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عبداهلل متولی
چكیده

 مهمترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری هر،  اقتصادی و گاه فرهنگی و اجتماعی، اداری،پایتخت به عنوان مرکز سیاسی
 هر سلسلۀ حکومتی جایی را بنا به عواملی به عنوان پایتخت انتخاب میکند و حتی جابهجایی پایتخت.حکومت به شمار میرود
 عظمت و، از آنجا که پایتخت میتواند نشاندهندۀ شأن.در سرزمینی چون ایران همواره از مسائل مهم به شمار میآمده است
 مکانگزینی آن باید براساس الگویی تعریفشده انجام شود و بازسازی و یا ایجاد سازههای جدید در آن مورد،اقتدار حکومتی باشد
 اقتصادی و آرایههای تزئینی برتری محسوس خود را در انظار داخلی و عرصههای، تا جایی که از جنبههای دفاعی،توجه قرار گیرد
 بهنظر میرسد کریمخان زند در انتخاب شیراز به عنوان پایتخت از یک طرف دالیل خاصی را مدنظر داشت.برونمرزی آشکار کند
 این مقاله میکوشد بر اساس روش تحلیلی.و از طرف دیگر با رویکردی خاص در رونق و ارتقاء جایگاه شهری شیراز تالش کرد
 چرا شیراز توسط خان زند به عنوان:در پژوهشی تاریخی عوامل مؤثر در انتخاب شیراز به پایتختی را با طرح این مسأله بررسی کند
 بهسازي،پایتخت انتخاب شد و در این انتخاب چه الگویی مورد توجه بود؟ دستاوردهای تحقیق نشان میدهد که تمركزگرايي
 جزو عوامل تأثیرگذار در این روند بودند، پیشینۀ تاریخی و اهمیت شیراز،ساختار شهري و رونق اقتصادي مبتنی بر الگوی سنتی
.که البته با انتخاب شهر به پایتختی پیامدهایی چون جابجايي جمعيت و تاثير آن بر رونق پايتخت را در پی داشت
. الگوی شهری، شیراز، ساختار شهری، کریمخانزند، پایتخت:واژگان کلیدی

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 ( 1209ـ 1163ق) از دورههای ناپایدار سیاسی در تاریخ ایران است .با این حال در مقطع
کوتاهی از حکومت کریمخان زند ،ثبات نس��بی در بخش وس��یعی از ایران پدید آمد .این آرامش که
پس از یک مرحله آش��وب و پریش��انی حاصل از مرگ نادرشاه ش��کل گرفت ،برای کشور غنیمتی
محسوب میشد تا بخشی از ویرانیها و خرابیهای ناشی از جنگهای داخلی ترمیم شود و جریان
امور سیاسی و اجتماعی به روال عادی خود بازگردد .کریمخان زند که برآمده از دل جنگهای پس
از قتل نادر بود توانس��ت خود را تا س��طح یک مدعی رده باال ارتقا دهد .در یک چش��مانداز کلی دو
گروه (قش��ر) متمایز از مدعیان قدرت با س��طح تأثیرگذاری تقریب ًا مشخص در این دوره عبارتند از:
گروه نخست قدرتطلبان که بیشتر سران ایلی و قبیلهای بودند و پیش از این در سایۀ قدرت مطلق
نادر چندان مجالی برای بروز و ظهور نداش��تند .گروه دوم که س��طح تأثیرگذاری آنها از وس��عت و
دامنۀ کمتری برخوردار بود ،بیش��تر حکام و عناصر محلی و یا شهری را تشکیل میدادند .این گروه
در منازعات داخلی ظرفیت و توان الزم برای رس��یدن به قدرت کش��وری را نداشتند ،اما مطالبات و
ادعاهای آنان در همان محدوده خود میتوانس��ت برای گروه نخس��ت چالش برانگیز و در مواقعی
تعیین کننده باش��د .در نهایت آنچه که فضای کلی را رقم میزد نوع عملکرد چهرههایی بود که با
اتکا بر توان و نیروی قبیلهای و قومی خود و برخی ویژگیهای ش��خصیتی توانس��تند جایگاهشان را
در میان قشر برتر قدرتطلبان تثبیت کنند.
پس از مرگ نادر در سال  1160قمری ،نزدیک به دو دهه ماهیت درونی تحوالت جامعه ایران
را کش��مکشهای فزاینده این دو گروه قدرتطلب ش��کل میداد .چهرههایی مانند آزادخان افغان،
محمدحس��نخان قاجار ،علیمردانخان بختیاری و در نهایت کریمخان زند بازیگران نهایی فضای
سیاس��ی ـ نظام��ی بودند .پیامد منازعات متع��دد این رقبا برای گروههای مختل��ف اجتماعی اعم از
روس��تایی و شهری بس��یار ناگوار بود ،بهخصوص که هزینه لشکرکش��یهای متعدد این مدعیان از
مصادره پیاپی شهرها و روستاها حاصل میشد .سرانجام در اواخر دهۀ دوم درگیریها ،کریمخان در
سایۀ حمایتهای بخشی از گروههای ایلی و در مواقعی بدنۀ شهری بهخصوص در اصفهان و شیراز
توانست برتری خود را مسجل کند و عم ً
ال شکلگیری یک سلسلۀ جدید حکومتی را به جامعۀ ایران
نوید دهد .اگرچه س��الهای آغازین حرکت کریمخان که زیر س��ایه حضور اسماعیل سوم ـ یکی از
بازماندگان نمادین صفویه ـ به جامعه معرفی ش��د و عم ً
ال تا مدتی پس از استقرار قدرت کریمخان،
این عنوان همچنان بر سر کریمخان سنگینی میکرد ،اما خان زند با همه جلوههای مردمنمایی ،از
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خلق یک هویت مستقل با الگویی متفاوت از الگوهای قبلی به دور نبود و همانند ساختار کلی جامعه
س��لطنتی ـایلیاتی جامعه ایران او نیز در پی بنیان نهادن سلس��لهای با ویژگیهای خاص خود بود.
به همین دلیل سعی کرد هم از برخی میراثهای بازمانده از دورۀ صفویه فاصله بگیرد و هم برخی
نمادهای مشخصی که یک هویت سلسلهای مستقل را نشان میداد ،برای خود تدارک ببیند.
یکی از وجوه بارز هویتیابی که در سلس��لههای قبلی هم به عنوان یک اصل تمایزبخش تلقی
میشد ،انتخاب یک پایتخت جدید و ارتقاء موقعیت آن در شأن یک حکومت ملی با چشماندازهایی
از س��ازههای ش��هری بود که بدیل دیگری در آن زمان نداشته باش��د و کریمخان در صدد برآمد تا
پایتخ��ت خ��ود را در این مقام قرار دهد .برای وصول به این مه��م باید نوع انتخاب با الگوی ذهنی
حکومت همخوانی داشته و تأمینکنندۀ آمال موردنظر شخص حاکم باشد .همچنین از ظرفیت الزم
برای ارتقای سازههای شهری در حد مطلوب و کافی برخوردار باشد .پایتخت در ساختار قدرتهای
متمرکز نش��اندهنده تمامی شأن و ش��وکت حکومت در عرصههای داخلی و انظار خارجی است .به
بیان دیگر ،پایتخت نشاندهندۀ هستی ،قدرت و انضباط تشکیالت سیاسی ،اقتصادی حکومت است.
به همین دلیل میتوان گفت مجموعهای از عوامل سیاس��ی ،نظامی و اقتصادی نقش بهس��زایی در
مکانگزینی پایتخت دارند .بهنظر میرسد انتخاب کریمخان زند نیز مبتنی بر تفکرات خاص صورت
گرفت ،آنچه که در این نوش��تار دنبال خواهد ش��د تحلیل چرایی انتخاب ش��یراز به عنوان پایتخت
توسط کریمخان است و اینکه خان زند در توسعه مرکز حکومتش از چه الگویی پیروی میکرد؟

