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 چکیده
لذا  ؛نداشت صفویّهو  افشاریّهلحاظ ساختاری تفاوت چندانی با عصر به زندیّهسازمان قشون ایران در عصر 

قدیمی  ،جنگی هایهای پیشین بود. روشگرفته شده از سوی قشون نیز برداشتی از دورهکاربه یها شیوه

نبرد نیز در پیروزی  مناسبی ها شیوهاما استفاده از  ،رزم قهرمانانه بود نیروی انسانی و برتریو مبتنی بر 

ی مختلفی برای پیروزی در نبردها ها شیوهاز  زندیّه ةیا شکست سپاهیان نقش زیادی داشت. در دور

 ةفرماند شدن کشته، اسارت و یا شدن زخمی بارةدر پراکنی شایعه شد که عبارت بودند از:ستفاده میا

مقابل، تطمیع سربازان دشمن با دادن پول و هدایای دیگر، خودداری از نبرد در دشت و نیروهای 

فضاهای باز، استفاده از دیوار و خندق برای محافظت از شهرها، ساختن استحکامات برای شکستن 

منجر به  ،شدندگرفته میکاردرستی و به موقع بههای مذکور اگر بهزدن. روشمحاصره و شبیخون

تحلیلی  -در پژوهش حاضر تالش خواهد شد تا با استفاده از روش توصیفی. شدندمیدر نبردها  پیروزی

 ،زندیّههای نظامی قشون تل به این پرسش پاسخ داده شود که سبب موفقیّو با استناد به منابع دست اوّ

با توجه به  زندیّهزند چه بوده است؟ دستاورد پژوهش این است که قشون  خان کریم ةویژه در دوربه

ی مختلف نبرد ها شیوهدرست و به موقع از  ةبا استفاد و خان کریمحضور فرماندهان الیقی همانند 

 ورند.آت را در نبردها به دست توانستند بیشترین موفقیّ
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 مقدمه. 1

های وقت و مردم ایران، دائماً حکومت ةساس و جغرافیای سیاسی پرمخاطرت حموقعیّ

منظور که به  ،دهکربرون مرزهای خود تابع این سرزمین را درگیر نبردهایی در درون و 

ت ارضی، در ت یا تأمین استقالل و تمامیّمقابله با این مخاطرات و در راستای حفظ امنیّ

دهی نیروهای نظامی زوم توجه به ارتش و سازمانمواجهه با دشمنان داخلی و خارجی ل

 ناپذیر نموده است.را اجتناب
ترین ادوار از دو دسته سپاهیان ثابت که همیشه به خدمت ارتش ایران از قدیمی 

شد و آمدند، تشکیل میهنگام ضرورت گرد هم می حاضر بودند و سپاهیان موقت که به

 ةجبه پیروزی از آنِ ،برخوردار بودنداوری جنگ قدرتنبوغ و  از هر موقع که شاهان

بدین معنی که عظمت کشور و قدرت ارتش پیوسته وابستگی کامل و  ؛شدمیخودی 

بودن خصلت جنگاوری ایرانیان از رغم مشهودبه ت.اشمستقیم به شاهنشاهان بزرگ د

از و  است ا در فنون جنگی بسیار ناچیز بودهنهرسد پیشرفت آقدیم، به نظر می ةازمن

به استثنای اند. ا داده شده استفاده نکردهنهنبرد به آ ةهای دشواری که در عرصدرس

و تأثیر آن در تسهیل  صفویّهعصر  ارتش ایران درتوپخانه در سازمان تفنگ و ورود 

سازمان ارتش ایران به لحاظ ساختاری تفاوت  از دوران باستان تا عصر افشارگشایی،  قلعه

نبرد  ةدر عرص ها شیوهای از تغییر بنیادین اظ تاکتیکی نیز نشانهو به لحزیادی نکرده 

نظام و مقاومت و سرسختی سواره ةها اغلب مداخلشود؛ به قسمی که در جنگنمی دیده

؛ البته کردسرنوشت نهایی جنگ را تعیین مین نظام در کنار تحرک سربازاشدید پیاده

 ةدر نتیج را یتغییرات نبودا وجود سادهشد که بکار برده میهایی هم بهگهگاه حیله

تر که هوشیارزد، آنبزرگی که از طرفین سر می . در واقع با اشتباهاتشدنبردها باعث می

 برد. سود می و نابودی کامل آن کردن دشمناز اشتباه طرف مقابل برای متالشی ،دبو

های ستهخواست وضع د ق(1160-1148شاه( ))نادرخان یقلهنگامی که طهماسب

شده کرد و موجب خرابی اوضاع خراسان ا راهزنی مینهآ به کمکمنظم خود را که غیر

کرد که گرچه با انضباط و انضباطی برقرار تشکیالت هاآنبرای دگرگون سازد،  بود،

با  شاهنادرد. شها ها در تمامی جنگ، ولی موجب برتری آنها قابل قیاس نبوداروپایی

العات دقیق از نیروهای دشمن، تجهیز و گردآوری نیروها و تکیه بر اصل گردآوری اط

از افسران اروپایی در آموزش گیری توپچیان و بهره ةنهادن به رستارجامکانات خودی، 

پرهیز از به کارگیری روش جنگ فرسایشی، برعهده گرفتن فرماندهی نظامیان در ، آنان
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کارگیری یر رهبران نظامی در بهای متمایز از ساچهره ،ها و غافلگیر کردن دشمنجنگ

روش مبارزه با دشمن از خود به جا گذاشت. پس از مرگ نادرشاه در سال 

خوی قبیلگی و  ةبه دلیل سلط ی،م و از هم پاشیدن نیروهای نظامی و1747ق/1160

به  ،دبا زحمت فراوان به وجود آورده بو ویتی که ایلیاتی بر ارتش، آرامش و مرکزیّ

تدریج ن رفت و ارتش ایران تجزیه شد. از این دوران به بعد قشون ایران بهباره از میا یک

بین خود به جنگ  ،سلطنت داشتند ةرو به زوال گذاشت. افراد گوناگون که داعی

 نظامنظام و پیادهآفرینی نیروهای سوارهها بیشتر منحصر به نقش، ولی نبرد آنپرداختند

گیری از اوضاع نابسامان داخلی و با بهره ق(1193-1163)زند  خان کریم. در این میان بود

نظام نظام و پیادهگیری از سوارهو با بهره قدرت را به دست گرفت شتجارب نظامی خوی

ستون فقرات قشون خود را تشکیل داد. این نیروها از قوای دائمی که در رکاب خان  یایل

نیروهای ایلیاتی که از سوی ز نیگرفتند و دولت جیره و مواجب می ةو از خزان دزند بو

 ،دشدنشدند و در مواقع ضروری از سوی دولت فراخوانده میو عشایر اداره می تایال

های جداگانه و تحت نظر ترکیب شده بودند. افراد هر دسته به هنگام نبرد در دسته

 ترتیب موجبات ترجیح عالیق قومی برگرفتند و بدینمیة خود قرارای از طایففرمانده

ی ها شیوهاما شد، وهی فراهم میهای گرو طغیان منافع کل سپاه و امکان وقوع شورش

 بود.  تر بود، پیروزی از آن اوباکبود. هرکس بیی قدیمی ها شیوهنبرد همان 

شده دقیق یا حساب ةحمل ةدر این دوره از آرایش جنگی و تاکتیک نظامی و نقش

به این ترتیب بود که سپاهیان دو طرف به  هاشود. بیشتر جنگکمتر نشانی یافت می

داد، کردند و هر طرف که مقاومت بیشتری به خرج میافتادند و کشتار میجان هم می

و خود  ندهای پیشین استفاده کردتدریج سپاهیان زند از تجارب دورهشد. بهموفق می

ی نبرد بتوانند بر ها شیوهتا با استفاده از انواع  کار بردندهای خاصی به تنیز خالقیّ

