دكتر رضا شعباني
استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي تهران
ارتش ايران در دوران زنديه
چكيده
شرايط جغرافيايي و استراتژي ايران به گونهاي است كه علي الدوام در معرض هجوم مهاجمان و اقوام
ماجراجو قرار مي گرفته ،و به همين سبب ضرورت تأسيس نهادهاي نظامي و نگهداري ارتش نيرومند را ايجاد
كرده است .تمامي حكومتهاي كه در خلع تاريخ طوالني اين مملكت تشكيل شدهاند ،بيترديد تكيه بر قدرت
نظامي خود داشته اند و تا آنگاه كه از وجود سپاهيان نيرومند و كارآمد برخوردار بودند توان حفظ و ماندگاري
را در برابر شدايد روزگار ائم از قواي م تجاوز خارجي يا اغتشاشگران و رقيبان داخلي محفوظ ماندهاند.
ميزان توجه به سپاه در حكومتهاي مختلف به مقوالتي همچون شخصيت و خصوصيات فردي شخص
حاكم و نيز شرايط خزانه و اوضاع مملكت بستگي داشته است  .آنگاه كه فردي رزم جوي همچنان داريوش
اول يا خسرو انوشيروان و شا ه عباس و نادر شاه افشار در رأس كار بودهاند قواي ارتش ايران در اوج ترقي و
پيشرفت و رفاه بوده است و هر گاه كه زمام مملكت در دست موجود آسايش طلب و آرامش جو بوده  ،عصر
بحران  ،و هرج و مرج و نفاق و تشتت آغاز گشته است.
كريم خان زند در اساس مردي لشكري و ورزيده و جنگجوي بوده و سنوات درازي از عمر
پرزحمت خود را در اردوي نادري و معيت آن شهريان كشور گير گذرانده بود ،به همين سبب به مردان
سپاهي اعتنايي خاص داشت و تداركاتي براي تمثيت خاطر و بهبود حال آنان ميچيد .اما در چهارده سال
پاياني عمر وي كه صحنه از دشمنان دا خلي و نيروهاي مزاحم خارجي خالي بود ،او نيز برابر اين مهم اعتنايي
بسيار نميكرد و جانشينان بيكفايت و ضعيف وي هم از درك مسائل ايران و جهان غافل بودند.
مقاله حاضر كوششي است كه من باب ترسيم شعهاي از احوال رزم آوران و فعاالن نظامي دوره
زنديه به كار رفته است و برخي از عمده مسائل و معضالت اين طبقه را در معرض بررسي و تحليل قرار داده
است.
كليد واژهها :كريم خان ،نيروي نظامي ،سپاهيان ،ايران ،سواره نظام ،پياده نظام ،نيروي دريايي
مدخل:
تاريخ سياسي خاندان زند
زندها از ايالت لر بودند ،مؤسس اين سلسله كريم خان از تيره بگله بود كه در پيري كمازان از توابع
مالير مستقر بودند .پس از سقوط صفويان زندها به تحت رياست فردي به نام مهدي خان به راهزني مشغول

شدند .اما روي كار آمدن نادر به آنان ديگر مجال چنين كاري را نداد .آنان توسط نادر سركوب شده به
خراسان كوچانده شدند 1 .از ا ين پس اعضاي اين طايفه جذب ارتش نادر گرديدند و برخي از آنان مانند
كريم خان و برادرش صادق خان در اثر بروز لياقت در اين ارتش مدارج ترقي را طي نمودند و لقب خاني را
براي خود از اين راه حاصل كردند2 .
پس از مرگ كريم خان و در زمان سلطنت عادلشاه ،كريم خان كه اينك جايگاهي براي خود در
طايفه زند دست و پا كرده بود .اعضاي طايفه خود را به خاستگاهشان در پيري كمازان باز گرداند .از اين زمان
وي شروع به دست اندازي به نواحي اطراف نمود .و توانست با شكست دادن مهر علي خان تكلو همدان را
تصرف كند و با عليمردان خان متعه د شود .سپس دو خان مشتركاً به سوي ابوالفتح خان حاكم اصفهان لشكر
كشيدند و پس از محاصره پنج روزه اصفهان آن را تصرف كردند .ابوالفتح خان با وساطت يكي از اعضاي
خاندان زند بخشيده گرديد و ميان طرفين اتحاد سه گانهاي منعقد شد كه بر اساس آن -1 :يكي از اعضاي
خاندان صفوي با نام شاه اسماعيل سوم به شاهي برگزيده شد -2 .عليمردان خان به نيابت سلطنت انتخاب
شد -3 .ابوالفتح خان به حكومت اصفهان بر گزيده گرديد و  -4كريم خان به فرماندهي كل سپاه نايل شد3 .
عمر اتحاد سه گانه چندان طوالني نبود و خيانت علي مردان خان به آن پايان داد .وي شيراز را تصرف كرد
ابوالفتح خان را دستگير و نابينا ساخت .اين حوادث در غياب كريم خان كه مشغول لشكر كشي به مناطق ديگر
بود اتفاق افتاد .لذا كريم خان به ناچار به جنگ باعلي مردان خان رفت و پس از شكست دادن وي به همراه
شاه اسماعيل سوم وارد اصفهان شد و به خود لقب وكيل الرعايا داد.
رقيبان بعدي كريم خان ،آزاد خان افغان و محمد حسن خان قاجار بودند .كريم خان در چندنبرد با
آزاد خان افغان روبه رو شد ،ولي نتوانست وي را شكست دهد .سرانجام اين محمد حسن خان قاجار بود كه
توانست ازاد خان را مغلوب و متواري كند 1170( .ق) .بدين ترتيب رويارويي كريم خان و محمد حسن
خان قاجار اجتناب ناپذير بود  .روياروييهاي ان دو رقيب و مدعي سلطنت دو سال به طول انجاميد و سرانجام
اين كريم خان بود كه توانست بر وي فائل آيد .محمد حسن خان توسط يكي از نزديكان خود به قتل رسيد و
بدين ترتيب آخرين رقيب جدي كريم خان از ميان رفت 1172( .ق) 5
پس از اين كريم خان درصدد برقراري نظم و آرامش در قلمرو خودبرآمد .وي پس از تصرف كرمان
و آذربايجان ( 1175-1172ق) درصدد سركوب ميرمهنا بندرريگي دزد دريايي كه خارك را پايگاه خود قرار
داده بود برآمد .كريم خان برادرش زكي خان را مأمور سركوب مير مهنا نمود .وي از برابر سپاه زكي خان به
بصره متواري شد .در آنجا به دست حاكم عثماني بصره به قتل رسيد .كريم خان هم به اين اقدام اعتراض كرد
 6 .زيرا وي معتقد بود كه ميرمهنا تبعه ايران بود و حاكم بصره اجازه چنين كاري نداشت.
سپس كريم خ ان متوجه عمان شد .زيرا ساكنان اين نواحي به دزدي دريايي اشتغال داشتند همچنين
آزاد و اذيت شيعيان توسط آنان مزيد بر علت بودتا كريم خان در انجام اين تصميم راسخ شود .لذا زكي خان

