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اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکریـ  اجرایی کریم خان زند*
عبداهلل متولی1

چکیده 
پایتخت به عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و گاه فرهنگی و اجتماعی ، مهمترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری هر 
حکومت به شمار می رود. هر سلسلۀ حکومتی جایی را بنا به عواملی به عنوان پایتخت انتخاب می کند و حتی جابه جایی پایتخت 
در سرزمینی چون ایران همواره از مسائل مهم به شمار می آمده است. از آنجا که پایتخت می تواند نشان دهندۀ شأن، عظمت و 
اقتدار حکومتی باشد، مکان گزینی آن باید براساس الگویی تعریف شده انجام شود و بازسازی و یا ایجاد سازه های جدید در آن مورد 
توجه قرار گیرد، تا جایی که از جنبه های دفاعی، اقتصادی و آرایه های تزئینی برتری محسوس خود را در انظار داخلی و عرصه های 
برون مرزی آشکار کند. به نظر می رسد کریم خان زند در انتخاب شیراز به عنوان پایتخت از یک طرف دالیل خاصی را مدنظر داشت 
و از طرف دیگر با رویکردی خاص در رونق و ارتقاء جایگاه شهری شیراز تالش کرد. این مقاله می کوشد بر اساس روش تحلیلی 
در پژوهشی تاریخی عوامل مؤثر در انتخاب شیراز به پایتختی را با طرح این مسأله بررسی کند: چرا شیراز توسط خان زند به عنوان 
پایتخت انتخاب شد و در این انتخاب چه الگویی مورد توجه بود؟ دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که تمرکزگرایي، بهسازي 
ساختار شهري و رونق اقتصادي مبتنی بر الگوی سنتی، پیشینۀ تاریخی و اهمیت شیراز، جزو عوامل تأثیرگذار در این روند بودند 

که البته با انتخاب شهر به پایتختی پیامدهایی چون جابجایي جمعیت و تاثیر آن بر رونق پایتخت را در پی داشت. 
واژگان کلیدی: پایتخت، کریم خان زند، ساختار شهری، شیراز، الگوی شهری.

Importance and Role of Capital city in Intellectual and Executive 
Structure of Karim Khan-e Zand
Abdollah Motevali2

Abstract
As a political, economic, executive and sometimes cultural and social center of a country, Capital 
city is the main part of political and executive geography of every government. Every dynasty 
determines a place to be its capital and in a country like Iran any change in the location of this 
capital city had been of the great importance. Since capital city is the symbol of power, dignity 
and magnificence of a government, it should be located based on a well defined pattern, and 
its architecture and renovation must be in way that shows its privilege over other cities from 
the defense, economic and ornamentation viewpoint in national and international scenes. It 
seems that there are some special reasons behind the decision of Karim Khan in choosing 
Shiraz for his seat of government. He also tried to improve Shiraz’s status. 
This paper is to present an analytical discussion of the factors having affected this 
decision through raising such questions as: why Shiraz was chosen by Karim Khan as his 
capital city? And what type of pattern was considered in the process of this selection? 
Findings show that factors such as centralization, renovation of urban structure, 
economic improvement according to traditional patterns and Shiraz’s importance and 
historical background were influential in this process and putting the city as a seat for 
government. Also, Shiraz has got more prosperity due to population movements
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مقدمه
دورۀ زندیه )1209 ـ 1163ق( از دوره های ناپایدار سیاسی در تاریخ ایران است. با این حال در مقطع 
ــیعی از ایران پدید آمد. این آرامش که  ــبی در بخش وس کوتاهی از حکومت کریم خان زند، ثبات نس
ــکل گرفت، برای کشور غنیمتی  ــانی حاصل از مرگ نادر شاه ش ــوب و پریش پس از یک مرحله آش
محسوب می شد تا بخشی از ویرانی ها و خرابی های ناشی از جنگ های داخلی ترمیم شود و جریان 
امور سیاسی و اجتماعی به روال عادی خود بازگردد. کریم خان زند که برآمده از دل جنگ های پس 
ــم انداز کلی دو  ــطح یک مدعی رده باال ارتقا دهد. در یک چش ــت خود را تا س از قتل نادر بود توانس
ــطح تأثیرگذاری تقریبًا مشخص در این دوره عبارتند از:  ــر( متمایز از مدعیان قدرت با س گروه )قش
گروه نخست قدرت طلبان که بیشتر سران ایلی و قبیله ای بودند و پیش از این در سایۀ قدرت مطلق 
ــعت و  ــطح تأثیرگذاری آن ها از وس ــتند. گروه دوم که س نادر چندان مجالی برای بروز و ظهور نداش
ــتر حکام و عناصر محلی و یا شهری را تشکیل می دادند. این گروه  دامنۀ کمتری برخوردار بود، بیش
ــوری را نداشتند، اما مطالبات و  ــیدن به قدرت کش در منازعات داخلی ظرفیت و توان الزم برای رس
ــت چالش برانگیز و در مواقعی  ــت برای گروه نخس ادعا های آنان در همان محدوده خود می توانس
ــد. در نهایت آنچه که فضای کلی را رقم می زد نوع عملکرد چهره هایی بود که با  تعیین کننده باش
ــتند جایگاه شان را  ــخصیتی توانس اتکا بر توان و نیروی قبیله ای و قومی خود و برخی ویژگی های ش

در میان قشر برتر قدرت طلبان تثبیت کنند.
پس از مرگ نادر در سال 1160 قمری، نزدیک به دو دهه ماهیت درونی تحوالت جامعه ایران 
ــکل می داد. چهره هایی مانند آزادخان افغان،  ــمکش های فزاینده این دو گروه قدرت طلب ش را کش
ــن خان قاجار، علی مردان خان بختیاری و در نهایت کریم خان زند بازیگران نهایی فضای  محمدحس
ــف اجتماعی اعم از  ــدد این رقبا برای گروه های مختل ــی بودند. پیامد منازعات متع ــیـ  نظام سیاس
ــی های متعدد این مدعیان از  ــیار ناگوار بود، به خصوص که هزینه لشکرکش ــتایی و شهری بس روس
مصادره پیاپی شهرها و روستاها حاصل می شد. سرانجام در اواخر دهۀ دوم درگیری ها، کریم خان در 
سایۀ حمایت های بخشی از گروه های ایلی و در مواقعی بدنۀ شهری به خصوص در اصفهان و شیراز 
توانست برتری خود را مسجل کند و عماًل شکل گیری یک سلسلۀ جدید حکومتی را به جامعۀ ایران 
ــایه حضور اسماعیل سوم ـ یکی از  ــال های آغازین حرکت کریم خان که زیر س نوید دهد. اگرچه س
ــد و عماًل تا مدتی پس از استقرار قدرت کریم خان،  بازماندگان نمادین صفویه ـ به جامعه معرفی ش
این عنوان همچنان بر سر کریم خان سنگینی می کرد، اما خان زند با همه جلوه های مردم نمایی، از 
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خلق یک هویت مستقل با الگویی متفاوت از الگو های قبلی به دور نبود و همانند ساختار کلی جامعه 
ــله ای با ویژگی های خاص خود بود.  ــلطنتی ـ  ایلیاتی جامعه ایران او نیز در پی بنیان نهادن سلس س
به همین دلیل سعی کرد هم از برخی میراث های بازمانده از دورۀ صفویه فاصله بگیرد و هم برخی 