ة قشون پس از مرگ که با وجود اوضاع آشفت اینجاست پرسش غلبه کنند. خوددشمنان 

یی در ها شیوهدر بیشتر نبردها چه بوده و آنها از چه  زندیّهت قشون ، سبب موفقیّشاهنادر

 ؟کردهای پیروزی را برای آنها فراهم میبردند که زمینهنبردهای خود بهره می

ت به وضعیّ ،اندرا بررسی کردهو تاریخ زندیه  هایی که تاریخ نظامی ایرانکتاب ةهم

یحیی ، (1315)قوزانلو توان به از آن جمله می ؛انداشاره کرده زندیّه ةقشون ایران در دور

، (1378)، رضا شعبانی (1376)، ناصر تکمیل همایون (1365)جان پری ، (1350)ذکاء 

شعبانی و رضا  (1350)پرویز رجبی . اشاره کرد (1391)و هادی هدایتی  (1385)ورهرام 
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و البته بیشتر به بررسی  زندیّهدر دوران را ارتش ایران  در مقاالتی هر دونیز  (الف1385)

ی ها شیوهبه  ،های مذکوردر پژوهشاند. ساختار قشون ایران در این دوره توجه کرده

در پژوهش حاضر ؛ لذا اندبه آن پرداختهیا پرداخته نشده و یا به صورت گذرا  زندیّهنبرد 

ی نبردی ها شیوهفارغ از ساختار قشون و انواع سالح و لباس، به تالش خواهد شد تا 

گرفتند. به عالوه، می در نبردها برای پیروزی از آنها بهره زندیّهکه فرماندهان اشاره شود 

 .ذکر شده استام کدهایی برای هرمصداقو  بندیبه صورت منظم دسته ها شیوهاین 
 

 زنديّه ةي نبرد در دورها شیوه .2

اوضاع قشون ایران که از زمان انحراف مزاج وی  ،ق1162نادر در  شدن کشتهاز پس 

های کوچک قشون از دسته (.88 :1376)تکمیل همایون،  به کلی درهم ریخت ،آشفته بود

دست زدند و از  راهزنی هدند و در تمام نقاط کشور باستفاده کرایران  حاکم بر مرجوهرج

خود، وسایل معیشت خویش را نیز فراهم  ةضمن ارضای تمایالت مجرمان ،این راه

. از این توانست زندگی آنها را تأمین کندورزی و صنعت نمیساختند؛ زیرا دیگر کار کشا

با سلطنت به جنگ  مدعی دوران به بعد قشون ایران رو به زوال گذاشت و افراد گوناگونِ

 .(137 :1380)فوران، پرداختند گر یکدی

 ،نیروهای نظامی ایلی به وجود آمدند و به لحاظ نظامی، با فروپاشی ارتش نادر

ای از . هر واحد نظامی ایلی در گوشهآمد پیشایلخانی و صفوی وضعی شبیه اواخر دورة 

 ؛تکشور سر به شورش برداشت و برای رسیدن به قدرت به مبارزه با سایر نیروها پرداخ

چندین سال ادامه یافت  ،سرداران نظامی نادر برای کسب قدرت بینسان کشمکش بدین

 و 462 :1380)جمشیدی، وجودآمد به کشورهای نظامی پراکنده در گوشه و کنار و حکومت

 .(106 :1343هرن، 

ترین  که عمده قدرت مدعیان وبسرک با خان کریم حکومت طوالنی چنداننه دوران در

 ؛شدقشون برقرار  اوضاعی در آرامش نسب ،دهان نظامی نیروهای ایالت بودندها فرمانآن

درآمدند، اما این روند  خان کریم تحاکمیّ ةسلط تحت مختلف نظامی نیروهای که نحوبدین

 مجدداً اوضاع به حالت سابق خود درآمد. اوو پس از مرگ  فتزیاد دوام نیا

برای رسیدن به حکومت و حفظ آن،  شاهبرخالف شاهان صفوی و نادرزند  خان کریم

صرف  ةزیرا مردم ایران اعتقاد داشتند که تکی؛ بر نیروهای نظامی و نظامیان تکیه نداشت

بر نیروهای نظامی و رسیدن به قدرت سیاسی از طریق اجبار و زور، حکومتی غصبی 
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و حفظ زند برای  خان کریم ،سبببه همین  ؛(209 :1388)علمایی،  پایداست و دیری نمی

  تکیه کرد: زیر ، به دو عامل اساسیخودحکومت تداوم 

ت و امنیّ برقراریدر این زمان شهرها به دلیل  :و مردم شهرنشینساکنان شهرها . 1

، از فراهم شده بودتی خود شهر امنیّ-در سایة حضور نیروی نظامیها که نآرامش در آ

)جمشیدی، دانستند کردند و حکومت را حامی خود میحکومت به شدت حمایت می

، کمتر در امور مملکتی و لشکری سهمی یهدر عصر زند انشهرنشین .(463-464 :1380

بودن ایران در قرن دوازدهم هجری، اغلب با اند. امور خاص دولتی با توجه به ایلیداشته

 ةطبق ،ند. عالوه بر آنکردد و مردم شهر غالباً دادوستد و تجارت میسران ایالت بو

نزد اعیان و امرا و یا  یاو در دربار  ساکن بودندنیز بنابر ضرورت شغلی در شهرها  باسواد

  .(106 :1385)ورهرام، کردند ند و از این طریق امرار معاش میمشاغلی داشتتجار 

ی بود؛ نیرو سیاسی و نظامی: حمایت این نیروها و عشایرنیروهای قبایل و طوایف . 2

های مرزی یا ی برای مقابله با شورشاعنوان وسیلهت بهتوانسایالت و طوایف بزرگ می

 گرفت، به کار رود. هایی که در برخی ایالت صورت میشورش

تر دقیقای از یک فئودالیته و یا ایرانی قرن دوازدهم هجری در حقیقت نمونه ةجامع

 یمانصورت سازکه مردمان بیابانگرد و چادرنشین را به است ومرجیک خانخانی پر هرج

پادشاه  در رأس این اجتماع .آورده بودهم  بسیار ساده و مقدماتی و بدون تشکیالت گرد

گاه خفیف و غیرمحسوس و گاه شدید و  ،حسب زمان و مکانکه قدرت او بر قرارداشت

بود که بر یک قبیله فرمانروایی داشت. هر قبیله به چندین ، ایلخان خشن بود. بعد از شاه

