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The use of different methods of battle has always been one of the ways to win over
rivals, and the establishment of different dynasties throughout history has depended
on military power and the use of various military tactics. Nader Shah was one of the
unique personalities in the history of the war in Iran who was able to win various
domestic and foreign battles by using various methods of war and cut off the hands
of foreigners from the territory of Iran. The present study seeks to use the
descriptive-analytical method and using first-hand sources and new research to
answer the question that Nader has from the time of his emergence to the end of his
reign to conquer different regions and overcome domestic opponents and foreign
enemies what battle methods have used to win battles? The research results show
that Nader used methods such as sending Ilychi to intimidate and surrender to the
enemy, using a spy system, surprising the enemy, capturing the castle in various
ways, including smashing, to suppress and defeat domestic rivals and foreign
enemies, dropping divisions between enemy forces, spreading rumors about the
killing of the commanders, inciting the his forces before the attack and during the
war, paying attention to the forces's pension and using the spoils properly and
attracting the attention of the commanders and elders.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

بهرهگیری از شیوههای مختلف نبرد همواره یکی از راههای پیروزی بر رقیبان بوده و تأسیس سلسلههای مختلف در طول
تاریخ وابسته به توان نظامی و استفاده از تدابیر و ترفندهای نظامی مختلف بوده است .نادرشاه یکی از شخصیتهای
بینظیر تاریخ جنگ در ایران بوده که با بهرهگیری از شیوههای مختلف جنگی ،توانست در بیشتر نبردهای داخلی و
خارجی ،پیروزی را از آن خود کرده و دست بیگانگان را از خاک ایران کوتاه کند .پژوهش حاضر با استفاده روش توصیفی
تحلیلی و با بهرهگیری از منابع دستاول و پژوهشهای جدید به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که نادر از زمان
ظهور تا پایان دورهی پادشاهی خود برای تسخیر مناطق مختلف و غلبه بر مخالفان داخلی و دشمنان خارجی از چه
شیوههای جنگیای برای پیروزی در نبردها استفاده کرده است؟ یافتههای پژوهش بیانگر آن است که نادر برای سرکوبی
و غلبه بر رقبای داخلی و دشمنان خارجی از شیوههایی مانند فرستادن ایلچی بهمنظور رعب و وحشت و تسلیم دشمن،
استفاده از سیستم جاسوسی ،غافلگیر کردن دشمن ،قلعه گیری با روشهای مختلفی ازجمله نقب زدن ،تفرقهافکنی در
میان نیروهای دشمن ،شایعهپراکنی در مورد قتل فرماندهان ،تهییج سپاه پیش از حمله و به هنگام جنگ ،توجه به
مستمری سپاه و استفاده مناسب از غنائم و جلب نظر امرا و بزرگان استفاده کرده است.
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مقدمه
در تاریخ جنگ در ایران همواره نام نادرشاه بهعنوان یکی از شخصیتهای تأثیرگذار میدرخشد.
وی نخست در خدمت طهماسب دوم صفوی و پسازآن با تشکیل سلسلهی افشاریه ،در بیشتر نبردهای
داخلی و خارجی سربلند و پیروز بود و همهی این موفقیتها به خاطر استفاده از تدابیر و ترفندهای
مختلف نظامی و هوش جنگی باالیی بوده که نادر از آن برخوردار بود .او با تاکتیکهای مختلف نظامی
توانست حکام داخلی و طوایف شورشی را سرکوب کرده و به مقابله با دشمنان خارجی بپردازد .در
ارتباط با نادرشاه پژوهشهای زیادی صورت گرفته ازجمله شعبانی ( ،)1389قدوسی ( ،)1387الرودی
( ،)1388آکسورثی ( ،)1395فلور ( ،)1368لکهارت ( ،)1331قوزانلو ( ،)1309مینورسکی ( )1313و
رضازاده شفق ( )1389که هرکدام چگونگی قدرتگیری نادر و اقدامات بعدی وی را شرح دادهاند ،اما
هیچکدام از پژوهشهای مذکور به شرح تاکیتکهای نظامی نادر توجهی نداشتهاند .در پژوهش حاضر
تالش شده است تا تاکتیکهای مختلف نظامی نادر برای سرکوب مخالفان داخلی و غلبه بر دشمنان
خارجی با تکیه بر منابع دست اول مورد ارزیابی قرار گیرد .در دروهی نادر برای غلبه بر دشمنان از
شیوههای متفاوتی استفاده میشد که به تفکیک میآید:
 .2فرستادن ایلچی
فرستادن ایلچی پیش از حمله یکی از شیوههای نادر برای تسلیم دشمنان بود .ایلچیانی که
بهاینمنظور روانه میشدند تمام تالش خود را برای تطمیع مخالفان بهکار میگرفتند .استفاده از
شیوههایی مانند ایجاد ترس و وحشت از عواقب نافرمانی و مقابله با سپاه نادر و وعدههایی مانند تضمین
جان و مال اهالی منطقه در صورت اظهار اطاعت مرسوم بود .این شیوه ازیکسو از تلفات سپاه جلوگیری
میکرد و ازسویدیگر در ترغیب دیگر مناطق جهت اطاعت مؤثر واقع میشد .نمونهی این اقدام،
زمانیکه نادر برای سرکوب مخالفان خواف روانه شد ،در میانهی راه از سرکشی طایفهی بیات آگاه شد.
بههمین دلیل نخست در نزدیکی محلی موسوم به قدمگاه چند نفر را بهرسم ایلی بهسوی
رستمعلیبیگ ،ریشسفید طایفهی بیات و بیرامعلیخان ،فرمانروای منطقهی مذکور ،فرستاد .ایلچیان
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اعالم کردند که با اخالص در درگاه نادر حاضر شوند ،درغیراینصورت به غضب پادشاه دچار میشوند.
بزرگان منطقه نیز پس از دریافت پیغام نادر همگی با پیشکش و هدایای بسیار به حضور او رسیدند و
اظهار اطاعت کردند .سپس نادر با اطمینان خاطر از سوی آنها به سوی خواف حرکت کرد (مروی،
 .)81/1 :1369یا زمانیکه نادر محمدعلیخان را برای حمایت از پیرمحمدخان و خانجان به سمت
بلوچستان روانه کرد ،در بین راه با گروهی از افغانها درگیر شد و گروهی از آنها را به اسارت گرفت
و پس از تفتیش اسرا متوجه کمینگاه افغانها شد .سپس محمدعلیخان برای جلوگیری از جنگ ،سعی
کرد از طریق ایلی آنها را تطمیع کند .بههمینمنظور اسرا را به همراه پیشکش و هدایایی نزد
طمغاجخان حاکم آنها فرستاد و به او اعالم کرد که «اگر همچون مرغ در آسمان شوی و چون ماهی
به قعر دریای عمان رفته باشید دمار از روزگار شما برمیآوریم و همه را کشته و اسیر نموده روانهی
مملکت خراسان خواهیم کرد» .در نهایت محمدعلیخان توانست با اینگونه تهدیدها آنها را به اطاعت
وادارد (همان.)532-531 :
استفاده از ایلچی پس از سرکوب حکام مناطق بزرگ و با القای ترس در مناطق کوچکتر گاهی
فرمانبرداری آنها را بههمراه داشت .استفاده از این شیوه در والیات مازنداران بهکار گرفته شد .به این
ترتیب که نادر پس از سرکوب ذوالفقارخان در هرات ،بالفاصله به همهی حکام والیات مازندارن پیغامی
مبنیبر فرمانبرداری آنها فرستاد که با اطاعت حکام مناطق مزبور همراه بود (همان .)92 :گاهی اتفاق
میافتاد که تطمیع برخی از مخالفان ازطریق فرستادن ایلچی و یا ایجاد تهدید و ترس و وحشت میسر
نمیشد .به همین دلیل با فرستادن هدایا و پیشکش آنها را مطیع میکرد .نمونهی این اقدام ،زمانی
بود که نادر نامههایی را برای تطمیع اویماقات گسیل داشت و همهی حکام منطقه بهجز دالورخان
تأمینی اظهار اطاعت کردند .نادر پس از آگاه شدن از این قضیه محمدرضابیگ را به همراه خلعت
شاهانه نزد او فرستاد و موجبات اطاعت وی را فراهم کرد (همان)185 :؛ اما گاهی نیز شیوهی تطمیع
و فرستادن ایلچی مؤثر واقع نمیشد ،چنانکه در قندهار (فلور ،)107 :1368 ،خوارزم (استرآبادی:1366 ،
 ،)517-518مرو (مروی ،)71-67/1 :1369 ،همدان ،هرات (استرآبادی 80 :1390 ،و  )115و در مقابل
عاشورخان (همان )51 :این اتفاق نیفتاد.