عوامل مؤثر در انتخاب پایتخت
منابع موجود آگاهیهای دقيقي دربارۀ چرايي انتخاب ش��يراز به عنوان پايتخت توسط كريمخان زند
ارائه نميدهند .زمان اتخاذ اين تصميم نيز تا حدی متفاوت ذکر ش��ده اس��ت .در گلش��ن مراد در دو
مورد به صورت گذرا به زمان تقريبي تعيين ش��يراز اش��اره شده اس��ت .نخستين بار ذيل وقايع سال
1178ق در هنگام بازگشت كريمخان از سفر جنگي عليه بنيكعب آمده است« :رأي عالم آراي آن
برگزي��دۀ اي��زد دانا و فكر صوابنماي آن تاييد يافته حي توانا چن��ان اقتضا نمود كه پس از حصول
اين همه مدعا مملكت فارس را كه تختگاه س��ليماني و انتخاب كردهي سالطين سلف از پيشدادي
و كياني اس��ت ،مركز دولت ابد بنيان س��ازد 3».نوبت ديگر ذيل وقايع سال 1180ق كه كريمخان به
صورت نهايي در شيراز مستقر و مصمم شد اين شهر را بازسازي کند ،نويسنده مجدداً به اين انتخاب
 .3ابوالحسن غفاری کاشانی ،گلشن مراد ،به اهتمام غالمرضا طباطبایی مجد (تهران :زرین ،)1369 ،ص.260
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اش��اره دارد« :چون به نحو قرارداد مطمح نظر داور جم نهاد...آن ش��د كه بعد از اين واليت ارمطراز
4
شيراز را دارالملك و آرامگاه ذات سعادت كيش سازد»...
گيتيگش��ا ديگ��ر منبع مهم اي��ن دوره نيز ذيل وقاي��ع 1179ق ضمن توصي��ف چگونگي آغاز
بازس��ازي شيراز توسط كريمخان ،تنها به صورت اشاره اين انتخاب را يادآور شده است« :چون رأي
ارجمند و خاطر مشكلپس��ند ...الكاي فارس را به جهت مس��تقر دولت برگزيد و اختيار فرمود 5»...با
اي��ن توصيف��ات نميتوان زمان دقيقي را براي تصميم خان زند مش��خص کرد .در خصوص چرايي
اي��ن انتخاب نيز ابهام وجود دارد و نقل اندك منابع موجود روش��نگر داليل تصميمگيري كريمخان
نيس��ت .آصف در رس��تمالتواريخ پس از توصيف بازگشت كريمخان از سفر طوالني مدت آذربايجان
مينويس��د« :پس از نزول اجالل به طهران و قم و كاش��ان و از آنجا به دارالس��لطنه اصفهان نزول
نمود و مدتي در آن ش��هر بهش��ت مانند توقف نمود و مصلحت كار خود را چنان دانس��ت كه شهر
شيراز پر نعمت و ناز را مقر و پايتخت قرار دهد 6».با اين توصيف براي يافتن داليل اين انتخاب تنها
ميتوان براساس قراين و شواهد به تعلیل و تحليل انتخاب شیراز به پایتختی پرداخت .در بررسی و
توصیف تصمیم کریمخان زند در خصوص انتخاب ش��یراز به عنوان پایتخت و مرکز حکومت ش��اید
بتوان عوامل موثر را در دو بخش دس��تهبندی کرد .گروه نخس��ت مجموعۀ عناصر و عواملی هستند
که از وضوح بیشتری برخوردارند.این عناصر به برخی از مشخصهها و چشماندازهای عمومی شیراز
باز میگردد که به صورت طبیعی در جلب نظر خان زند موثر بودهاند و تأثیر بهسزایی در انتخاب او
داشتهاند .ویژگیهایی چون اعتدال آب و هوایی ،جایگاه کانونی شیراز در پهنه جنوبی ایران و امکان
دسترس��ی زود هنگام به س��واحل جنوبی و مرزهای غربی کشور از عوامل اولیه و بارزی هستند که
بهاحتمال در تصمیم کریمخان حائز اهمیت بودهاند.
از لحاظ ذهنیت تاریخی نیز ش��یراز از ریش��ه و تبار مطلوبی برخوردار بود و در نگرش عمومی،
این س��ابقه گمنام و مفقود نبود .گذش��ته از مناطق اطراف آن مانند انشان ،پارسه ـ پاسارگاد ،استخر
و فیروزآباد (اردش��یرخوره) که در دوران باستان در مقام پایتختی بودند ،این شهر نیز از ظرفیتهای
الزم برای پایتختی برخوردار بود و در دورۀ اس�لامی تختگاه آلبویه ،اتابکان سلغری ،خاندان اینجو
و آلمظف��ر ب��ود و از دورۀ صفویه یکی از س��ه ـ چهار ش��هر مهم ایران بهش��مار میرفت .به گفتۀ
 .4ابوالحسن غفاری کاشانی ،ص.280
 .5محمدصادق نامی اصفهانی ،تاریخ گیتی گشا ،به کوشش سعید نفیسی (تهران :اقبال ،)1363 ،ص.153

 .6محمدهاشم آصف ،رستم التواریخ ،به کوشش محمد مشیری (تهران :کتابهای جیبی ،)1357 ،ص.336
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محمدتقیخان حکیم «در عهود س��ابقه و قرون س��الفه س�لاطین ایران مملکت فارس را منتخب و
دارالمل��ک نمودند ...پس رجحان و امتیاز فارس بر س��ایر ممالکایران معین اس��ت 7».عالوه بر آن
در دیگر دورهها نیز حاکمنش��ین اصلی مناطق جنوبی ایران به حس��اب میآمد و کنترل تمام شهرها
و بنادر و س��واحل جنوب کش��ور و بعض ًا آن س��وی آبها نیز حتی در دورههای صفویه افش��اریه و
با مرکزیت ش��یراز اعمال میش��د 8.این ویژگی در دوره صفویه با اس��تقرار اهللوردیخان و پسرش
امامقلیخ��ان مورد تأکید بیش��تری قرار گرفت 9.بنابراین باید پذیرفت ک��ه خان زند براین ظرفیت
تاریخی شیراز واقف بوده است و انتخاب او تحت تأثیراین پیشینۀ تاریخی نیز قرار داشت.
یکی از مختصات ظاهری که برای پایتختها در نظر گرفته میشد ،جلوهها و ساختارهای دفاعی
چه از جنبه طبیعی و چه از منظر س��ازههای انس��انی بوده اس��ت .عناصر طبیعی بهمنظور رویارویی
با تهاجمات فراگیر نقش عمدهای در حفظ و تداوم حکومتها ایفا میکردند .بهنظر میرس��د ش��یراز
تا حدودی از لحاظ عارضههای طبیعی از این ویژگیها س��ود میجس��ت .وجود کوههای حاشیهای
در مناطق ش��مالی و جنوبی امکان دسترس��ی زود هنگام به ش��هر را از بین میبرد و از لحاظ زمانی
فرصت و مجال الزم را برای س��ازماندهی و مقاومت مهیا میس��اخت 10.در کنار این موانع طبیعی
بای��د دژه��ا و برج و باروی ش��یراز را نیز لحاظ کرد که در دورههای مختل��ف به صورت مکرر مورد
بازسازی قرار گرفته بود و در مقاطعی مخالفان را در تسلط بر شهر ناکام میگذاشت .شاید تعرضات
محمدحسنخان قاجار بهطرف شیراز و پناه گرفتن خان زند در پشت دیوارهای شهر در همین راستا
قابل توجه باشد .اتکای کریمخان به سازههای دفاعی شهر سبب شد تا خان قاجار در نوبتهای مکرر
دست خالی از شیراز بازگردد 11.وجود جدال و منازعه فراگیر بین خان قاجار و کریمخان میتوانست
خان زند را به این نکته نیز رهنمون کند که تا حد امکان مرکز حکومتی خود را از مستقرگاه قاجارها
فاصله دهد تا امکان هجومهای مکرر را از آنان س��لب کرده و در عین حال فاصله خطوط پشتیبانی
قاجاره��ا را ب��ا خط تهاجمی آنها طوالنی کند .این تاکتیک ،خطر بیش��تری را برای قاجارها در پی
 .7محمدتقیخان حکیم ،گنج دانش ،جغرافیای تاریخی شهرهایایران ،به اهتمام محمدعلی صوتی و جمشید کیانفر (تهران:

زرین ،)1366 ،ص.681
 .8محمدباقر وثوقی ،تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار (تهران :سمت ،)1387 ،ص.263

 .9ا .ج .آربری ،شیراز ،ترجمۀ منوچهر کاشف (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1353 ،ص.70
 .10عبدالرفیع حقیقت رفیع ،فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرهایایران (تهران :کومش ،)1376 ،ص351؛ آربری ،ص.16
 .11محمدتقیخان سپهر ،ناسخ التواریخ ،ج ،1به اهتمام جمشید کیانفر (تهران :اساطیر ،)1377 ،ص20؛ محمدحسنخان
اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ج ،1به کوشش اسماعیل رضوانی (تهران :دنیای کتاب ،)1364 ،ص.1157
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داش��ت .کما اینکه ناکامی چندگانه محمدحسنخان قاجار در تصرف شیراز نیز با این مسأله ارتباط
نزدیک��ی داش��ت .در حالی که کریمخان در صورت انتخاب اصفهان عم ً
�لا دامنۀ خطرپذیری تداوم
حیات سیاس��ی خود را بیش��تر میساخت .دست به دست ش��دن اصفهان بین طرفهای رقیب پس
از مرگ نادرش��اه ،بهویژه توس��ط دو رقیب اصلی کریمخان یعنی محمدحس��نخان قاجار و آزادخان
افغان که بارها بدون مانع جدی بر این ش��هر مس��لط شده و س��اکنان آن را مصادره کردند 12،میزان
آس��یبپذیری آن را بهشدت افزایش میداد .اما فاصله بهنسبت طوالنی شیراز با اصفهان تا حدودی
دسترس��ی زود هنگام مهاجمان را به این ش��هر غیرممکن میساخت و این خود امتیازی جدی برای
خان زند تلقی میشد.
دسته دوم عوامل مؤثر در تصمیم کریمخان در انتخاب شیراز با تکیه بر شواهد و استدالل مورد
بررس��ی قرار میگیرد .قراین و ش��واهد نش��ان میدهد که این عوامل نیز در نوع خود نقش مهمی
در مکانگزینی کریمخان داش��تهاند .ش��اید یکی از مهمترین این عوامل را بتوان در تالش خان زند
ب��رای ایجاد یک هویت مس��تقل یافت .رهایی از چارچوب نظم پیش��ین و ایج��اد هویتی منفک از
سلس��لههای قبلی و آش��نا کردن جامعه با شكلگيري يك بنياد جديد سياسي تا حد زيادي ميتواند
در س��امان بخش��ي يك پايتخت جديد تجلي يابد .با توجه به اينكه اصفهان دير زماني مس��تقرگاه
درخشاني براي شاهان صفوي بود و در هنگامۀ بحرانهاي جانشيني پس از سقوط این سلسله هنوز
چش��مانداز اعاده قدرت صفويه از جامعه رخت برنبس��ته بود و بخش عمدهاي از نگاهها بر اصفهان
متمركز بود .هر كس كه در اين ش��هر پايهگذار نظم سياس��ي جديدي ميشد ،قطع ًا میبايست سايۀ
س��نگين چارچوبهاي دورۀ صفويه را بر ش��انههاي خود تحمل کند .اين مشروعيت بهرغم گذشت
زمان هنوز به اندازهاي ريشهدار بود كه خود كريمخان نيز آخرين بازمانده آنها يعني اسماعيل سوم
13
را رها نكرده بود.
اس��تقرار كريمخان در اصفهان اين احتمال را در پي داش��ت كه هويت مس��تقل سياس��ي خان
زند دچار خدش��ه جدي ش��ود .در پيوند ب��ا همين نگرش ،حضور بخش قاب��ل توجهي از بازماندگان
اشرافيت سياسي و ديوانساالران و حتي عناصر مذهبي قدرتمند عصر صفوی در اصفهان ميتوانست
روند تصميمات اس��تقاللجويانۀ كريمخان را با موانع جدي روبرو کند .ش��اید بتوان قتل چند نفر از
دیوانساالران دوره صفویه در سال  1176قمری یعنی ترابخان چگنی و میرزا عقیل دبیر و مستوفی
.12هادی هدایتی ،تاریخ زندیه ،ج( 1تهران :دانشگاه تهران ،)1334 ،ص.147
 .13رضاقلی هدایت ،روضه الصفای ناصری ،ج( 9قم :حکمت ،)1330 ،ص.17
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اصفه��ان را در ارتب��اط با این موضوع دانس��ت 14.گرچه خان زند به وجود برخي از اين اش��رافيت و
ديوانساالران نيازمند بود اما نميتوانست بهطور كامل خود را در اختیار آنها قرار دهد .حتی عدهای
از میان آنها نتوانستند جایگاهی در مقامات باالی حکومتی بهدست آورند 15.شاید بتوان تغییر لقب
کریمخ��ان را نی��ز در همین زمینه مورد ارزیابی قرار داد .وی به س��ال  1179لقب وکیلالدوله را که
نش��انی از وکالت دولت صفویه محسوب میش��د ،رها کرد و عنوان وکیلالرعایا را بهخود اختصاص
داد 16.چنی��ن رفتاری این گمان را بیش��تر تقوی��ت میکند که او در انتخ��اب پایتخت نیز به همین
اندازه در پی فاصله گرفتن از هویت صفویه و ایجاد یک هویت مس��تقل بوده اس��ت .بهنظر ميرسد
در رويكردهاي مذهبي اين مس��اله بروز و ظهور جديتري داش��ت .هرچند كريمخان فرد متدين و
عالقهمند به علماي مذهبي معرفي شده است
از س��وی دیگر او به اجرایی کردن برنامههای اجتماعی خود نیز اصرار داش��ت .برنامههایی که
حداقل در بخشهایی با نگرشهای مذهبی از تجانس الزم برخوردار نیستند .عالوه بر این ،حضور
روحانیت س��نتی و ریش��هدار در اصفهان خواه نا خواه امکان اجرایی ش��دن چنین برنامههایی عم ً
ال
غیرممک��ن میکرد .وجود حوزههای علمیه در اصفهان که در دوران طوالنی مدت حکومت صفویه
ش��کل گرفته بودند و بهرغم س��الهای ناآرام پس از صفویه و مهاجرت تعدادی از علمای این شهر
به نقاط دیگر از جمله عتبات ،هنوز از پویایی الزم برخوردار بوده و در این ایام چهرههای ش��اخص
و بانفوذی نظیر آقامحمد بیدآبادی را در خود جای داده بودند 17،در عمل باعث محدویتهای جدی
برای کریمخان میش��د .اولیویه نیز که در فاصله کمی نس��بت به کریمخان از اصفهان دیدن کرده
اس��ت ،هر چند به ویرانیهای بازمانده از آن زمان اش��اره میکند اما این نکته را هم یادآور میشود
که در یکی از مدارس اصفهان تعدادی مدرس و طالب علوم دینی مشغول تحصیل هستند 18.شايد