نمادهای مشخصی که یک هویت سلسله ای مستقل را نشان می داد، برای خود تدارک ببیند.
ــله های قبلی هم به عنوان یک اصل تمایزبخش تلقی  یکی از وجوه بارز هویت یابی که در سلس
می شد، انتخاب یک پایتخت جدید و ارتقاء موقعیت آن در شأن یک حکومت ملی با چشم اندازهایی 
ــد و کریم خان در صدد برآمد تا  ــهری بود که بدیل دیگری در آن زمان نداشته باش ــازه های ش از س
ــم باید نوع انتخاب با الگوی ذهنی  ــود را در این مقام قرار دهد. برای وصول به این مه ــت خ پایتخ
حکومت هم خوانی داشته و تأمین کنندۀ آمال مورد نظر شخص حاکم باشد. همچنین از ظرفیت الزم 
برای ارتقای سازه های شهری در حد مطلوب و کافی برخوردار باشد. پایتخت در ساختار قدرت های 
ــوکت حکومت در عرصه های داخلی و انظار خارجی است. به  ــان دهنده تمامی شأن و ش متمرکز نش
بیان دیگر، پایتخت نشان دهندۀ هستی، قدرت و انضباط تشکیالت سیاسی، اقتصادی حکومت است. 
ــزایی در  ــی، نظامی و اقتصادی نقش به س به همین دلیل می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاس
مکان گزینی پایتخت دارند. به نظر می رسد انتخاب کریم خان زند نیز مبتنی بر تفکرات خاص صورت 
ــیراز به عنوان پایتخت  ــد تحلیل چرایی انتخاب ش ــتار دنبال خواهد ش گرفت، آنچه که در این نوش

توسط کریم خان است و این که خان زند در توسعه مرکز حکومتش از چه الگویی پیروی می کرد؟

عوامل مؤثر در انتخاب پایتخت
ــیراز به عنوان پایتخت توسط کریم خان زند  منابع موجود آگاهی های دقیقي دربارۀ چرایي انتخاب ش
ــن مراد در دو  ــت. در گلش ــده اس ارائه نمي دهند. زمان اتخاذ این تصمیم نیز تا حدی متفاوت ذکر ش
ــت. نخستین بار ذیل وقایع سال  ــاره شده اس ــیراز اش مورد به صورت گذرا به زمان تقریبي تعیین ش
1178ق در هنگام بازگشت کریم خان از سفر جنگي علیه بني کعب آمده است: »رأي عالم آراي آن 
ــان اقتضا نمود که پس از حصول  ــزد دانا و فکر صواب نماي آن تایید یافته حي توانا چن ــدۀ ای برگزی
ــلیماني و انتخاب کرده ي سالطین سلف از پیشدادي  این همه مدعا مملکت فارس را که تختگاه س
ــازد.«3 نوبت دیگر ذیل وقایع سال 1180ق که کریم خان به  ــت، مرکز دولت ابد بنیان س و کیاني اس
صورت نهایي در شیراز مستقر و مصمم شد این شهر را بازسازي کند، نویسنده مجدداً به این انتخاب 

3. ابوالحسن غفاری کاشانی، گلشن مراد، به اهتمام غالمرضا طباطبایی مجد )تهران: زرین، 1369(، ص260.
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ــد که بعد از این والیت ارم طراز  ــاره دارد: »چون به نحو قرارداد مطمح نظر داور جم نهاد...آن ش اش
شیراز را دارالملک و آرامگاه ذات سعادت کیش سازد...«4

ــف چگونگي آغاز  ــع 1179ق ضمن توصی ــن دوره نیز ذیل وقای ــر منبع مهم ای ــا دیگ گیتي گش
ــازي شیراز توسط کریم خان، تنها به صورت اشاره این انتخاب را یادآور شده است: »چون رأي  بازس
ــتقر دولت برگزید و اختیار فرمود...«5 با  ــند... الکاي فارس را به جهت مس ارجمند و خاطر مشکل پس
ــخص کرد. در خصوص چرایي  ــات نمي توان زمان دقیقي را براي تصمیم خان زند مش ــن توصیف ای
ــنگر دالیل تصمیم گیري کریم خان  ــن انتخاب نیز ابهام وجود دارد و نقل اندک منابع موجود روش ای
ــتم التواریخ پس از توصیف بازگشت کریم خان از سفر طوالني مدت آذربایجان  ــت. آصف در رس نیس
ــلطنه اصفهان نزول  ــان و از آنجا به دارالس ــد: »پس از نزول اجالل به طهران و قم و کاش مي نویس
ــت که شهر  ــت مانند توقف نمود و مصلحت کار خود را چنان دانس ــهر بهش نمود و مدتي در آن ش
شیراز پر نعمت و ناز را مقر و پایتخت قرار دهد.«6 با این توصیف براي یافتن دالیل این انتخاب تنها 
مي توان براساس قراین و شواهد به تعلیل و تحلیل انتخاب شیراز به پایتختی پرداخت. در بررسی و 
ــاید  ــیراز به عنوان پایتخت و مرکز حکومت ش توصیف تصمیم کریم خان زند در خصوص انتخاب ش
ــت مجموعۀ عناصر و عواملی هستند  ــته بندی کرد. گروه نخس بتوان عوامل موثر را در دو بخش دس
که از وضوح بیشتری برخوردارند.  این عناصر به برخی از مشخصه ها و چشم اندازهای عمومی شیراز 
باز می گردد که به صورت طبیعی در جلب نظر خان زند موثر بوده اند و تأثیر به سزایی در انتخاب او 
داشته اند. ویژگی هایی چون اعتدال آب و هوایی، جایگاه کانونی شیراز در پهنه جنوبی ایران و امکان 
ــواحل جنوبی و مرزهای غربی کشور از عوامل اولیه و بارزی هستند که  ــی زود هنگام به س دسترس

به احتمال در تصمیم کریم خان حائز اهمیت بوده اند. 
ــه و تبار مطلوبی برخوردار بود و در نگرش عمومی،   ــیراز از ریش از لحاظ ذهنیت تاریخی نیز ش
ــته از مناطق اطراف آن مانند انشان، پارسهـ  پاسارگاد، استخر  ــابقه گمنام و مفقود نبود. گذش این س
ــیرخوره( که در دوران باستان در مقام پایتختی بودند، این شهر نیز از ظرفیت های  و فیروزآباد )اردش
ــالمی تختگاه آل بویه، اتابکان سلغری، خاندان اینجو  الزم برای پایتختی برخوردار بود و در دورۀ اس
ــمار می رفت. به گفتۀ  ــهر مهم ایران به ش ــهـ  چهار ش ــود و از دورۀ صفویه یکی از س ــر ب و آل مظف

4. ابوالحسن غفاری کاشانی، ص280.
5. محمدصادق نامی اصفهانی، تاریخ گیتی گشا، به کوشش سعید نفیسی )تهران: اقبال، 1363(، ص153.

6. محمدهاشم آصف، رستم التواریخ، به کوشش محمد مشیری )تهران: کتاب های جیبی، 1357(، ص336.
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ــالطین ایران مملکت فارس را منتخب و  ــالفه س ــابقه و قرون س محمدتقی خان حکیم »در عهود س
ــت.«7 عالوه بر آن  ــایر ممالک ایران معین اس ــک نمودند... پس رجحان و امتیاز فارس بر س دارالمل
ــاب می آمد و کنترل تمام شهرها  ــین اصلی مناطق جنوبی ایران به حس در دیگر دوره ها نیز حاکم نش
ــاریه و  ــوی آب ها نیز حتی در دوره های صفویه افش ــور و بعضًا آن س ــواحل جنوب کش و بنادر و س
ــتقرار اهلل وردی خان و پسرش  ــد.8  این ویژگی در دوره صفویه با اس ــیراز اعمال می ش با مرکزیت ش
ــه خان زند بر  این ظرفیت  ــتری قرار گرفت.9 بنابر این باید پذیرفت ک ــان مورد تأکید بیش امام قلی خ

