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 زنديه حکومت پايان تا صفويه سقوط از ايراندرس سیزدهم: 

 نادرشاه سلطنت دوران

 شاهزاده صفوی تهماسب، که هنگامی بود گذرانيده ابيورد حاکم خدمت در را خود دوران جوانی او بود افشار ايل افراد از نادر

 درآمد. خدمت وی به خود سپاهيان همراه به کرد، کمک درخواست از نادر

 :از است مرحله عبارت اين در نادر زندگی رويدادهای ترين مهم

 دوم تهماسب سپاه فرماندهی مقام به رسيدن قاجار و ايل رئيس خان فتحعلی برداشتن ميان از ١

 او کردن نيروهای پراکنده و افغان اشرف دادن شکست ٢

 عثمانی و روسيه از ايران اشغالی های سرزمين گرفتن پس ٣

 شروط نادر برای پادشاهی در شورای مغان:

  خويش خاندان در پادشاهی بودن موروثی  -١

 صفويه خاندان از قبايل و بزرگان عدم حمايت  -٢

 افشار شاه .بازگشت ايران به غنايم فراوان و جواهرات با و تسخير را دهلی شهر کرنال، نبرد در هنديان بر پيروزی با وی 

 خويش سرداران از تن چند و توطئه  برادرزاده با سلسله افشار خراسان، ذخيره می کرد. بنيانگذار منطقه کالت غنائم هند را در

 .رسيد قتل به

 تبديل ايران دريايی مرکز نيروی به را بوشهر خواست می حتی .کند فراهم ايران در را تجارت زمينه رشد تا داشت قصد نادر

 .کند

 زند خان کريم حکمرانی

  بودکه شيراز را پايتخت خود قرارداده بود. زند ايل افراد از يکی خان کريم

 اجتماعی: آرامش و سياسی امنيت برقراری و اقتصادی شرايط بهبود اقدامات کريم خان  برای

 داخلی رقيبان و مدعيان سرکوب  -١

 وکيل مسجد و بازار وکيل، حمام دلگشا، باغ مانند مذهبی و تفريحی اماکن ساختن  -٢

 فارس خليج بنادر طريق از خارجی تجارت بهبود برای تالش  -٣

 مردم نياز مورد کاالهای قيمت در ثبات برقراری و بازار بر نظارت -4

 هنرمندان  و دينی عالمان به احترام   -5

 زنديه سلسلۀ انقراض

 را زمينه و داد کاهش را حکومت زنديه اقتصادی و نظامی توان قدرت، سر خان، بر کريم بازماندگان ميان ستيز و جدال بروز

 دوستان تجربگی، کم و سبب جوانی به فراهم آورد. لطفعلی خان  ايران شمالی نواحی در قاجار خان يابی آقامحمد قدرت برای

شد  وی کالنتر از خان ابراهيم حاج جمله از شيراز بزرگان رويگردانی سبب امر، همين .کرد خاطر را رنجيده خود اطرافيان و

 وی دوره فرمانروايی مرگ بم گريخت و در آنجا کشته شد با سپس و کرمان به ابتدا خان، لطفعلی محمدخان پيوستند که به آقا

 .رسيد پايان به زنديه
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 :زنديه و افشاريه دوران در ايران فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، اوضاع

 رکود درنتيجه و وهند، عاليات عتبات به گسترده آنان مهاجرت باعث هنرمندان، و شيعه عالمان به نسبت نادرشاه مهری بی

 بازگشتند ايران مهاجر،به هنرمندان و عالمان از خان،گروهی کريم تشويق و حمايت اثر بر .شد. فرهنگی و علمی های فعاليت

 .شدند هنر و ادب و علم کانون ديگر بار اصفهان و شيراز شهرهای و

 زنديه و افشاريه عصر در ايران خارجی روابط

 و نادر نظامی قدرت و مالحظه شجاعت با کرده بودند، تصرف را ايران شمال از هايی بخش صفويه سقوط از بعد که ها روس

 .کنند برقرار ايران با ای دوستانه کردند روابط تالش و نشستند عقب اشغالی مناطق از سپاهيانش،

 سرزمين از وسيعی مناطق رااز عثمانی ارتش نادر، امر تحت سپاهيان .بود مذاکره و جنگ از ای آميزه عثمانی با نادر مناسبات

 عتبات بازگرداندن و عثمانی با مذهبی رفع اختالفات برای نادر سياسی و نظامی های تالش اما راندند، عقب ايران اشغالی های

 .نداشت نتيجه چندانی ايران، قلمرو به عاليات

 دو مناسبات کرد، را تصرف بصره زند خان کريم که هنگامی و نبود دوستانه چندان نيز زنديه دوران در عثمانی و ايران روابط

 .شد خصمانه طرف

 : اروپايی کشورهای مند ی کريم خان زند به برقراری رابطه با  عالقه داليل 

 فارس خليج کعب در بنی اعراب و ريگی بندر ميرمهنای شورش با مقابله برای آنها دريايی نيروی از استفاده -١

 تجارت رونق و توسعه اقتصادی به عالقه -٢

 انگليسی وناکامی تعلل .کنند تأسيس بوشهر در را خود تجاری پايگاه داد اجازه آنان به و کرد برقرار رابطه ها انگليسی او با

 نه که شد بود، سبب کرده آنان پيدا اهداف و انگيزه به نسبت زند خان کريم که ترديدی و ميرمهنا شورش سرکوب در ها

 تعطيل نيز بوشهر در را آنها نمايندگی بلکه مخالفت کند، ايران شهرهای ديگر در ها انگليسی تجاری دفاتر تأسيس با تنها

 .کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