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 .3استفاده از جاسوس
استفاده از سازمان جاسوسی یکی از شیوههایی بود که نادر در جنگها به چند شکل از آن استفاده
میکرد و نقش تعیینکنندهای در پیروزیهای او داشت .اخبار جاسوسان در چگونگی رویارویی با آنها
مؤثر بود .جاسوسها در برخی از مواقع خطر مخالفت علیه حکومت مرکزی را گزارش میدادند .زمانیکه
نادر در  1145ه.ق حکام شوشتر و هویزه که برای کمکرسانی به محمدخان بلوچ اعالم آمادگی کرده
بودند را سرکوب کرد ،ازطریق جاسوسان خود متوجه شد که یحییخان نامی از طرف محمدخان بلوچ
به همراه  8000نیروی نظامی به حوالی بهبهان آمده است .نادر بالفاصله برای سرکوب او روانه شد
(استرآبادی226 :1390 ،؛ مروی345-344/1 :1369 ،؛ طهرانی .)31 :1349 ،یا زمانیکه جاسوسان
اخباری مبنیبر پیشروی فوج عظیمی از ترکمنها به خوارزم و اسارت شماری از نیروهای افشار را به
اطالع نادر رساندند ،برای جلوگیری از پیشروی آنها با فرستادن خلعت و هدایایی برای ابوالفیضخان،
حاکم خوارزم ،خواستار مقابلهی او با ترکمنها شد ،هرچند نیرویهای ترکمن تنها پس از رسیدن سپاه
افشار عقبنشینی کردند (کشمیری .)89-88 :1960 ،همچنین در  1151ه.ق که نادر برای تسخیر
قندهار حرکت کرد ،در راه جاسوسان خبر شورش علیمردانخان در منطقهی بختیاری را به او گزارش
دادند .نادر پیش از حمله به قندهار نخست به سرکوب خان بختیاری اقدام کرد و سپس روانهی قندهار
شد (استرآبادی .)488-1366:486 ،گاهی جاسوسان بهعنوان پیشقراول به میان سپاه دشمن فرستاده
میشدند تا اطالعاتی از مواضع آنها گردآوری کرده و به فکر مواجههی مناسب درمقابل آنها باشند..
در همین راستا در  1150ه.ق نادر پیش از حمله به هند به منظور آگاهی از نحوهی استقرار محمدشاه
گورکانی افرادی را به میان سپاه او فرستاد .جاسوسان و در رأس آنها زادخان سرهنگ خود را شبیه
به جوکیان هندی درآورده و با حضور در میان سپاه هند اطالعات مهمی از آنها بهدست آوردند و خبر
آمدن سعادتخان و پیوستن او به محمدشاه را به نادر گزارش دادند و نادر برای جلوگیری از اقدامات
آنها وارد عمل شد (اوتر159 :1363 ،؛ استرآبادی319 :1390 ،؛ مروی714-713/2 :1369 ،؛
استرآبادی .)430-429 :1366 ،مشابه این اقدام زمانی بود که فرخپاشا به دستور عثمانپاشا برای
سرکوب نادر به نهاوند آمد و جاسوسان نادر با لباس مبدل در میان آنها حضور پیدا کردند و اخبار
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تبادل نظر در شورای نظامی عثمانیها را به اطالع او رساندند و نادر برای مقابله با اقدامات آنها آماده
شد (مروی.)138-137/1 :1369 ،
گاهی جاسوسان برای آگاهی از مواضع نیروهای دشمن به اسیر کردن و تفتیش شماری از آنها
اقدام میکردند .در  1141ه.ق اشرف افغان پیش از جنگ با نادر در سردرهخوار از سرعسگر عثمانی در
همدان تقاضای کمک کرده بود و پاشای عثمانی بهمنظور کمکرسانی به او شماری از پاشایان
صاحبمنصب را روانه کرده بود .درمقابل سپاه نادر در اطراف مورچهخورت به فاصلهی دو فرسخی با
سپاه اشرف اقامت کرد .در ابتدا فوجی از قراچورلوها به مقدمهی سپاه اشرف حمله کردند و شماری از
آنها را اسیر کردند و به نزد نادر آوردند .پس از تفتیش آنها نادر متوجه کمکرسانی عثمانیها به
اشرف شد و با آگاهی از این موضوع مواضع خود را تغییر داد (استرآبادی .)104-103 :1390 ،یا در
 1150ه.ق در حملهی نادر به پیشاور ،ناصرخان حاکم این منطقه با تحریک سپاهیان خود به مقابله با
نادر برخاست .نادر با آگاهی از این موضوع نخست شماری از پیشقراوالن خود را فرستاد تا از اطراف
و بلوکات این ناحیه افرادی را برای کسب اطالعات حاضر کنند .به اینترتیب قراوالن چندنفر از ناحیهی
پیشاور را به اسارت گرفته و پس از تفتیش آنها متوجه اقدامات ناصرخان مبنی بر جمعآوری سپاه از
مناطق مختلف و همچنین جلوگیری از عبور سپاه نادر در تنگهی خیبر شدند .بههمیندلیل نادر لشکر
خود را تقسیم کرد تا در مواجهه با ناصرخان با مشکل مواجه نشود (مروی .)639-637/2 :1369 ،نادر
با اینگونه اقدامات از شیوهی عملکرد دشمن آگاه شده و روش درست مقابله با آنها را درپیش
میگرفت .همچنین در همین سال و زمانی که نادر به سمت هند در حال پیشروی بود سرداران او
شماری از سپاه دشمن را اسیر کردند و نادر پس از تفتیش آنها متوجه شد که علت تعلل محمدشاه
گورکانی در جنگ ،انتظار برای پیوستن نیروهای سعادتخان به سپاه هند است (استرآبادی:1369 ،
 .)320-322نادر با کسب این اطالعات و برای جلوگیری از پیوستن سعادتخان به محمدشاه ،مسیر
خود را به سمت قسمت شرقی اردوگاه هندیها تغییر داد تا از این طریق مانع ادغام نیروهای هندی
شود (مروی.)721/2 :1369 ،
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گاهی نیز کسب آگاهی از تشکیالت نظامی دشمن سبب میشد تا در فرصت مناسب آنها را
غافلگیر کنند .برای نمونه در  1144ه.ق که احمدپاشا به حکومت ذهاب منصوب شد ،برای حمله و
شبیخون به سپاه نادر روانه شد .نادر با استفاده از اخبار جاسوسان شبانه از بیراهه خود را به منطقهی
ذهاب رساند و با طلوع آفتاب آنها را غافلگیر کرد و به قتل و کشتار نیروهای احمدپاشا اقدام کرد
(استرآبادی192-190 :1390 ،؛ استرآبادی .)303-298 :1366 ،نمونه دیگر این اقدام در حمله به
بلوچستان اتفاق افتاد .زمانی که خانجان و پیرمحمدخان از طرف نادر به سمت بلوچستان روانه شدند،
برای گردآوری اطالعات از محبتخان به تفتیش کاروانها و مردم این ناحیه اقدام کردند .پس از
تفتیش آنها مشخص شد که محبتخان حدود  20000سواره و پیاده گرد کرده و منتظر است تا در
فرصت مقتضی سرداران نادرشاه را مورد حمله قرار دهد .همچنین طبق گزارش آنها برادر محبتخان،
الیاسخان در نواحی فالت به گردآوری سپاه مشغول بود و برای درخواست کمک از همسایگان
نامهنگاری کرده بود .سرداران قزلباش با آگاهی از این اخبار عازم سرکوب محبتخان شدند و زمانی
که وارد بلوچستان شدند  20نفر از سردارن خود را پیشاپیش روانه کردند تا با دیدن عالمات سپاه
محبتخان به آنها گزارش دهند .پیشقراوالن در میانهی راه با مشاهدهی سپاه محبتخان سه نفر از
آنها را دستگیر کردند سپس با  120000نفر عازم جنگ با محبتخان شدند (مروی-495/2 :1369 ،
 .)497بنابراین استفاده از سازمان جاسوسی در جنگها توسط نادر سبب میشد تا در موقعیتهای
مختلف و به اقتضای اخبار بهدست آمده درخصوص جایگاه استقرار و شمار نیروهای دشمن و همچنین
نیروهای کمکی آنها  ،بهترین شیوه برای مقابله با آنها را در پیش گرفته و همین سبب پیروزی در
بسیاری از نبردهای نادر با رقبا بود.