تاریخی شیراز واقف بوده است و انتخاب او تحت تأثیر  این پیشینۀ تاریخی نیز قرار داشت. 
یکی از مختصات ظاهری که برای پایتخت ها در نظر گرفته می شد، جلوه ها و ساختار های دفاعی 
ــت. عناصر طبیعی به منظور رویارویی  ــانی بوده اس ــازه های انس چه از جنبه طبیعی و چه از منظر س
ــیراز  ــد ش با تهاجمات فراگیر نقش عمده ای در حفظ و تداوم حکومت ها ایفا می کردند. به نظر می رس
ــت. وجود کوه های حاشیه ای  ــود می جس تا حدودی از لحاظ عارضه های طبیعی از این ویژگی ها س
ــهر را از بین می برد و از لحاظ زمانی  ــی زود هنگام به ش ــمالی و جنوبی امکان دسترس در مناطق ش
ــاخت.10 در کنار این موانع طبیعی  ــازماندهی و مقاومت مهیا می س فرصت و مجال الزم را برای س
ــف به صورت مکرر مورد  ــیراز را نیز لحاظ کرد که در دوره های مختل ــا و برج و باروی ش ــد دژه بای
بازسازی قرار گرفته بود و در مقاطعی مخالفان را در تسلط بر شهر ناکام می گذاشت. شاید تعرضات 
محمدحسن خان قاجار به طرف شیراز و پناه گرفتن خان زند در پشت دیوارهای شهر در همین راستا 
قابل توجه باشد. اتکای کریم خان به سازه های دفاعی شهر سبب شد تا خان قاجار در نوبت های مکرر 
دست خالی از شیراز بازگردد.11 وجود جدال و منازعه فراگیر بین خان قاجار و کریم خان می توانست 
خان زند را به این نکته نیز رهنمون کند که تا حد امکان مرکز حکومتی خود را از مستقرگاه قاجار ها 
ــلب کرده و در عین حال فاصله خطوط پشتیبانی  فاصله دهد تا امکان هجوم های مکرر را از آنان س
ــتری را برای قاجارها در پی  ــا خط تهاجمی آن ها طوالنی کند.  این تاکتیک، خطر بیش ــا را ب قاجاره

7. محمدتقی خان حکیم، گنج دانش، جغرافیای تاریخی شهرهای ایران، به اهتمام محمدعلی صوتی و جمشید کیان فر )تهران: 
زرین، 1366(، ص681.

8. محمدباقر وثوقی، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار )تهران: سمت، 1387(، ص263.
9. ا. ج. آربری، شیراز، ترجمۀ منوچهر کاشف )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1353(، ص70.

10. عبدالرفیع حقیقت رفیع، فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرهای ایران )تهران: کومش، 1376(، ص351؛ آربری، ص16.
محمدحسن خان  ص20؛   ،)1377 اساطیر،  )تهران:  کیان فر  جمشید  اهتمام  به  ج1،  التواریخ،  ناسخ  سپهر،  محمدتقی خان   .11

اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج1، به کوشش اسماعیل رضوانی )تهران: دنیای کتاب، 1364(، ص1157.
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ــت. کما این که ناکامی چندگانه محمدحسن خان قاجار در تصرف شیراز نیز با این مسأله ارتباط  داش
ــاًل دامنۀ خطرپذیری تداوم  ــت. در حالی که کریم خان در صورت انتخاب اصفهان عم ــی داش نزدیک
ــدن اصفهان بین طرف های رقیب پس  ــتر می ساخت. دست به دست ش ــی خود را بیش حیات سیاس
ــن خان قاجار و آزاد خان  ــط دو رقیب اصلی کریم خان یعنی محمدحس ــاه، به ویژه توس از مرگ نادرش
ــاکنان آن را مصادره کردند،12 میزان  ــلط شده و س ــهر مس افغان که بارها بدون مانع جدی بر این ش
ــیب پذیری آن را به شدت افزایش می داد. اما فاصله به نسبت طوالنی شیراز با اصفهان تا حدودی  آس
ــهر غیر ممکن می ساخت و این خود امتیازی جدی برای  ــی زود هنگام مهاجمان را به این ش دسترس

خان زند تلقی می شد. 
دسته دوم عوامل مؤثر در تصمیم کریم خان در انتخاب شیراز با تکیه بر شواهد و استدالل مورد 
ــان می دهد که این عوامل نیز در نوع خود نقش مهمی  ــواهد نش ــی قرار می گیرد. قراین و ش بررس
ــاید یکی از مهم ترین این عوامل را بتوان در تالش خان زند  ــته اند. ش در مکان گزینی کریم خان داش
ــاد هویتی منفک از  ــین و ایج ــتقل یافت. رهایی از چارچوب نظم پیش ــرای ایجاد یک هویت مس ب
ــنا کردن جامعه با شکل گیري یک بنیاد جدید سیاسي تا حد زیادي مي تواند  ــله های قبلی و آش سلس
ــتقرگاه  ــي یک پایتخت جدید تجلي یابد. با توجه به این که اصفهان دیر زماني مس ــامان بخش در س
درخشاني براي شاهان صفوي بود و در هنگامۀ بحران هاي جانشیني پس از سقوط این سلسله هنوز 
ــته بود و بخش عمده اي از نگاه ها بر اصفهان  ــم انداز اعاده قدرت صفویه از جامعه رخت بر نبس چش
ــي جدیدي مي شد، قطعًا می بایست سایۀ  ــهر پایه گذار نظم سیاس متمرکز بود. هر کس که در این ش
ــانه هاي خود تحمل کند. این مشروعیت به رغم گذشت  ــنگین چارچوب هاي دورۀ صفویه را بر ش س
زمان هنوز به اندازه اي ریشه دار بود که خود کریم خان نیز آخرین بازمانده آن ها یعني اسماعیل سوم 

را رها نکرده بود.13
ــي خان  ــتقل سیاس ــت که هویت مس ــتقرار کریم خان در اصفهان این احتمال را در پي داش اس
ــل توجهي از بازماندگان  ــا همین نگرش، حضور بخش قاب ــود. در پیوند ب ــه جدي ش زند دچار خدش
اشرافیت سیاسي و دیوانساالران و حتي عناصر مذهبي قدرتمند عصر صفوی در اصفهان مي توانست 
ــاید بتوان قتل چند نفر از  ــتقالل جویانۀ کریم خان را با موانع جدي روبرو کند. ش روند تصمیمات اس
دیوانساالران دوره صفویه در سال 1176 قمری یعنی تراب خان چگنی و میرزا عقیل دبیر و مستوفی 

12.  هادی هدایتی، تاریخ زندیه، ج1 )تهران: دانشگاه تهران، 1334(، ص147.
13. رضاقلی هدایت، روضه الصفای ناصری، ج9 )قم: حکمت، 1330(، ص17.
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ــرافیت و  ــت.14 گرچه خان زند به وجود برخي از این اش ــاط با این موضوع دانس ــان را در ارتب اصفه
دیوانساالران نیازمند بود اما نمي توانست به طور کامل خود را در اختیار آن ها قرار دهد. حتی عده ای 
از میان آن ها نتوانستند جایگاهی در مقامات باالی حکومتی به دست آورند.15 شاید بتوان تغییر لقب 
ــال 1179 لقب وکیل الدوله را که  ــز در همین زمینه مورد ارزیابی قرار داد. وی به س ــان را نی کریم خ
ــد، رها کرد و عنوان وکیل الرعایا را به خود اختصاص  ــانی از وکالت دولت صفویه محسوب می ش نش
ــاب پایتخت نیز به همین  ــت می کند که او در انتخ ــتر تقوی ــن رفتاری این گمان را بیش داد.16 چنی
ــت. به نظر مي رسد  ــتقل بوده اس اندازه در پی فاصله گرفتن از هویت صفویه و ایجاد یک هویت مس
ــت. هرچند کریم خان فرد متدین و  ــاله بروز و ظهور جدي تري داش در رویکردهاي مذهبي این مس

