،و

احیا حیات اجتماعی ایرا نمور امّا با وجور بازگشت

کوچك و مستبدانی یافت می شوند (هما -611

جمعی از مهاجرین بره ایررا  ،همچنرا رر ایرن اقردام

متصر
رؤسا
)661

از پیامرردها نررامطلوب کرراهش جمعیّررت رر روره
زندیه میتوا به موارر زیر اشاره کرر
 کاهش نیرو کار رر بخش کشراورز بره رلیرلرها کرر روستا و مهاجرت از آنجا (نیبور)6174 615 ،

 کاهش نیرو کار رر بخش ها مختلف اقتصاربهویرژه تجرارت و لرنعت بره گونرها کره برا وجرور
بازگشت نسبی برخی از بازرگانا مهاجر بره کشرور رر
روره کریم خا و احیا روباره روحیه تراجر رر برین
مررم ،امّا ماطعی و زورگذر بور
 ناامنی رر روستاها و به ویژه شهرها و آ بخش ازمحلّات شهر که با مهاجرت بیشتر روبرو بورند
 -انتاال سرمایه ها معنو (انسا هرا کرارآزموره

اجتماعی اش ناکام ماند رر سرال بعرد 6511م6657 /ق
هما اساف کرنلیوس مجدراً گزارش رار
برخال

طبیعت للص جویانه کریمخا به رلیل وجرور

جنگها و توطئهها بر ضرد کرریمخرا  ،امرور رر چنرا
وضررع بحرانرری بررور ،کرره حترری یررك نفررر از مبلنررین
کاتولیك و یا یك بازرگا ارمنی علی رغم رعوتهرا
مکرررر و وعرردههررا اغواکننررده کررریمخررا برره ایرررا
مراجعت نکرره است زیرا همگی آشوبهرا ترازها
را پیشبینی میکنند (گزارش کار ملیتها از ایرا 6176 ،
)615

رر بررسی علل این ناکامی میتوا بره مسرابل زیرر
اشاره کرر
 ضررعف اندیشرر سیاسرری و محرردوریت حرروزةحاکمیت کریم خا که موجو تررید و ترس از آیندها
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مبهم برا مهاجرین شد گویا تصور روزگار آشروب و

اجتماعی ایرا تأثیرراشت ،رر حیات اقتصار ایرا نیرز

نرراامنی و بازگشررت وضررع آشررفته سررابق بعررد از مرررگ

تاثیر گذاشت ( )pery,1975: 53بسیار از آنچه به بخرش

کریمخا برا مهاجرین یك مسئله حتمی و قطعری بره

اقتصار آسیو رساند ،متأثّر از شررایط بحررا اجتمراعی

نظر میرسید (گزارش کار ملیتها از ایرا )614 6176 ،

بررور و برخرری ریگررر ریشرره رر گذشررته راشررت نکت ر

 -نبررور ثبررات امنیررت یکسررا رر تمررامی منرراطق و

پژوهشی قابل طرح رر این قسرمت ،ارزیرابی و تحلیرل

نواحی ایرا زیرا از یكسو بخشهایی از ایرا گذشرته

این نظر است که رر اکثر منابع روره زندیه ایررا رورة

رر وضعیت موجور تحت اراره و اختیار کریمخا نبرور

کریم خا به روره امنیت ،آرامش  ،آسرایش و رفراه یرار

و از سو ریگر رر منراطق تحرت نفروذ او نیرز کرانو

شده است اما تضار این مسئله با طررح برخری مسرابل

بحرا زا محلی متعدر ر همچو اعراب رر جنروب،

اقتصار این روره بهتر قابل ررك خواهد بور

ایالت رر غرب و مدعیانی رر کرما و یزر رر مشراهده
میشد

هما گونه که پیش از ایرن آمرد ،حالرل ترالش و
رفتار کریم خا برا رعایرا خرور رر روابرط اجتمراعی