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 .4غافلگیری
یکی از شیوههای متداول جنگی در دورهی نادر بهکارگیری غافلگیری بود که به روشهای
مختلفی صورت میگرفت:
 .1-4استتار
یکی از روشهایی که در غافلگیری دشمن از آن استفاده میشد استتار نیروهای نظامی بود .این نیروها
پیش از جنگ در مکانهایی که احتمال درگیری در آنها محتمل بود اقدام به استتار میکردند و به
محض رسیدن نیروهای دشمن آنها را غافلگیر میکردند .در  1143ه.ق که نادر ،اسماعیلخان و
ابراهیمخان را به محاصرهی اسفزار فرستاد و در ادامه جمعی را به سرکردگی سردار سلطان قراچورلو
به قصد دستبرد به این منطقه روانه کرد .دراینمیان گروهی از سپاهیان افشار در اطرف قلعهی چنبران
خود را مخفی کرده بودند .زمانیکه افعانها بهتصور کم بودن نیروهای افشار به آنها حمله کردند،
نیروهای افشار از مواضع خود بیرون آمده و آنها را شکست دادند (استرآبادی .)156-155 :1390 ،در
 1149ه.ق نیز که رضاقلیمیرزا ،قرشی را محاصره کرد ،اهالی این منطقه در پی اخباری مبنیبر آمدن
ابوالفیضخان و کمک به آنها ،نیروهای رضاقلیمیرزا را مورد تعقیب قرار دادند .پیش از این اقدام
محمدحیسنخان کرد زعفرانلو و محمدحسینخان قاجار بههمراه  1000نفر در جنگل پنهان شده بودند.
با حملهی نیروهای قرشی سربازان رضاقلیمیرزا به درون جنگل پیشروی کرده و با نزدیک شدن
ازبکها به منطقهی مورد نظر آنها را مورد حمله قرار داده و شمار زیادی را به قتل رساندند (همان:
295؛ مروی.)590/2 :1369 ،
در زمانیکه شمار نیروهای دشمن زیاد بود نیز از این شیوه استفاده میشد .در  1148ه.ق نادر
برای مقابله با عبداهللپاشا در قلعهی قارص اردو زد ،درحالیکه قوای او  55000تن و شمار قشون
عثمانی  80000تن بود .نادر با مشاهدهی اردوی دشمن نیروهای خود را بهظاهر و با عجله تقسیم کرد
سپس به جانب ایروان عقبنشینی کرد و پس از طی مسافتی نیروهای خود را در محلی که قبالً برای
مقابله با دشمن در نظر گرفته بود مستقر کرد .در این ناحیه شماری از سربازان در جنگل و کوهها مخفی
شدند و با آمدن عبداهللپاشا ،نیروهای افشار از محل استتار خود بیرون آمده و شکست سختی بر سپاه
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عثمانی تحمیل کردند (کرتی61-59 :1396 ،؛ هنوی150-149 :1393 ،؛ دوکلوستر147 :1346 ،؛
فسائی.)533/1 :1367 ،
 .2-4فریب دشمن
یکی از شیوههای غافلگیری نیروهای دشمن عقبنشینی مصلحتی و بهدام انداختن آنها بود .در
این شیوه نخست شمار کمی از نیروها بهعنوان مقدمه با دشمن درگیر میشدند ،سپس با عقبنشینی
ظاهری دشمن را به تعقیب خود تحریک کرده و با رسیدن به منطقه نیروهای خودی به آنها حمله
میکردند و باعث شکست آنها میشدند .زمانیکه نادر قلعهی هرات را به مدت  12ماه محاصره کرد،
برای تهیه سیورسات لشکریان عدهای از افراد خود را به وشاقالن فرستاد که توسط افغانها سرکوب
شدند .نادر نیز برای سرکوب افغانها  4000تن را به رهبری پهلوانبیگ و نجفسلطان روانه کرد .با
مقاومت افغانها پهلوانبیگ با عقبنشینی ظاهری آنها را وارد میدان جنگ کند .وی  100تن از افراد
خود را به عنوان مقدمه روانه کرد .سپاه پیشقراول پس از فرار در مقابل سپاه افغان ،توانستند آنها را
به محل استقرار نیروهای خودی هدایت کنند و پس از رسیدن به محل مزبور آنها را قتلعام کردند
(مروی .)196-195/1 :1369 ،نادر در  1144ه.ق نیز که برای فتح بغداد با مقاومت احمدپاشا مواجه
شد ،با عقبنشینی به سمت کرکوک ،احمدپاشا را به میدان جنگ کشاند (استرآبادی-192 :1390 ،
.)193
 .3-4سرعت عمل در غافلگیری دشمن
از دیگر روشهای غافلگیری سرعت عمل در تجهیز سپاه و حمله به دشمن در زمانی بود که
دشمن پیشبینی حمله را نمیکرد .بود .در  1145ه.ق نادر پس از شکست در جنگ نخست با توپال
عثمانپاشا به مدت  40روز در همدان به تجهیز و گردآوری سپاه اقدام کرد و در زمانی که سپاه عثمانی
انتظار حملهی نادر را نداشت آنها را غافلگیر کرده و پس از کشته شدن توپال عثمان ،سپاه عثمانی
درهم شکست (کشمیری17-16 :1960 ،؛ حدیث نادرشاهی155-154 :1376 ،؛ دوکلوستر1346:121 ،؛
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مروی297/1 :1369 ،؛ استرآبادی207 :1390 ،؛ حزین الهیجی .)107 :1332 ،در  1145ه.ق نیز
زمانیکه نادر برای دومین بار بغداد را محاصره کرد ،اخبار شورش محمدخان بلوچ به او رسید .نادر با
آگاهی از شورش او بهسرعت خود را به شیراز رساند و سربازان محمدخان که انتظار آمدن نیروهای
نادر را نداشتند ،متفرق شدند (اوتر .)132 :1363 ،این اقدام در سرکوب حکام هویزه و شوشتر در 1146
ه.ق نیز مؤثر واقع شد .پس از آنکه محمدخان بلوچ شورش کرد حکام هویزه و شوشتر به قصد حمایت
از او علم ظغیان برافراشتند .نادر بالفاصله آنها را محاصره کرد و آنها متفرق شده و درنهایت اعالم
اطاعت کردند (حدیث نادرشاهی160-158 :1376 ،؛ مروی .)343/1 :1369 ،همچنین در  1147ه.ق
که نادر برای تسخیر قندهار روانه شد ،در این زمان طایفهی بلباس که تابع دولت عثمانی بودند از در
مخالفت درآمدند .نادر ظهیرالدوله را برای سرکوب آنها فرستاد .او بهسرعت خود را به طایفهی بلباس
رساند و آنها را با غافلگیری سرکوب کرد (استرآبادی.)272 :1390 ،
 .4-4شبیخون زدن
یکی دیگر از روشهای غافلگیری ،شبیخون زدن بود .در  1145ه.ق که نادر بههنگام نبرد با
توپال عثمان به گردآوری آذوقه مشغول بود ،فرمانده عثمانی بهتصور ضعف سپاه نادر ممشپاشا را
بههمراه  20000تن به آقدربند فرستاد .نادر با آگاهی از استقرار ممشپاشا در آقدربند نیمهشب به
آنها حمله کرد و آنها را درهم شکست (کندولهای ،347-342 :1396 ،ابیات 1737-1725؛
استرآبادی343-338 :1366 ،؛ استرآبادی .)218-217 :1390 ،در  1157ه.ق و زمانیکه اشرف افغان،
یعقوبخان قالجی را بههمراه  2000تن برای درگیری با نادر روانه کرد ،در میانهی راه شب در درهای