شد.  تقسیم می عشایر رؤسای یا هاخان میان قدرت ،ایلخان از پس و شدمی تجزیه عشیره

 اغلب اکرد و چون اینهقدرت شاه تغییر می جهت عکسدر ها غالباًها و خانقدرت ایلخان

آمدن فرصت مناسب پیش محض به ،بودند ریزیخون و جنگ به مایل و پرمدعا افرادی

 ةکردند و برای استفادظاهری اکتفا نمیگاه به این استقالل  شدند ومدعی استقالل می

که به پایتخت  رساندندجایی میهای نخستین خود گستاخی را به تاز موفقیّحداکثری 

 .(74-69 :1391)هدایتی،  تصاحب کنندتاج و تخت کشور را  تابردند حمله می

ی به یعنی کردها و لرهای ایرانی، در ارتش دائم ،خان کریمدر این دوره حامیان اصلی 

ها به خودشان سپرده شد. ایالت و طوایف بزرگی ة امور مناطق آنکار گرفته شدند و ادار

دند و سران اکراد اردالن، کرکالنتران سنتی خود اداره می را مانند بختیاری و الوار فیلی

اما ، ندطوایف خود، حاکم ایالت نیز بودافشار ارومیه و قاجار استرآباد عالوه بر ریاست 
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ه شود به خواست دولت تجزیه شدند تا از قدرتشان کاست ،که مورد عنایت نبودند قبایلی

ویژه از دوران به ،در واقع ساختار ارتش و قوای نظامی در ایران .(70-68 :1369)شهبازی، 

 یمغول به بعد تا اواخر عصر قاجار، ساختاری غیرمتمرکز بود و عمدتاً از ایالت و عشایر

 رفتند.شمارمیزموده نظامی ایران بهاً تنها نیروی سلحشور و کارآکه تقریبشد تشکیل می

 ةواحدهای مختلف این نیروها تحت امر خوانین یا رؤسای خویش بودند که نقش فرماند

هایی نظامی ایل خود را نیز داشتند. فرماندهی مجموعه نیروهایی هم که به مناسبت

های داخلی طلبیها یا تجزیهگریها، یاغیهای خارجی و سرکوب شورشچون جنگ

شدند، اغلب با رؤسای خوانین و شاهزادگان بود که مناصب و القاب فراخوانده و اعزام می

 .(32 :1390چی، )مدیرشانه نظامی داشتند

در های جنگی استفاده از حربه ةشخصیت فرماندهان نظامی و نحو،اینباوجود

عنوان ی مختلفی بهها شیوهاز  دیّهزن ةدورپیروزی وشکست قشون نقش بسزایی داشت.در

کافی  ةنداشتن تجربنظمی وگاهی بیشد و البته دشمن استفاده میحربه برای غلبه بر

 عبارت بودند از:دوره ی نبرد دراینها شیوهترین . مهمشدآنها میشکست موجب نیز 
 

 مقابل نیروهاي ةفرماند شدن کشته، اسارت و يا شدن زخميبارة در پراکني شايعه .1-2

نبرد و پیروزی سپاهیان داشت،  ةسپاه نقش مهمی در ادام ةماندن فرمانداز آنجا که زنده

به محض انتشار خبر آن  ،شدکشته، زخمی و یا دستگیر میطی جنگ سپاه  ةاگر فرماند

گروه رقیب  به دنبال آن، گریختند.و می کشیدهفوراً دست از جنگ سپاهیان،  میاندر 

 حاکممرج در میان سپاهیان وو هرج کردهرا غارت دشمن فراری  زا بازماندهاموال 

 شد.  می

بختیاری تصمیم گرفت شورشیان  ةاز تنبیه طایف و پسق 1176در سال  خان کریم

خان، ایشیک خدامراد ،زیرا در همین زمان؛ کندبرقراردر شهر نظم را کرمان را سرکوب و 

کوهستانی به نام بدران بود، مورد  از سوی شخصی تقی نام که ساکن دهی ،آقاسی وی

م پس از سرکوب و قتل 1785ق/ 1172از سال  تهاجم واقع شد. این خدامرادخان

ه ناحیاین در  خان کریم ةنشاند عنوان دستبه ،کرمان پیشین حاکم ،رخان افشاشاهرخ

شدند و وارد شهر به ، شبی ده بدرانشخص مذکور به کمک اهالی  که دکر حکمرانی می

دار شورشی که رخ داد، خدامرادخان و. در گیرشورش و سرکشی کردنده حاکم وقت علی

همین که  نیز همراه وی گرفت و کشته شد. سپاهیانِة یکی از شورشیان قرارهدف گلول
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ه کرمان به تصرف نتیج، هریک به طرفی متواری شدند و دروضع را چنین دیدند

 .(118-117 :1363)موسوی نامی اصفهانی، شورشیان درآمد 

شیخ عبداهلل، م اتفاق افتاد؛ هنگامی که 1766ق/ 1180مشابه این جریان، در سال 

های جنگی د، قشون ایران و کشتیکردستگیر  راخان و همراهان وی زکیحاکم عمان، 

فرماندة خود، هی از سرنوشت به محض آگا ،دشروع جنگ بودن ةکه در بندرعباس آماد

 .(117 :همان)پراکنده شدند خان زکی

 مخالف، خبر مرگ سردار ةافتاد که دشمن برای پیروزی خود در جبهاتفاق می بسیار

برای ، باز کسی شدکاربرده میترفند اغلب بهکه این کرد و با اینآن جبهه را شایع می

که ق هنگامی1171داد. در سال زحمت تحقیق به خود نمیدستیابی به حقیقت 

شده هزار سواره نظام اجیرپنجنبرد با به نظام سواره پانصد خان را با، شیخ علیخان کریم

 کمکیِ قوای نرسیدن پی و در نبرد میان در د،کر روانه افشار خانفتحعلی از سوی

خان  نظرعلی خبر، این دنبال به است. رسیده آفتی را سردار که شد شایع چنین خان، کریم

د و راه عراق را در پیش گرفت. در نبرد را ترک کر ةسپاهیان همراه خود عرص ةبا دست

ت همراه خود به سمت ها با جمعیّو هرکدام از آن به شورش برداشتهلشکریان سر  ،پی آن

با اندک سواران باقیمانده و  خان کریمو  نظم اردو به هم ریختو  ندشدعراق رهسپار 

 .(325 :1365)گلستانه،  ایستادجزایرچیان در مقابل حمالت دشمن 
 

 یع سربازان دشمنتطم  .2-2

های این دوره جنگ داخلی بود و هیچ عامل ایدئولوژیکی و ملی که بیشتر جنگازآنجا

پول و امید غارت به هریک از مدعیان  ةمحرک سربازان نبود، بیشتر این سربازان با وعد

در خان در نبرد میان اعقاب کریمپیوستند. توانست نظر آنها را تأمین کند، میکه می

ختن هواداران جعفرخان برای ناامید سا م(1789ق/1203)خان ق صیدمراد1203سال 

را از باالی قصر به  ویسر  دستور داد که هنوز مرگش را باور نداشتند، ق(1199-1203)

ارگ سلطنتی یورش بردند، اما  مردم و شورشیان به ،میان آنان پرتاب کردند. با این اقدام