داستاني كه نويسندۀ رستمالتواريخ از نحوۀ مذاكرات خان زند با يكي از علماي اصفهان بيان ميكند
هر چند ممكن است با واقعيات انطباق نداشته باشد اما ميتواند روشنگر تفاوت دو نگرش به برخي
از مقولههاي ديني باش��د 19.پری نیز در این زمینه مینویسد« :کریمخان در مورد جایگاه جدید خود
 .14اعتمادالسلطنه ،ص.1165
 .15جان پری« ،زندیان »،مجموعه تاریخ ایران کمبریج ،ج ،7ترجمۀ مرتضی ثاقبفر (تهران :امیرکبیر ،)1387 ،ص.130
 .16دیوید مورگان،ایران در قرون وسطی ،ترجمۀ عباس مخبر (تهران :طرح نو ،)1373 ،ص.213
 .17عبدالحسین نوایی ،کریمخان زند (تهران :امیرکبیر ،)2536 /1356 ،ص.351
 .18گیوم آنتوان اولیویه ،سفرنامه اولیویه ،ترجمۀ محمدطاهر میرزا (تهران :موسسه تاریخ و فرهنگ ایران ،)1371 ،ص.115
 .19آصف ،ص.330-329
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جویای تایید علما نش��د ...گروههایی از علما که از عتبات بازگش��تند متوجه شدند که این رهبر ایلی
جدید ...عالقهای به کس��ب تایید آنها ندارد 20».چنين تحليلي ناقض اين نكته نيست كه شيراز نيز
تهی از علماي مذهبي باش��د ،اما روند رويدادهاي حضور و استقرار كريمخان در شيراز نشان داد كه
خان زند در اين زمينه با مشكل و تقابل جدي مواجه نشد .بهنظر میرسد کریمخان با حفظ عناوین
رس��می چون شیخاالس�لام ،صدر و امام جمع��ه و پرداخت مواجب به آنه��ا در جهت حفظ برتری
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 هزینهای تحت عنوان وظیفه و مقرری طفره
رفت21.این اقدامات در جهت تضعیف قدرت و حوزه عملکرد علما و احیان ًا جلوگیری از مداخله آنها
در امور حکومتی صورت میگرفت .این رفتار او بهگونهای بود که برخی نتیجه گرفتهاند «وی مسائل
مذهبی را جدی نمیگرفت22».این روند در مقایس��ه با س��الهای پایانی حکومت صفویه که جایگاه
سلطنت در مقابل طبقه علما دچار تنزل شده بود و حیطۀ عملکرد و فعالیت علمای وقت بعض ًا فراتر
از حوزه سیاس��ی بود ،بهخوبی قابل درک اس��ت و میتوان اذعان داش��ت که کریمخان ضمن حفظ
حرم��ت علم��ا و چارچوبهای مذهبی عم ً
ال در پی برونرفت و فاصل��ه گرفتن از موقعیت پدیدآمده
س��الهای پایانی صفویه بود و بهاحتمال این مهم را با فاصله گرفتن از اصفهان عملیتر میدید .بر
همین مبنا حامد الگار مینویس��د« :بزرگترین مرجع روحانی رس��می انتصابی در شیراز شیخاالسالم
بود و وظایفش از وظایف اس�لافش در دوره صفویه محدودتر بود 23».بر اس��اس گفته پری 24،سمت
مالباشی نیز دیگر احیا نشد.
عامل ديگري كه ظاهراً محرك مؤثري در اس��تقرار كريمخان در ش��يراز بود ،توجه به موقعيت
جغرافياي��ي اين ش��هر در پيوند با ش��رايط تجاري منطقه بود .بهنظر ميرس��د در اين زمان ش��يراز
بزرگترين و مهمترين شهر در پهنۀ جنوبي ايران بود .در عين حال ارتباطات آن با مناطق مركزي
و غربي كش��ور نيز بهنسبت با س��هولت انجام ميشد .مركز ثقل مبادالت تجاري در جنوب كشور و
بهویژه در بندر عباس تا بندر بوش��هر و بصره ش��كل گرفته بود و بهرغم مشکالت فزاینده در ایران،
 .20پری ،ص.129
 .21آصف ،ص.309
 .22پرویز رجبی ،کریمخان زند و زمان او (تهران :ندا ،)1383 ،ص.134
 .23حامد الگار ،دین و دولت در عهد قاجار ،ترجمۀ ابوالقاسم سری (تهران :توس ،)1369 ،ص.64
 .24جان پری ،کریمخان زند ،ترجمۀ علیمحمد ساکی (تهران :آسونه ،)1368 ،ص.313
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کمپانیهای اروپایی همچنان در س��واحل جنوبی استقرار گس��تردهای داشتند 25.حضور كمپانيهاي
اروپاي��ي در اين منطقه حائز تاثيرگذاري زي��ادي بودند و خان زند نهتنها به امر تجارت عالقۀ جدی
داش��ت 26،بلکه به نقش فزایندۀ کمپانیهای اروپایی نیز واقف ش��ده بود و تالش بيوقفه وي براي
فعالس��ازي تجارت خليج فارس و رونق بخش��يدن به مبادالت تجاري در بوشهر و رسيدن به يك
تعادل بازرگاني با نمايندگيهاي تجاري اروپايي در همين راستا قابل تحليل است .نیبور در توصیف
رونق تجاری جنوب ایران ضمن ارائه فهرست کاالهای وارداتی و صادراتی ایران از جنوب کشور به
27
نقش محوری بوشهر به عنوان بندر شیراز تأکید میکند.
دلبس��تگي روحي كريمخان به ش��يراز نيز عاملی تأثیرگذار بود .در هنگامۀ بحرانها و منازعات
پرخطر بين خان زند و ساير مدعيان ،بهنظر ميرسد غالب كاميابيهاي او در شيراز و اطراف آن رخ
داده است .گلستانه از همپیمانی و دلسپردگی مردم و بزرگان و اعیان شیراز با کریمخان در دورهای
که بهش��دت توسط آزادخان تهدید میشدند ،سخن گفته اس��ت 28.غلبه بر آزادخان افغان در منطقۀ
خش��ت در موقعيتي كه كريمخان احس��اس ميكرد در حال حذف ش��دن از عرصۀ درگيريهاست،
همچنين مقابله در برابر يورشهاي دوگانۀ محمدحس��نخان قاجار ،ميتوانس��ت خان زند را مجاب
کند كه بخت و اقبال در اين ش��هر با او همس��ازی و همياري دارد 29.در فارسنامۀ ناصری به حمايت
برخي گروههاي اطراف فارس در هنگامۀ تهاجم آزادخان اشاره شده است:
نواب وكيل ...شيخعليخان را روانه دشتستان داشت و از اهالي آن سامان استمداد نمود و ميرزا عليبيگ
خورموجي و  ...رييس احمد تنگستاني با چهار هزار تفنگچي به حمايت نواب وكيل وارد صحراي خشت

ش��دند و رس��تم ساالن ،ضابط خش��ت مردانگي نموده و سيورس��ات و ملزومات تمام اردو را بيعوض

متحمل شد و عليقليخان كازروني در صحراي خشت به اردوي نواب وكيل ملحق گرديد.