 -تعطیلی مراکز تجرار کمپرانی هرا خرارجی رر

موجو شد تا نظام اقتصار کشور از تحرکی چشرمگیر

شهرها راخلی ایرا و انتارال مراکرز تجرار جنروبی

برخوررار شور ،بازرگانی و لرنعت و کشراورز احیرا

ایرا به بصره بنا بره گرزارش کرار ملیرتهرا رر سرال

شور و بار ریگر شراهد تولیرد کاالهرا تخصصری هرر

6671ق6511 /م انگلیسی ها ،پایگاه تجرار خرور را از

منطاه و ناحیه هستیم فعالیتها تجرار خارجیرا و

بوشهر به بصره انتاال رارنرد و لرذا معردور کشیشرا و

تاجرا مهاجر ایرانی با بازگشت به کشور رونای گرفت

اسافها الفها و بوشهر از جمله اساف الرفها و

و مهم تر این که نظام هماهنگ رریافت مالیرات رر ایرن

کشیش آنتونی ماریا (از بوشهر) به بصرره رفتنرد ایرن

روره ،ضمن رونق رار به خزان رولت ،هیچگاه موجو

اساساً آخرین تشکیالت کار ملیتی بور که رر ایرا طری

اجحا

بر مررم نشد با تصدیق این موارر ،این تحلیرل

آ قر فعالیت میکرر (گزارش کار ملیتها از ایررا 6176 ،

و ناد تاریخی ضروریست که نباید رر تحلیرل مباحرث

 )661به این ترتیو ناکامی کریم خا رر بازگرراند این

اقتصار آ روره به بیراهه رفت و گزافهگویی کررر و

موقعیت از رست رفته بهطور تمام و کمال را میتوا رر

واقعیت ها ریگر را ناریده گرفت آنچه اتفاق افتار و

منابع به وضوح رریافت (بررا اطرالع بیشرتر رربرارة مروارر

از آ به نام رونق و توسع نظرام اقتصرار ایررا روره

فوق ،نك شهاور شیراز  47 ،41 6117 ،کالنترر،57 6111 ،

کریمخا یار میشور ،برا ویژگریهرا زیرر ،بره شرکل

 11 ،76 ،51فسررایی ،برریتررا  111 115 ،111موسررو نررامی

لحیصتر تحلیل میشور

الفهانی)164 ،141 6117 ،

 این رونق نسبی بور ،نسبت به زما قبرل از خروربه ویرژه از نیمره روم پارشراهی نرارر ترا آغراز اسرتارار

 .6ارزیابی مسای اتتصادی تاثیرگاذار بار حاکمیات

کریم خرا رر شریراز و نیرز نسربت بره رورة جانشرینا

کریمخان زند

کریمخا

بحرا ها رورة پنجاه سال بین مرگ نارر تا تأسی
رولت قاجاریه ،به هما میزا کره رر گسسرت حیرات

 مدت این روره کوتاه و موفایت این روره ،مرهووجور کریمخا بور
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 -عمدة این بهبور را رر شیراز و اطرا

آ بایرد

رید نه رر والیات و ایاالت ریگر (گزارش کار ملیرتهرا از

 6نبور امنیت اقتصار برا فعالیت ها تجرار و
بازرگانی
مهم ترین بحررا اقتصرار رورة زندیره را بایرد رر

ایرا )611 ،11-11 ،71 6176 ،

 رونق اقتصار این روره رر حکرم یرك پروسرهبور کوتاه مدت و بدو الول اساسری برا پشرتوانه و
اندیشره ا اسررتوار و عمردتاً از رو رفررع نیرراز روز و

کاهش شدید امنیت اقتصار رید این بحرا بره رالیرل
زیر رر این روره تشدید شد
 -ررگیر ها پانزره ساله بین مردّعیا قردرت کره

هیچ گاه نتوانست خور را به عنوا یك پروژه یا جریا

موجررو تررأخیر رر تاویررت قرردرت متمرکررز و رولررت

ریشه ا و با الول رر تراریخ اقتصرار ایررا مطررح

مرکز می شد که نتیجه آ بی توجّهی به امنیّت اقتصرار

نماید بنابراین رر تحلیل کلّی از فعالیت ها اقتصرار

راخلی و خارجی بور

کریم خا شاهد این واقعیت هستیم که برخال

رونق

نسبی راخلی که ایجار شد ،رر عرل اقتصار جهانی نه

 تداوم شورش ها محلی ،به ویژه رر منراطای کرهاروپاییا از سالها قبل رارا رفتر و مرکز بورند