اردو زدند و به استراحت پرداختند .در این هنگام سپاه افشار به فرماندهی نجفسلطان و محمدبیگ
شبانه به آنها حمله کرده و آنها را شکست دادند (مروی114/1 :1369 ،؛ کندولهای-1396:414 ،
 ،416ابیات  .)2385-2318در مواقعی نیز که نادر رویارویی با سپاه دشمن را بیفایده میدانست برای
شکست آنها اقدام به شبیخون زدن میکرد .در  1157ه.ق نادر در مواجهه با یگنپاشا پس از آنکه
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رویارویی در مقابل سپاه عثمانی را بیفایده دانست به آنها شبیخون زد و تلفات زیادی را بر سپاه
عثمانی تحمیل کرد (استرآبادی408 :1390 ،؛ کندولهای ،430-426 :1396 ،ابیات .)2385-2318
 .5-4کمین کردن
کمین کردن یکی از شیوههای غافلگیری بود .در  1151ه.ق نادر در پیشروی به سوی هند پس
از تسخیر غزنین با مقاومت اهالی کابل مواجه شد .او برای سرکوب و غلبه بر آنها تعدادی از نیروهای
خود را در کمینگاه مستقر کرد .سپس فوجی از خراسانیها را برای مقابله با اهالی کابل روانه کرد تا از
این طریق نیروهای دشمن را به کمینگاه هدایت کنند .آنها پس از زدوخورد با نیروهای مدافع ،آنها
را به سمت کمینگاه کشاندند و زمینهی سرکوب آنها را فراهم آوردند (استرآبادی.)419-418 :1366 ،
نادر پس از رویارویی با ذوالفقارخان در هرات نیز میرزا ابوطالبخان اللویی و اسماعیلخان خزیمه را
به همراه  3000تن تفنگچی در راه ورود سپاه ذوالفقارخان مستقر کرد .سپس با اطمیان از استقرار سپاه
در کمینگاه با ذوالفقارخان وارد جنگ شد و زمانیکه آنها را از کمینگاه عبور داد ،نیروهای افشار از
پشت سر به آنها حمله کرده و شمار زیادی از آنها را کشتند (مروی .)174/1 :1369 ،همچنین در
زمان حمله به هندوستان نادر با استفاده از این تاکتیک شمار زیادی از نیروهای محمدشاه گورکانی را
قتلعام کرد (فریزر.)26-25 :1369 ،
 .5استفاده از سالحهای گرم
استفاده مناسب و بهموقع از سالحهای گرم مانند توپهای جنگی ،زنبورکهای خمپارهانداز و
تفنگ در جنگ عامل مهمی در پیروزیها محسوب میشد .در مواقعی که دشمن از نظر شمار نیرو
برتری داشت بهکارگیری سالحهای گرم و توپخانه میتوانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد .در 1141
ه.ق که اشرف افغان برای سرکوب شاه طهاسب به سوی خراسان روانه شد ،شاهطهماست و نادر
(طهاسبقلیخان) با گردآوری سپاه و تجهیزات الزم برای مقابله با اشرف به سوی مشهد حرکت کردند
و پس از طی مسافتی با استقرار لشکر افغان در مهماندوست مواجه شدند .با رویارویی دو سپاه ،علیرغم
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برتری نیروهای افغان از نظر شمار ،نادر با بهکارگیری توپخانه و زنبورک مقاومت آنها را درهم
شکسته و سپس با حملهی پیادهنظام ،افغانها را قتلعام و پراکنده کرد (حزینالهیجی-83 :1332 ،
84؛ استرآبادی ،98-97 :1390 ،استرآبادی209-203 :1366 ،؛ مروی111/1 :1369 ،؛ کشمیری
ب .)11-10 :1960،پس از آن افغانها به شیراز وارد شده و به کشتار مردم اقدام کردند و نادر برای
سرکوب آنها روانهی شیراز شد و آنها را محاصره کرد و با شلیک توپخانه و زنبورک صفوف آنها
را درهم شکست و آنها را متواری کرد (اوتر .)135 :1363 ،همچنین نادر در  1141ه.ق پس از رویارویی
با اشرف افغان در مورچهخورت به امیرخان توپچیباشی و سایر توپچیان دستور داد که با شلیلک
توپ سپاه دشمن را متزلزل کنند .اشرف افغان پس از مشاهدهی این صحنه تاب مقاومت نیاورد و با
رها کردن تجهیزات جنگی و تجمالت پادشاهی فرار کرد (مروی118-117/1 :1369 ،؛ استرآبادی،
.)104 :1390
 .6توسل به حیله
نادر در بسیاری از مواقع برای مشروع جلوه دادن تهاجمهای خود با انگیزههای مذهبی و سیاسی به
حیله متوسل میشد .نادر در  1151ه.ق برای پیشبرد اهداف خود در هند و حمله به محمدشاه گورکانی
به حیلهی سیاسی متوسل شد .او پیغامی را از طریق محمدخان ترکمن به دربار محمدشاه روانه کرد و
ضمن اعالم مراتب دوستی با شاه گورکانی ،خواهان چهار کرور روپیه و چهار ایالت شد .نادر با این
اقدام قصد داشت با محمدشاه وارد مذاکره شده و رد خواستههایش را دلیل موجهی برای حمله به هند
قلمداد کند (هنوی .)193-192 :1393 ،نادر در مواقعی که جایگاه و موقعیت سیاسی خود را در خطر
میدید با توسل به حیله به سرکوبی دشمنانش اقدام میکرد .زمانی که کردهای خبوشان با توسل به
بزرگان و افغانها به استقبال از شاه طهماسب دوم در خبوشان پرداختند ،نادر با القای اینکه کردها
شاهطهماسب را دزدیدهاند ،بهانهی الزم را بهدست آورده و آنها را سرکوب کرد (مروی-73/1 :1369 ،
.)75
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نادر از انگیزههای مذهبی نیز برای پیشبرد امور بهره میگرفت .او پس از فتح کابل در 1151
ه.ق به محمدشاه گورکانی اعالم کرد که« :بر رأی جهانآرای اعلیحضرت همایون پوشیده نماند که
آمدن او به کابل و تسخیر آن محض غیرت اسالمی و دوستی نسبت به شما بوده .هرگز تصور نمیکردم
که اشقیای دکن بتوانند از ممالک پادشاه اسالم خراج بگیرند .توقف من در این طرف اتکا به این
مالحظه است که اگر این کفار به سمت دهلی حرکت نمایند قشون ظفر نمون قزلباش را مأمور کنم
آنها را به قعر جهنم بفرستند .صفحات تاریخ از دوستی مابین سالطین ما و اجداد اعلیحضرت محشون
است .به مرتضیعلی قسم که بهغیر از دوستی و درد مذهب هیچ مقصودی نداشته و ندارم و اگر شما
غیر این گمان میکنید مختارید .من همیشه دوست آن خانوادهی نامدار بوده و هستم( ».هنوی:1393 ،
 .)190نادر برای سرکوب یزیدیها نیز از انگیزههای مذهبی بهره گرفت .او پس از فتح کرکوک
رضاقلیمیراز را برای سرکوب شیطانپرستهای یزیدی روانه کرد .رضاقلیمیرزا پس از ورود به منطقه
به نادر اعالم کرد که مردم کرکوک از او برای سرکوب یزدیها تقاضای کمک دارند چرا که آنها را