30

ش��یراز با توجه به پیش��ینهای که با خود به همراه داشت و با اتکا بر موقعیت جغرافیایی ،از لحاظ
س��ازهها و بنيانهاي شهري نیز از ظرفیت مناسبی برای ارتقاء به جايگاه پایتختی برخوردار بود و با
 .25ر .واداال ،خلیج فارس در عهد استعمار ،ترجمۀ شفیع جوادی (تهران :کتاب سحاب ،)1364 ،ص68؛ امین ،منافع انگلیسیها
در خلیج فارس ،ترجمۀ علی میرسعید قاضی (تهران :ارژنگ ،)1367 ،ص 114و .160
 .26جان فوران ،مقاومت شکننده ،ترجمۀ احمد تدین (تهران :رسا ،)1377 ،ص.144
 .27کارستن نیبور ،سفرنامه کارستن نیبور ،1765 ،ترجمۀ پرویز رجبی (تهران :توکا ،)1354 ،ص 36و .39
 .28محمدامین گلستانه ،مجمل التواریخ بعد نادریه ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی (تهران :ابنسینا ،)1344 ،ص.315
 .29حسنبنحسن فسایی ،فارسنامه ،ج ،1به تصحیح منصور رستگار فسایی (تهران :امیرکبیر ،)1367 ،ص598؛ سرجان ملکم،
تاریخ کامل ایران ،ترجمۀ میرزا اسماعیل حیرت (تهران :دنیای کتاب ،)1382 ،ص 520و .524
 .30فسایی ،ج ،1ص.595
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توج��ه به عوامل فوق کریمخان در انتخ��اب آن به پایتختی ،به جای اصفهان ،تمهیدات قابل تأملی
را اندیشیده بود.

ويژگي پايتخت در پيوند با نگرش سنتي
فارغ از اينكه چرا كريمخان شيراز را به عنوان دارالملك و يا مركز حکومت برگزيد ،بهنظر میرسد
پایههای ش��هری پایتخت خود را بر یک الگو و چارچوب خاص طراحی کرد .ظاهراً این الگو مبتني
بر نگرش س��نتي حکومت ایرانی ـ اس�لامی بود .وجه بارز چنین نگرشی پذيرش اين نكته است كه
مركز صدور تمامي فرامين رأس س��اختار سياس��ي خواهد بود و عناصر حاش��يهاي تنها مجري اين
دس��تورات هستند .اين روند در خصوص نحوۀ صعود و افول پايتخت هم قابل تطبيق است .به بيان
ديگر فراز و فرود يك پايتخت نيز ارتباط مستقيمي با شكل و ميزان قدرت شاه دارد .بر همين مبنا
در بيش��تر موارد نوع توجه ش��اه به پايتخت در دورههاي مختلف تاريخ ايران از يك الگوي بهنسبت
مش��خص پيروي ميكرد كه اين الگو برگرفته از مجموعهاي از داشتههاي سنتي داخلي بود .با اين
پيشفرض ،قالب اين س��اختار س��نتي در ارتباط با تصميمات و الگوي اجرايي خان زند مورد بررسي
قرار میگیرد.
تمركزگرايي
در س��اختارهاي تمرکزگرا که بیش��تر توأم با شیوۀ خودکامگي در حکومت هستند ،توزيع قدرت فاقد
مفهوم است .بنابراين پايتخت به عنوان محل استقرار شاه یا سلطان كانون تمامي جلوههاي اعمال
قدرت است .شاه نماد اصلي اقتدار بهگونهاي رفتار ميکند كه مناطق پيراموني به محوريت اقتدار او
معترف باش��ند .براي نش��ان دادن اين جنبۀ كانوني بايد تمركز در تمامي زمينهها در مركز حكومتي
بروز و ظهور يابد .نهادهاي مرتبط با قدرت كه تمامي ساختار ديوانساالري را شامل ميشوند ،نقطه
تمرك��ز خ��ود را در مركز حكومتي مس��تقر ميکنند .در بُعد نظامي نيز نيروي اصلي كه دس��تافزار
اعمال حاكميت مس��تقيم ش��اه است ،بایستی در پايتخت مستقر ش��ود .عالوه بر اين مركز حكومت
بايد محل گردآوري و ذخيره و بهاحتمال بازتوزيع ثروت و س��رمايه باش��د .مؤديان اصلي مالياتي از
مركز حكومت اعزام ميش��وند و عوايد و درآمدها بهس��وي پايتخت سرازير ميشود و مركز حكومت
بايس��تي منبع سرش��ار ثروت و اندوختههاي مالي باشد .از اينرو ساير مراكز شهري و پيراموني بايد
به پايتخت وابس��ته باش��ند .بر همین اساس است که قاضی احمد غفاری کاشانی مینویسد« :ایران
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در روزگار کریمخان بس��یار آباد ش��د اما هیچ شهری از شهرستانهای آن به آبادی شیراز نرسید».
بنابراين پايتخت به عنوان محل اس��تقرار ش��اه باید نماد تمركز و تثبيت و تداوم قدرت سياسي باشد
و ن��وع اعم��ال قدرت از مركز به نقاط ديگر بهگونهاي رقم بخورد ك��ه دیگر مدعيان به تابعيت اين
مركز سياس��ي ـ نظامي معترف ش��وند و بهصورت مس��تقيم تحت تأثير فرامين صدور يافته از مركز
حكومت باش��ند .با اين توصيف بهنظر ميرسد مباني رفتاري كريمخان در شيراز تا حد زيادي با اين
الگو تطابق دارد .هر چند كه منابع اين دوره از كاربرد عنوان دارالسلطنه براي شيراز پرهيز داشتند و
خود كريمخان هم از شاه ناميدن خويش ابا داشت ،اما عنوان دارالملك براي شيراز همان مختصات
پايتخت را نشان ميدهد و كاربرد وكيل براي كريمخان چيزي از اقتدار سلطنتي او نميكاست.
فارغ از ش��كل ظاهري اصطالحات ،مابقي تحركات خان زند در ش��يراز انطباق آن را با تفكرات
تمركزگراي س��لطنتي نشان ميدهد .ايجاد سازوكار ديوانس��االري و تشكيالت نظاميگري بخش
مهمي از اين تمركزگرايي را نشان میدهد .عالوه بر اين ،حضور تمامي عناصر خويشاوند و مؤثر در
قدرتبخشي كريمخان در مركز حكومت ،جلوۀ ديگري از اين مركزيت بود .بسياري از نهادهايي كه
مس��ئول اعمال قدرت بودند ،در اختيار خويش��اوندان و نزدیکان كريمخان قرار داشتند؛ جز معدودي
از مناصب اداري كه بهاحتمال متكي بر تجربيات ديواني قبلي بود ،نام خاندان ايلياتي زند را بايد در
رأس مابقی آنها جس��تجو کرد .در حقيقت جلوۀ مهم ديگري از اعمال قدرت در مركز تس��لط ايل
غالب بر نهادهاي اجرايي بود.
31

بهسازي ساختار شهري و رونق اقتصادي مبتنی بر الگوی سنتی
شكلپذيري شيراز به عنوان پايتخت كريمخان نهتنها با الگوي تمركزگراي او در تناسب است بلكه
اقتدار و عظمت خان زند را به نقاط پيراموني منعكس میكند .آنچه كه سنت حكومتهاي تاريخي
ايران بود ،بازسازي و احياي ساختار و شكلدهي مناسب و برجسته به تمامي سازههاي پايتخت بود
تا جلوۀ اين پيكرهبندي ابهت و جالل خود را در مقايس��ه با س��اير مناطق شهري بهرخ بكشد .چون
پايتخت نماد ش��وكت و چش��مانداز قدرت حكومت سياس��ي بود و ميبايست طراحي و شكوه آن به
اندازهاي باش��د كه نهتنها چش��مان هر بينندهاي را خيره کند بلكه ش��هرت و آوازۀ آن روحيات ساير
مناطق را تحت تاثير خود قرار دهد .پري در خصوص اهميت پايتخت مينويسد:
فرمانرواي��ان ب��زرگ را معمو ًال از روي بناهايي كه برپا س��اختهاند ارزيابي ميكنند .گذش��ته از موضوع

 .31قاضی احمد غفاری کاشانی ،ذیل تاریخ نگارستان ،به تصحیح مرتضی مدرسی کاشانی (تهران :حافظ1404 ،ق) ،ص.430
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جانش��ين اولين وظيفه س��ر سلسله پادش��اهي انتخاب و تزيين ش��هري به عنوان پايتخت ميباشد كه
نهتنها صورت يك پايگاه اس��تراتژيك و اداري را دارد بلكه س�لاح رواني براي تالش در جلب و تداوم
پش��تيباني عمومي و حيثيت ملي آنها ميباش��د ،زيرا مادرش��هر بزرگ و موفق و زيبا ،قدرتي نمايان بر

وجود حكومتي نيكخواه و نيرومند است.