مأمور انجام اين كار گرديد .شيخ عبداهلل حاكم عمان با حيله زكي خان را دستگير كرد و پيغام داد كه در
صورت آزادي پسرش كه در دربار كريم خان به عنوان گروگان بود ،وي را آزاد خواهد كرد ،لذا كريم خان به
ناچار به اين اقدام تن داد و بدين ترتيب لشكر كشي به عمان ناكام ماند 1185( 7 .ق)
اقدام بعدي كريم خان لشكر كشي به بصره بود .علت اين لشكركشي اقدام والي بصره در حمايت از
شيخ عمان  ، 8و به قتل رساندن مير مهنا بود .صادق خان برادر كريم خان مأمور انجام اين كار گرديد  .وي
توانست بصره را پس از شش ماه محاصره در سال  1190ه  .ق تصرف كند .حكومت او بر بصره تا سال مرگ
كريم خان يعني  1193ه.ق ادامه داشت .اما با شنيدن خبر مرگ او به طمع تكيه بر تخت سلطنت بصره را ترك
گفت و به سوي شيراز روانه گرديد و بدين ترتيب بصره مجدداً به تصرف عثمانيها درآمد9 .
با مرگ كريم خان دوره اي از آشوب و هرج ومرج در ايران آغاز شد .از آنجا كه كريم خان براي خود
جانشيني تعيين نكرده بود ،مدعيان تاج وتخت با يكديگر به رقابت پرداختند .در اين ميان زكي خان يكي از
پسران كريم خان را كه ابوالفتح خان نام داشت بر تخت سلطنت نشاند وخود عمالً اداره امور را در دست
گرفت .اما پس از چند ماه به دست عده اي از اعضاي ايل مافي كه طرفدار ابوالفتح خان بودند به قتل رسيد.
پس از اين ماجرا ابوالفتح خان از عموي خود صادق خان دعوت كرد تا به شيراز بيايد .صادق خان كه سلطنت
را حق خود ميدانست ،پس از چند ماه توطئه اي عليه ابوالفتح خان انجام داد و وي را از سلطنت خلغ كرد
(نهم شعبان  119ه.ق) .حكومت صادق خان هم چندان طوالني نبود .رقيب اصلي وي عليمردان خان بود كه
توانست پس از شكست دادن وي در چند نبرد ،صادق خان را در شيراز محاصره كند و سرانجام با طوالني
شدن محاصره برخي از نيروهايش دروازه شهر را بر روي عليمردان خان گشودند( .ربيع االول  1196ه.ق).
صادق خان و فرزندانش پس از دستگيري به قتل رسيدند 10 .بدين ترتيب حكومت عليمردان خان آغاز شد.
نخستين اقدام وي برقراري نظم و آرامش در شيراز بود .وي پس از انجام اين كار به اصفهان رفت (رمضان
 1197ه .ق) و در آنجا به رتق و فتق امور پرداخت .عمده ترين مشكل او در دوران حكومت فعاليتهاي نظامي
آقا محمد خان در مازندران بود كه تا زمان مرگش ادامه داشت( .صفر  1199ه.ق) 11 .
با مرگ علي مردان خان جعفر خان به حكومت رسيد .وي در دوران حكومت خود با دو مشكل
مواجه بود  -1فعاليتهاي نظامي آقا محمد خان  -2شورش ايالت و عشاير .اين روند تا زمان قتل جعفر خان
توسط صيد مراد خان در ربيع الثاني سال  1203ادامه داشت 12 .جعفر خان پيش از مرگش پس خود لطفعلي
خان را به نيابت خودمنصوب كرد ،اما در زمان مرگ جعفر خان وي به منظور سركوب شورشي در الر به سر
مي برد .از اين رو صيد مرادخان از فرصت استفاده كرد و بر اريكه سلطنت تكيه زد .حكومت صيد مراد خان
چند ماه بيشتر طول نكشيد (شعبان  1203ق) ،زيرا لطفعلي خان با دستگيري وي توانست حكومت را به دست
گيرد .لطفعلي خان در آغاز سلطنت خود با حمله آقا محمد خان مواجه شد .وي پس از دفع اين حمله جهت

برقراري نظم به كرمان رفت .اما در بازگشت با خيانت كالنتر شيراز حاج ابراهيم مواجه شد كه دروازده شهر
را بر بسته بود 13 .به دعوت حاج ابراهيم آقا محمد خان در شوال سال  1206وارد شيراز شد.
لطفعلي خان به طبس و كرمان رفت  .آقا محمد خان كرمان را مورد محاصره قرار داد و پس از چند
ماه شهر را تصرف و مردم آن را قتل و عام كرد 1209( .ق) .لطفعليخان توانست به بم بگريزد .اما در آنجا
توسط حاكم بم جهانگير خان سيستاني دستگير و به آقا محمد خان تحويل داد .اقا محمد خان هم پس از كور
كردن و شكنجه دادن وي ،او را روانه تهران كرد و در آنجا به قتل رساند 1209( .ه.ق) .بدين ترتيب سلسله
زند در سايه اختالفهاي خانوادگي منقرض شد14 .
شيوههاي نبرد
بعد از كشته شدن نادر در سال  1126امپراطوري پهناور او در حول محورهاي قومي قبيلهاي از هم
پاشيد .به همان سرعتي كه قشون رنگارنگ او ذوب شد و افراد آن به محلهاي خود بازگشتند يا كوشيدند خود
را به محيط من اسبي در جايي از قلمرو ايران بر مردم تحميل كنند ،قدرت سياسي كشور نيز مركزيت خود را از
دست داد و در حاشيه مرزهاي ايران مناطق مستقلي ايجاد شد15 .
اين امر از آنجا ناشي ميشد كه هسته هاي عمده ارتش نادر را نيروهاي ايلي تحت فرماندهي يك
فرمانده بزرگ از همان ايل تشكيل ميداد .به همين دليل هر واحد نظامي ايلي در گوشهاي از كشور سر به
شورش برداشتند و براي رسيدن به قدرت به مبارزه با ساير نيروها پرداختند .بدينسان هرج ومرج دوباره همه
جا را فراگرفت .و در هر گوشهاي ادعايي براي رسيدن به قدرت از سرداران نيروهاي نظامي نادر مطرح شد
واين وضع چندين سال ادامه يافت به گونهاي كه كشور دوباره داراي نظامهاي سياسي – نظامي ملوك الطوايفي
گرديد و حكومتهاي نظامي پراكنده در گوشه و كنار پديد آمدند 16 .اين روند تا تثبيت حاكميت كريم خان
ادامه داشت .در دوران نچندان طوالني حكومت كريم خان كه با سركوبي مدعيان قدرت كه عمدهترين آنها
فرماندهان نظامي نيروهاي ايالت بودند .آرامش نسبي در تغيير و تحوالت قشون برقرار شد .بدين نحو كه
نيروهاي نظامي مختلف تحت سلطه حاكميت كريم خان و جزء نيروهاي ارتش وي در آمدندف اما اين روند
زياد دوام نياورد .و پس از مرگ كريم خان مجدداً اوضاع به حالت سابق خود درآمد .اين كه چرا پس از مرگ
كريم خان مجددا تحركات قشوني در كشور جهت دستيابي به قدرت از سر گرفته شد ناشي از دو عامل بود
كه هر دوي آن به شخص كريم خان بر ميگشت .اول اين كه وي پس از خود جانشيني تعيين نكرده بود ،لذا
اعضاي خاندان زند به طمع دستيابي به تاج وتخت سعي كردن با بسيج نيروهاي مختلف ايلي و غيرايلي به
اين امر نائل ايند.از همان روز درگذشت كريم خان هر يك از اعضاي خاندان زند خيال سلطنت در سر خود
پروراند .بدين ترتيب كه ابتدا ابوالفتح خان پسر كريم خان  ،بعد از تقريباً چند ماه علي مردان خان ،بعد از
چهار ماه محمد علي خان ،پس از هفت ماه صادق خانف و بعد از يك ماه مجددا علي مردان خان به حكومت