عالقه مند به علماي مذهبي معرفي شده است 
ــت. برنامه هایی که  ــوی دیگر او به اجرایی کردن برنامه های اجتماعی خود نیز اصرار داش از س
حداقل در بخش هایی با نگرش های مذهبی از تجانس الزم برخوردار نیستند. عالوه بر این، حضور 
ــدن چنین برنامه هایی عماًل  ــه دار در اصفهان خواه نا خواه امکان اجرایی ش ــنتی و ریش روحانیت س
ــن می کرد. وجود حوزه های علمیه در اصفهان که در دوران طوالنی مدت حکومت صفویه  غیر ممک
ــال های ناآرام پس از صفویه و مهاجرت تعدادی از علمای این شهر  ــکل گرفته بودند و به رغم س ش
ــاخص  به نقاط دیگر از جمله عتبات، هنوز از پویایی الزم برخوردار بوده و در این ایام چهره های ش
و با نفوذی نظیر آقامحمد بیدآبادی را در خود جای داده بودند،17 در عمل باعث محدویت های جدی 
ــبت به کریم خان از اصفهان دیدن کرده  ــد. اولیویه نیز که در فاصله کمی نس برای کریم خان می ش
ــاره می کند اما این نکته را هم یادآور می شود  ــت، هر چند به ویرانی های بازمانده از آن زمان اش اس
که در یکی از مدارس اصفهان تعدادی مدرس و طالب علوم دینی مشغول تحصیل هستند.18 شاید 
داستاني که نویسندۀ رستم التواریخ از نحوۀ مذاکرات خان زند با یکي از علماي اصفهان بیان مي کند 
هر چند ممکن است با واقعیات انطباق نداشته باشد اما مي تواند روشنگر تفاوت دو نگرش به برخي 
ــد.19 پری نیز در این زمینه می نویسد: »کریم خان در مورد جایگاه جدید خود  از مقوله هاي دیني باش

14. اعتمادالسلطنه، ص1165.
15. جان پری، »زندیان،« مجموعه تاریخ ایران کمبریج، ج7، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر )تهران: امیرکبیر، 1387(، ص130. 

16. دیوید مورگان،  ایران در قرون وسطی، ترجمۀ عباس مخبر )تهران: طرح نو، 1373(، ص213.
17. عبدالحسین نوایی، کریم خان زند )تهران: امیرکبیر، 1356/ 2536(، ص351.

18. گیوم آنتوان اولیویه، سفرنامه اولیویه، ترجمۀ محمدطاهر میرزا )تهران: موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، 1371(، ص115.
19. آصف، ص330-329.
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ــتند متوجه شدند که این رهبر ایلی  ــد... گروه هایی از علما که از عتبات بازگش جویای تایید علما نش
ــب تایید آن ها ندارد.«20 چنین تحلیلي ناقض این نکته نیست که شیراز نیز  جدید... عالقه ای به کس
ــد، اما روند رویدادهاي حضور و استقرار کریم خان در شیراز نشان داد که  تهی از علماي مذهبي باش
خان زند در این زمینه با مشکل و تقابل جدي مواجه نشد. به نظر می رسد کریم خان با حفظ عناوین 
ــا در جهت حفظ برتری  ــه و پرداخت مواجب به آن ه ــالم، صدر و امام جمع ــمی چون شیخ االس رس
سیاسی خود در مقابل طبقۀ علما اصرار داشته است، زیرا تنها برای روحانیان رسمی ذکر شده حقوق 
و مواجب حکومتی در نظر گرفت و از پرداخت هرگونه هزینه ای تحت عنوان وظیفه و مقرری طفره 
رفت.21  این اقدامات در جهت تضعیف قدرت و حوزه عملکرد علما و احیانًا جلوگیری از مداخله آن ها 
در امور حکومتی صورت می گرفت. این رفتار او به گونه ای بود که برخی نتیجه گرفته اند »وی مسائل 
ــال های پایانی حکومت صفویه که جایگاه  ــه با س مذهبی را جدی نمی گرفت.«22  این روند در مقایس
سلطنت در مقابل طبقه علما دچار تنزل شده بود و حیطۀ عملکرد و فعالیت علمای وقت بعضًا فراتر 
ــت که کریم خان ضمن حفظ  ــت و می توان اذعان داش ــی بود، به خوبی قابل درک اس از حوزه سیاس
ــه گرفتن از موقعیت پدیدآمده  ــا و چارچوب های مذهبی عماًل در پی برون رفت و فاصل ــت علم حرم
ــال های پایانی صفویه بود و به احتمال این مهم را با فاصله گرفتن از اصفهان عملی تر می دید. بر  س
ــمی انتصابی در شیراز شیخ االسالم  ــد: »بزرگترین مرجع روحانی رس همین مبنا حامد الگار می نویس
ــاس گفته پری،24 سمت  ــالفش در دوره صفویه محدودتر بود.«23 بر اس بود و وظایفش از وظایف اس

مالباشی نیز دیگر احیا نشد.
ــیراز بود، توجه به موقعیت  ــتقرار کریم خان در ش عامل دیگري که ظاهراً محرک مؤثري در اس
ــیراز  ــد در این زمان ش ــرایط تجاري منطقه بود. به نظر مي رس ــهر در پیوند با ش ــي این ش جغرافیای
بزرگ ترین و مهم ترین شهر در پهنۀ جنوبي ایران بود. در عین حال ارتباطات آن با مناطق مرکزي 
ــهولت انجام مي شد. مرکز ثقل مبادالت تجاري در جنوب کشور و  ــور نیز به نسبت با س و غربي کش
ــکل گرفته بود و به رغم مشکالت فزاینده در ایران،  ــهر و بصره ش به ویژه در بندر عباس تا بندر بوش

20. پری، ص129.
21. آصف، ص309.

22. پرویز رجبی، کریم خان زند و زمان او )تهران: ندا، 1383(، ص134.
23. حامد الگار، دین و دولت در عهد قاجار، ترجمۀ ابوالقاسم سری )تهران: توس، 1369(، ص64.

24. جان پری، کریم خان زند، ترجمۀ علی محمد ساکی )تهران: آسونه، 1368(، ص313.
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ــترده ای داشتند.25 حضور کمپاني هاي  ــواحل جنوبی استقرار گس کمپانی های اروپایی همچنان در س
ــادي بودند و خان زند نه تنها به امر تجارت عالقۀ جدی  ــي در این منطقه حائز تاثیرگذاري زی اروپای
ــده بود و تالش بي وقفه وي براي  ــت،26 بلکه به نقش فزایندۀ کمپانی های اروپایی نیز واقف ش داش
ــیدن به مبادالت تجاري در بوشهر و رسیدن به یک  ــازي تجارت خلیج فارس و رونق بخش فعال س
تعادل بازرگاني با نمایندگي هاي تجاري اروپایي در همین راستا قابل تحلیل است. نیبور در توصیف 
رونق تجاری جنوب ایران ضمن ارائه فهرست کاالهای وارداتی و صادراتی ایران از جنوب کشور به 

نقش محوری بوشهر به عنوان بندر شیراز تأکید می کند.27
ــیراز نیز عاملی تأثیرگذار بود. در هنگامۀ بحران ها و منازعات  ــتگي روحي کریم خان به ش دلبس
پر خطر بین خان زند و سایر مدعیان، به نظر مي رسد غالب کامیابي هاي او در شیراز و اطراف آن رخ 
داده است. گلستانه از هم پیمانی و دل سپردگی مردم و بزرگان و اعیان شیراز با کریم خان در دوره ای 
ــت.28 غلبه بر آزاد خان افغان در منطقۀ  ــدت توسط آزاد خان تهدید می شدند، سخن گفته اس که به ش
ــدن از عرصۀ درگیري هاست،  ــاس مي کرد در حال حذف ش ــت در موقعیتي که کریم خان احس خش
ــت خان زند را مجاب  ــن خان قاجار، مي توانس همچنین مقابله در برابر یورش هاي دوگانۀ محمدحس
ــازی و هم یاري دارد.29 در فارسنامۀ ناصری به حمایت  ــهر با او هم س کند که بخت و اقبال در این ش

برخي گروه هاي اطراف فارس در هنگامۀ تهاجم آزادخان اشاره شده است:
نواب وکیل... شیخ علي خان را روانه دشتستان داشت و از اهالي آن سامان استمداد نمود و میرزا علي بیگ 
خورموجي و ... رییس احمد تنگستاني با چهار هزار تفنگچي به حمایت نواب وکیل وارد صحراي خشت 
ــات و ملزومات تمام اردو را بي عوض  ــت مردانگي نموده و سیورس ــتم ساالن، ضابط خش ــدند و رس ش

متحمل شد و علي قلي خان کازروني در صحراي خشت به اردوي نواب وکیل ملحق گردید.30
ــینه ای که با خود به همراه داشت و با اتکا بر موقعیت جغرافیایی، از لحاظ  ــیراز با توجه به پیش ش
ــازه ها و بنیان هاي شهري نیز از ظرفیت مناسبی برای ارتقاء به جایگاه پایتختی برخوردار بود و با  س

25. ر. واداال، خلیج فارس در عهد استعمار، ترجمۀ شفیع جوادی )تهران: کتاب سحاب، 1364(، ص68؛ امین، منافع انگلیسی ها 
در خلیج فارس، ترجمۀ علی میرسعید قاضی )تهران: ارژنگ، 1367(، ص114 و 160.

26. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمۀ احمد تدین )تهران: رسا، 1377(، ص144.
27. کارستن نیبور، سفرنامه کارستن نیبور، 1765، ترجمۀ پرویز رجبی )تهران: توکا، 1354(، ص36 و 39.

28. محمدامین گلستانه، مجمل التواریخ بعد نادریه، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی )تهران: ابن سینا، 1344(، ص315.
29. حسن بن حسن فسایی، فارسنامه، ج1، به تصحیح منصور رستگار فسایی )تهران: امیرکبیر، 1367(، ص598؛ سرجان ملکم، 

تاریخ کامل ایران، ترجمۀ میرزا اسماعیل حیرت )تهران: دنیای کتاب، 1382(، ص520 و 524.
30. فسایی، ج1، ص595.
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ــاب آن به پایتختی، به جای اصفهان، تمهیدات قابل تأملی  ــه به عوامل فوق کریم خان در انتخ توج
را اندیشیده بود.

ویژگي پایتخت در پیوند با نگرش سنتي 
فارغ از این که چرا کریم خان شیراز را به عنوان دارالملک و یا مرکز حکومت برگزید، به نظر می رسد 
ــهری پایتخت خود را بر یک الگو و چارچوب خاص طراحی کرد. ظاهراً این الگو مبتني  پایه های ش
ــالمی بود. وجه بارز چنین نگرشی پذیرش این نکته است که  ــنتي حکومت ایرانیـ  اس بر نگرش س
ــیه اي تنها مجري این  ــي خواهد بود و عناصر حاش ــاختار سیاس مرکز صدور تمامي فرامین رأس س
ــتورات هستند. این روند در خصوص نحوۀ صعود و افول پایتخت هم قابل تطبیق است. به بیان  دس
دیگر فراز و فرود یک پایتخت نیز ارتباط مستقیمي با شکل و میزان قدرت شاه دارد. بر همین مبنا 
ــاه به پایتخت در دوره هاي مختلف تاریخ ایران از یک الگوي به نسبت  ــتر موارد نوع توجه ش در بیش
ــخص پیروي مي کرد که این الگو برگرفته از مجموعه اي از داشته هاي سنتي داخلي بود. با این  مش
ــنتي در ارتباط با تصمیمات و الگوي اجرایي خان زند مورد بررسي  ــاختار س پیش فرض، قالب این س

قرار می گیرد.

تمرکزگرایي
ــتر توأم با شیوۀ خودکامگي در حکومت هستند، توزیع قدرت فاقد  ــاختارهاي تمرکزگرا که بیش در س
مفهوم است. بنابراین پایتخت به عنوان محل استقرار شاه یا سلطان کانون تمامي جلوه هاي اعمال 
قدرت است. شاه نماد اصلي اقتدار به گونه اي رفتار مي کند که مناطق پیراموني به محوریت اقتدار او 
ــان دادن این جنبۀ کانوني باید تمرکز در تمامي زمینه ها در مرکز حکومتي  ــند. براي نش معترف باش
بروز و ظهور یابد. نهادهاي مرتبط با قدرت که تمامي ساختار دیوانساالري را شامل مي شوند، نقطه 
ــت افزار  ــتقر مي کنند. در بُعد نظامي نیز نیروي اصلي که دس ــود را در مرکز حکومتي مس ــز خ تمرک
ــود. عالوه بر این مرکز حکومت  ــاه است، بایستی در پایتخت مستقر ش ــتقیم ش اعمال حاکمیت مس
ــد. مؤدیان اصلي مالیاتي از  ــرمایه باش باید محل گردآوري و ذخیره و به احتمال باز توزیع ثروت و س
ــوي پایتخت سرازیر مي شود و مرکز حکومت  ــوند و عواید و درآمد ها به س مرکز حکومت اعزام مي ش
ــار ثروت و اندوخته هاي مالي باشد. از این رو سایر مراکز شهري و پیراموني باید  ــتي منبع سرش بایس
ــند. بر همین اساس است که قاضی احمد غفاری کاشانی می نویسد: »ایران  ــته باش به پایتخت وابس



اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری ـ اجرایی کریم خان زند  / 127

ــد اما هیچ شهری از شهرستان های آن به آبادی شیراز نرسید.«31  ــیار آباد ش در روزگار کریم خان بس
ــاه باید نماد تمرکز و تثبیت و تداوم قدرت سیاسي باشد  ــتقرار ش بنابراین پایتخت به عنوان محل اس
ــه دیگر مدعیان به تابعیت این  ــال قدرت از مرکز به نقاط دیگر به گونه اي رقم بخورد ک ــوع اعم و ن
ــتقیم تحت تأثیر فرامین صدور یافته از مرکز  ــوند و به صورت مس ــيـ  نظامي معترف ش مرکز سیاس
ــند. با این توصیف به نظر مي رسد مباني رفتاري کریم خان در شیراز تا حد زیادي با این  حکومت باش
الگو تطابق دارد. هر چند که منابع این دوره از کاربرد عنوان دارالسلطنه براي شیراز پرهیز داشتند و 
خود کریم خان هم از شاه نامیدن خویش ابا داشت، اما عنوان دارالملک براي شیراز همان مختصات 

پایتخت را نشان مي دهد و کاربرد وکیل براي کریم خان چیزي از اقتدار سلطنتي او نمي کاست.
ــیراز انطباق آن را با تفکرات  ــکل ظاهري اصطالحات، مابقي تحرکات خان زند در ش فارغ از ش
ــاالري و تشکیالت نظامي گري بخش  ــلطنتي نشان مي دهد. ایجاد ساز و کار دیوانس تمرکزگراي س
مهمي از این تمرکزگرایي را نشان می دهد. عالوه بر این، حضور تمامي عناصر خویشاوند و مؤثر در 
قدرت بخشي کریم خان در مرکز حکومت، جلوۀ دیگري از این مرکزیت بود. بسیاري از نهادهایي که 
ــاوندان و نزدیکان کریم خان قرار داشتند؛ جز معدودي  ــئول اعمال قدرت بودند، در اختیار خویش مس
از مناصب اداري که به احتمال متکي بر تجربیات دیواني قبلي بود، نام خاندان ایلیاتي زند را باید در 
ــلط ایل  ــتجو کرد. در حقیقت جلوۀ مهم دیگري از اعمال قدرت در مرکز تس رأس مابقی آن ها جس

غالب بر نهادهاي اجرایي بود.