32

در كنار توجه به رعايت اين اصول در بهس��ازي س��اختار پايتخت ،الزام ًا بايستي فرم و چارچوب
ظاهري شهر غلبۀ جدي بر شهرت و شوكت پايتخت پيشين داشته باشد ،چون پايتخت بازتاب غناي
يك سلس��له است .در راه رس��یدن به اين مقصود بهنظر ميرسد بيش��ترين هزينههاي مالي صرف
احيا ،بازس��ازي و توس��عۀ مركز حكومت ميشد و دیگر ش��هرهايي كه شكل پيراموني داشتند ،يا در
محروميت كامل بودند و يا اينكه با حداقل توجه مواجه بودند و تالش وافري براي بازس��ازي و يا
گسترش آنها صورت نميگرفت .توصيف سياح اروپايي از كازرون شايد تأييد كنندۀ اين نظر باشد.
او نوشته است« :شهر كازرون بهطوري كه از بقاياي آن ميتوان دريافت سابق ًا شهر معمور و بزرگي
بوده است بهنحوي كه از نظر وسعت كمي كوچكتر از شيراز بوده ...در حال حاضر در اين شهر جز
33
يك مسجد و خانه حاكم و باغهاي آن چيز مهمي ديده نميشود».
رعايت الگوي س��نتي و پرهيز از هرگونه ساختارش��كني از ديگر شاخصههاي مهم پايتختهاي
سلس��لهاي ايران بود .اجراي نقش��ۀ اس�لامي ـ ايراني از مالحظات جدي شاهان پايتختنشين بود.
وجود ارگ حكومتي ،مسجد و بازار در قسمت كانوني شهر که هر یک جایگاه یکی از عناصر متشکلۀ
اجتماع شهری یعنی علما ،عمال دیوانی و بازاریان بهشمار میآمد 34،از الزامات شهرهای سنتی بود.
این الگو در دورۀ کریمخان به عنوان یک اصل در س��اختار پایتخت مورد توجه قرار گرفت .جایگاه
مسجد وکیل و توصیفی که از آن در منابع و سفرنامههای 35آن دوره و دورۀ قاجاریه ارائه شده است،
و حتی بررس��ی امروزی آن ،بهخوبی نشان میدهد که کریمخان در طرح کلیدی پایتخت همچنان
به این عنصر اساس��ی شهر اس�لامی پایبند است .در كنار اين الزامات سنتي ،رعايت اصول دفاعي
نظير س��اخت خندق و ديوار و برج و بارو نيز در زمرۀ اولويتهاي اساس��ي محس��وب ميشد .با اين
توضيح مختصر ميتوان در الگوي اجرايي كريمخان بهلحاظ كاركردهاي ظاهري شيراز متمركز شد
و دريافت كه خان زند تقريب ًا و متناسب با اين شيوه و بدون رويكردي تحولگرا به ترميم و بازسازي
 .32پری ،کریمخان زند ،ص.381
 .33نیبور ،ص.75
 .34احمد اشرف ،موانع رشد سرمایهداری در ایران (تهران :زمینه ،)1359 ،ص.123
 .35ویلیام فرانکلین ،مشاهدات سفر از بنگال به ایران ،ترجمه محسن جاویدان (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1358 ،ص .19
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بافت قديمي شيراز و تبديل آن به يك شهر محوري و با نام و نشان مبادرت ورزيده است.
هزينۀ گزافي كه حاصل تمركز ثروت در شيراز بود ،در جهت كارهاي عمراني پايتخت صرف شد.
البته بخش قابل توجهي از اين هزينه صرف س��اخت ديوار و خندق و عمارتهاي حكومتي گرديد.
مولف گيتيگش��ا در اين زمينه مينويس��د« :بعد از آنكه فرامين مطاعه به مضمون مشحون مشروح
مباه��ات بخش متصديان امور ديواني هر مملكت گرديد و ه��ر يك به طريق فرموده صنعتكاران
الكاي خود را جمع آورده ،مايحتاج س��رانجام و روانه دربار ماليك مقام نمودند 37».تالش كريمخان
در افزايش تجمل و زينت س��ازههاي حكومتي ش��يراز نش��اندهندۀ اهتمام او به غلبه و برتري اين
س��ازهها بر ساير ساختههاي پيش��ينيان بود .نامی اصفهانی در جاي ديگري مينويسد« :به معماري
همت بلند و طراحي رأي ارجمند چنان حصاري استوار و اساسي عرش وقار برپا شد كه اساس قصر
كسري در زير سايهاش و طاق خورنق فروتر از پايهاش بود ...از سالطين گذشته و خاقانهاي آينده
38
چنين سازههايي را نساخته و نخواهند ساخت».
کریمخان همزمان با بازس��ازي و توجه به تجمل پايتخت ،از قس��متهاي ديگر آن غافل نبود؛
بازار و مسجد جامع نيز براي تكميل جلوههاي شيراز به بهترين شكل ساخته شدند 39.توصيف منابع
اين دوره بهخوبي نش��ان میدهد كه كريمخان با تالشهايي كه در ش��يراز انجام داد ،در پي آن بود
تا با افزون ساختن انواع عمارات خوشرنگ و لعاب و احداث باغات متعدد و همچنين طرح چهارباغ
و بازار و مسجد ،عم ً
ال موقعيت و اهميت شهري شيراز را از اصفهان نيز عبور داده و آن را به محل
اعتنا و تمركز داخلي و خارجي تبديل نمايد 40.در كنار تكاپويي كه در جهت ارتقاء س��ازهها و ساختار
شهري شيراز توسط كريمخان صورت گرفت ،تبديل كردن اين شهر به قطب اقتصادي و تجاري نيز
از ديگر راهكارهاي جدي او براي شاخص نمودن مركز حكومت بود 41.توجه جدي به بازار و احداث
كاروانسراها و مستقرگاههاي كاروانيان و رويارويي جدي با هرگونه ناامني در كنار برخورد با خاطيان
42
اقتصادي نشاندهندۀ اهتمام او براي ترقي بخشيدن به موقعيت اقتصادي شيراز بود.
36