تنها به موقعیت ها پیشرین خرور رسرت نیرافتیم ،کره

 -محدوریت امکانات و تسلیحات مورر نیراز بررا

هما موقعیت محدور را نیز تاریباً از رست راریرم رر

سرکوب اعراب شورشری رر خلریج فرارس و سرواحل

بررسی چرایی این رکور اقتصار رر عرل جهانی ،از

جنوبی آ و خوررار اروپاییا  ،بهویژه انگلیسریهرا از

یك سو باید بره عالقره منرد و رر عرین حرال ترریرد

کمكرسانی به ایرا برا رفع این مشکل

کریم خا رر روابط تجار خارجی اش اشاره کرر و از

براساس آنچه رر بررسی حوارث رورة زندیره بیرا

سو ریگر به کاهش شدید تولیرد ل ابریشرم رر ایررا

شد ،این روره برا بریش از پنجراه لشکرکشری برزرگ و

توجّه نمور هم چنین این ناکامی را مری تروا رر تنییرر

کوچررك و نرراتوانی رر تررأمین امنیررت راههررا و مررالهررا

روش اقتصار شرکت ها اروپایی توجه راشت ما رر

بهعنوا یکی از رورهها سرخت و شرکننده رر تراریخ

این روره برا نروعی بری میلری و کراهش انگیرزه بررا

ایرا شناخته میشور حالل ایرن وضرعیت ،مهراجرت

شرکت ها اروپایی رر تجرارت حروزة خلریج فرارس

ایرانیا تاجرپیشه بره خرارج از کشرور ،تعطیلری مراکرز

روبه رو هستیم البته رر این امر نوع نگرش کریم خرا

تجار اروپاییا رر شهرها راخلی ایرا  ،انتاال پایگاه

به مناسبات با قدرت ها خارجی تأثیر بهسزایی راشت

تجار اروپاییا از بنارر ایرانی بهویژه بنردر عبراس بره

( هاشم زاره محمدیه )561-517 /1 6171 ،این مسئله عالوه

بصره رر خاك عثمرانی ،خرروج هلنرد هرا از گررونره

بر رالیلی که ناشی از موقعیت سیاسی ایرا بور ،متأثّر

تجار خلیج فارس و رر نهایت کاهش انگیزه و رغبت

از تنییر محور تجرار اروپاییرا از خلریج فرارس بره

اروپاییررا رر روابررط تجررار بررا ایرررا بعررد از مرررگ

هندوستا و خاور رور نیز بور لذا ضمن راشتن براور

کریمخا بور (گزارش کار ملیتها از ایرا )611-615 6176،

به بهبور وضع اقتصار رر زما کریم خا  ،باید اذعا

جدا برور منطار خراسرا برزرگ از حیطر قردرت و

کرر که رر رورا ا و مسابلی وجور راشت که نمی توا

قلمرو حکومت کریمخا و جانشینانش ،بره هرر رلیلری

حتی این روره را نیز روره آرامرش اقتصرار رانسرت

که بوره باشد ،آنها را از بخرش مهمری از ررآمرد خرور

این مسابل عبارتاند از

محروم کرر زیرا ،خراسا سرزمینی بور کره تجرارت و
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اهمیت اقتصرار و طبیعری آ رر همر اروار تراریخی
ایرا ناش اساسی راشت
 1بالیا طبیعی
یکرری از مشررکالت مهررم نظررامهررا اقتصررار ،
به خصوص نظام مبتنی بر کشاورز  ،را بالیرا طبیعری
تشکیل می رهند بر این اساس ،بالیا طبیعری رر رورة
مورر بحث ما یکی از مسابل مهم و تأثیرگذار بور زیررا
بهرلیل مشکالت سیاسی که شاخص آنها وجور مردعیا
متعدر قدرت ،حکومتها کوتاه عمر و ررگیرر هرا
مداوم بین رُقبا بور ،اندیشه و فرلت پررراختن بره ایرن
بالیا را ایجار نمیکرر رر طول پنجاه سال بعد از مررگ
نارر ،تنها رر رورة پایانی عمر سیاسی کرریمخرا اسرت
که شاهد برخی اقدامات و تمهیدات پیشرگیر کننرده و
جبرا کننده برا رفع این بالیا هستیم که مهرمتررین آ
احیا قناتها و ساختن سیلوها ذخیررهسراز گنردم
برا

استفاره رر مواقع قحطی است (آلرف)155 6171 ،

نمونه ها بالیا طبیعی رورة مورر نظر که تنها گزارش
محدور از آنها باقی مانده ،عبارتاند از
 قحطری و خشکسررالی (غفررار کاشررانی511 6111 ،ررهوهانیا )167 6151 ،
 ملخ زرگی و آفت زرگی محصوالت زراعی (آلف، 155 6171نیبور 77 6174 ،فسایی ،بیتا )111

 سرریلهررا بنیررا کررن و ویرانگررر محصرروالتکشاورز

و زندگی مررم (ررهوهانیا )165 6151 ،

نکته مهم رر بررسی گزارشها مربوط به حروارث
طبیعی این است که بعد از این بالیا ،شاهد اجحا ها
مالی شدید مأمورا رولتی نیز هستیم ،به گونها که کار
مررم به اطاعرت نکررر از فرمرا هرا ایرن مرأمورین
میکشید بردو آنکره از پیامردهایش ترسری بره رل راه
رهنررد (کالنتررر )71 6111 ،همچنررین بخشرری از ایررن
مشکالت به رلیل مسابل جنگی و تدابیر نظامی لورت
می گرفت ،بدو آنکه به آثار سوم آ توجه شور اقردام
کریمخا رر تخریو سد و بند که رر ناحی خوزستا
و بر رو شط کر ر رورخانه جراحری ر بسرته شرده
بور ،رر جریرا سررکوبی شریخ سرلیما ربری
بنیکعو نمونها