های شورشی و تقسیم وجوه نقد و سران گروه سفیدان ومرادخان با تطمیع ریشصید

رده خانه فراهم کنوروزی سپاهیان در دیوان ةهای نفیسی که جعفرخان برای هدیپارچه

 .(1/62: 1377 سپهر، و 314 :1363موسوی نامی اصفهانی، )د را مهار کنآنان شد بود، موفق 

وعدة غارت  یا ولهرکسی که پ ،دداخلی احتیاج به سرباز بو یکه برای جنگهنگامی

خان زند مرادکه علینچنا ؛گرفت، سربازان بیشتری را در اختیار میدادبیشتری می
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غالف به هریک از امرا و سه هزار کارد فوالدی زرین تهیه و اعطایبا  ق(1196-1199)

 ة دادنوعد یا خوانین و پرداخت مبلغی پول و خلعت خانی به بسیاری از قشون خود و

را  ق(1196-1193)خان طمع سپاهیان صادق ،دکسانی که به او بپیوندنبه خلعت  این

ند نترک ک ویها شیراز را به مقصد اصفهان برای خدمت به برانگیخت و موجب شد آن

خان که ، صادقخان کریمق پس از مرگ 1193 . افزون بر این، در سال(402 :1382)آصف، 

کرمان عزیمت کرد. پس از استقبال  طرف به خانزکی با مقابله برای ،دبو بازگشته از بصره

 از جمعی همراهان وی، مخارج تأمین و زند خان از ،کرمان بیگلربیگی ،نخاسید ابوالحسن

 سپاه به نیاز خان با زکی مقابله برای که وی شدند. مشرف خانصادق خدمت به کرمانیان

مراه خود به هندوستان ه ةروپی و هسک اشرفی تومان هزارشصت بخشیدن با ،تداش

 خاناطراف آن برای مقابله با زکی از بلوک کرمان ونظامی که با هزار نفر سواره ،کرمانیان

 .(2/702: 1364 )وزیری کرمانی،به فارس برگشت  ،دکرده بو جمع

جهت نیست که همیشه بی .دشمن داخلی از قدیم در ایران رسم بودتطمیع سربازان 

سلطنتی دست  ةاز بازماندگان او بر خزانکه ی نخستین کس، هر شاهپس از مرگ 

یاری و پشتیبانی الزم را برای  کرد تا بتوانده بخشیدن خزانه میشروع ب ،تیاف می

 باکمبود مالی خزانه را  ،رسیدن به هدف به دست بیاورد. در این موارد، پس از پیروزی

م که سپاه 1756ق/ 1170کردند. در زمستان سال های سنگین جبران میبستن مالیات

برای  ،خود بعد از جنگ با آزادخان بود ةرفتدستة وسایل اززند مشغول مرمت و تهی

د. هرچند شهزار تومان مالیات و برای یزد نصف این مبلغ تعیین مبلغ پنجاهاصفهان 

 .(93 :1365 )پری،از پرداخت این مالیات امتناع ورزید  یزدحاکم  ،خان بافقیتقی

به سربازان خود  پیروزی،وردن آدستسپاه برای به ةاد که فرماندافتگاه اتفاق می

خان در سال وقتی صادق ؛ برای نمونه،دادرشوه نیز می با عنوان جایزه،عالوه بر مقرری، 

ی او از طرف خوارج عمان که به کمک هابصره بود و نیرو ةق در حال محاصر1189

پنج  ،دنفر از خوارج که اسیر شو ی هر، دستور داد برانددر خطر بود ،بصره آمده بودند

خوارج شکستی فاحش را  ،راین دستو بار کشته سه تومان جایزه بدهند. تومان و برای ه

؛ 198 :1363 )موسوی نامی اصفهانی،از سپاهیان زند متحمل شدند و به عمان بازگشتند 

 .(68 :1385 ورهرام، و 248 :1376 رجبی،
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 آغاز جنگ در فصل بهار  .3-2

تی نداشت، از حرکت سپاهیان خودداری در فصل زمستان تا آغاز بهار اگر جنگ فوریّ

ها و سردی حرکت، به خاطر خرابی راه دشواریبر  افزونعلت این امر آن بود که  ؛شدمی

شد. بایست علف خشک و جو همراه برده میها و چارپایان دیگر نیز میبرای اسب ،هوا

زاری سبزه ن سربازان از این نظر مشکلی نداشتند و هرجا بهکه در بهار و تابستاحال آن

پایان  خان زند درکه لطفعلیچنان ؛توانستند چارپایان خود را بچرانندمی رسیدند،می

آسوده خاطر شد،  خان قاجارامحمداحتمالی آغ ةاز حملهنگامی که ق، 1205 پاییز

  خان کهکی،سید ابوالحسن کرمان،شورشی سرکوبی والی  برایرا  شتصمیم گرفت سپاه

 ،خان و سپاهیانشبا فرارسیدن زمستان و در تنگنا قرار گرفتن لطفعلیاما  ؛حرکت دهد

 .(10 :1353)جونز،  رددبه شیراز بازگ مجبور شدوی 

از طرف فارس و کرمان و  خان کریمکه خیال پس از آنق 1174در اوایل سال 

خان که از سرداران نادرشاه بود و علیحتنبیه و سرکوبی فت برایبختیاری آسوده شد، 

  ارومیه را تصرف کرده بود، ةقلع ،رخان قاجاپس از مرگ نادر در پی اتحاد با محمدحسن

عازم آذربایجان شد و پس از تصرف مراغه و سرکوبی ایالت شقاقی و شاهسون، تبریز را 

ز تجهیز قوا، در و پس ا ولی به علت فرارسیدن زمستان به تهران بازگشت ،محاصره کرد

و  99 :1363 )موسوی نامی اصفهانی، دشعازم فتح آذربایجان  سال بعد باردیگر ةالقعدماه ذی

خان شاهسون را برای زند، علی خان کریم. مشابه این وضعیت هنگامی است که (131

خان با جماعتی بسیار از بهادران و سپاهیان علی ؛دکر روانهای مقابله با تقی کوهپایه

فصل زمستان را در بلوک و نواحی کرمان به  ،شدای که با اردو حمل میباب و اثاثیهاس

 .(2/689: 1364 وزیری کرمانی،) ندبه جانب کرمان رفتبهار  درو  ندسر برد
 

 خودداري از نبرد در دشت و فضاهاي باز .4-2

 ؛نندکردند تا حد ممکن از نبرد آزاد صحرایی خودداری کنیروهای متخاصم کوشش می

خان  امحمدغهی آشادچون اغلب شهرها و حتی روستاها دیوار داشتند. تا پیش از پا

شهرهای کوچک و بزرگ ایران دارای حصارهای دفاعی محکمی  ق(1211-1209)قاجار 

کرد، برای را تهدید می آنجا اهالیت هر منطقه و خطراتی که بودند که به تناسب اهمیّ

شد آمدو ها به تناسبجای آنو قطور و در جایحفظ ایمنی خویش دیوارهای بلند 

خان ادامه داشت  مدمحت تا دوران آغاکردند. این وضعیّهایی بنا میمسافران، دروازه

ها قلعهکردند سعی می ،ت دشمن برای حملهاز نیّ آگاهی. به هنگام (91 ب:1385 شعبانی،)
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زند زمانی که  خان یمکره کنانچ ؛را مستحکم کنندو استحکامات نظامی اطراف شهرها 