و سلطنت رسيدند ،آن گاه نوبت به جعفر خان رسيد و چهار سال بعد سرانجام اين لطفعلي خان بود كه به
سلطنت رسيد17 .وي تنها كسي ب ود كه تواناييهاي نظامي جهت سرو سامان بخشيدن لطفعلي خان به اوضاع
آشفته سلسله زند را داشت اما ديگر توان نظامي آنان از بين رفته بود و تقريباً ارتش منظم ايجاد شده در زمان
كريم خان از بين رفته جاي خود را به سواران ايلياتي كه ديگر از توان نظامي الزم براي مقابله با نيروهاي
پوياي ايلي قاجار برخوردار نبودند ،داد18 .
دومين عامل موثر در تحركات قشون پس از مرگ كريم خان اين كه عدم برخورد جدي كريم خان
با برخي از نيروهيا ايلي معارض در زمان تثبيت قدرت مانند قاجارها و حتي جذب آنان در ارتش زند به آنان
اين امكان را داد ت ا پس از مرگ كريم خان با استفاده از فرصت به دست آمده جهت دستيابي به قدرت سود
ببردند 19 .آنان را در اين عرصه نيروهاي ايليشان ياري ميداد.
در چنين شرايطي مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به يك شكل بودن شرايط سياسي – نظامي ايران
شيوههاي نظامي توسط فرماند هان نظامي اين دوره به كار گرفته مي شد تا حد زيادي يكسان باشد كه در ذيل
به آن پرداخته مي شود .اما جنگهاي اين دوره كمتر از شيوه و تاكتيك نظامي برخوردار بود .معموالً پيروزي با
كسي بود كه از شجاعت بيشتري برخوردار بود .از ارايش جنگي ،تاكتيك نظامي ،نقشه دقيق حمله و دفاع
حساب شده خبري نبود .بيشتر جنگها به اين ترتيب بود كه دستهاي بر دسته ديگر ميتاخت و سپاهيان دو
طرف به جان هم ميافتادند و كشتار مي كردند و هر طرف كه مقاومت بيشتري به خرج ميداد موفق ميشد
واين موفقيت خود ممكن بود كه بر اثر بينظمي در تعقيب دشمن و ياغارت و تقسيم با روبنه به جاي مانده
دشمن به خطر ميافتاد.
در اين ميان فرمانده سپاه نقش محوري داشت و زنده ماندن وي نقشي تأثير گذار در جنگ داشت.
كافي بود كه فرمانده سپاه كشته و يا زخمي شود .در اين صورت سپاهيان فوراً از جنگ دست كشيده پا به
فرار ميگذاشتند و برخي مواقع اتفاق مي افتاد كه يكي از جناحهاي درگير جنگ با انتشار خبر دروغين كشته
شدن فرمانده دشمن ،سپاه رقيب را منهدم و متواري ميكردند 20 .از آنجايي كه سپاهيگري شغل اصلي
بسياري از سربازان شركت كننده در دو جناح متخاصم نبود ،لذا اشنايي آنان از ابزار و ادوات جنگي و
چگونگي كاربرد آن بسيار كم بود .مشق و تمريني براي آموزش سپاهيان وجودنداشت لذا آشنايي جنگ آوران
به فنون جنگي و كاربرد اسلحه سردو گرم بستگي به اطالعات ،شنيدهها و تجربيات شخصي خود آنها و هم
زمانشان داشت21 .
تطميع سربازان دشمن از ديگر شيوههاي به كار گرفته شده در نبردهاي اين دوره بود .از آنجا كه
جنگهاي اين دوره اكثراً جنگ داخلي بودهيچ عامل ايدئولوژيكي و ملي محرك سربازان نبود .اكثر اين
سربازان با وعده پول واميد غارت به هر يك از مدعيان كه ميتوانست فرصتهاي بيشتري در اين زمينه ها