طایفره

از این رست مشکالت است (موسرو

نامی الفهانی 614 6117 ،فسایی ،بیتا  )167همین مسرئله،
با توجه بره مشرکالت بسریار زیرار کره کنتررل آب و
سدبند رر ایرا رارر ،خسارتها بسیار زیار را رر
بخش کشاورز منطاه ایجار کررر بره گونرها کره بره
همین رلیل از این کار کریم خا بره عنروا یرك اقردام
غیرعاقالنرره یارشررده و آ را از سرریاهکررار هررا او
شمرره اند (کسرو  )647 6151 ،ایرن مشرکالت ،ضرمن
آنکه خرور بررا مرررم سرختیآفررین برور ،پیامردها

 -خشکی قناتها (نیبور)51 ،71 6174 ،

نامناسو ریگر همچو گرانی موار اساسری و کراهش

 -زلزلهها شدید کره رر سرال 6611ق رر کاشرا ،

قیمت خانه و زمین را نیز به همراه راشت رر گزارشری

الفها  ،قم و ر رو رار و میزا تلفرات جرانی تنهرا

از گرانی ناشی از قحطری رر سرال 6617ق6571 /م رر

رر کاشا به هشتهزار نفر رسید (غفرار کاشرانی6111 ،

شیراز ،به افزایش نرخ گندم اشاره شرده اسرت (فسرایی،

 )151و زلزله شدیدتر کره رر سرال 6611ق رر تبریرز

بیتا  )161و رر گزارشی ریگر از کراهش شردید قیمرت

اتفاق افتار و خسارات بسیار زیار از جمله کشتهشرد

خانه و زمین رر جلفا یار شده ،بره گونرها کره قیمرت

بالغ بر رویست هرزار نفرر را بره همرراه راشرت (غفرار

یك منزل مسکونی ،از سیصد توما به سه توما کاهش

کاشانی 711 6111 ،خاتو آبار )771 6171 ،

یافته بور (ررهوهانیا )117 6151 ،
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 1تنوع مالیات