معاند دین اسالم و خدا میدانند .به همین دلیل نادر به بهانهی حمایت از اهالی کرکوک رضاقلیمیرزا
را دوباره برای سرکوب آنها روانه کرد و در نتیجهی این اقدام یزیدیها سرکوب شدند (مروی:1369 ،
.)894-895/3
 .7تفرقه افکنی
ایجاد تفرقه در میان نیروهای دشمن یکی از شیوههایی بود که نادر از آن استفاده میکرد .او در
محاصرهی بغداد با فرستادن پیغامهایی مبنی بر شکستن محاصره و جلوگیری از پیوستن نیروهای
کمکی توپالعثمال به احمدپاشا ،سعی داشت اهالی بغداد را تسلیم کند و با قرار دادن آنها در مقابل
احمدپاشا زمینهی شورش در میان آنها را فراهم کند (هنوی .)106 :1393 ،در  1140ه.ق تاتارها پس
از فتح مرو ،محمدرضاخان را بهعنوان حاکم آنجا منصوب کردند ،اما نادر سعی کرد با ایجاد تفرقه میان
او و کاظمبیک اوضاع مرو را آشفته کند .او در نامهای به کاظمبیک ،او را بهعنوان حاکم مرو منصوب
کرد که در نتیجهی این اقدام ،محمدرضاخان حاکم انتصابی نادر را به قتل رساند .درمقابل ،حامیان
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کاظمبیک برای تالفی از نادر درخواست کمک کرده و نادر علیمرداخان را برای سرکوب آنها فرستاد
و درنهایت مرو را فتح کرد (مروی .)73-71/1 :1369 ،گاهی تسخیر برخی مناطق و غلبه بر دشمنان
با جلب نظر افرادی از گروه مقابل و خیانت آنها به ولینعمت خود میسر میشد .در  1138ه.ق زمانی
که نادر و شاهطهماسب دوم ،ملک محمود سیستانی را در قلعهی مشهد محاصره کردند ،یکی از افراد
او در قبال تأمین جان و مال خود یکی از دروازههای قلعه را برای نیروهای نادر باز کرد .سپس با ورود
سپاهیان نادر قلعهی مشهد به تصرف درآمد و ملک محمود پس از اسارت به قتل رسید (استرآبادی،
60-61 :1390؛ مرعشی75 :1328 ،؛ حزین الهیجی78 :1332 ،؛ سایکس ،بیتا.)359-358/2 :
 .8قتل فرماندهان
فرماندهان نظامی بهعنوان رکن اصلی سپاه در تعیین سرنوشت جنگ نقش ویژهای داشتند.
بههمین دلیل در جنگها یکی از اهداف طرفین درگیری ،اقدام به کشتن فرمانده سپاه مقابل بود ،چرا
که با کشتن شدن فرمانده ،لشکر از هم میپاشید و پیروزی بر دشمن تسهیل میشد .در  1145ه.ق در
جنگ نادر با سپاه عثمانی ،با کشته شدن فرماندهی آنها ،توپالعثمان ،اطرافیانش از جنگیدن دلسرد
شده و باقیماندهی سپاهیان از جنگیدن منصرف شده و فرار کردند و نادر پیروز نبرد شد (طهرانی،
41 :1349؛ دوکلوستر123 :1346 ،؛ هنوی124-123 :1393 ،؛ اوتر132 :1363 ،؛ سایکس ،بیتا:
363/2؛ ملکم .)476/2 :1379 ،در جنگ میان نادر و عبداهللپاشا کرپولو نیز پس از کشته شدن او (بازن،
15 :1365؛ کرتی )60 :1396 ،و در نبرد با سپاه یگنپاشا نیز با کشته شدن یگنپاشا و افتادن پرچم،
سپاهیان عثمانی متزلزل شدند و اقدام به فرار کردند (کندولهای ،424 :1396 ،ابیات .)2601-2599
 .9نقش مواجب ،انعام و غنایم در پیشبرد جنگها
در دروهی نادرشاه به دلیل لشکرکشیهای پیدرپی رسیدگی به مواجب نیروهای نظامی و دادن
سهمی از غنایم به آنها از اهمیت ویژهای برخوردار بود .یکی از مهمترین اقدامات نادر برای جلب
رضایت سپاهیان ،دادن انعام و جیره بود .این اقدام از یک سو وفاداری آنها را تأمین و از سوی دیگر
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انگیزهی آنها را برای جنگیدن چندبرابر میکرد .او بههمین منظور پیش از حمله به داغستان جیره و
مواجب یکسالهی نظامیان را پرداخت کرد و انعام زیادی را میان آنها تقسیم کرد (مروی:1369 ،
 .) 833/2همچنین پس از از شکست محمدشاه گورکانی در جنگ کرنال ،سه ماه حقوق بالعوض به
ملتزمین و سپاهیان و عملهجات پرداخت کرد (فریزر .)39 :1398 ،سپاهیان نادر برای لشکرکشی علیه
خدایارخان ،حاکم سند ،پس از طی مسافت طوالنی و مسیرهای صعبالعبور در سرمای زمستان از
سوی نادر به گرفتن انعام و جایزه مفتخر شدند (کشمیری .)58-57 :1960 ،همچنین نادر در 1150
ه.ق پیش از حمله به هند ،کردها ،گرجیها ،ترکها ،افغانها ،بلخیها و تمامی مردان جنگی کارآزموده
را فراخوند و یک ارتش  120000نفری تشکیل داد .او پس از اعطای پوشاک ،اسب و لوازم ضروری
جنگ به آنها ،سهمی از غنایم بهدست آمده از هند را نیز به آنها وعده داد (اوتر.)153 :1363 ،
در مواقعی که نیروهای نظامی افشار شکست میخوردند نادرشاه برای جلوگیری از تضعف آنها
به دادن پاداش اقدام میکرد و آنها را برای نبردهای پیشرو تحریک میکرد .او در  1145ه.ق پس
از شکست و عقبنشینی در برابر توپالعثمان برای تجدید قوا روانهی همدان شد و در مدت کوتاهی
برای حمله به سپاه عثمانی آماده شد .او پیش از لشکرکشی  20000تومان از خزانه را میان نیروهایش
تقسیم کرد و با دادن اسب ،شتر ،چادر ،شمشیر ،جوشن و دیگر اقالم به آنها حرکت کرد (فسائی،
 .)523/1 :1367گاهی پس از پیروزی در نبردی ،با دادن سهمی از غنایم پیروزی به نظامیان ،آنها را
برای لشکرکشیهای بعدی مهیا میکرد .نادر در  1141ه.ق پس از غلبه بر اشرفافغان در مهماندوست
به پاس خدمات نیروهای نظامی ،غانیم بهدست آمده را میان آنها تقسیم کرد (استرآبادی:1366 ،
 )218و پس از شکست لزگیها در  1141ه.ق و فتح اصفهان در  1153ه.ق نیز سهمی از غنایم را به
سربازان داد (استرآبادی 106 :1390 ،و  .)366نادر گاهی نیز با دادن انعام و جایزه به سربازانی که در
جنگ شجاعت زیادی از خود نشان میدادند ،سایر نیروهای نظامی را تحریک میکرد ،بهطوریکه در
جنگ با ساممیرزا دو تن از سربازانی که ساممیرزا را اسیر کردند از سوی نصراهللمیرزا انعام و جایزه
دریافت کردند (مروی .)880/2 :1369 ،در مواقعی نادر بهمنظور جذب نیروهای دشمن ،با دادن تأمین
جانی و مالی و همچنین وعدهی مواجب آنها را با خود همراه میکرد و با این اقدام افزون بر جبران
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کمبود نیرو ،سبب ایجاد وحشت در میان دشمنان میشد .در  1150ه.ق نادر پس از فتح کابل به سوی