فراهم آورد ميپيوستند چه بسا اتفاق ميافتاد كه فرماندهي سربازان دشمن را با وعده پول بيشتري ميخريد.
چنانكه علي مردان خان زند توانست سربازان و برخي از افسران صادق خان را به سوي خود جلب كند22 .
در چنين شرايط ،آنچه كه بيش از همه گرهگشايي كار فرماندهان و مدعيان سلطنت بود تأمين منابع
مالي مخصوصاً پول نقد بود .عمدهترين راه تأمين منابع مالي از طريق اخذ ماليات از مردم بود كه غالباً هم به
زور صورت ميگرفت .يكي ديگر از شيوه هاي نبرد ،محاصره شهرها بود .مورد اخير به دو دليل در اين دوره
بسيار رايج بود .اول به اين دليل كه اكثر جنگهاي اين دوره جنگهاي داخلي بود و دوم به اين خاطر كه اكثر
شهرهاي اين دوره از حصار و استحكامات نظامي برخوردار بودند 23 .به همين خاطر حمله شوندگان سعي
مي كردند تا با حصين شدن در پشت ديوارهاي شهر از خود دفاع كنند .بر گرد شهرها عالوه بر ديوار خندق
نيز حفر ميشد كه در زمان صلح خالي بود ولي به هنگام حمله دشمني از آب پر ميشد اين خندقها حمله
مستقيم به شهرها و مناطق مسكوني را دشوار و يا غيرممكن ميكرد به همين دليل مهاجمان مجبور ميشدند با
ساختن پل چوبي خود را دروازه شهر برسانند 24 .البته در اين اثنا مدافعين هم بيكا نمينشستند و مدام از
باالي ديوار شهر با سنگ و آتش توپخانه آنان را مورد حمله قرار ميدادند25 .
گاه اين محاصرهها ماهها به طول ميكشيد .در واقع اين محاصرهها بيشتر به يك محاصره اقتصادي
شبيه بود تا محاصره نظامي  ،26زيرا در اين ميان تهيه آذوقه براي محاصره شوندگان براي محاصرههاي
طوالني نكرده بودندو آذوقه كافي تهيه نديده بودند ،به زودي مجبور به باز كردن درهاي شهر به روي
مهاجمين مي شدند  .از سوي ديگر اين مشكل براي مهاجمين هم وجودداشد .زيرا اگر مدافعين در شهر از
آذوقه كافي برخور دار بودند ،طوالني شدن محاصره آنان را به لحاظ آذوقه دچار مشكل ميكرد و همچنين فرا
رسيدن زمستان هم مي توانست مهاجمين را دچار مشكل كند و آنان را از ادامه محاصره باز دارد .به همين خاطر
مهاجمين به منظور پايان دادن زودهنگام محاصره دست به اقدامهاي زير ميزندند -1 .از بين بردن منابع
آذوقه -2 ،كور كردن چشمه يا قناتي ه آب شهر را تأمين ميكرد -3 .گلول باران كردن ديوار شهر با توپ و
 -4مذاكره پنهاني با برخي از مدافعان شهر به منظور تسليم شهر .همچنين در برخي مواقع اگر محاصره شهر
طول ميكشيد در مقابل حصار شهر قواي مهاجم دست به ساخت مساكن موقتي براي خود ميزدند تا از گزند
سرما و مشكالت ديگر در امان باشند.
از ديگر شيوه هاي نبرد در اين دوره شبيخون زدن به سپاه دشمن و باروبنه آنها بود 27 .شبيخون
معموالً از جانب جناح ضعيفتر طرفهاي درگيري جنگ صورت ميگرفت .از اين تاكتيك كريم خان در ابتداي
تكاپوي نظامي خود زياد استفاده مي كردو بعدها اين روش از سوي لطفعلي خان براي مقابله با سپاه آقا محمد
خان قاجار مورد استفاده قرار گرفت.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه شيوههاي نبرد در اين دوره عميقاً تحت تأثير شرايط
سياسي حاكم بر اين دوره است .جنگ هاي داخلي براي كسب تاج وتخت  ،سر بر آوردن مدعيان قدرت در
گوشه و كنار مملكت شرايط ويژه جنگي پديد آورده بود .كه شيوههاي نبرد خاص خود را ميطلبيد.
مناصب نظامي
كريم خان درابتداي تكاپوي نظامي خود از حمايت برخي از سواران ايلياتي و همچنين توپچيهاي
دوره افشار و يك پياده نظام برخوردار بود  .سپاه وي اگر چه به لحاظ سالح مجهز بود ولي ازنظم يك سپاه
برخوردار نبودو بيشتر شبيه يك اردو بود .لذا كريم خان در سال  1189قمري به فكر نظم بخشيدن به قشون
خودافتاد 28 .وي ابتدا سپاه دائمي مركب ازده هزار نفر تشكيل داد كه در شيراز استقرار يافت .اين سپاه كه
مركب از دو هنگ پياده دو هنگ سواره و يك فوج توپخانه بوددر زمان جنگ از حمايت و همكاري سواران
ايلياتي و همچنين پيادههاي كه به امر كسب غنيمت به سپاه ميپيوستند برخوردار ميشد .سپاهي كه به اين
ترتيب براي يك جنگ آماده ميشد ،به دستههاي مشخصي تحت فرماندهي يك نفر بدين شرح تقسيم ميشد:
دسته ده نفري به فرماندهي يك نفر به نام اون باشيدسته پنجاه نفري به فرماندهي يك نفر به نام پنجاه باشيدسته صد نفري به فرماندهي يك نفر به نام يوز باشيدسته پانصد نفري به فرماندهي يك نفر به نام پانصد باشيدسته هزار نفري به فرماندهي يك نفر به نام مين باشيدسته دو هزار نفري به فرماندهي يك نفر به نام دومين باشيدر اين جا ذكر برخي موارد ضروري است .گاهي اتفاق ميافتد كه يك پانصد باشي فرماندهي پنجاه
تن را بر عهده داشت ،اما پايه نظا مي او خيلي باالتر از مقام پنجاه باشي بود ،مين باشيها هم خود زير نظر فردي
به نام سلطان بودند .اين سلطان تحت نظر خان و خانها هم تحت نظر فرمانده كل قوا يعني شخص شاه بودند.
 29اما اين مناصب نظامي بر اساس تقسيم بندي نفرات سپاه بود .مناصب ديگري در سپاه زند بود كه
موجوديت آنها ناشي از ساختار تشكيالت نظامي و ساز وبرگ جنگي بود كه در ذيل به آن ميپردازيم:
قورچي باشي :قورچي باشي از صاحب منصبان عمده نظامي بود كه در واقع در حكم وزير جنگ بود
و به لحاظ نظامي در مرتبه دوم پس از شخص شاه قرار داشت كه فرمانده كل قوا بود30 .
توپچي باشي :توپچي باشي چنانكه از نام آن پيداست فرماندهي توپخانه را بر عهده داشت اين منصب
از جانب شخص شاه يا فرمانده كل قوا به توپچي باشي تفويض ميشد 31 .همچنين به توپچي باشي مير آتش
نيز ميگفتند32 .

تفنگچي باشي :اين منصب از مناصب مهم ارتش زند بود .در واقع تفنگ چيان دستههاي پيادهنظام
ارتش زند را تشكيل ميدادند كه تفنگچي باشي بر آنها فرماندهي داشت.
زنبور كچي باشي :زنبوركها توپهاي كوچكي بودند كه معموالً بر پشت شترها جا ميدادند زنبوركچيها
مي بايست با توپچيان در جنگها هماهنگي و همكاري داشته و مكمل يكديگر باشند .زنبوركچي باشي بر اين
دسته رياست و فرماندهي داشت.
چرخچي باشي :اين واحدكه به عنوان طاليه دار و پيشرو سپاه عمل ميكردند وظيفه شناسايي مناطق و
تشخيص موقعيت دشمن را داشتند .چرخچي باشي بر اين دسته فرماندهي داشت و در صورت لزوم براي
انجام عملياتهاي جنگي عليه دشمن مورد مشورت قرار ميگرفت33.
جزاير چي باشي :جزايرچيها ،پياده نظامهايي بودند كه مجهز به نوعي تفنگ بودندكه به علت سنگيني
بر روي سه پايهاي قرار مي گرفت وزن اين تفنگها حدود پنج من تبريز بود و داراي بستهاي نقرهاي بودكه به
آن تكيه ميكردند 34 .جزايرچي باشي بر اين دسته از سپاهيان فرماندهي داشت.
يساقچي :اين دسته از سربازان محلي بودندكه به كارهاي مربوط به تهيه وسايل جنگي و تداركات
جنگ ميپرداختند 35 .يساقچي بر اين دسته از سپاهيان فرماندهي داشت .همچنين گفته مي شود كه يساقچي
عالوه بر اين كار مسؤل انتظامات و برقراري نظم در سپاه بود36 .
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه علي رغم چنين تقسيم بندي مناصب در ارتش زند ،اين
ارتش از نظم الزم برخوردار نبود .آنچه كه به اثبات اين نكته كمك ميكند محوري بودن نقش فرمانده كل
سپاه در هر لشكر كشي است .اگر دراين لشكر كشي فرمانده سپاه دچار جراحت ميشد ،به اسارت در ميآمد و
يا به قتل ميرسيد .سپاه از هم متالشي مي شد .به عنوان مثال مي ـوان به نبرد عمان اشاره كرده كه پس از
دستگيري زكي خان فرمانده سپاه زند توسط شيخ عبداهلل حاكم عمان سپاه تحت فرمان او هيچ گونه اقدام
مثبتي نتوانست انجام دهد 37 .اين امر نشان ميدهد كه سپاه زند از تشكيالت ارگانيك منظم برخوردار نبود و
بر خالف آن چه كه ظاهر آن نشان مي داد متكي به فرد بود .اين فرد كه در واقع فرمانده سپاه در هر
لشكركشي بود ،معموال خود پادشاه بود .البته پادشاه فرماندهي سپاه را در جنگهاي مهم بر عهده ميگرفت
معموال در جنگهاي داخلي و يا شورشهاي منطقهاي كه بر عليه حكومت صورت ميگرفت .فرماندهي به عهده
يكي از شاهزادگان گذاشته ميشد 38 .به عنوان مثال ميتوان از مأموريت لطفعلي خان زند در زمان سلطنت
پدرش جعفر خان براي سركوب شورش الر نام برد 39 .البته اين امر در مورد كريم خان برعكس بود .وي در
جنگهاي داخلي فرماندهي سپاه را خود به عهده داشت .اما در جنگهاي مهم برون مرزي نظير لشكر كشي به
عمان و بصره فرماندهي سپاه را به برادر خود زكي خان و صادق خان تفويض ميكرد.
سازماندهي نظامي سپاه زند