خان زند را که علیشیخ ،دهزار نیرو شیراز را محاصره کرخان قاجار با هشتحسنمحمد

د کرمأمور استواری و ترمیم برج و باروی شیراز  ،دمردی جنگ آزموده و کاردان بو

های کنندگان نیز پس از هجوم به قلعهمحاصره ،. در مقابل(425 :1362 )غفاری کاشانی،

خان زند هنگامی کردند. محمدمیتخریب ها را استحکامات نظامی و قلعه ،ندشم نظامی

ه را خراب کنند تا کرمانشا ةق در حوالی کرمانشاه بود، دستور داد تا قلع1167که در 

 گلستانه،)ات نظامی این قلعه استفاده کند نتواند از استحکامات و مهم آزادخان افغان

ق شیراز را به تصرف درآورد، 1206خان قاجار در حمدامغ. همچنین وقتی آ(302 :1365

، ویران کنند ند ساخته شده بودز خان کریمفرمان داد تا دیوار شهر را که در زمان 

دور شهر که نیز را  بزرگی. وی پس از این کار دستور داد تا خندق (212 :1371 ساروی،)

کردند تا با سعی می گانشدمحاصره. (187 :1369 کروسینسکی،)حفر شده بود، پر کنند 

داشتن  ةکه اکثر شهرها به واسطوارهای شهر از خود دفاع کنند. ازآنجادر پشت دی ماندن

محاصره  ت در برابربا موفقیّ مهاجم قشون ةتوپخان ةبارو و ضعف عمومی دستوبرج

برای تضعیف  کنندگانمحاصره، روش جنگی (136-134 :1365 گلستانه،)کردند پایداری می

 تصرف شهرها، غارت منابع تدارکاتی و مالی شهرها بود.و 

لطنت و قشون مهاجم، شهرها توسط مدعیان س ةچپاول ثروت و تصرف چندین بار

که کسادی بازار، کمبود آذوقه و ورشکستگی بزرگان شهرها را به دنبال عالوه بر این

ی است که در بارز شهرهای ةشد. اصفهان نمونموجب تخریب و ویرانی شهرها می ،تداش

. مشاهدات (1363:61 موسوی نامی اصفهانی،)بار تصرف و قتل و غارت شد  ندیناین دوره چ

این ادعا  ،به ایران آمدهخان محمداآغسیاح فرانسوی که در اوایل کار  ،(Olivier) اولیویه

نویسد: ، میشهر قم را دیده وی که هنگام سفر از تهران به اصفهان ؛کندرا تأیید می

نابود شده بود و  باًهای متوالی تقریشهر در اثر غارت؛ دهنده بودتکان ،نچه در قم دیدمآ»

گذراندند و از شهر بیشتر از سختی میت داشت که زندگی را بهفقط سیصد نفر جمعیّ

 .(106 :1371اولیویه، )« سالم در اطراف حرم چیزی دیگر بر جای نمانده بود ةپنجاه خان
 

 يوار و خندق براي محافظت از شهرهااستفاده از د .5-2

ولی به  ،شد که در زمان صلح خالی بودبر گرد شهرها عالوه بر دیوار، خندق نیز حفر می

مناطق  مستقیم به شهرها و ةها حملشد. این خندقدشمن از آب پر میة هنگام حمل

ند با شدمهاجمان مجبور می ،خاطرهمینبه ؛کردممکن میمسکونی را دشوار و یا غیر
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 :1385 ورهرام، و 218 :1365 )گلستانه،شهر برسانند  ةساختن پل چوبی خود را به درواز

نشستند و مدام از باالی دیوار شهر با سنگ و آتش ن هم بیکار نمیالبته مدافعا ؛(126

خبر مکر نصیرخان الری به بزرگان و  که وقتی؛ چناندندکرآنان حمله میبه توپخانه 

 باروی شهروو به برج ندهای شهر را بستمردم این خطه دروازه ،داعیان گواشیر رسی

که شهر را  ویاز ورود سپاهیان  ،با انداختن شمخال و تفنگ و فالخن و سنگ رفتند و

 کشته. در آن روز سی نفر از سپاهیان الر در محاصره گرفته بودند، جلوگیری کردند

وزیری )به محاصره مشغول شد  ،آباده ریگموسوم ب ةد و نصیرخان ناچار در دروازشدن 

 .(2/680: 1364 کرمانی،

قبالً از نظر آذوقه و  شوندگان چونکشید. محاصرهها طول میگاه این محاصره ماه

قدر در پای کنندگان را آنرا دیده بودند، محاصرهتدارک کافی سایر مایحتاج زندگی 

در پی  ت سرمااز خستگی یا کمی آذوقه و یا شدّ تاداشتند دیوارهای شهر نگه می

هنگامی که  .(218 :1365 گلستانه،)شدند مجبور به ترک محاصره می ،نرسیدن زمستافرا

م برای مبارزه 1757ق/1171 اصفهان در بهار ةماهخان پس از غارت هشتحسنمحمد

 کردن اردودر شش کیلومتری شیراز با برپا و به طرف شیراز حرکت کرد خان کریمبا 

قدر دشمن را در محاصره آن خودبا تیزبینی مخصوص به خان کریم، کردشهر را محاصره 

شد عاقبت موجب اش تمام شد. کمی آذوقه و طوالنی شدن محاصره نگه داشت تا آذوقه

بازگشت را خان حسنکه محمدنحویبه ؛ترک کنند را اردوگاه قاجارو تمرّد سربازان 

؛ گلستانه، 67-61 :1363)موسوی نامی اصفهانی،  دانست و به مازندران بازگشت حل بهترین راه

ه گاه نیز عکس این قضییّ ؛(88 :1389زاده، یاری و 677/1: 1315؛ قوزانلو، 312-320 :1365