 .36غفاری کاشانی ،ذیل تاریخ نگارستان ،ص.430
 .37نامی اصفهانی ،ص.156
 . 38همان ،ص 158ـ .157
 . 39محمد کالنتر ،روزنامه میرزا محمد کالنتر فارس ،به تصحیح عباس اقبال آشتیانی (تهران :طهوری ،)1362 ،ص.64
 . 40فرانکلین ،ص.19
 . 41فوران ،ص.139
 . 42فرانکلین ،ص.45
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جابجايي جمعيت و تاثير آن بر رونق پايتخت
از ديگر شاخصههاي مهم كه ميتوانست پايتخت را بر ديگر شهرها برتر نشان دهد ،فزوني جمعيت
آن ب��ود .تعداد جمعيت نش��اندهندۀ آرامش فضاي مطلوب زيس��تي براي رون��ق حيات اقتصادي و
اجتماعي بود 43.با اين توصيف بايد اذعان کرد كه وجود فضاي مناسب در پايتخت و تجمع ثروت در
آن بهاضافه سازههاي رفاهي مطلوب و همچنين رونق دادوستد در زمرۀ عواملي بودند كه ميتوانستند
شكوه فضاي شهري مركز حكومت را بهرخ بكشند .بر اين اساس كريمخان زند در كنار تالشهاي
بيوقفهاي كه براي ارتقا موقعيت ش��هري ش��يراز انجام داد از اين سياست بنيادي نيز بهدور نبود .او
براي توس��عه همهجانبه شهر شيراز كه نماد حكومتش محسوب ميشد ،سياست تمركز جمعيتي در
آنجا را لحاظ کرد .ايجاد جاذبههاي الزم بهمنظور جلب توجه گروههاي مختلف به استقرار در شيراز
بههمراه كوچ اجباري برخي از عناصر قبيلهاي در همين راس��تا قابل تفسير است .كوچهاي قبيلهاي
هرچند با اهداف چندگانهاي صورت ميگرفت اما اس��تقرار بخشهايي از اين تودههاي جمعيتي در
پايتخت و اطراف آن ميتوانس��ت منافع چندگانه آن را نصيب كريمخان کند 44.نویس��ندۀ گيتيگشا
به اين سياس��ت كريمخان توجه دارد« :بس��ياري از ايالت كوهكيلويه را در س��لك ملتزمان ركاب
45
فلكفرساي انتظام داده خانواري ايشان را مامور به حركت به صوب فارس نمود».
عالوه بر انتقال قبايل كه رش��د جمعيتي ش��يراز را رقم زد ،فرآيند اجرايي دیگری نيز لحاظ شد.
تالشهاي تبليغي و اجرايي بهمنظور بازگرداندن مهاجران به مناطق ش��هري بهخصوص ش��يراز با
جديت پيگيري شد .بسياري از عناصر شهري كه در ايام فترت و بحرانهاي داخلي مناطق شهري
را ترك كرده بودند با تش��ویقهاي كريمخان مواجه ش��دند كه آنها را بهجهت اس��تقرار در شيراز و
ساير نقاط شهري فراخوان داده بود .اين تكاپوها بهطور ويژه در خصوص عناصر ارمني با حساسيت
بيش��تري پيگيري ش��د .نيبور در اين زمينه مينويس��د« :او از ارمنيهاي جلفا و شهرهاي ديگر كه
از هندوس��تان تا ونيز پراكندهاند ،دعوت ميكند كه دوباره به ميهن بازگردند و به ارمنيهاي فقيري
كه با افراد خانواده خود به مرز ايران ميرس��ند كمك مالي ميكند تا آنها بتوانند به آس��ودگي راه
اصفهان و ش��يراز را پيش بگيرند 46».در گزارش كارمليتها ني��ز به برنامههاي كريمخان در جهت
 . 43اکارت اهلرس ،ایران ـ شهر ـ روستا ـ عشایر ،ترجمۀ عباس سعیدی (تهران :منشی ،)1380 ،ص.202
 . 44گلستانه ،ص .342غفاری کاشانی ،گلشن مراد ،ص.261
 . 45نامی اصفهانی ،ص.139
 .46نیبور ،ص.79

اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری ـ اجرایی کریمخان زند 131 /

بازگش��ت فراريان به ايران و بهخصوص اس��تقرار آنها در مناطق ش��هري اشاره شده است 47.شيوۀ
ديگري كه خان زند براي افزايش جمعيت ش��هر دنبال کرد ،استقرار بسياري از سپاهيانش در شيراز
بود .ايجاد خانه و تشويق گروههاي سپاهي خود به تشكيل خانواده در زمرۀ سياستهاي تكميلي او
در اين زمينه محس��وب ميشد 48.فس��ایی نیز دربارۀ سياست خان زند در استقرار سپاهيان در داخل
شهر اينگونه اشاره دارد« :نواب وكيل بعد از آرميدن مملكت چهل و پنج هزار نفر لشكري در شيراز
نگاه داش��ته ،مواجب و جيره ميرس��انيد ...ايالت الوار و لك چندين هزار خانه در شيراز به اسم خانه
49
شهري داشتند».
سياس��ت كريمخان در جهت جذب گروههاي مختلف به ش��يراز باعث ش��د تا جمعيت اين شهر
ب��ه عنوان مركز حكومت نهتنها افزايش يابد بلكه چنان مینماید که از جمعيت مس��تقر در اصفهان
نيز پيش��ي گرفت و اين همان نگرش��ي بود كه ميتوانس��ت ديدگاه كريمخان را تأمين کند .برآورد
جمعيتي شيراز در اين زمان حدود  40تا  50هزار نفر است در حالي كه برای اصفهان حدود  20هزار
نفر ذكر ش��ده است 50.هرچند اين آمار متأخر اس��ت و نميتواند دقت الزم را داشته باشد ،اما تفاوت
عددي ساكنان دو شهر را آشكار ميسازد .از نظر جلوههای تمدنی نیز میتوان شیراز را در آن زمان
با اصفهان مقایس��ه کرد؛ س��اخت و سازهای شهری و گسترش شهر شیراز در این دوره چنان وسیع
بود که هنوز هم بافت هستۀ مرکزی و تاریخی شیراز گواه این مدعا است و بهرغم ساختوسازهای
بس��یار ش��یراز در عهد زندیه ،اصفهان متکی به همان ساختوسازهای عصر صفوی بود ،روندی که
بیش و کم در دورۀ قاجاریه نیز دنبال شد.
استقرار نخبگان در پايتخت
يكي ديگر از ش��اخصههاي پايتخت كه ميتواند ش��الودههاي اقتصادي و اجتماعي مركز حكومت را
رش��د دهد ،ميزان حضور نخبگان و فعاليت آنها اس��ت .نحوۀ اس��تقرار اين عناصر از خصلتي دوگانه
برخوردار بود :يا بهصورت خودخواسته مقيم پايتخت ميشدند يا به داليل متعدد و بهصورت ناخواسته
به مركز حكومت انتقال مييافتند .بسياري از اين نخبگان كه مركب بودند از سران ايالت و عشاير،
برخ��ي زمين��داران بزرگ و حكام محلي ،پس از حضور در پايتخ��ت از جنبههاي مختلف تكاپوهاي
 .47گزارش کارملیتها در دوره افشاریه و زندیه ،ترجمۀ معصومه ارباب (تهران :نی ،)1381 ،ص.105
 .48آصف ،ص.339
 .49فسایی ،ج ،1ص.615
 .50جرج .ن .کرزن ،ایران و قضیه ایران ،ج ،2ترجمۀ ع .وحید مازندرانی (تهران :علمی و فرهنگی ،)1373 ،ص.116
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اقتصادي ش��هر را افزون ميس��اختند .حضور اين عناصر الجرم تجمع سرمايه آنها را در پي داشت
كه اين سرمايه در بخشهاي زيرساختي و يا تجملي و يا مصرفي بهكار گرفته ميشد .در هر صورت
تداوم اين روند چرخۀ فعاليتهاي اقتصادي را در ش��هر به تحرك وا ميداش��ت و زمينهساز مشاغل
مختلف براي گروههاي ساكن در شهر بود 51.با اين رويكرد حضور و استقرار نخبگان صاحب قدرت
و ثروت در پايتخت از وجوه مختلف پويايي و رونق را در پي داشت .بهنظر ميرسد كريمخان بهخوبي
از الگوي ياد ش��ده آگاه بوده اس��ت ،زيرا شيوههاي اجرايي او در شيراز مويد رفتار هوشمندانه در اين
خصوص است .همانگونه كه سياست جابجايي جمعيت ايالت و عشاير از دو جهت منافع او را تأمين
ميکرد تالش وي در جهت اس��تقرار بيش��تر اين نخبگان نيز در اشكال گوناگون سودمنديهايي را
در پي داشت.
جابجايي بس��ياري از س��ران ايالت ،حكام محلي ،و فرزندان اين حكام ك��ه بعض ًا تحت عنوان
گروگان نيز صورت ميگرفت عالوه بر اينكه امنيت رواني براي كريمخان در پي داشت و تابعان و
وابستگان گروگان البد ماليات خود را بهصورت منظم پرداخت كرده و از هرگونه طغيان و سركشي
پرهيز داشتند .حضور اين افراد كه همراه با انتقال ثروت هنگفت و تعدادي جمعيت حاشيهاي بود به
برنامهها و اهداف كريمخان كمك ميكرد .اين رويه زماني بيشتر مشهود بود كه اغماض و گذشت
كريمخان و ايجاد آزادي نس��بي براي اين مهاجران ناخواس��ته لحاظ ش��ود .از آن جمله آزادي عمل
آقامحمدخان در شيراز است كه كريمخان در مواردي او را طرف مشورت قرار ميداد 52.عالوه بر خان
قاجار و تعداد قابل توجهي از خانواده او ،میتوان به افراد ديگري مانند آزادخان افغان و فتحعليخان
افشار كه در زمرۀ دشمنان سرسخت كريمخان بودند نيز اشاره کرد .انتقال برخي از سران و فرزندان
ايالت بزرگ به پايتخت نيز در همين راستا قابل ارزيابي است .پس از حملۀ کریمخان به بنيكعب،
شیخسلمان رئیس قبیله الجرم فرزندش را با هداياي بسيار به شيراز فرستاد 53.حاكم بهبهان نيز كه
پس از يك مقاومت س��خت تس��ليم ش��ده بود به همراه خانوادهاش به شيراز منتقل شد 54.فارسنامه
ناصري شيوۀ اين انتقال را توضيح داده است« :نواب وكيل ...ميرزا عليرضا طباطبايي قنواتي را كه
پدر بر پدر والي آن س��امان (بهبهان) بود معزول داش��ته ،او را با عيال از بهبهان كوچانده با اردوي
 .51اهلرس ،ص.210
 .52عبداهلل مستوفی ،شرح زندگانی من ،ج( 1تهران :زوار ،)1371 ،ص.5
 .53نامی اصفهانی ،ص.139
 .54آصف ،ص.337
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خود وارد شيراز ساخت».
به موازات تداوم اين سياس��ت ،كريمخان نس��بت به نخبگان وابس��ته به خود نيز بيتفاوت نبود
و آنها را بهمنظور فعاليت و تحرك در كارهاي اقتصادي تش��ویق میکرد .حتي همانند ش��اهعباس
اي��ن افراد را به احداث عمارتهاي حكومتي وا ميداش��ت .ابوالحس��ن غفاری کاش��انی اين زمينه
مینویسد:
55