بهسازي ساختار شهري و رونق اقتصادي مبتنی بر الگوی سنتی 
شکل پذیري شیراز به عنوان پایتخت کریم خان نه تنها با الگوي تمرکزگراي او در تناسب است بلکه 
اقتدار و عظمت خان زند را به نقاط پیراموني منعکس می کند. آنچه که سنت حکومت هاي تاریخي 
ایران بود، بازسازي و احیاي ساختار و شکل دهي مناسب و برجسته به تمامي سازه هاي پایتخت بود 
ــایر مناطق شهري به رخ بکشد. چون  ــه با س تا جلوۀ این پیکره بندي ابهت و جالل خود را در مقایس
ــي بود و مي بایست طراحي و شکوه آن به  ــم انداز قدرت حکومت سیاس ــوکت و چش پایتخت نماد ش
ــهرت و آوازۀ آن روحیات سایر  ــمان هر بیننده اي را خیره کند بلکه ش ــد که نه تنها چش اندازه اي باش

مناطق را تحت تاثیر خود قرار دهد. پري در خصوص اهمیت پایتخت مي نویسد:
ــته از موضوع  ــاخته اند ارزیابي مي کنند. گذش ــزرگ را معمواًل از روي بناهایي که برپا س ــان ب فرمانروای

31. قاضی احمد غفاری کاشانی، ذیل تاریخ نگارستان، به تصحیح مرتضی مدرسی کاشانی )تهران: حافظ، 1404ق(، ص430.
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ــهري به عنوان پایتخت مي باشد که  ــاهي انتخاب و تزیین ش ــر سلسله پادش ــین اولین وظیفه س جانش
ــالح رواني براي تالش در جلب و تداوم  ــتراتژیک و اداري را دارد بلکه س نه تنها صورت یک پایگاه اس
ــهر بزرگ و موفق و زیبا، قدرتي نمایان بر  ــد، زیرا مادر ش ــتیباني عمومي و حیثیت ملي آن ها مي باش پش

وجود حکومتي نیکخواه و نیرومند است.32
ــاختار پایتخت، الزامًا بایستي فرم و چارچوب  ــازي س در کنار توجه به رعایت این اصول در بهس
ظاهري شهر غلبۀ جدي بر شهرت و شوکت پایتخت پیشین داشته باشد، چون پایتخت بازتاب غناي 
ــترین هزینه هاي مالي صرف  ــیدن به این مقصود به نظر مي رسد بیش ــله است. در راه رس یک سلس
ــهرهایي که شکل پیراموني داشتند، یا در  ــعۀ مرکز حکومت مي شد و دیگر ش ــازي و توس احیا، بازس
ــازي و یا  محرومیت کامل بودند و یا این که با حداقل توجه مواجه بودند و تالش وافري براي بازس
گسترش آن ها صورت نمي گرفت. توصیف سیاح اروپایي از کازرون شاید تأیید کنندۀ این نظر باشد. 
او نوشته است: »شهر کازرون به طوري که از بقایاي آن مي توان دریافت سابقًا شهر معمور و بزرگي 
بوده است به نحوي که از نظر وسعت کمي کوچک تر از شیراز بوده... در حال حاضر در این شهر جز 

یک مسجد و خانه حاکم و باغ هاي آن چیز مهمي دیده نمي شود.«33
ــکني از دیگر شاخصه هاي مهم پایتخت هاي  ــنتي و پرهیز از هر گونه ساختار ش رعایت الگوي س
ــالميـ  ایراني از مالحظات جدي شاهان پایتخت نشین بود.  ــۀ اس ــله اي ایران بود. اجراي نقش سلس
وجود ارگ حکومتي، مسجد و بازار در قسمت کانوني شهر که هر یک جایگاه یکی از عناصر متشکلۀ 
اجتماع شهری یعنی علما، عمال دیوانی و بازاریان به شمار می آمد،34 از الزامات شهرهای سنتی بود. 
ــاختار پایتخت مورد توجه قرار گرفت. جایگاه   این الگو در دورۀ کریم خان به عنوان یک اصل در س
مسجد وکیل و توصیفی که از آن در منابع و سفرنامه های35 آن دوره و دورۀ قاجاریه ارائه شده است، 
ــی امروزی آن، به خوبی نشان می دهد که کریم خان در طرح کلیدی پایتخت همچنان  و حتی بررس
ــالمی پای بند است. در کنار این الزامات سنتي، رعایت اصول دفاعي  ــی شهر اس به این عنصر اساس
ــوب مي شد. با این  ــي محس ــاخت خندق و دیوار و برج و بارو نیز در زمرۀ اولویت هاي اساس نظیر س
توضیح مختصر مي توان در الگوي اجرایي کریم خان به لحاظ کارکردهاي ظاهري شیراز متمرکز شد 
و دریافت که خان زند تقریبًا و متناسب با این شیوه و بدون رویکردي تحول گرا به ترمیم و بازسازي 

32. پری، کریم خان زند، ص381.
33. نیبور، ص75.

34. احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران )تهران: زمینه، 1359(، ص123.
35. ویلیام فرانکلین، مشاهدات سفر از بنگال به ایران، ترجمه محسن جاویدان )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1358(، ص 19.
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بافت قدیمي شیراز و تبدیل آن به یک شهر محوري و با نام و نشان مبادرت ورزیده است.36
هزینۀ گزافي که حاصل تمرکز ثروت در شیراز بود، در جهت کارهاي عمراني پایتخت صرف شد. 
ــاخت دیوار و خندق و عمارت هاي حکومتي گردید.  البته بخش قابل توجهي از این هزینه صرف س
ــد: »بعد از آنکه فرامین مطاعه به مضمون مشحون مشروح  ــا در این زمینه مي نویس مولف گیتي گش
ــر یک به طریق فرموده صنعت کاران  ــات بخش متصدیان امور دیواني هر مملکت گردید و ه مباه
ــرانجام و روانه دربار مالیک مقام نمودند.«37 تالش کریم خان  الکاي خود را جمع آورده، مایحتاج س
ــان دهندۀ اهتمام او به غلبه و برتري این  ــیراز نش ــازه هاي حکومتي ش در افزایش تجمل و زینت س
ــینیان بود. نامی اصفهانی در جاي دیگري مي نویسد: »به معماري  ــازه ها بر سایر ساخته هاي پیش س
همت بلند و طراحي رأي ارجمند چنان حصاري استوار و اساسي عرش وقار برپا شد که اساس قصر 
کسري در زیر سایه اش و طاق خورنق فروتر از پایه اش بود... از سالطین گذشته و خاقان هاي آینده 

چنین سازه هایي را نساخته و نخواهند ساخت.«38
ــمت هاي دیگر آن غافل نبود؛  ــازي و توجه به تجمل پایتخت، از قس کریم خان هم زمان با بازس
بازار و مسجد جامع نیز براي تکمیل جلوه هاي شیراز به بهترین شکل ساخته شدند.39 توصیف منابع 
ــیراز انجام داد، در پي آن بود  ــان می دهد که کریم خان با تالش هایي که در ش این دوره به خوبي نش
تا با افزون ساختن انواع عمارات خوش رنگ و لعاب و احداث باغات متعدد و همچنین طرح چهارباغ 
و بازار و مسجد، عماًل موقعیت و اهمیت شهري شیراز را از اصفهان نیز عبور داده و آن را به محل 
ــازه ها و ساختار  اعتنا و تمرکز داخلي و خارجي تبدیل نماید.40 در کنار تکاپویي که در جهت ارتقاء س
شهري شیراز توسط کریم خان صورت گرفت، تبدیل کردن این شهر به قطب اقتصادي و تجاري نیز 
از دیگر راهکارهاي جدي او براي شاخص نمودن مرکز حکومت بود.41 توجه جدي به بازار و احداث 
کاروانسراها و مستقرگاه هاي کاروانیان و رویارویي جدي با هرگونه ناامني در کنار برخورد با خاطیان 

اقتصادي نشان دهندۀ اهتمام او براي ترقي بخشیدن به موقعیت اقتصادي شیراز بود.42

36. غفاری کاشانی، ذیل تاریخ نگارستان، ص430.
37. نامی اصفهانی، ص156.
38 . همان، ص158 ـ 157.