بسیار از تعهدها ،از جملره اختصراص وجهری بررا

رر رورة کررریمخررا مالیررات ،برره عنرروا یکرری از

طلبه علوم ،رر تخفیرف میرزا مالیراتهرا ترالش کررر

زمینه ها تعامل رولت و مررم شناخته میشرد رر ایرن

(آلررف )174 6171 ،برره همررین رلیررل تجررار شرریراز

روره ،مالیاتها نرخ منطای راشت ،نرخ تثبیتشدها را

متفقالاول بورند که «هیچ رورها از تاریخ مالیراتی کره

رر گزارشها می بینیم ،بدو آنکه به زور متوسّل شروند

به شاه می رارند ،بره انردازه رورا سرلطنت کرریمخرا

و بدو اقدامات خشن معمول سنتی ،مرأمورا مالیراتی

ناچیز نبوره است» (فررانکلین )11 6177 ،هرچنرد کره برا

نسبت به جمعآور آ اقدام میکررند و مالیرات ریگرر

وجور اقدامات گستررة عمرانی رر شیراز ،رر بازسراز

به عنوا اهرم فشرار برر مرررم شرناخته نمریشرد ایرن

برخی از بناها رر هما شیراز هم اقدامی نکرر (فروزانری،

ویژگی ها را رر رورة حکومت کریمخا میتروا ریرد،

)765 /1 6171

اگرچرره رر همررین روره نیررز مرروارر از ناررض آ را

ضرررورت لشکرکشرریهررا موجررو تعرردر و تنرروع

شاهدیم شورش تاریخرا ررانری رر کرمرا رقیاراً رر

مالیاتها به عنوا ترأمین مخرارج لشکرکشری مریشرد

راستا اعتراض به اجحا ها مالی لورت گرفرت و

رر حایات ،بار جنگ ر که رر این روره تعدار زیار بور ر

شررورش مررررم شرریراز رر ماابررل نرردرخا  ،برره رلیررل

از نظر اقتصار بر روش مررم و بهویژه مررم سرر راه و

زیررارهسررتانیهررا او بررور (کالنتررر )71 6111 ،همچنررین

مناطق حوزة جنگها بور لذا ،با وجرور آرامرش و رفراه

اعتراض مررم الرفها بره رهبرر آقامحمرد بیردآبار

رر برخی مناطق کشور ،تشدید فشار مالیراتی رر برخری

علیه قوانین مالیاتی جدیرد و زیرارهسرتانیهرا حراجی

نااط ریگر وجور راشت (آلرف )111 -171 6171 ،ایرن

آقامحمد رنانی [رهنانی] ،حاکم الفها  ،نمون ریگرر

سخت گیر ها ،یك پیامد ریگرر کره راشرت ،خرروج

از اجحا ها

مالیاتی رر رورة کریمخا اسرت (رنبلری،

)151-151 6141

کریم خا  ،به ویژه رر رورة چهارره سال پایانی عمرر

سرمایه ها اقتصار موجور رر رست مررم بره جریرا
راکد و بهرور از چرخ اقتصارخانهها بور این جنگهرا،
عالوهبر مخارج معمول خرور ،برا ریخرت و پراشهرا

خررور رر شرریراز ،بررا علررم بررر وضررعیت مررررم ،تررالش

ریگر هم همراه بور که بر وخامت اوضاع مریافرزور

گستررها رر جهت تثبیرت نررخ مالیرات و کراهش آ

موسو نامی الفهانی از پاراش و عید ویرژه نظامیرا

انجام رار آنچه او به عنوا مالیات از مررم مریگرفرت،

رر سال ها 6617ق6571 /م و 6651ق6577 /م توسط

فاط کفایت مخارج رربار بسریار مختصرر و سرارة او را

کریم خا یار میکند (موسو نامی الفهانی)77 ،45 6117 ،

مرریکرررر او هرگررز ایررن سرررمایه حالررله را از جریررا

که بی گما موجو وضع قوانین مالیاتی خارج از عارت

اقتصار خارج نکرر و به لورت انباشت طرال و پرول

و عر

ناد و زرق و برق رربار به کار نبست (هردایتی/6 6114 ،

رر زما جانشینا او با شدت و آسیورسرانی بیشرتر

 ، )71لذا رر زما مرگش مجموع آنچه رر خزانره براقی

ارامه یافت

ماند فاط هفت هزار توما بور که سریع به اتمام رسرید
(اولیویه )16 6156 ،کریمخرا برا محردور کررر حروزة
مخررارج رولررت برره لشررکرآرایی ،مرزبررانی و پرهیررز از

کریمخا میشد (پر  )654 6117 ،ایرن بحررا

 4کاهش فعالیتها تجار و بازرگرانی راخلری و
خارجی
رر بررسی تاریخ اقتصار ایررا رر قرر روازرهرم
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هجر  /هیجدهم میالر  ،شاهد تداوم رکور اقتصار و

 )Francklin, 1790: 23 47از رالیل ترأثیر کرم اقردامات

نزول سرطص زنردگی مرررم هسرتیم کره از اواخرر رورة

حمررایتی و هرردایتی رر ب خررش اقتصررار بازرگررانی و

لفویه شروع شده بور اما آنچه بیشتر به بحرانی شرد

تجار ایرا رر رورة زند محسوب می شد شیوه ها

این موضوع کمك میکرر ،این برور کره ایرن رکرور رر

نوین استعمار نوعی از سلطه اقتصار را برر ایررا

ایررا بررا تکامررل و رونرق اقتصررار رر اروپررا غربرری

به رست آوررند که مادماتش از قبل فراهم شده بور

هم زما بور تنییرات و تحوالت اقتصار اروپا کره برا

نکترره ا کرره اشرراره برره آ رر پایررا ایررن بحررث

تکامررل نهارهررا سیاسرری رر آ سرررزمین همررراه بررور،

ضرور است ،تأکید روباره بر ایرن نکتره اسرت کره

موجررو انباشررت سرررمایه ،پیشرررفت علررم و تحررول و

آنچه به عنوا اقدامات حمایتی و تأمینی کریم خا رر

رگرگونی رر نظرام سیاسری و اجتمراعی اروپرا شرد رر

احیام بخش ها مختلف اقتصرار کشرور از آ نرام

حالیکه رر ایرا ماهیت استبدار حاکمیت تنییر نکررر

برره شده ،به ویژه تالش بررا بازگررانرد نیروهرا

و انتخاب عنوا «وکیل الدوله» و سپ

«وکیرل الرعایرا»

نیز برا کریمخا مانعی رر راستا لدور رسرتورها
خال

فعال رر بخش ها اقتصرار کره تررك وطرن کررره
بورند ،تخفیف مالیات ها و عروارض راهردار بررا