سازمان نظامي زنديان ،از تشكيالت پيچيدهاي برخوردار نبود .در واقع ارتش ايران در زمان زند
تغييرات زيادي نسبت به زمان افشاريه نداشت .اين ارتش متشكل از چهار دسته بود كه اين رستهها عبارت بود
از -1 :پياده نظام  -2سواره نظام  -3توپخانه و  -4نيروي دريايي چنين تقسيم بندي نبايد درما طرز تفكري از
يك ارتش بزرگ مجهز و سازمان يافته به وچود بياورد .در واقع برخي از اين رستهها ماننتد توپخانه و نيروي
درياي تنها از خود نامي داشتند و امكانات و تجهيزات آنها به لحاظ كيفي و كمي ناكافي بود.
الف-پياده نظام
پياده نظام اغلب از افراد قبايل تشكيل مي شد .رئيس ايل يا قبيله موظف بود كه به محض رسيدن
فرمان شاه عده اي از سرباز مجهز متناسب با افراد ايل جهت جنگ اعزام دارد .سپس خود در رأس اين گروه
كه فرماندهي آن را بر عهده داشت به سوي اردوي سلطان حركت ميكرد 40 .اين پياده نظامها به دو دسته
تقسيم مي شدند و دسته اول پياده نظام دائمي بودند كه فقط براي جنگ فراهم نميآمدند .از ميان اين دسته
بشخي مسؤليت حفاظت از جان سلطان و خانواده او را بر عهده داشتند.اين بخش در واقع نوعي گارد سلطنتي
را تشكيل مي دادند كه در امور نظامي هم تبحر كافي داش تند.دسته ديگر از اين نيروهاي دائمي پياده نظام زير
نظر واليان شهرها و اياالت بودندكه مسؤليت سركوب شورشهاي داخلي را بر عهده داشتند41 .
دسته دوم از پياده نظام را نيروهاي غيردائمي تشكيل مي دادنداين نيروها كه بيشتر ا زايالت بودندو به
همراه روساي خوددر مواقعي كه سلطان دستور جنگ يا دفاع صادر ميكرد به سپاه ميپيوستند ،.پس از پايان
جنگ به محل زندگي خود باز مي گشتند اين دسته از پياده نظام با فنون جنگي آشنايي چنداني نداشتند.
به طور كلي درباره پياده نظامهاي اين دوره بايد گفت كه آنان نقش پررنگي در جنگهاي اين دوره
همانند ادوار گذشته تاريخي ايران نداشتندو اسلحههاي كه توسط پيادهنظامها مورداستفاده قرار ميگرفت به دو
دسته اسلحه سردو اسلحه گرم تقسيم مي شد .اسلحه هاي سرد آنها عبارت بودنداز نيزه ،خنجر ،سپر ،گرز كه
به آن عمود و چاقو ميگفتندو شمشير اسلحه هاي گرم آنها هم عبارت بودند ا زفتنگهاي سرپرفيتليهاي ،كه
به هنگام شليك بر روي دو شاخهاي تكيه ميدادند 42 .گردانهاي پياده نظام مسلح به چنين تفنگهايي را تفنگ
چي و فرمانده آنها را تفنگ چي باشي ميناميدند43 .
در پايان ذكر يك نكته از ويژگي پياده نظام اين دوره به نقل از كنت دوفريرفروريست « ..پيادهنظام
آنان خستگي ناپذير است ،سادگي زندگي و قناعت ايرانيان  ،پياده نظام آنان را نيز قانع به بار آورده است و به
همين انگيزه كار فراهم آوردن خواربار آنان كار بسيار سادهاي است ،اندكي نان و پنير ،چنددانه ميوه خشك،
كمي برنج و اندكي گوشت ،خوراك روزانه آنان است ،باروبنه پياده گان ايراني بر پشت قاطرها كشيده مي
شودبسيار كم است و هرگز در اروي آنان بار و كچال بيهوده ديده نميشود44 » .