39 . محمد کالنتر، روزنامه میرزا محمد کالنتر فارس، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی )تهران: طهوری، 1362(، ص64.
40 . فرانکلین، ص19.
41 . فوران، ص139.

42 . فرانکلین، ص45.
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جابجایي جمعیت و تاثیر آن بر رونق پایتخت
از دیگر شاخصه هاي مهم که مي توانست پایتخت را بر دیگر شهرها برتر نشان دهد، فزوني جمعیت 
ــق حیات اقتصادي و  ــتي براي رون ــان دهندۀ آرامش فضاي مطلوب زیس ــود. تعداد جمعیت نش آن ب
اجتماعي بود.43 با این توصیف باید اذعان کرد که وجود فضاي مناسب در پایتخت و تجمع ثروت در 
آن به اضافه سازه هاي رفاهي مطلوب و همچنین رونق داد و ستد در زمرۀ عواملي بودند که مي توانستند 
شکوه فضاي شهري مرکز حکومت را به رخ بکشند. بر این اساس کریم خان زند در کنار تالش هاي 
ــیراز انجام داد از این سیاست بنیادي نیز به دور نبود. او  ــهري ش بي وقفه اي که براي ارتقا موقعیت ش
ــعه همه جانبه شهر شیراز که نماد حکومتش محسوب مي شد، سیاست تمرکز جمعیتي در  براي توس
آنجا را لحاظ کرد. ایجاد جاذبه هاي الزم به منظور جلب توجه گروه هاي مختلف به استقرار در شیراز 
ــتا قابل تفسیر است. کوچ هاي قبیله اي  به همراه کوچ اجباري برخي از عناصر قبیله اي در همین راس
ــتقرار بخش هایي از این توده هاي جمعیتي در  هرچند با اهداف چندگانه اي صورت مي گرفت اما اس
ــندۀ گیتي گشا  ــت منافع چندگانه آن را نصیب کریم خان کند.44 نویس پایتخت و اطراف آن مي توانس
ــلک ملتزمان رکاب  ــیاري از ایالت کوه کیلویه را در س ــت کریم خان توجه دارد: »بس به این سیاس

فلک فرساي انتظام داده خانواري ایشان را مامور به حرکت به صوب فارس نمود.«45
ــیراز را رقم زد، فرآیند اجرایي دیگری نیز لحاظ شد.  ــد جمعیتي ش عالوه بر انتقال قبایل که رش
ــیراز با  ــهري به خصوص ش تالش هاي تبلیغي و اجرایي به منظور بازگرداندن مهاجران به مناطق ش
جدیت پي گیري شد. بسیاري از عناصر شهري که در ایام فترت و بحران هاي داخلي مناطق شهري 
ــتقرار در شیراز و  ــدند که آن ها را به جهت اس ــویق هاي کریم خان مواجه ش را ترک کرده بودند با تش
سایر نقاط شهري فراخوان داده بود. این تکاپوها به طور ویژه در خصوص عناصر ارمني با حساسیت 
ــد: »او از ارمني هاي جلفا و شهرهاي دیگر که  ــد. نیبور در این زمینه مي نویس ــتري پي گیري ش بیش
ــتان تا ونیز پراکنده اند، دعوت مي کند که دوباره به میهن باز گردند و به ارمني هاي فقیري  از هندوس
ــودگي راه  ــند کمک مالي مي کند تا آن ها بتوانند به آس که با افراد خانواده خود به مرز ایران مي رس
ــز به برنامه هاي کریم خان در جهت  ــیراز را پیش بگیرند.«46 در گزارش کارملیت ها نی اصفهان و ش

43 . اکارت اهلرس،  ایران ـ شهر ـ روستا ـ عشایر، ترجمۀ عباس سعیدی )تهران: منشی، 1380(، ص202.
44 . گلستانه، ص342. غفاری کاشانی، گلشن مراد، ص261.

45 . نامی اصفهانی، ص139.
46. نیبور، ص79.
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ــهري اشاره شده است.47 شیوۀ  ــتقرار آن ها در مناطق ش ــت فراریان به ایران و به خصوص اس بازگش
ــهر دنبال کرد، استقرار بسیاري از سپاهیانش در شیراز  دیگري که خان زند براي افزایش جمعیت ش
بود. ایجاد خانه و تشویق گروه هاي سپاهي خود به تشکیل خانواده در زمرۀ سیاست هاي تکمیلي او 
ــایی نیز دربارۀ سیاست خان زند در استقرار سپاهیان در داخل  ــوب مي شد.48 فس در این زمینه محس
شهر این گونه اشاره دارد: »نواب وکیل بعد از آرمیدن مملکت چهل و پنج هزار نفر لشکري در شیراز 
ــانید... ایالت الوار و لک چندین هزار خانه در شیراز به اسم خانه  ــته، مواجب و جیره مي رس نگاه داش

شهري داشتند.«49 
ــد تا جمعیت این شهر  ــیراز باعث ش ــت کریم خان در جهت جذب گروه هاي مختلف به ش سیاس
ــتقر در اصفهان  ــه عنوان مرکز حکومت نه تنها افزایش یابد بلکه چنان می نماید که از جمعیت مس ب
ــت دیدگاه کریم خان را تأمین کند. برآورد  ــي بود که مي توانس ــي گرفت و این همان نگرش نیز پیش
جمعیتي شیراز در این زمان حدود 40 تا 50 هزار نفر است در حالي که برای اصفهان حدود 20 هزار 
ــت و نمي تواند دقت الزم را داشته باشد، اما تفاوت  ــده است.50 هر چند این آمار متأخر اس نفر ذکر ش
عددي ساکنان دو شهر را آشکار مي سازد. از نظر جلوه های تمدنی نیز می توان شیراز را در آن زمان 
ــاخت و سازهای شهری و گسترش شهر شیراز در این دوره چنان وسیع  ــه کرد؛ س با اصفهان مقایس
بود که هنوز هم بافت هستۀ مرکزی و تاریخی شیراز گواه این مدعا است و به رغم ساخت وسازهای 
ــیراز در عهد زندیه، اصفهان متکی به همان ساخت وسازهای عصر صفوی بود، روندی که  ــیار ش بس

بیش و کم در دورۀ قاجاریه نیز دنبال شد.

استقرار نخبگان در پایتخت
ــالوده هاي اقتصادي و اجتماعي مرکز حکومت را  ــاخصه هاي پایتخت که مي تواند ش یکي دیگر از ش
ــتقرار این عناصر از خصلتي دوگانه  ــت. نحوۀ اس ــد دهد، میزان حضور نخبگان و فعالیت آنها اس رش
برخوردار بود: یا به صورت خودخواسته مقیم پایتخت مي شدند یا به دالیل متعدد و به صورت ناخواسته 
به مرکز حکومت انتقال مي یافتند. بسیاري از این نخبگان که مرکب بودند از سران ایالت و عشایر، 
ــت از جنبه هاي مختلف تکاپوهاي  ــداران بزرگ و حکام محلي، پس از حضور در پایتخ ــي زمین برخ

47. گزارش کارملیت ها در دوره افشاریه و زندیه، ترجمۀ معصومه ارباب )تهران: نی، 1381(، ص105.
48. آصف، ص339.