پیشاور روانه شد ،ولی برای عبور از تنگهها با مشکالتی مواجهه شد .از سوی دیگر گروهی از بزرگان
هند برای جلوگیری از حرکت نادر به قطع درختان و خراب کردن مسیرهای ارتباطی اقدام کردند و
تلفات زیادی به سپاه نادر وارد کردند .درنهایت نادر با دادن تأمین جانی و مالی به اهالی این منطقه،
آنها را تحت حمایت خود درآورد و با وعدهی مواجب و دادن سهمی از غنایم توانست آنها را با خود
همراه کند (هنوی192-191 :1393 ،؛ اوتر.)155 :1363 ،
 .10تهییج سپاهیان
در طی جنگ سرداران و فرماندهان بهعنوان رکن اصلی سپاه نقش تعیینکنندهای در پیروزیها
داشتند و اعمال و حرکات آنها در میدان نبرد بر روحیهی سربازان میافزود .نادر و فرماندهان او نیز
گاهی که اوضاع را وخیم میدیدند برای غلبه بر نیروهای دشمن به تهییج آنها میپرداختند .استفاده
از این شیوه با آمدن فرماندهان به میدان جنگ در مواقعی که سپاه در مضیقه قرار داشت کارایی خود
بیشتر را نشان میداد .زمانی که نادر برای سرکوب تراکمه به سوی خوارزم روانه شد ،در حین درگیری
طرف رود جیحون بهدست ترکمنها افتاد و کمبود آب سپاه افشار را تضعیف کرد .نادر با مشاهدهی
ضعف سپاه و ترس از فرار نیروهای خودی وارد میدان جنگ شد و با تهییج سربازان توانست ترکمنها
را سرکوب کند (کشمیری .)88 :1960 ،در اقدامی دیگر ،نادر پس از رویارویی با توپالعثمان در نبرد
نخست در  1145ه.ق بهمنظور تهییج سپاه خود وارد میدان نبرد شد و به عثمانیها حمله کرد و با این
اقدام افشارها را برای جنگ تحریک و در حمله به دشمن جسورتر کرد (اوتر131 :1363 ،؛ کندولهای،
 ،286 :1396ابیات  .)1215-1202گاهی رجزخوانی و حرفهای تهییجکننده سبب تهور و غیرت
سپاهیان میشد و غلبه بر دشمن را میسر میکرد .نادر پس از تصرف خواف با حملهی افغانها مواجه
شد و پس از شروع درگیری با دیدن ضعف سپاه خودی برای تحریک آنها فریاد زد« :مردانه بکوشید
یا جامهی زنان بپوشید» .با این اقدام از سوی نادر سپاهیان افشار با حمله به افغانها توانستند آنها را
به عقبنشینی وادار کنند (مروی.)8384/1 :1369 ،
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نادر در شرایط ضعف ،بهجای مجازات سربازانی که از جنگ گریخته بودند با دادن انعام و دلگرم
کردن آنها به پیروزی ،باعث تهییج آنها برای نبرد میشد (استرآبادی324-323 :1366 ،؛ هنوی،
 .)119 :1393نادر پس از شکست از توپالعثمان در نبرد نخست اعالم کرد که توپال با حیله و نیرنگ
سپاه او را شکست داده و این شکست مایهی شرمساری است چرا که اگر سپاهیان عثمانی وارد ایران
شوند به هیچ کسی رحم نخواهند کرد .سپس اینگونه به تحریک سپاه اقدام کرد که« :دل قوی داشته
که به ضرب شمشیر الماسفام نه توپال گذارم نه خوانکار» (مروی .)300/1 :1369 ،با این اقدام
سپاهیان افشار برای مقابله با سپاه عثمانی آماده شدند .نادر در  1147ه.ق نیز پیش از رویارویی با
عبداهللپاشا همین شیوه را در پیش گرفت و آنها را برای غلبه بر سپاه عثمانی تهییج کرد .او پس از
حرکت برای جنگ با عبداهللپاشا ،سران و فرماندهان نظامی خود را احضار کرد و به آنها گوشزد کرد
که« :اگر فتوری در عزم و قصوری در رزم واقع شود راه نجات از هر طرف بسته خواهد بود» (استرآبادی،
 .)253 :1390نادر در نبرد با سپاه یگنپاشا به فرماندهی پوالدپاشا نیز از ترفند تهییج سپاهیان برای
غلبه بر او بهره گرفت (کندولهای ،414 :1396 ،ابیات .)2324-2318
 .11ویران کردن اطراف مراکز شهری
ویران کردن اطراف مراکز اصلی شهرها و از بین بردن محصوالت کشاورزی یکی از شیوههای
معمول برای غلبه بر دشمن محسوب میشد .در این شیوه پیش از اقدام به محاصرهی مراکز اصلی
شهرها ،با ویران کردن قصبات و محصوالت کشاورزی آنها ،عرصه را بر دشمن تنگ میکردند و با
درگیری و یا محاصرهی طوالنیمدت آنها را به تسلیم وادار میکردند .در  1145ه.ق که نادر برای
درگیری دوم با توپالعثمان روانه شد برای محصور کردن سپاه عثمانی و تنگ کردن عرصهی جنگ
بر آنها ،تمام محصوالت و غلهی منطقه را پس از تصرف قلعهی بواالن تصرف کرد و با این اقدام
سپاه عثمانی را از لحاظ تدارکات به مضیقه انداخت (استرآبادی .)334-333 :1366 ،در اقدامی دیگر
نادر پس از محاصرهی بغداد برای جلوگیری از تهیه آذوقه توسط نیروهای احمدپاشا و ممانعت از بیشتر
شدن مدت محاصره ،قصبات اطراف بغداد را ویران کرد و از این طریق عرصه را بر محصورین قلعهی
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بغداد تنگ کرد (دوکلوستر101 :1346 ،؛ حزینالهیجی .)97 :1332 ،همچنین نادر پس از محاصرهی
قلعهی قارص تمامی کشاورزی منطقه را نابود کرد و عرصه بر اهالی قلعه تنگ شد و اسماعیلپاشا با
فردستادن پیغامی برای نادر خواهان صلح میان طرفین شد (مروی .)406-403/1 :1369 ،پس از حمله
به هند و محاصرهی سپاه محمدشاه در کرنال نیز دهات اطراف را غارت و با خاک یکسان کردند
(طهرانی50 :1349 ،؛ حدیث نادرشاهی.)62 :1376 ،
 .12قلعهگیری
مهمترین شیوهها برای تسخیر قالع نظامی عبارت بودند از:
 .1-12آب بستن به قالع
یکی از روشهای تسخیر قالع نظامی در دورهی نادر باز کردن آب در مسیر قلعه بود .در 1138
ه.ق که نادر قلعههای ابیورد را تصرف کرد ،یکی از قالع در  10فرسخی ابیورد که طایفهی ایرلو در آن
متحصن بودند بنای مخالفت گذاشت .نادر باوجود سرمای فصل زمستان به محاصرهی قلعه پرداخت،
سپس برای تسخیر آن توبرههای پر از خاک را در اطراف قلعه گذاشت و آب رودخانه را به سوی قلعه
باز کرد (استرآبادی .)36-35 :1390 ،در اقدامی دیگر ،زمانیکه عاشورخان در مقابل نادر به مخالفت
پرداخت و در قلعه متحصن شد .نادر پس از تالشهای بینتیجه برای انقیاد او ،دستور داد تا اطراف
قلعه را در آب غرق کردند .بهطوریکه آب تا نیمی از حصارها باال آمد و اهالی قلعه در آب شناور شدند.
