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وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻋﻤﺪه دوران ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ رﺷﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد در ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺪرش ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺎدر دروازه ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻮد و در ﺗﻤـﺎم ﻣﺪﺗـﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮد-1ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻣﺮدی رﺷﯿﺪ و ﺷﺠﺎع و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ ﺑﻮد در ﭘﺎﮐﺪﻟﯽ
و راﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ھـﺮج وﻣﺮﺟ ﮫﺎی داﺧ ﻠﯽ ﺑـﻮد  .ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دام ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻨﮫﺎد طﺎﻟﺐ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﺑـﺎداﻧﯽ و ﺗﺮﻗـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻮد  ،ﺑـﻪ
رﻋﺎﯾﺎ و ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد داﺷﺖ  .درﺑﺎر او از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺮاف و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺧﺰاﯾﻦ ﺑﻪ دور ﺑﻮد

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرداری ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
 -1ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻗﺮار ﮐـﺮدن آراﻣـﺶ در ﮐﺸـﻮر ا ﺳﺘﻮار
ﺑﻮد.
 -2در ﺗﻌﮫﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .
 -3ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻔﻮذ واﻟﯿﺎن و اﻣﺮا و ﺑﯿﮕﻠﺮ ﺑﯿﮕﯿﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .
 -4ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .
 -5ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب طﺎﻏﯿﺎن و ﯾﺎﻏﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد .
 -6در اﯾﻦ ﻋﮫﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد داﯾـﺮه ﺧﻮد ﺳـﺮی و ظ ﻠﻢ و ﺟـﻮر
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ .
 -7ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺮداران و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﻐﻠﻮب را در درﺑﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﻮد.
اﻟﻒ  :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺗﻌﺪی ﺷﻮرﺷﯿﺎن را از ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد .
ب :ﮔﺮوﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ھﻮاداران و ﭘﯿﺮوان ﺷﺨﺺ ﺷﻮرﺷﮕﺮ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﯿﮕﻠﺮ ﺑﯿﮕﺎن ﯾﺎ اﻣﺮاء ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮزی ﺣﺴﺎس ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮزھﺎی ﻣﮫﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﻧﺪ دارﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ
ﻣﻘــﺎم در ﻣﻨــﺎطﻖ ﺛــﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ  .اﻣــﺎ ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﺣﺴــﺎس ﺧﺮاﺳــﺎن – درﺑﻨــﺪ ) ﺷــﯿﺮوان ( و ﻓــﺎرس ﻣﻨﺎطــﻖ
ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
-1
-2
-3
-4

ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻣﺮدی ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .
ﺗﻌﺰﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭼﻮن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻣﺮدی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺮوان ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .
ﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺻﻔﻮی در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻧﻈﺎم ﻟﺸﮕﺮی ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
 -1ﭼﻮن دوران زﻧﺪﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺸﺎرﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎر از آﺷﻮب و ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧـﯿﺮوی ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻗـﻮی و ﭘﺎﯾـﺪار
ﻻزم ﺑﻮد .
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 -2ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺧﻮد در زور و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺑﺰارھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧ ﮫﺎی ﺳﭙﺎه و ﺳـﺮداری و ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی ﺑﯽ ﻧﻈ ﯿﺮ
ﺑﻮد .
 -3وی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺳﺎﯾﺶ واﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﺳﭙﺎه ﻣﻨﻈﻢ و داﺋﻤﯽ را ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .
 -4ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﺪرت و ﺳﺮﮐﺸﺎن ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﯿﺮاز را ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ
ﻟﺸﮑﺮی در ﺣﺪود  45ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺷﮫﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ  .ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت وی اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .
 -5ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ آﻧﮫﺎ را ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد

اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ و رﻓﺎھﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷـﯿﺮاز اﺳـﺖ وی ﮐـﻪ ا ﯾﻦ ﺷـﮫﺮ را ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ھﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮد ﺗ ﻤﺎم ﻧﯿﺮوھـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد را در ﺟﮫــﺖ ﻋ ﻤﺮان و آﺑﺎداﻧـﯽ
ﺷﮫﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﮐﺮد .
 -1اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﺎن زﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دور ﺗـﺎ دور آن را دﯾـﻮار
ﮐﺸﯿﺪ .