عدالت و رفتار کریمانه او نبور مراههرا پایرانی

تشویق فعالیت هرا تجرار و احیرا کشراورز و

عمر او با تنییر چشمگیر رفترار او همرراه شرد تنهرا

شبکه ها آبیار با تمرام اعتبرارش و برا تمرام آثرار

ناطه مطمئنی که رر آ شررایط مریتوانسرت از شردت

مثبتی که راشت ،اوالً ماطعی و کوتاه مدت بور ،ثانیراً
کریم خا بور ،ثالثاً محدور به مناطای

بحرا بکاهد ،توسع روابط تجار و رونق فعالیتها

قابم به شخ

بازرگانی رر راخل و خارج بور که آنچه رر ایرن راسرتا

خاص برور و رابعراً برا تضرارهایی رر همرا ماطرع

لررورت گرفررت ،بررهرلیررل کوترراهی و تررأثیر کررمروام و

روبه رو بور کره نمونر آ راگرزارش هرا رسریده از

مشکالت جنبی نتوانست ناش خرور را بره خروبی ایفرا

برخی هزینه ها از جمله هزین بازساز و توسع شهر

کند

شیراز می بینیم (موسو نامی الفهانی )611 6111 ،این
عرروارض متعرردر بررین راهرری ،امنیررت محرردور و

مسابل موجو شد تا ایرا به نوعی از قطرع رابطره و

شکنندة جاره هرا ،نبرو ر تمهیردات امنیتری و حمرایتی

تماس با اروپایی کشیده شرور کره بنیرا هرا نروین

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

اقتصار اش ،جایگاه ریررین اقتصرار ایررا را مرورر

کاهش نوع محصوالت به ویژه محصوالتی که رر سبد

تهاجم قرار راره بور

بازرگانی خارجی ایرا جایگاه باالیی راشتند ،افزایش

بیشك رستور لریص کریمخا مبنی بر جلروگیر

تمایالت گریز از مرکز اعراب سواحل خلیج فارس و

از انتاال طال از کشور رر قبال فروش اجنراس رر ایررا

رست انداز به کشتی هرا تجرار  ،تنییرر جهرت و

توسط اروپاییا را باید آخرین حرکت اقتصرار ایررا

مسیر پایگاه ها تجار اروپاییا رر آسریا از حروزة

رر عرل بازرگانی جهانی و اینکه اروپا به عنوا عرل

خلیج فرارس بره جنروب و شررق آسریا و بری ثبراتی

خارجی بازرگانی ایرا شناخته میشور ،محسوب کررر

سیاست ها رفتار با تاجرا و بازرگانرا  ،بره ویرژه

زیرا پ

از آ  ،ایرا هیچگاه به موقعیت پیشین خور رر

رفترررار کالنترهرررا برررا بازرگانرررا (فررررانکلین6177 ،

اقتصار جهانی رست نیافت
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و به ویژه آ رسته از آنها که خواها روابرط برا ایررا
بورند ،رر حدّ و اندازه ا که برا آنها تصور مریشرد،
 5نتیجه