در نهایت عاشورخان با دیدن این وضعیت تسلیم شد (مروی .)43/1 :1369 ،همچنین نادر در 1138
ه.ق پس از آنکه با حربههای مختلف موفق به فتح قلعهی باغواده نشد ،دستور داد که چهار طرف قلعه
را با خاک و خاشاک به صورت تلی بزرگ پر کردند بهگونهایکه عرض آن  30-20ذرع و ارتفاع آن
به  9ذرع رسید .سپس همانند استخر آنجا را سد بستند و آب را در آن جاری کردند .با این اقدام طی
دو ساعت آب حصارها را احاطه کرد و استحکامات قلعه را درهم شکست .به همین دلیل سکنهی قلعه
که مقاومت را بیفایده دیدند تسلیم شده و نادر همهی سرکردگان آنها را به قتل رساند (استرآبادی،
 .)37 :1390نادرشاه در  1157ه.ق در محاصرهی گنجه نیز از این شیوه بهره گرفت و به توصیهی
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فرماندهان سپاه خود ،قسمتهای آبگیر قلعه در شرق و جنوب را سد بست و آب را در آن جاری کرد
و چندین برج از قلعه فروریخت ،بااینحال اهالی قلعه با آگاهی از آمدن عبداهللپاشا به منظور کمکرسانی
مانع از فتح نهایی قلعه شدند (مروی385/1 :1369 ،؛ استرآبادی243-242 :1390 ،؛ فسائی:1367 ،
.)531/1
 .2-12نقب زدن
نقب زدن زیر دیوارها و برجهای مستحکم یکی از شیوههای مؤثر فتح قالع محسوب میشد .به
این ترتیبکه افراد ماهر با حفر زمین در جاهای حساس قلعهها و انباشتن باروت در آنها پس از انفجار
باعث تخریب نقاط مستحکم قلعه میشدند و راه را برای فتح تسهیل میکردند .در  1139ه.ق که
کردهای خبوشان به رهبری محمدحسینخان پس از عقبنشینی در مقابل نادر ،در قلعهی خبوشان
متحصن شدند ،نادر با محاصرهی قلعه و توسط افراد ماهر به حفر زمین اقدام کرد .اهالی قلعه با آگاهی
از این موضوع عرصه را بر خود تنگ دیدند و قلعه را تسلیم کردند (مروی77-73/1 :1369 ،؛ استرآبادی،
 .)69-70 :1390در  1152ه.ق نیز ایلبارسخان ،حاکم خوارزم ،پس از شکست در مقابل نادر در قلعهی
خانقاه مابین هزاراسب و خیوه پناه گرفت (استرآبادی .)522 :1366 ،سپاه نادر در محاصرهی قلعه به
پرتاب توپ و خمپاره اقدام کرد و پس از آنکه عرصه را بر آنها تنگ کردند ،نقبچیان با حفر زمین
در اطراف قلعه برجها را ویران کرده و ایلبارسخان را وادار به اطاعت کردند (استرآبادی-356 :1390 ،
357؛ مروی .)813/2 :1369 ،در  1149ه.ق نیز رضاقلیمیرزا در محاصرهی قلعهی شلوک از حربههای
مختلفی برای تسخیر قلعه استفاده کرد؛ ابتدا نقبچیان با حفر زمین در اطراف قلعه متحصنین را برای
خروج تحریک کردند که مؤثر واقع نشد ،در نهایت آنها با حفاری در زیر قلعه به داخل برجها راه یافتند
و موجبات فتح قلعه را فراهم کردند (مروی602-599/3 :1369 ،؛ استرآبادی.)295 :1390 ،
گاهی در مواقعی که زمین حفر میشد با انباشتن باروت در مسیرهای حفر شده و انفجار آنها،
قلعهها را تسخیر میکردند .در  1147ه.ق نادر بهسوی قلعهی گنجه رفت که علیپاشا از طرف دولت
عثمانی در آنجا پناه گرفته و به محافظت از آن مشغول بود .پس از محاصرهی قلعه ،به سمت حصارها
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نقب زدند و با آتش زدن آنها تعدادی از محافظان را به قتل رساندند .از سوی دیگر هفت نقب در
اطراف قلعه زده شد که ساکنین قلعه متوجه یکی از آنها شدند ،اما شش نقب دیگر با انباشتن 3500
من باروت در آنها تعدادی از برجهای قلعه را ویران کردند و عدهای از محافظان قلعه به قتل رسیدند
(استرآبادی242-241 :1390 ،؛ استرآبادی .)355 :1366 ،نادر در  1155ه.ق پس از شکست عثمانیها
به رهبری حسینپاشا و تیمورپاشا نیز ،آنها را در قلعهی موصل به مدت  20روز محاصره کرد و گروهی
به حفر نقب مشغول شدند تا درهای قلعه را باز کنند .نادر دستور داد برجهایی مستحکمی که احتمال
مقاومت بیشتری در آنها میرود حفر شوند .طبق دستور نادر ،نقبچیان تمام برجهای مستحکم را به
یکدیگر متصل کردند و پس از آتش کشیدن آنها ،برجهای قلعه ویران شدند و متعاقب آن نیروهای
پیاده حمله را آغاز کردند و درنهایت حسینپاشا با فرستادن پیشکش و هدایا تقاضای صلح کرد (مروی،
915-920/3 :1369؛ استرآبادی386 :1390 ،؛ استرآبادی.)631-626 :1366 ،
 .3-12محاصرهی طوالنی
محاصرهی طوالنی باعث قحطی محصورین و درنهایت موجبات تسلیم آنها را فراهم میکرد.