49. فسایی، ج1، ص615.
50. جرج. ن. کرزن، ایران و قضیه ایران، ج2، ترجمۀ ع. وحید مازندرانی )تهران: علمی و فرهنگی، 1373(، ص116.
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ــاختند. حضور این عناصر الجرم تجمع سرمایه آن ها را در پي داشت  ــهر را افزون مي س اقتصادي ش
که این سرمایه در بخش هاي زیر ساختي و یا تجملي و یا مصرفي به کار گرفته مي شد. در هر صورت 
ــت و زمینه ساز مشاغل  ــهر به تحرک وا مي داش تداوم این روند چرخۀ فعالیت هاي اقتصادي را در ش
مختلف براي گروه هاي ساکن در شهر بود.51 با این رویکرد حضور و استقرار نخبگان صاحب قدرت 
و ثروت در پایتخت از وجوه مختلف پویایي و رونق را در پي داشت. به نظر مي رسد کریم خان به خوبي 
ــت، زیرا شیوه هاي اجرایي او در شیراز موید رفتار هوشمندانه در این  ــده آگاه بوده اس از الگوي یاد ش
خصوص است. همان گونه که سیاست جابجایي جمعیت ایالت و عشایر از دو جهت منافع او را تأمین 
ــتر این نخبگان نیز در اشکال گوناگون سودمندي هایي را  ــتقرار بیش مي کرد تالش وي در جهت اس

در پي داشت.
ــه بعضًا تحت عنوان  ــران ایالت، حکام محلي، و فرزندان این حکام ک ــیاري از س جابجایي بس
گروگان نیز صورت مي گرفت عالوه بر این که امنیت رواني براي کریم خان در پي داشت و تابعان و 
وابستگان گروگان البد مالیات خود را به صورت منظم پرداخت کرده و از هرگونه طغیان و سرکشي 
پرهیز داشتند. حضور این افراد که همراه با انتقال ثروت هنگفت و تعدادي جمعیت حاشیه اي بود به 
برنامه ها و اهداف کریم خان کمک مي کرد. این رویه زماني بیشتر مشهود بود که اغماض و گذشت 
ــود. از آن جمله آزادي عمل  ــته لحاظ ش ــبي براي این مهاجران ناخواس کریم خان و ایجاد آزادي نس
آقا محمد خان در شیراز است که کریم خان در مواردي او را طرف مشورت قرار مي داد.52 عالوه بر خان 
قاجار و تعداد قابل توجهي از خانواده او، می توان به افراد دیگري مانند آزاد خان افغان و فتحعلي خان 
افشار که در زمرۀ دشمنان سرسخت کریم خان بودند نیز اشاره کرد. انتقال برخي از سران و فرزندان 
ایالت بزرگ به پایتخت نیز در همین راستا قابل ارزیابي است. پس از حملۀ کریم خان به بني کعب، 
شیخ سلمان رئیس قبیله الجرم فرزندش را با هدایاي بسیار به شیراز فرستاد.53 حاکم بهبهان نیز که 
ــده بود به همراه خانواده اش به شیراز منتقل شد.54 فارسنامه  ــلیم ش ــخت تس پس از یک مقاومت س
ناصري شیوۀ این انتقال را توضیح داده است: »نواب وکیل... میرزا علي رضا طباطبایي قنواتي را که 
ــته، او را با عیال از بهبهان کوچانده با اردوي  ــامان )بهبهان( بود معزول داش پدر بر پدر والي آن س

51. اهلرس، ص210.
52. عبداهلل مستوفی، شرح زندگانی من، ج1 )تهران: زوار، 1371(، ص5.

53. نامی اصفهانی، ص139.
54. آصف، ص337.
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خود وارد شیراز ساخت.«55
ــته به خود نیز بي تفاوت نبود  ــبت به نخبگان وابس ــت، کریم خان نس به موازات تداوم این سیاس
ــاه عباس  ــویق می کرد. حتي همانند ش و آن ها را به منظور فعالیت و تحرک در کارهاي اقتصادي تش
ــانی این زمینه  ــن غفاری کاش ــت. ابوالحس ــن افراد را به احداث عمارت هاي حکومتي وا مي داش ای

می نویسد:
ــهریار کامکار گردید، مقرر شد که در  ــریف و خطۀ ارم توصیف محل توقف دایمي ش چون آن والیت ش
آنجا امراي ایل جلیل زند مثل نواب اعتضادالدوله محمد صادق خان، سردار نامدار شیخ علي خان و صاحب 
وقار نظرعلي خان هر کدام ارگ جداگانه اي از براي خود سازند و از امنا و اعیان دربار سلطنت ابد پیوند 

نیز هر یک ساکنین مرغوب از براي نشیمن خود طرح اندازند.56
ــتقرار اشرافیت پایتخت نشین به منظور رونق بخشیدن به  ــد خان زند در ایجاد و اس به نظر مي رس
فضاي عمومي پایتخت به توفیق مناسبي دست یافته باشد. تجمع ثروت در شیراز از دالیل بارز این 
موفقیت محسوب مي شد. به احتمال نماد این رونق و افزوني را بایستي در گفتار میرزا محمد کالنتر 
ــیراز صاحب  ــتقرار کریم خان در ش ــتجو کرد که پس از فقر و فالکت ایام فترت، هم زمان با اس جس
چنان مکنتي شد که خود نوشت: »در آن اوقات از دولت خاقان وکیل بزرگي ها به عنایت خدا کردم 
و امالک بسیار خریدم.« سپس به تمامي روستاها و مزارع اطراف شیراز اشاره دارد که در این مدت 

موفق به خرید آن ها شده است.57 

نتیجه گیری
کریم خان زند هر چند مدت کوتاهی حکومت کرد اما در همین مدت تالش کرد تا الگوی حکومتی 
ــکار کند. گرچه وی عنوان شاه برای خود  ــله ای مستقل، آش او در چارچوب های یک حکومت سلس
ــت، نمی توانست او  ــندی هم داش انتخاب نکرد اما ایجاد این فاصله از نام و عنوان که جنبه عوام پس
ــینیان با  ــله های ایران متمایز و متفاوت کند. او همانند پیش را از همخوانی حکومتش با دیگر سلس
ــتوانۀ ایلیاتی خود، قدرت سیاسی را قبضه و  ــخصی و همچنین به پش اتکا بر قدرت فکری و توان ش
ــی  همانند آن ها یک مرکز حکومتی برای خود انتخاب کرد.  این مرکز هم برای او جنبه هویت بخش

55. فسایی، ج1، ص598.
56. غفار کاشانی، گلشن مراد، ص282.

57. کالنتر، ص66.
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داشت و هم مبتنی بر مجموعه ای از علل و عوامل، مورد انتخابش قرار گرفت. تعلق خاطر خان زند 
به مسائل تجاری، به رغم ریشۀ ایلیاتی نقش به سزایی در این گزینش داشت. شیراز جایگاه محوری 
ــواهد و قراین مبنی بر ثقل امور تجاری در منطقه جنوب نیز  ــت، وجود ش در پهنه جنوبی ایران داش
ــالوه بر این، ویژگی های  ــت. ع ــهر برای پایتختی کریم خان داش اهمیت محوری در انتخاب این ش
ــینه تاریخی و ظرفیت های شهری آن و مهم تر از همه جنبه های روحی و روانی  ــیراز، پیش طبیعی ش
ــر مهاجمان یعنی  ــرایط در براب ــیار مهم جلوه بود. او در بدترین ش ــه برای کریم خان بس ــن منطق ای
ــی از جامعۀ ایلیاتی و شهری منطقه  ــن خان قاجار نه تنها از حمایت بخش آزادخان افغان و محمد حس
ــت.  ــیراز نیز او را از صدمات تهاجم خان قاجار مصون نگه داش ــد، بلکه برج و باروی ش برخوردار ش
ــت  ــیراز را برای کریم خان فراهم کرد، باید اذعان داش در کنار این عوامل مهم که زمینۀ پایتختی ش
ــیراز انجام داد  ــالش قابل توجهی را برای رونق و حیات ظاهری و اقتصادیـ  اجتماعی ش ــه او ت ک
ــنتی ایرانی ـ اسالمی نبود. الگوی او همچنان مبتنی بر  ــش ها فارغ از چارچوب های س و در این کوش
جایگاه کلیدی ارگ، بازار و مسجد به عنوان سه نقطه کلیدی پایتخت و نماد اقتدار حکومتی، پویایی 
ــیراز همان سه اثر  ــهری ش ــکوه ترین جلوه های ش اقتصادی و دین داری بود. به همین دلیل نیز با ش

بازمانده کریم خان محسوب می شد.
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