چون آن واليت ش��ريف و خطۀ ارم توصيف محل توقف دايمي ش��هريار كامكار گرديد ،مقرر شد كه در

آنجا امراي ايل جليل زند مثل نواب اعتضادالدوله محمدصادقخان ،سردار نامدار شيخعليخان و صاحب
وقار نظرعليخان هر كدام ارگ جداگانه اي از براي خود سازند و از امنا و اعيان دربار سلطنت ابد پيوند

نيز هر يك ساكنين مرغوب از براي نشيمن خود طرح اندازند.

56

بهنظر ميرس��د خان زند در ايجاد و اس��تقرار اشرافيت پايتختنشين بهمنظور رونق بخشيدن به
فضاي عمومي پايتخت به توفيق مناسبي دست يافته باشد .تجمع ثروت در شيراز از داليل بارز اين
موفقيت محسوب ميشد .بهاحتمال نماد اين رونق و افزوني را بايستي در گفتار ميرزا محمد كالنتر
جس��تجو كرد كه پس از فقر و فالكت ايام فترت ،همزمان با اس��تقرار كريمخان در ش��يراز صاحب
چنان مكنتي شد كه خود نوشت« :در آن اوقات از دولت خاقان وكيل بزرگيها به عنايت خدا كردم
و امالك بسيار خريدم ».سپس به تمامي روستاها و مزارع اطراف شيراز اشاره دارد که در اين مدت
57
موفق به خريد آنها شده است.

نتیجهگیری
کریمخان زند هر چند مدت کوتاهی حکومت کرد اما در همین مدت تالش کرد تا الگوی حکومتی
او در چارچوبهای یک حکومت سلس��لهای مستقل ،آش��کار کند .گرچه وی عنوان شاه برای خود
انتخاب نکرد اما ایجاد این فاصله از نام و عنوان که جنبه عوامپس��ندی هم داش��ت ،نمیتوانست او
را از همخوانی حکومتش با دیگر سلس��لههای ایران متمایز و متفاوت کند .او همانند پیش��ینیان با
اتکا بر قدرت فکری و توان ش��خصی و همچنین به پش��توانۀ ایلیاتی خود ،قدرت سیاسی را قبضه و
همانند آنها یک مرکز حکومتی برای خود انتخاب کرد.این مرکز هم برای او جنبه هویتبخش��ی
 .55فسایی ،ج ،1ص.598
 .56غفار کاشانی ،گلشن مراد ،ص.282
 .57کالنتر ،ص.66
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داشت و هم مبتنی بر مجموعهای از علل و عوامل ،مورد انتخابش قرار گرفت .تعلق خاطر خان زند
به مسائل تجاری ،بهرغم ریشۀ ایلیاتی نقش بهسزایی در این گزینش داشت .شیراز جایگاه محوری
در پهنه جنوبی ایران داش��ت ،وجود ش��واهد و قراین مبنی بر ثقل امور تجاری در منطقه جنوب نیز
اهمیت محوری در انتخاب این ش��هر برای پایتختی کریمخان داش��ت .ع�لاوه بر این ،ویژگیهای
طبیعی ش��یراز ،پیش��ینه تاریخی و ظرفیتهای شهری آن و مهمتر از همه جنبههای روحی و روانی
ای��ن منطق��ه برای کریمخان بس��یار مهم جلوه بود .او در بدترین ش��رایط در براب��ر مهاجمان یعنی
آزادخان افغان و محمدحس��نخان قاجار نهتنها از حمایت بخش��ی از جامعۀ ایلیاتی و شهری منطقه
برخوردار ش��د ،بلکه برج و باروی ش��یراز نیز او را از صدمات تهاجم خان قاجار مصون نگه داش��ت.
در کنار این عوامل مهم که زمینۀ پایتختی ش��یراز را برای کریمخان فراهم کرد ،باید اذعان داش��ت
ک��ه او ت�لاش قابل توجهی را برای رونق و حیات ظاهری و اقتصادی ـ اجتماعی ش��یراز انجام داد
و در این کوش��شها فارغ از چارچوبهای س��نتیایرانی ـ اسالمینبود .الگوی او همچنان مبتنی بر
جایگاه کلیدی ارگ ،بازار و مسجد به عنوان سه نقطه کلیدی پایتخت و نماد اقتدار حکومتی ،پویایی
اقتصادی و دینداری بود .به همین دلیل نیز با ش��کوهترین جلوههای ش��هری ش��یراز همان سه اثر
بازمانده کریمخان محسوب میشد.
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