پس از اصالح امور شهرهای  خان کریمم 1761ق/1175 ه در سالکچنان ؛افتاداتفاق می

-علیبرای مقابله با فتح ،اق عجم و رسیدگی به امور شهرهای مراغه و خوی و سلماسعر

ارومیه توسط سپاهیان خان زند  ةچهار طرف قلع ةشد. با محاصرعازم ارومیه خان افشار 

خان علیرو کرد، فتحن را با کمبود مواد غذایی روبهاکه محصور آنو طوالنی شدن مدت 

موسوی نامی )د مواجه ش خان کریمبخشش از جانب  که با صلح کندتقاضای شد مجبور 

 . (1/604: 1378 حسینی فسایی، و 108-107 :1363 اصفهانی،

قدر وضع شهر آن کرمانشاه را محاصره کرد و ماه شش ق1165خان زند در محمد

سو از قره ةنفر را از طریق رودخان شبانه دو رین مجبور شدندوکه محص اسفناک شده بود

خان مردانعلی. بختیاری بفرستند ةبرای گرفتن کمک به منطقنند و رج کشهر خا



 هاي نبرد در دورة زنديهشیوه/ 50

مساعدت به دو پیک، آنها را با  ةبود، پس از دادن وعد زندیّهبختیاری که خود دشمن 

که خود کنندگان برای اینه ساخت. محاصرهکرمانشا ةمقداری نمک و تنباکو مجدداً روان

شبانه  ،ن از خطر توپخانه در امان باشندرا به دیوار قلعه نزدیک بکنند و در ضم

بتوانند ضمن نزدیکی  هاکندند تا روزها در پناه آنسنگرهای مارپیچی به طرف دیوار می

کرمانشاه  ةقلع ةه هنگام محاصرکچنان مانند؛به دیوار قلعه از بارش گلوله در امان ب

داران بیل انهیها مخفشب بخشیدن به محاصره،شدّتتوسط محمدخان زند و تصمیم بر 

ها به کندن زمین مشغول شده شبکردند. افراد اجیرسنگر مأمور میرا برای ساختن 

کدام یک میدان از ماه هفت سنگر که هر گشتند. در عرض یکو هنگام صبح برمی شده

یکدیگر فاصله داشتند، ساخته شد. در این سنگرها به قدر عرض نهری از زمین کنده 

ها به همین خاک ة توپشد تا با اصابت گلولین به باال ریخته میشد و خاک درون زممی

 .(250 :1376 رجبی، و 243-216 :1365 )گلستانه،ها بی اثر شود حمله آن

شد تا ، از قبل تالش میرفتمجدد از جناح متخاصم می ةکه احتمال حملصورتیدر

سرهاردفورد ند. داره آماده نگکافی و تجهیزات سپاه، لشکریان را  ةآذوقبا انبارکردن 

خان دست از محاصره برداشت، امحمدآغپس از اینکه : »کندنقل میچنین جونز 

زودی پس از تجدید قوا به شیراز که خان قاجار به دادخان چون احتمال میلطفعلی

اثر حمله را بی ،تجهیزات شد تا اگر چنین پیشامدی روی دهد ةمشغول تهی ،گرددبرمی

درو کردند و انبار تمامی محصول اطراف شیراز را بدون مانع و آسیبی  ،رواز این ؛گرداند

کردند که سعی می کنندگان نیز متقابالً. بدیهی است محاصره(10 :1353 جونز،)« نمودند

آذوقه به تنگنا نیفتند. همچنین در صورتی  ةهای اطراف و تهیّضمن دستبرد به آبادی

، مهاجمان آن دشریق قنات از خارج شهر تهیه میاز ط مثالً ،شدهکه آب محل محاصره

 .(249 :1365 )گلستانه،گرداندند برمی را
 

 ساختن استحکامات براي شکستن محاصره .6-2

 یاستحکامات شدندمیکنندگان مجبور که محاصره شدطوالنی میقدر گاهی محاصره آن

به  ،سرما و گرماابل خود در مقاز  مراقبتتا ضمن  مورد محاصره بسازند ةمسلط به قلع

ومیه ار ةکه مدت محاصره قلعند. زمانیاز آن استفاده کن جای سنگر و قرارگاه توپ نیز

 راید که بکرمقرر  خان کریمپیش از باریدن برف  ،رسیدطوالنی شد و فصل زمستان فرا

ن طراف حصار شهر اقدام کنند. مأموراهایی از سنگ و گل و نی و چوب در اساختن خانه

را بنایی  ،دمقدار مصالحی که تهیه کرده بودن ةو هریک به انداز دستور عمل کردهطبق 



 51/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

ت هوا و در اندک زمانی پیرامون شهر ارومیه شهرستانی وسیع برپا و از برود ساختند و

 . (328 :1365 گلستانه، و 107 :1363 موسوی نامی اصفهانی،)ات سرما جلوگیری شد مضرّ
 

 کوب در تخريب استحکامات قالعهاي قلعهگیري از توپخانهبهره. 7-2

 ،گشتتوپچی و توپخانه که سابقه تشکیل آن به عصر صفوی بازمی ة، رستزندیّه ةدر دور

از اینکه یک وسیلة نیرومند دیگر آن رونق عصر صفوی و نادری را نداشت و بیشتر 

 کنت دو فریر. (15: 1391آراسته،  و 230 :1350)ذکاء،  داشت تیتجمال ةجنبنظامی باشد 

(Kent de Ferriers)،  های در سال خان کریمسیاح فرانسوی که سه سال پس از مرگ

ناپذیر، نظام ایران خستگیپیاده» نویسد:می بود، به ایران مسافرت کرده ق1197-1204

های اروپایی آن ارزشی را که توپخانه در جنگ زندیّهدالور و قانع است، ولی در قشون 

های خوب و هموار ها و جادهه مانده است. شاید به این علت که نبودن راهناشناخت ،دارد

نقل توپخانه را دشوار و از چاالکی و سرعت وسرزمین ایران، حملبودن و کوهستانی

به همین دلیل زنبورک، یعنی  ؛(Ferriers, 1790: 70) «کاهدحرکت سپاهیان می

کیلوگرم های آن از نیمزن گلولههای کوچک و سبک قابل حمل بر پشت شتر که و توپ

نظامی  ةو رد« خانهزنبورک»در واقع  کرد، کارآیی و رواج بیشتری داشت.تجاوز نمی

 جغرافیایی ایران در زمان نادری ابداع شده بود، با شرایط ةکه در دور« زنبورکچیان»

تکمیل ) ه بودزمان نیز امتیاز خود را حفظ کرد اینجنگ گویا تناسب بیشتری داشت و تا 

را اغلب  های این دورهسرنوشت جنگکه د کر ادعاتوان می ،بنابراین ؛(99 :1376همایون، 

توپخانه پس از این دو  ةت رستاهمیّو  کردنظام مشخص مینظام و سوارهپیاده

 ةاز رست ،های نظامیقلعه ةویژه محاصربه ،به هنگام نبرد با این حالگرفت.  میقرار

شهر  ةای مشرف بر قلعها را در تپهترتیب که توپاینبه ؛شدمی توپخانه بهره گرفته

هم و استحکامات نظامی دشمن را در م دیوارها مداتوپچیان  و ندکردمستقر می

ة نظامی سعی که توپچیان همراه با محاصرجاییآندر اکثر این نبردها از کوبیدند. می

ن دشمن نقش شددر تسلیمراردهند، در تنگنا قآذوقه  از نظر را ن قلعهکردند مدافعا می

ارومیه و  ةقلع ةاز این روش در محاصر خان کریمکه سپاهیان چنان ؛کردندثری ایفا میؤم

حسینی  و 204 ،107 :1363)موسوی نامی اصفهانی،  نظامی بصره استفاده کردند ةمحاصر

 .(604/1 :1378فسایی، 
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های کوچک، به در دسته های متوالیزدنهای نظامی شبیخونگر از تاکتیکیکی دی

تر درگیری زدن معموالً از جانب جناح ضعیفنیروی دشمن و غارت آنان بود. شبیخون

زند که یکی از استادان این فن بود، در مبارزات خود برای به  خان کریمگرفت. صورت می

ق با 1163که در سال چنان ؛کرداستفاده میدست آوردن قدرت، اغلب از این تاکتیک 

که از لحاظ عده و تجهیزات مواجه شد حاکم همدان  ،وخان تکلمهرعلی یسپاهیان اعزام

زنان و برای مقابله با این سپاه، ابتدا او ند؛ دقابل قیاس نبو زندیّهبا سپاهیان کوچک 

ادگان لشکر، با ان و پیخود با سواررا به جایی امن کوچ داد و سپس  سپاه زند متعلقات

شب با استفاده از غفلت دشمن در نیمه و پرداختبا سپاه دشمن به مقابله  شبیخون زدن

ای را به عده بسیاری از آنان را غافلگیر کرده، ،به آنان حمله و با ایجاد ترس و اضطراب