ب -سواره نظام
افراد اين واحد هم همانند پياده نظام از مردم قبايل و ايالت تشكيل ميشد كه فرماندهي آنان با
رئيس ايل بود .سواره نظام در اين عصر از موقعيت نسبتاً بهتري از ساير نيروهاي نظامي برخوردار بودند.
آنچه كه به آنان اين امتياز را مي بخشيد ،مهارت سواره نظام در هنر سوار كاري و همچنين هنر پرورش است
كه از قديم االيام درايران رايج بود 45 .عالوه بر اين كريم خان هم به اين نيرو بيشتر از ساير نيروها توجه
داشت46 .
نكته ديگر درباره سواره نظام اين كه آنان هم همانند پياده نظام به دو دسته سواره نظام ثابت و سواره
نظام موقت تقسيم مي شدند .سوارهاي دائمي در پايتخت و شهرهاي بزرگ ايران همواره در خدمت ارتش
بودندو به هنگامي نياز به مرزهاي كارزار گسيل مي شدند و سواره نظامهاي موقت هم سپاهياني بودندكه هنگام
صلح و آرامش در شهرها و روستاها به كار خود مي پرداختند و به هنگام نياز بسيج شده به ميدانهاي نبرد
ميرفتند47 .
پ-توپخانه
به طور كلي صنعت و فن توپخنه در اين دوره نقش چنداني در اترش نداشت .سرنوشت جنگها
اغلب توسط پياده نظام وسواره نظام مشخص مي گرديد  .در يك تقسيم بندي كلي رسته توپخانه از دو گونه
سالح برخوردار بود -1 :توپ  -2زنبورك  ،درباره توپهاي اين دوره بايد گفت كه تعداد آنهابسيار زياد نبود .
هنوز در اين دوره توپهاي پرتغالي و انگليسي كه از زمان صفويان به جاي مانده بود ،وجودداشت ،عالوه بر
اين توپهايي در ايران توسط مردي گرجي ساخته ميشد .اين توپها در قطعات مختلف تهيه ميشدو بر روي
قاطر حمل ميگرديد .ودر محل كارزار به هم متصل ميگرديد 49 .اين مرد گرجي كه قبال درخدمت روسها
بود با عنوان خاني به خدمت كريم خان درآمد وي بزرگترين توپچي ايران بود و به نظارت وي توپهاي زيادي
در شيراز ساخته شد .اين توپها در زمان جنگ به وسيله قاطر به جبههها ارسال ميشدند 50 .جنس گلولههاي
اين توپها مي بود و چهار و نيم كيلو وزن داشت .به طور كلي توپچيهاي اين دوره به كاربرد اين سالحها
آشنايي چنداني نداشتد همين امر موجب مي شد تا در برخي از مواقع به جاي ضربه به دشمن به نيروهاي
خودي ضربه وارد مي شود .به عنوان مثال در يكي از جنگهاي اين دوره توپهاي ايراني پنجاه باشي سپاه را به
قتل رساند51 .
عالوه بر توپ در رسته توپخانه از زنبورك هم استفاده ميشد .زنبوركها توپهاي بسيار كوچه و
ساده اي كه لوله آنها در باالي يك شمعداني بزرگ آهني جاي گرفته بود و شمعداني آهني بر روي يك
چوب گردي كه جلوي جهاز شتر ساخته شده بود استوار ميگرديد  .اين چوب يك تكه چوب گردي كه
جلوي جهاز شتر ساخته شده بود استوار مي گرديد .اين چوب يك تكه چنان آهن كوب واستوار گرديده بود

كه به خوبي مي توانست در برابر لگد زدن لوله توپ به هنگام آتش تاب آورد .براي استفاده و هدفگيري از
اين زنبوركها ،ابتدا ميبايست شترها را به زانو درآورند ،لولههاي زنبورك را به سمت دشمت بگيرند و با
آتش زند فيتيله آن به سمت دشمت شليك كنند .گلولههاي اين زنبوركها نيم كيلويي و برد آنها بسيار نزديك
بود52 .
به طور كلي توپچي ها و زنبوركچيها به طور مشترك در رسته توپخانه ارتش زند خدمت ميكردند
و در واقع كار يكديگر را تكميل ميكردند .فرماندهي زنبوركچيها بر عهده زنبوركچي باشي بود و فرماندهي
توپچيها با توپچي باشي .ظاهرا توپچيباشي مستقيما از چانب شاه انتخاب ميشد .بر اين اساس احتمال
ميرود كه زنبور كچيباشي تحت فرمان توپچي باشي خدمت ميكردو احتماالً توسط وي انتخاب ميشد.
ت -نيروي دريايي
با مرگ نادر نيروي دريايي در ايران بيش زا نيروها دچار ركود شد .زيرا تالشهاي نادر براي ايجاد
يك نيروي دريايي قوي در ايران كه توسط جان التون پي گيري ميشد متوقف گرديد و پروژه ايجاد نيروي
دريايي در ايران به انجام نرسيد.اين مسأله در دوران جانشين نادر و همچنين در زمان كريم خان و جانشينان و
ي هم مورد توجه قرار گرفت .عليت اين امر آشكار بود از آنجا كه در اين دوران در ايران حكومت مركزي
نيرومندي ايجاد نشد و مدعيان كسب قدرت در گوشه و كنار كشور به جنگ با يكديگر مشغول بودند .از
اين رو طبيعي است كه در طياين دوران نيروي دريايي در ايرن مجال رشد ونمو پيا نكند .آنچه در اين ميان
جالب به نظر مي رسد اين است كه حتي در دوران حكومت كريم خان هم كه ايران از تمركز سياسي و
آرامش نسبي بر خوردار بود تا زماني كه به خاطر مسائلي چون ميرمهنا وعمان ،و بصره به داشتن نيروي دريايي
احساس نياز نشده بود .هيچ توجهي به اين امر نميشد و از اين زمان بود كه تالشهاي براي ايجاد نيروي
درياي در ايران صورت گرت.
ايجاد نيروي دريايي در اين زمان با يك مشكل عمده مواجه بود ،و آن عدم وجود كشتي به ميزان
كافي بود .اين مسأله تا حد زيادي ناشي از شرايط اقليمي ايران بود .يعني عدم وجودمنابع جنگلي براي تهييه
چوب كافي براي ساخت كشتي ،راه حلي كه نادر براي حل اين مشكل پيدا كرده بود حمل چوب درختان از
جنگلهاي شمال به مناطق جنوب ايران براي ساخت كشتي بود  53امادراين زمان از آن اراده قوي براي انجام
اين پروژه خبري نبود .لذا كريم خان براي رفع اين مشكل راهحلهاي ديگري در پيش گرفت .يكي از
راهحل هاي كريم خان،كمك گرفتن از كشورهاي اروپايي صاحب نيروي دريايي بود .اين كشورها عبارت
بودند از انگلستان و فرانسه .درموافقت نامهاي كه در سال  1768م برابر با  1181ﻫ ميان ايران وانگلستان
منعقد شد انگليسي ها موافقت كردند ت ابه منظور طركوب مير مهنا ،ناوگان دريايي خود را در اختيار كريم
خان بگذارند و هر قدر پارچه براي تهيه لباسسرباز الم باشد به دولت ايران بفروشند و در مقابل ابريشم گيالن

و پشم كاشان دريافت كنند 54 .به دنبال اين موافقت نامه بود كه ناوگانهاي انگليسي در ژوئيه سال
 1181/1768جزيره خارك را محاصره كردند ولي به دليل عدم تمايل جدي به درگيري حريف ميرمهنا
شده و در آغاز ماه اوت همان سال از محاصره دست كشيدند 55 .لذا كريم خان به فكر راههاي ديگري
افتاد.
اين متحد جديد فرانسه بود در اوت  1182/1768ق پيرو كنسول فرانسه در بصره براي افتححاح
باب تجارب با ايران پيشقدم شد و نماينده اي به شيراز فرستاد .كريم خان امضاي قرار داد را مشروط به
سرك وبي ميرمهنا به وسيله ناوگان فرانسه كرد .فرانسوي ها از قبول اين شرط سرباز زدند 56 .لذا كريم خان به
فكر راههاي ديگري افتاد .اين راه حل جديد استفاده زا همه داشتههاي داخلي بود .يعني كشتيهاي باقي مانده
از زمان نادر و كشتي هاي كه افراد عادي صاحب آن بودند بدين ترتيب بود كه كريم خان دستور داد كه
صاحب كشتي ها ا زبندر عباس ،قشم ،كنگان ،خلفان ،بوشهر و ساير بنادر