 -2ﺑﺮای ﺣﺼﺎر اطﺮاف ﺷﮫﺮ ﺷﺶ دروازه ﺳﺎﺧﺖ :
 . 1دروازه ﺑﺎﻏﺸﺎه
 . 2دروازه ﺷﺎه ﻣﯿﺮ ﺣﻤﺰه
 . 3دروازه ﺳﻌﺪی
 . 4دروازه ﻗﺼﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 . 5دروازه ﺷﺎه داﻋﯽ
 . 6دروازه ﮐﺎزرون
 -3از دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎھﺎی اداری و دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
 .1ارگ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن
 .2دﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ
 .3ﻣﯿﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ
 .4ﺑﺎزار
 .5ﻣﺴﺠﺪ
 .6ﺣﻤﺎم
 . 7ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﮫﺎی زﯾﺒﺎ
 -4ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن در زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻤﯿﺰی ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮ را ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﺮد .

 -5از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن در ﺷﯿﺮاز اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ :
 oﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ دروازه اﺻﻔﮫﺎن
 oﺳﯿﻞ ﺑﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﮫﺮ
 oﺑﻨﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﺎغ ھﺎی زﯾﺮ :
 ﺑﺎغ ﻧﻈﺮ ﺑﺎغ ﺟﮫﺎن ﻧﻤﺎ -ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ
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 ﺳﻌﺪﯾﻪ -ﻣﻘﺒﺮه ﺷﺎھﭽﺮاغ.

 -6ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎھﺎی ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن در ﺷﯿﺮاز ﺑﻨﺎھﺎی ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ زﻧﺪی ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪﻧﺪ .

 -7ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺮف ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﮐﺮد ا زاﯾﻦ رو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺷﯿﺸـﻪ ﺳـﺎزی و ﭼﯿ ﻨﯽ
ﺳﺎزی را در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻋﮫﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧـﺎن در دوران ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧـﻮد در ﺷـﯿﺮاز ﺑﻨﺎ ھﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎھﺎی ز ﯾﺎدی ﺑـﻪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﭘﺎدﺷـﺎھﺎن
ﺻﻔﻮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻨﺎھﺎی ﻋﮫﺪ ﺻﻔﻮی ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم و اھﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺎھـﺎی ﻋ ﮫﺪ
ﺻﻔﻮی ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻨﺰل ھﻨﺮ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری در آن روزﮔﺎر اﺳﺖ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻋﮫﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد در ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺪرش ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺎدر دروازه ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻮد و در ﺗﻤـﺎم ﻣﺪﺗـﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮد -1ﮐـﺮﯾﻢ ﺧﺎن در طــﻮل زﻣﺎﻣـﺪاری ﺧـﻮد ﺑـﻪ اھﻤﯿــﺖ ﺗﺠـﺎرت و
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .
 -2ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﭘﺮآﺷﻮب وی اﺟﺎزه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ﺧﺎرج را ﻧﺪاد .
 -3ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ در آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .
 -4ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻔﺮای ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘـﺎﺋﯽ در اﻣـﺮ ﺗﺠـﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎ ﻧﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد .
 -5در زﻣﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺟﺮان اروﭘﺎﺋﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺗﺠﺎﺗﺨﺎﻧﻪ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮا داﺷﺘﻨﺪ .
 -6در درﺑﺎر ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺷﺼﺖ ) (60ﺗﺎﺟﺮ ھﻨﺪی ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد .
 -7ﺑﻨﺎی ﺑﺎزار ﺑﺰرگ وﮐﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .
 -8ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ  ،ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺎزرون ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺷﯿﺮاز  ،ﻋﺮﻗﯿﺎت ﺷﮫﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺮﯾﺸـﻢ وادوﯾـﻪ
از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻮد
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