 .(115 :1391 هدایتی، و 159 :1365 گلستانه،)ه را متواری ساخت اند و بقیّقتل رس

برای فتح کرمان عازم  خان کریمامین گروسی از جانب محمدنیز ق  1177در سال 

خان شد. وی با راهنمایی کدخدایان و اهالی روستاهای اطراف وارد کرمان شد و تقی

د و کنن فراران درّة یعنی قریّ ،جایگاه نخستین خود داوار کرد تا به راو یارانش انی درّ

خوبی انی که پیرامون شهر را بهاما تقی درّ ،حکومت کرمان را به دست گرفت

ز اهالی وارد شهر شد و ای ازدن به کرمان و مساعدت عدهشناخت، با شبیخون می

وزیری )را به یزد رسانید خان از کرمان فرار کرد و از طریق شهر بابک خود امینمحمد

برای این روش  نیز از ق( 1209-1203)خان زند لطفعلی . بعدها(680/1: 1364 کرمانی،

؛ 86 :1365 ؛ شیرازی،68/1: 1383 نفیسی،)خان قاجار بهره گرفت محمدآغا مقابله با سپاهیان

ه کالنتر فارس کچنان ؛(439 :1362 غفاری کاشانی، و 59 :1377 ؛ سپهر،200 :1371 ساروی،

رفت و با الوار و کرمانی از دروازه بیرون می ةخان بعضی از ایام با سوارلطفعلی»نویسد: می

 .(140 :1362 کالنتر فارس،)« کرد.نمود و به شهر مراجعت میمیجیش حضرت شاه حربی 
گیری از عملیات انتحاری در های جنگی در کنار بهرهبه حیله توسل ،بر این افزون

 ةعنوان راهکاری از سوی سرداران متهور و جسور که به ضعف جبهمواقع بحرانی به

 ؛شدبه کار بسته می ،و برتری نیروهای دشمن آگاهی داشتندخودی در مقابل تجهیزات 

باری که پس از پیروزی کرمانشاه های مصیبتق بعد از شکست1167 که در سالچنان

به سمت ایاالت جنوبی به شیراز  خان کریمخان بر قوای زند وارد شده بود و از سوی آزاد

م نیروی سرگردان خویش ه باز هنکخان زند به امید آخان و شیخعلیگریزان بود، محمد

گزیدند و در تجدید پیوند  متادر چمچال از نواحی شرقی کرمانشاهان اق ،ندرا گرد آور
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خان یعنی آزاد ،راندن مهاجم تازهمنظور بیرونبه خان کریمدوستی و اتحاد دیرینشان با 

 عاما در قتلت شوم سردار بختیاری رخان که نیّافغان به تفصیل سخن راندند. شیخعلی

سرانجام  تاگوها نمود وگفتپذیرش با زیرکی تظاهر به  ،کردن سرداران زند دریافته بود

کردنش به صحت مطالب و متقاعد خان کریمآنان را برای رفتن نزد  ةتوانست اجاز

دریافت خان و عدم شده کسب کند. پس از گذشت دو ماه از عزیمت شیخعلی گفته

، سردار بختیاری متوجه اشتباه خویش شد و با بستگان انخ کریمخبری از سوی وی و 

خان که از بحث و بدرفتاری کرد. محمد، که در اردویش باقی مانده بودند خان کریم

تنها راه رهایی را  ،خودشان آگاه شد ةخان و سردارانش دربارمردانتصمیم علی

خان شروع به ابراز ردانمکه علیزدن به اقدامی غافلگیرانه دانست. سرانجام همین دست

اش از قبل آماده شده دست به کاری زدند که نقشه خان و همراهانشخشم کرد، محمد

خواهد باره که او با آوردن تعداد زیادی از همراهانش میخان در اینبود. شکایت محمد

غالم های ایل و تعدادی زادهباعث شده بود که فقط چهار نفر از خان ،عام کندا را قتلآنه

گوی او با وخان هنگام گفتهمراهان محمد کوچک ةرا همراه خویش بیاورد. دست

محمدخان دست و پای چهار نفر خان بختیاری را بستند و با  ةبا اشار خانمردان علی

خان با کارد دشمن به جانش افتاد و با نها را نیز فراری ساختند. محمدآ ،حمله به غالمان

کرد. سرانجام گروه کوچک فراریان زند همراه چهار اسیر با بریدن سرش کارش را تمام 

شدند و وارد غرب مرزهای غربی در سرپل ذهاب و گیالنبه های بختیاری عبور از تپه

؛ 299-294: 1365)گلستانه،  رو شدندروبه اوبا استقبال گرم پیوستند و  خان کریمبه یتاً نها

 .(69-68: 1365 پری، و 44: 1363موسوی نامی اصفهانی، 

خان افغان در م پس از پیروزی آزاد1752ق/1166 مشابه این جریان در سال

شهرهای  ةزند و تعیین حاکم و والی بر هم خان کریمسیالخور بروجرد بر سپاهیان 

موفق شد طی دو ماه حمالت چریکی  خان کریمهنگامی که  اتفاق افتاد؛ متصرفی عراق

خان در جنوب اصفهان را به تصرف درآورد، آزادهای کوچک افغان، شهر قمشه به دسته

هزار افشار برای پس گرفتن شهر گسیل داشت. در خان افشار را با پنجفتحعلی درنگبی

ت خطیر خود چنین وضعیتی زندها که از نیروی کامل و مجهز افغان آگاه بودند و موقعیّ

به همین ؛ دانستند زدن به اقدامی غیرعادیشناختند، تنها راه گریز را دسترا می

به قلب سپاه دشمن و کشتن خان افغان،  زدنخان تصمیم گرفت با اسکندر ،منظور

خان به سپاهیان او را پس از مرگ سردار خود منهزم کند. این تصمیم با تاختن اسکندر
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داشتند، عملی شد. سربازان و و یاران او بر روی آن قرارخان ای که آزادطرف تپه

به منظور امان  خان کریمسوار پیکی است از جانب به خیال اینکه وی یکه نگهبانان افغان

اش را به خان رسید، نیزهخان وقتی به محل آزادخواستن، راه را بر او باز کردند. اسکندر

برد و به سرعت بازگشت. سپاهیان دشمن ، فروخان بودافسری که به گمان او آزاد ةسین

وی را به سختی مجروح کردند. هنگامی که  ،ن آمدندکه از حیرت و شگفتی بیروهمین

در برابر پای  ،به اردوی برادر رسید تا گزارش اجمالی ماوقع را بازگوید اسکندرخان

آباد متواری به طرف خرم ،جان سپرد و وی به ناچار پس از شکست این نقشه خان کریم

 .(209/2 :1300ه، السلطناعتماد ؛250: 1382؛ آصف، 292-287: 1365)گلستانه،  شد
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های ناشی از آن، نیروی دریایی در ایران بیش از نادری و نابسامانی ةپس از پایان دور