نبورنررد ایرررا آ روز نبایررد رر موضررع انفعررال قرررار

تنها رمز موفایت کریم خا زنرد رر طرول چهرارره

می گرفت ،تا پر

از رو رهره آشرفتگی بعرد از مررگ

سال پایانی عمرش و محبوبیت او برا نسل ها بعد،

کریم خا  ،حکومتی بر مبنا اندیشه ها سیاسری الزم

رست کشید از لشکرکشی ها و حمالت و جنرگهرا

و با اعتبار کافی رر رأس کار قرار می گرفت امّرا ایرن

راخلی بور که آسیو جرد را بره ارکرا اجتمراعی و

یك خوش باور و از «اگر» ها تاریخ است واقعیرت

اقتصار ایرا وارر کرره بو ر غفلت او از پرراختن به

آ بور که کریم خا که به لطف هوارار طایفرهاش و

مسابل ایرا رر مفهوم سیاسی آ روزگار و رها کرر

رر چند نوبت ،با نوعی اقبال بلند از آسیو هرا رهرایی

گروه هرایی همچرو افنرا هرا رر شررق ،افشرارها رر

یافته برور ،برر مسرند حکومرت نشسرت رر حرالیکره

خراسا  ،ارامنره و گرجری هرا رر آ سرو رور ارس،

تکلیف جامعه را نه رر زما خور و نه برا بعد خرور

ازبك ها رر شمال شرق و نیز تصمیم گیر ها کنرد و

روشن نکرر

پررایین بررور حساسرریت او نسرربت برره فعالیررتهررا

جملر آخررر آنکرره رر چنررین شرررایطی کرره اوضرراع

شورشیا عررب رر سرواحل جنروبی و جزایرر خلریج

اجتماعی کشور به رلیل ضرعف اندیشره ا  ،بره شردت

فارس ،مهر قطعی را بر جدایی بخش ها ذکر شده رر

آشفته است ،اوضاع اقتصرار مرررم و نظرام اقتصرار

این زما و رهه ها بعد زر به گونره ا کره رر مرورر

کشور نیز آخرین ضربا هرا حیرات خرور را رر حرال

قدرت ها محلی اعراب سواحل شمالی خلیج فرارس

گذراند است از لحاظ بینالمللی نیرز ایررا رر حرالی

رر هما زما  ،عنوا «رولت شهر» به کار بررره شرده

پا به عرل جدیرد سیاسرت جهرانی رر قرر نروزرهم

است

گذاشت که همه شرایط را برا تأمین اهردا

کریم خا هیچ گاه رولرت مرکرز ایجرار نکررر ترا

و منرافع

رولتها اروپایی با خور به همراه راشت

اعتبار از رست رفته را باز یابد لذا فعالیت ها او تنهرا
تسکین شرایط بحرانی قبلری برور ،بردو آنکره بررا

منابع

آینده برنامره ا راشرته باشرد کراهش محسروس و رر

آلف ،محمدهاشم رستمالحکما ( )6171رستم التواریخ بره

مواقعی قطع روابط سیاسی و تجار با اروپرا رر رهر
اول حضور او رر عرلر سیاسری ایررا رر برا وجرور
بهبورهایی که بعدها حالل شد ر هیچ گاه به نفع ایرا
تمام نشد امنیتی که او رر راه هرا منراطای از کشرور
ایجار کرره بور ،به رلیل ضعف اندیشره ا او نتوانسرت
رونق را به اقتصار کشور بازگرراند ح

بدبینی که او

نسرربت برره اروپاییررا راشررت را زیرکرری و فراسررت
کریم خا

نامیده اند ،رر حالی که رر آ زما اروپاییرا

اهتمام عزیزاهلل علیزاره تهرا فرروسی
امدار ،حسن (« )6171شیراز رر عهد کریم خا » مجموعره
مااالت کنگرة بزرگ زندیه به کوشش محمدعلی رنجبر
و علری اکبررر لرفیپررور شرریراز بنیرار فررارس شناسرری
ص 11-67
امین فر ،حسین (« )6171شاه اسرماعیل سروم و مشرروعیت
کریمخا زند» مجموعه مااالت کنگرة بزرگ زندیه بره
کوشش محمدعلی رنجبر و علی اکبر لفیپرور شریراز
بنیار فارس شناسی ص611-611
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االلررفهانی ،محمدمهررد بررن محمدرضررا ( )6117نصررف
جها فری تعریرف الرفها تصرحیص منروچهر سرتوره
تهرا امیرکبیر
اولیویه ،جری بری ( )6156سرفرنامه ترجمر محمردطاهر
میرزا تصحیص غالمرضا ورهرام تهرا اطالعات
براقی ،فضل اهلل (« )6171جزیرة خارك رر میا قدرتهرا و

کمپانی هرا محلری» مجموعره ماراالت کنگررة برزرگ

زندیه (جانشرینا کرریم خرا زنرد) مادّمره و تصرحیص
ارنست بئیر ترجم غالمرضا ورهرام تهرا گستره
غفار کاشانی ،ابوالحسن ( )6111گلشن مرار بره اهتمرام
غالمرضا طباطبایی مجد تهرا زرین
فرامرز  ،احمد ( )6141کریمخا زند و خلیج فرارس بره
کوشش حسن فرامرز

تهرا [بینا]

فرانکلین ،ویلیام ( )6177مشاهدات سفر از بنگال به ایررا

زندیرره برره کوشررش محمرردعلی رنجبررر و علرری اکبررر

ترجم محسن جاویردا تهررا بنیرار فرهنرگ و هنرر

لفیپور شیراز بنیار فارسشناسی ص 617-645

ایرا

پررر  ،جررا ( )6117کررریمخررا زنررد (ترراریخ ایرررا بررین

فروزانی ،ابوالااسم (« )6171کریمخا زند و خیابرا چهرار

سال ها  )6545-51ترجم علی محمد سراکی تهررا

باغ شیراز» مجموعه ماراالت کنگررة برزرگ زندیره بره

فراز نشر نو
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ررهوهانیا  ،هارتو ( )6151تاریخ جلفا الفها ترجم
لئو گ میناسریا و م ع موسرو فریردنی الرفها
نشر زندهرور