با كشتيهاي خود به منظور

سركوب ميرمهنا عازم بندرگاه شوند 57 .اين مسأله وحشت برخي زا نزديكان مير مهنا گرديد .آنا سعي
ميكردند تا با دستگيري وي و تحويل به كريم خان خود را نجاب بخشد .اين امر موجب فرار ميرمهنا به
بصره و قتل وي در انجا گرديد و بدين ترتيب قائله او خاتمه يافت  .مشابه همين اقدام در لشكر كشي به
عمان هم اتفاق افتاد .در لشكر كشي به عمان بر عليه شيخ عبداهلل ،كريم خان ،زكي خان را مأمور به انجام اين
كار كرد و مجدداً دستور جمعآوري كشتيها را داد .در اين باره در گيتي گشا آمده« :ز كي خان را مأمور به
تقديم خدمت مذكور و تمثيت امر مزبور فرمودند ،روانه بندر عباس نموده و فرامين مطاعه و ارقام الزم
االطاعه در خصوص اجتماع صفاين و غزابات و جهازات به اطراف و جهات رفته ،شاه بندران و ضابطان بنادر
و سواحل از بندر عباس تا دورق و حفار مكان مشايخ بني كعب شروع به جمع جهازات و سفاين و غرابات
ديواني و غيره كرده ،به تدارك اسباب و تهيه آالت و افزار پرداختند58 .
علي رغم چنين تالشهايي ،ايران در دوره زند از نيروي دريايي قوي برخوردار نشد  .آنچنان كه اين
نظر را تأييد مي كند اقداماتي كه توسط صادق خان در لشكركشي به بصره انجام داده است .صادق خان در
حمله به بصره به منظور جلوگيري از رسيدن آذوقه و قواي كمكي به اهالي بصره از سوي اعراب عمان از
طريق شطالعرب ،به جاي اين كه با كشتي هاي خود از اين كار ممانعت ورزد ،با استفاده از زنجير دهانه شط
را مسدود كرد 59 .كه اين نشان دهنده ضعف نيروي دريايي در اين دوره است.
سالح
در زمان كريم خان و جانشينان او سواره نظام و پياده نظام همچون گذشته  ،همچنان از سالحهاي
سنتي چون نيزه ،تير و كمان ،گرز ،خنجر ،شمشير ،قمه و سپر استفاده ميكردند و در كنار اين سالحها از

تفنگهاي سرپر كه به كمك فيتيله آتش ميشدند سوي ميجستند .سواره نظام از سوي ديگر مجهز به كارابين
بود60 .
توپ خانه هم از سالح مورد استفاده ارتش زند بود ولي رونق ادوار گذشته مخصوصآً زمان نادر را
نداشت .در اين دوره براي ساخت توپ هاي تازه اقدام شد .چنانكه يك مرد گرجي كه سابقاً در ارتش روسيه
خدمت مي كرد به ايران آمد و مسلمان شد و با پيوستن به قشون كريم خان طرح ريختن توپهاي جديدي را
داد .در آن هنگام حمل توپ در راههاي ناهموار بسيار مشك ل بود و ساخت عراده چرخدار قابل حمل و نقل
هنوز رواج نيافته بود .لذا قطعات توپ را كه حدود چهل قطعه بود در كارخانه ميساختند و با قاطر به محل
نبرد حمل ميكردند و در آنجا با پيچ ومهره روي هم سوار ميكردند 61 .به همين دليل زنبوركها يعني
توپهاي كوچك و سبك قابل حمل بر پشت شتر كارآيي و رواج بيشتري پيدا كرد.
صنايع نظامي در زمان كريم خان در زمينه هاي ديگر نظير تفنگ سازي و باروت سازان نيز رونق
داشت .در برخي زا متون اين دوره از تفنگ سازان و باروت سازان خاصي نام برده شد مانند مالقلي تفنگ ساز
و مالقلي باروت ساز62 .
د رباره سالح سرد هم بايد عنوان كرد كه كاربرد و ساخت سالح سرد در اين دوره رواج داشت و
گاهاً قيمت زيادي هم پيدا ميكرد كه البته به مرغوبيت آن بستگي داشت .مثالً يك شمشير صيقل يافته از
خراسان تا هزار دينار قيمت پيدا ميكرد63 .
مواجب و پوشاك
يكي از مباحث مهم سپاه دراين دوره كه در تحوالت سياسي – نظام ينقش مهمي ايفا ميكرد مسأله
حقوق و مواجب سپاهيان بود همانگونه كه ذكر شد نيروهاي ارتش به دو دسته نيروهاي دائمي و نيروهاي
موقت تقسيم مي شدند .نيروهاي دائمي از خزانه شاه و شخص وي حقوق ميگرفتند  .احتماالً منابع ديگري
هم براي آنها به لحاظ مالي وجود داشت .اين منابع عبارت بودند از پاداش غنائم و غارت كه اين سه مورد از
قبل پيروزي به دست ميآمد.
درباره نيروهاي موقت بايد عنوان كرد كه حقوق اين دسته از نظاميان بستگي به نتيجه كار آنها داشت.
براي اين دسته خدمت در ارتش چيز ي بود كه توافقي و قرار دادي .اين عده كه معموالً از ايالت و عشاير
بودند ،با رئيس ايل خود توافق مي كردند كه تا پايان جنگ هم در خدمت شاه يا فرمانده موردنظر باشند .در
اين صورت سپاهي مي دانست كه اگر جنگ پيروز شود از غنائم سهمي خواهد برد و در غير اين صورت نبايد
اميدي به اجرت كار خود داشته باشد .اين سپاه جيرهاي معين داشت كه به نقل از فريد عبارت بود از قطعهاي
نان ،پنير ،كمي برنج ،ميوه خشك و كمي گوشت كه بر پشت قاطر حمل ميشد 64 .درباره چگونگي تأمين
اين جيره بايد گفت كه از مردم شهرها و روستاهاي بين راه بيشتر بدون پرداخت پول نقد يا قيمت عادالنه