متالشی شد. به همین دلیل در آغاز روزگار  تقریبا های نظامی دیگر آسیب دید وصنف

برداری از آن تالش و بهره تتقویّ برایتی نداشت و زندیان نیروی دریایی چندان اهمیّ

فارس و مسائل مربوط به آن، توجه خان  ت خلیجاهمیّ ،شد. در این میانچندانی نمی

زند را به نیروی دریایی معطوف ساخت. فقدان نیروی دریایی کارآمد در مواجهه با 

تهدید  این دورهایران را در  یهایی که سواحل و بنادر جنوبها و بحرانترین چالش مهم

هلندی و عقد قرارداد  های فرانسوی،گرفتن از کمپانی. کمککامالً آشکار بود ،کردمی

مبنی بر واگذاری  ،و کمپانی هند شرقی انگلیس خان کریممیان  (م1768ق/1181) تجاری

خارک به شرکت مزبور در صورت کمک نیروی دریایی  ةامتیاز انحصاری تجارت در جزیر

د از حکومت مرکزی و کم سابق بندر ریگ که با تمرّانگلیس در سرکوب میرمهنا، حا

هایی در مسیر تجاری خلیج فارس امنیخارک موجب نا ةها از جزیرراندن هلندیبیرون

از والی دولت اجازه کسب  ؛(24: 1354نیبور،  و 63-61: 1363موسوی نامی اصفهانی، )شده بود 

 ةمینی برای حمله به عمان و وعدنظام زند از مسیر زعبور سپاهیان پیادهعثمانی برای 

 ةبرای سرکوب قبیل ،والی دولت مذکور ،استمداد نیروی دریایی از سوی عمرپاشا

را بر خلیج فارس متزلزل ساخته بود  خان کریمت تجاری و سیاسی کعب که حاکمیّ بنی

شط  ةکردن دهاندمسدوو نیز  (522/2 :1379مالکم،  و 127: 1363موسوی نامی اصفهانی، )

ق برای کارشکنی در یاری خوارج 1189 خان در حمله به بصره در سالسط صادقتو

)گلستانه،  خان کریماز سوی  یها و نیروی ضربتی اعزامعمان به بصره به علت ضعف قایق

بودن قدرت همگی نشان از ناچیز ،(613/1-612 :1378فسایی، حسینی  و 237-239: 1365



 55/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

که در با توجه به این زندیّه ةدر دور ،بنابراین ؛دندر این دوره دارایران نیروی دریایی 

بوده و هیچ ابتکاری از خود نشان نداده، متکی نبردهای دریایی بیشتر به کمک دیگران 

 .شته استنبرد خاصی نیز وجود ندا ةشیو
 

 نتیجه. 4

قدیمی و مبتنی بر تفوق نیروی انسانی و رزم دلیرانه و  زندیّهی نبرد در عصر ها شیوه

نظامی این عصر را انسان و نیروی  ةترین عنصر در اندیشمکه مهنحویبه؛ مانانه بودقهر

در را دوم قرار داشت. دالوری سربازان  ةداد و سالح و تجهیزات در ردانسانی تشکیل می

که ایگونهبه ؛دادات نظامی آنان تشکیل مینبرد بیشتر سلحشوری و تجربیّ ةعرص

پرداختند و هر به جنگ می ،دکه آموخته بودن ه روشیب سربازان در حین جنگ شخصاً

بردن فنون کارات پیشین خود در بهکردند با تکیه بر نیروی بدنی و تجربیّیک سعی می

به نوعی  ،تیر و کمان و شمشیر ویژهبه ،های مختلفتن و استفاده از اسلحهبهجنگ تن

شاه بود و در  ةسپاه بر عهدفرماندهی  ،های مهمرشادت خود را نشان دهند. در جنگ

های داخلی که برای تنبیه و سرکوبی شورشیان خصوص در لشکرکشیبه ،موارد دیگر

دیگر از  ةغالباً یکی از شاهزادگان یا حکام محلی و یا یک فرماند ،شدداخلی اقدام می

ی سپاه تا پایان جنگ نقش مهمّ ةماندن فرماندد. زندهشسوی پادشاه مأمور مداخله می

 ةفرماند شدن کشتهمحض انتشار خبر اما به ،کرددر انسجام نیروهای تحت فرمان ایفا می

 رهاکردنو با  کردندمیهای جنگی خود را فراموش تاکتیک فنون و ةسپاه، سربازان کلیّ

بیشتر در برابر نیروهای مهاجم ند. استحکامات این دوران را کردسپاه فرار می ةباروبن

تشکیل بانی های دیدهها و باروهای ساده با برجدیوارهای گلی، خندقهای عظیم، دروازه

در این دوره محاصره و فتح شهرها، قالع و روستاها با حداقل امکانات انجام  داد.می

را همچون نگینی در محاصره  مدافعها نیروهای رزمی، شهر محاصرهگرفت. در این  می

کردند تا حاکمان و قوای ار را قطع میروبهای رسیدن تسلیحات و خواهگرفتند و را می

های شهر را به روی نیروها ریزی دروازهو بدون خون ندمسلط بر شهر را به ستوه آورد

از مسیر آب یا نهری که به سمت شهر  مهاجمبگشایند. زمانی نیز امکان داشت که سپاه 

پس از برداشتن استفاده کند و خود را از آن طریق به داخل شهر برساند.  ،دجاری بو

گرفت که در این حمالت از میتن دربههای تنجنگ ،موانعی مانند دیوار قلعه یا شهر

البته زمانی نیز همین  ؛شدده میااستف ، نیزه و خنجرهای سرد مانند شمشیرسالح

ها و کمبود مواد شدن محاصرهطوالنی؛ م وجود داشتهاجدشواری برای سپاهیان م
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د و به کرفصل سرما و زمستان توان مقاومت را از آنان سلب می غذایی و یا فرارسیدن

ی مختلفی برای پیروزی در ها شیوهاز  زندیّهکشیدند. در دوره ناچار دست از محاصره می

، اسارت و یا شدن زخمی بارةدر پراکنی شایعهشد که عبارت بودند از:  نبردها استفاده می

کردن جنگ در فصل ع سربازان دشمن، آغازمقابل، تطمینیروهای  ةفرماند شدن کشته

بهار، خودداری از نبرد در دشت و فضاهای باز، استفاده از دیوار و خندق برای محافظت 

در  زندیّهزدن. قشون ت برای شکستن محاصره، شبیخوناز شهرها، ساختن استحکاما

 پیروز شدندا های مذکور بود که در بیشتر نبردهگیری از روشزند با بهره خان کریم ةدور

و با از هم  خان کریماما پس از وفات ، و توانستند صلح و آرامش را در کشور برقرار کنند

کس برای شرایط به دوران پیشین بازگشت و هرپاشیدن اوضاع سیاسی و نظامی کشور، 

ت ایران حفظ تمامیّ برایپیشبرد امور خود گروهی را با خود همراه کرد و هیچ انسجامی 

 ،خواه در رأس امور بودتو تمامیّ قدرتمند یتا زمانی که پادشاه ،بنابراین ؛توجود نداش

های مختلف گیری از روشبهرهلذا و  ندنیروهای نظامی نیز از انسجام کافی برخوردار بود

چنین امکانی وجود نداشت و  ،پذیر بود، ولی پس از آن و در اوضاع نابساماننبرد امکان

 زندیّهدر نهایت به سقوط  چنین شرایطی کهطورهمان ؛شدها کمتر میدرصد پیروزی
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