رنبلی ،عبدالرزاق بیگ مفترو ( )6141تجرربة االحررار و
تسلي االبرار تصحیص و تحشی حسن قاضی طباطبرایی
بخش نخست تبریز مؤسس تاریخ و فرهنگ ایرا
رجبی ،پرویز ( )6171کرریمخرا زنرد و زمرا او تهررا
کتابفروشی سیمرغ
روستا ،جمشید (« )6171تسلط کم روام کریمخرا زنرد برر

بنیار فارس شناسی ص711-716

فسابی ،حاج میرزا حسن حسینی [بیتا] فارسنامه نالرر
[بیجا] کتابخان سنایی

فلررور ،ویلررم ( )6156اخررتال تجررار ایرررا و هلنررد و
بازرگررانی هلنررد رر عصررر افشرراریا و زنرردیا ترجمر
ابوالااسم سرّ

تهرا توس

فورا  ،جرا ( )6171مااومرت شرکننده (تراریخ تحروالت
اجتماعی ایرا از سال  6711میالر تا اناالب) ترجم
احمد تدین تهرا رسا

بصره» مجموعه مااالت کنگرة بزرگ زندیه به کوشرش

قدیمی قیدار  ،عباس ( « )6171مالحظاتی رربارة ساختار

محمدعلی رنجبر و علی اکبرر لرفیپرور شریراز بنیرار

رولت و شریوة حکرومتی کرریم خرا زنرد» مجموعره

فارس شناسی ص411-117

مااالت کنگرة برزرگ زندیره بره کوشرش محمردعلی

رنجبر ،محمدعلی (« )6175سیاسرت مرذهبی رورة زندیره»
مجموعرره مارراالت کنگرررة بررزرگ زندیرره برره کوشررش
محمدعلی رنجبر و علی اکبرر لرفیپرور شریراز بنیرار
فارس شناسی ص 11-17

رنجبر و علی اکبر لفی پور شیراز بنیار فارس شناسی
ص715-711

کسرررو  ،احمررد ( )6151ترراریخ پانصدسرراله خوزسررتا
تهرا نشر خواجو

رنجبر ،محمدعلی ر ولفیپور ،علیاکبرر ( )6171مجموعره

کالنتر ،محمدبن ابوالااسم ( )6111روزنامره میررزا محمرد

مارراالت کنگررره بررزرگ زندیرره روجلررد شرریراز بنیررار

کالنتر فارس (شامل وقایع قسمت ها جنروبی ایررا از

فارسشناسی

سال  6641تا 6611ق) به اهتمام عبّراس اقبرال تهررا

شهاور شیراز  ،عبدالکریم بن علی رضرا ( )6117تراریخ

کتابخان طهور
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گزارش کار ملیتها از ایرا (رورا افشاریه و زندیه)

گیتیگشا (رر تاریخ خاندا زند) تهرا امیرکبیر

( )6176ترجم معصومه ارباب تهرا نشر نی

گلستانه ،ابوالحسن بن محمد امین ( )1711مجمل التواریخ
(شامل وقایع و رویدارها سی و پنج ساله بعرد از نرارر
شاه) و ذیل زین العابدین کروهمره (ملارو بره امیرر) رر
تاریخ زندیه به سعی و اهتمام مردرس رضرو

موسررو نررامی الررفهانی ،محمدلررارق ( )6117ترراریخ

تهررا

رانشگاه تهرا
مرار خلج ،محمدمهد (« )6171میرمهنا و نارش و رر

نیبور ،کارسرتن ( )6111سرفرنامه ترجمر پرویرز رجبری
تهرا توکا
هاشم زاره محمدیه ،عباس (« )6171سیاست زندیه رر برابر

کمپانی هند شرقی انگلری » مجموعره ماراالت کنگررة
بزرگ زندیه به کوشش محمدعلی رنجبرر و علری اکبرر
لفیپور شیراز بنیار فارس شناسی ص 561-516

تعرضات و تعامالت رولت هرا منطاره و قردرت هرا

هدایتی ،هار ( )6114تاریخ زندیه تهرا رانشگاه تهرا

بیگانه» مجموعه مااالت کنگرة بزرگ زندیه به کوشش
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محمدعلی رنجبر و علی اکبرر لرفیپرور شریراز بنیرار
فارس شناسی ص115-165
مورگا  ،ریویرد ( )6151ایررا رر قررو وسرطی ترجمر
عباس مخبر تهرا طرح نو