خريداري ميكنند .در تقسيم اين جيرهها گاهي اتفاق ميافتاد كه به خاطر اين نوع اختالفها قبيلهاي از سپاه
جدا ميشد65 .
درباره لباس سپاهيان در اين دوره بايد عنوان كرد كه لباس متحد الشكل وجود نداشته مخصوصاً براي
كساني كه به طور موقت در سپاه خدمت مي كردند .اين دسته از سربازان كه مشكل از سربازان ايالت  ،عشاير
و روستائيان بودند با همان لباسهاي محلي خود در نبرد حاضر ميشدند66 .
كوشش ها در زمينه لباس سپاهيان بر اين بود كه الاقل افسران و سرداران سپاه از لحاظ لباس يكسان
باشند .اين افراد داراي چكمه هاي بلند مشكي و شلوارهاي راه راه بودند كه پارچه آنها داخل جوراب قرار
ميگرفت و البته از چكمهها فقط براي سواري استفاده ميشد و در زمانهاي ديگر نعلين زرد رنگ بر پا
ميكردند .چون با اين چكمهها به سختي ميشد راه رفت .عالوه بر اين دسته ريكايان هم كه محافظ شخصي
شاه بودند كالههاي متحد الشكلي كه ريشههاي پشمي داشت بر سر ميكردند 67 .
اين كه چرا در ايران در اين دوره سپاه از لباس متحدالشكل برخوردار نبودند داليل متعددي دارد.
عدم وجود منابع مالي كافي ،عدم برخورداي از نظم و ديسپلين نظامي از جمله اين داليل ميتواند باشد .ولي
نبايد فراموش كرد كه كريم خان در صورت وجود امكان به اين مسأله توجه داشت .به عنوان مثال يكي از
موارد مورد توافق ميان كريم خان و كمپاني هند شرقي در سال 1181/1768ق اين بود كه كمپاني مذكور
مقدار پارچهاي كه براي تهيه لباس سپاه كريم خان الزم باشد به ايران بفروشد68 .
نتيجه
ايران در فاصله زماني سقوط صفويان تا روي كار آمدن قاجارها به لحاظ تاريخي داراي شرايطي بود
كه در آن هرج ومرج به اوج خود رسيده بود .با از بين رفتن تمركز سياسي ايران بر اثر سقوط صفويان مدعيان
سلطنت در هر گوشه ا ز مملكت سر برآوردند .هر يك از اين مدعيان با تكيه بر نيروي نظامي كه عمدتاً از
ايالت و عشاير تشكيل ميشد شروع به دستاندازي به نواحي اطراف خود ميپرداخت .در اين ميان آن چه
بيش از همه ميتوانست به اين مدعيان قدرت در دستيابي به اهدافشان كمك ميكند داشتن سپاهي بزرگتر و
نيرومندتر بود .اما اين امر چگونه ميبايسد تحقق يابد .آنچه كه بيش از همه ميتوانست اين مدعيان را به ايجاد
ارتش بزرگ و نيرومند نايل كند دستيابي به منابع مالي بود تا بدين طريق ضمن راضي نگه داشتن سپاه خود،
سعي در جذب نيروهاي جديد مخصوصاً از صفوف رقيبان كند.
اما راههاي دستيابي به كسب اين منابع مالي چه بود؟ عمدهترين راههاي كسب اين منابع عبارت بودند
از غارت ،غنيمت ،مصادره  ،و مهمتراز همه اخذ ماليات از مردم بود .اين روند كه باعث ضربههاي فراوان بر
پيكره اجتماعي  ،اقتصادي و فرهنگي جامعه ميگرديد تا روي كار آمدن نادر ادامه داشت .با روي كار آمدن
نادر و در سايه تالشهاي وي حكومت مركزي با سركوب و قلع و قمع مدعيان سلطنت ايجاد گرديد .كه يكي

از ثمرات آن ايجاد سازمان قوي با ارتشي دائمي بود .اما مرگ نادر دوباره سرآغازي بود بر آغاز هرج ومرج و
ظهور مدعيان متعدد قدرت در كشور اين بار هم مدعيان با بهره گيري از نيروهاي ايلياتي دست به ايجاد
نيروهاي نظامي به منظور كسب قدرت زدند .اين روند تا روي كار آمدن كريم خان ادامه داشت .كريم خان به
منظور غلبه بر مدعيان و بعدها به منظور تحكيم و تثبيت موقعيت ،سپاه را مورد توجه قرار داد .تكيه وي در
ابتداي كار بر نيورهاي ايلياتي بود كه عمدتاً از سواره نظام و پياده نظام بود .ولي بعدها وي توانست به ايجاد
توپخانه و همچنين نيروي دريايي بپردازد.
در مورد توپخانه دوره كريم خان بايد عنوان كرد استارت اوليه تأسيس چنين رشتهاي در سپاه وي با
به غنيمت گرفتن توپ از رقيبان زده شد .هر چند كه بعدها وي با به كار گرفتن يك توپ ساز گرجي به توسعه
اين رشته نظامي در سپاه خود پرداخت .در مورد نيروي دريايي اين دوره هم بايد عنوان كرد كه كريم خان تا
زماني كه به وجود اين نيرو احساس نياز نكرد به آن توجهاي ننمود .هر چند كه اقدامهاي وي در اين زمينه
بيشتر اقدامهايي براي رفع نيازهاي كوتاه مدت مانند سركوب ميرمهنا و شيخ عمان بود نه براي رفع نيازهاي
بلند مدت به منظور ايجاد نيروهاي دريايي قوي با هدف رقابت با قدرتها دريايي آن روز حاضر در خليج
فارس اما درباره شيوه مبارزه و مناصب نظامي اين دوره بايد گفت كه در مناصب نظامي اين دوره با ده ،پنجاه،
صد ،پانصد ،هزار ،دوهزار نفر تقسيم بندي كرده و فرماندهي آنان را به يك نفر واگذار كردند .اما مناصب
ديگري هم بود كه بر اساس نوع سالحها به كار گرفته شده به افراد داده ميشد نظير توپچي باشي ،زنبوركچي
باشيف تفنگ چي باشي ،جزاير باشي و  ...اما در شيوه نبرد هم نسبت به گذشته تغييراتي حاصل شد و از
آنجا كه جنگ هاي اين دوره حتي زمان كريم خان بيشتر جنگ داخلي بود لذا شيوههاي مبارزه يكسان بود كه
عمدتاً عبارت بودند از ،جنگهاي تن ب ه تن و همچنين به محاصره گرفتن شهرها توسط مهاجمين  .اين روند
پس از مرگ كريم خان شدت بيشتري پيدا كرد .در مورد سالح سپاهيان در اين دوره بايد عنوان كردكه در اين
دوره هر دو نوع سالح سرد و گرم به كار گرفته ميشد.
توپ ،زبورك ،تفنگ سر پر فتيلهاي ،و غيره از انواع سالحهاي گرم بودند و شمشير ،نيزه ،گرز ،نيزه
و كمان ،از سالح هاي رايج سرد بودند .نكته آخر در مورد مواجب سپاه است ،همان گونه كه آورده شده سپاه
در اين دوره به دو دسته بزرگ نيروهاي دائمي و نيروهاي موقت تقسيم ميشد ،نيروهاي دائم مواجب خود را
از حاكم يا فرمانده خود ميگرفتند ولي نيروهاي موقت كه معموالً مشكل از ايلياتي ها و روستاييان بودند به
اميد كسب غنيمت و غرات به سپاه ملحق مي شدند .اين وضعيت مخصوصاً پس از مرگ كريم خان بيشتر
شايع بود.
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