نادر در  1146ه.ق پس از شکست احمدپاشا ،او را در قلعهی بغداد متحصن کرد و با مسدود کردن
راههای ارتباطی ،اهالی قلعه را در تنگنا قرار داد .با طوالنیشدن محاصره اهالی قلعه با قحطی مواجه
شده و به خوردن گوشت سگ و گربه روی آوردند .احمدپاشا با این شرایط راغبافندی و احمدآقا را
بهمنظور صلح روانه کرد ،ولی با رسیدن خبر آمدن توپالعثمان به مقاومت خود ادامه داد (کندولهای،
 ،309 :1396ابیات  1363-1361و 1374-1374؛ حدیث نادرشاهی152 :1376 ،؛ استرآبادی:1390 ،
202؛ فسائی522/1 :1367 ،؛ مروی367-336/1 :1369 ،؛ حزینالهیجی97-96 :1332 ،؛ استرآبادی،
 .)306-312 :1366گاهی نیز در جریان محاصره با آگاهی از اختالف میان محصورین و کمبود آذوقه
محاصره طوالنی در پیش گرفته میشد و اهالی قلعه را به تسلیم وادار میکردند .زمانیکه رضاقلی
برای فتح بلخ روانه شد اهالی اندخود با او به مقابله پرداختند و به قلعهداری اقدام کردند .در این میان
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رضاقلیمیرزا با آگاهی از اختالف میان محصورین و کمبود آذوقه محاصره را تنگتر کرد و اهالی قلعه
با تقاضای صلح تسلیم شدند (مروی.)575-573/1 :1369 ،
 .4-12قطع کردن خطوط ارتباطی
یکی از مهمترین شیوهها برای قلعهگیری قطع کردن خطوط ارتباطی قلعه بود .نادر برای پیشبرد
اهداف خود در محاصرهی بغداد ،گذرگاهها و راههای منتهی به این منطقه را مسدود کرد .او پلی بر
روی دجله بست و دو سوی شط و قلعه را مسدود کرد ،بهطوریکه امکان عبور و مرور را از اهالی
منطقه سلب کرد (کشمیری16-15 :1960 ،؛ حزینالهیجی97 :1332 ،؛ استرآبادی200 :1390 ،؛
هنوی103 :1393 ،؛ اوتر .)131 :1363 ،گاهی برای تنگ کردن محاصره افزون بر قطع کردن خطوط
ارتباطی ،نیروهایی را جهت جلوگیری از رساندن آذوقه به محصورین به مناطق مختلف گسیل میکردند.
نادر پس از محاصرهی محمدشاه گورکانی این شیوه را به کار گرفت .زمانی که محمدشاه در محاصره
قرار داشت تمامی راههای ارتباطی او را مسدود کردند .نادر همچنین شماری از امرا را بههمراه 10000
نفر برای تصرف و اقامت در گذرگاههای شاهجهانآباد و بانیپت روانه کرد تا کمکرسانی به اردوی
محمدشاه را مختل کند .سپس گروهی را به سوی کشمیر روانه کرد تا مانع از کمکرسانی آنها به
اردوی هند شوند .با این تمهیدات در راه شاهجهانآباد به مقدار  40-30هزار اسب و فیل و شتر آذوقه
که برای کمک به اردوی محمدشاه روان شده بودند ،در بانیپت توسط خانعلیخان توقیف شدند (بازن،
17 :1365؛ حزین الهیجی130 :1332 ،؛ مروی .)731-729/1 :1369 ،به همین دلیل اردوی هند با
کمبود آذوقه مواجه شد بهطوریکه یک قرص نان را در اردو  10روپیه فروخته میشد .در چنین شرایطی
محمدشاه پس از ناکامی در ادامهی محاصره تقاضای صلح کرد (اوتر .)157 :1363 ،نادر در مواقعی
برای قطع کردن خطوط ارتباطی به ساخت برجهای نظامی در مسیرهای رفت و آمد نیز اقدام میکرد.
او در  1150ه.ق پس از محاصرهی قندهار به فاصلهی هر صد قدم برجهایی احداث کرد و تفنگچیانی
در آنها گماشت .چون افغانها در مسیرهای میان برجها دسبرد میزدند ،دستور داد فاصلهی برجها را
کمتر کنند تا از این طریق تمام راههای منتهی به قلعه مسدود شود .با این اقدامات کسانی که برای
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تهیه آذوقه از قلعه بیرون میآمدند توسط تفنگچیان مستقر در برجها کشته میشدند (استرآبادی،
390 :1366؛ استرآبادی .)290-289 :1390 ،همچنین در  1158ه.ق زمانی که نادر برای مقابله با
یگنپاشا روانه شد ،بهمنظور جلوگیری از رسیدن آذوقه به سپاه عثمانی ،معابر قارص به ارزروم را مسدود
کرد (مروی1061/1 :1369 ،؛ استرآبادی.)408 :1390 ،
 .5-12ساختن استحکامات در هنگام محاصره برای تسلیم کردن دشمن
در بسیاری از مواقع محاصرهی قلعههای نظامی و شهرها سبب میشد تا متحصنین با گردآوری
تجهیزات الزم برای محاصرهی طوالنی و کشاندن محاصره به فصل سرما نیروهای مهاجم را به
عقبنشینی وادار کنند .درمقابل نیروهای مهاجم به ایجاد استحاکامات و پایگاههای نظامی اقدام
میکردند .در این شرایط سربازان با پناه گرفتن در پایگاههای ساخته شده تا زمان تسلیم دشمن به
محاصره ادامه میدادند .نادر پس از تاجگذاری با سپاهی  100000نفری روانهی فتح قنداهار شد .او
پس از رسیدن به این منطقه دستور داد نیروهای نظامی به ساختن خانه و پایگاههای نظامی اقدام کنند.
با این شیوه هم سربازان بیکار نمیماندند و هم به حسینشاه فهماند که تا تسخیر قندهار محاصره را
ادامه خواهد داد .درمقابل حسینشاه به گردآوری آذوقه اقدام کرده و محاصره به مدت یک سال به
طول انجامید؛ اما درنهایت قلعهی قندهار تصرف شد (اوتر139 :1363 ،؛ هنوی182 :1393 ،؛
حزینالهیجی126-120 :1332 ،؛ استرآبادی ،389 :1366 ،آصف210 :1382 ،؛ استرآبادی:1390 ،
289؛ مروی .)494-493/1 :1369 ،نادر گاهی با ایجاد استحکامات و پایگاههای نظامی و اسکان
خانوادههای سربازان در این مناطق سعی داشت نیروهای نظامی را برای جنگ و دفاع از پایگاههای
ساخته شده مهیا کند .وی در محاصرهی بغداد به ساخت خانه و پایگاه برای سربازان اقدام کرد و
خانوادههای نیروهای نظامی را در آنها اسکان داد .نادر با پیگیری این سیاست سربازان را برای حفظ
مال و جان خانوادهشان برای جنگیدن و شکست دشمن تحریک میکرد .در مقابل اهالی بغداد با آگاهی
از تمهیدات نادر برای ادامهی محاصره ،به وحشت افتادند و نادر پیوسته با فرستادن پیغام مبنی بر تسلیم
در مقابل او به ترس آنها میافزود (هنوی .)106 :1393 ،در مواقعی که محاصرهکنندگان با برف و
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سرما مواجه میشدند برای گذرندان سرما و ادامه محاصره به ساخت پایگاههای زمستانی اقدام
میکردند .سرخاب و اوسمی ،سرکردگان لزگیها ،پس از شکست از نادر و همراهی با او ،در فرصت
مناسب بنای مخالفت گذاشتند .در این زمان نادر پیش از حمله به نیروهای عثمانی برای سرکوب
اوسمی روانه شد .او پس از رسیدن به دربند دستور داد ،برای محاصرهی دشمن به ساخت استحکامات
زمستانی اقدام کنند .اوسمی با آگاهی از این اقدام پسرخود را بههمراه شماری از بزرگان به منظور عفو
و ببخش نزد نادر فرستاد (استرآبادی ب.)563-552 :1366 ،
 .6-12قلعهگیری با توپ
در شرایطی که استفاده از شیوههایی مذکور مؤثر واقع نمیشد ،از توپهای قلعهکوب استفاده میشد
و با تعبیهی توپها در مکان مناسب و شلیک آنها عرصه بر محصورین تنگ میشد و درنتیجه قلعه
تسخیر میشد .نادر برای تسخیر قلعههای دربند (مروی ،)244/1 :1369 ،بلخ (استرآبادی-293 :1390 ،
294؛ استرآبادی ،)400-397 :1366 ،کابل (اوتر153-152 :1363 ،؛ استرآبادی310-309 :1390 ،؛
استرآبادی421-419 :1366 ،؛ مروی565-563/1 :1369 ،؛ هنوی186 :1393 ،؛ ملکم:1379 ،
 ،)481/2اورل ،قلعهیمرزی عثمانی (مروی )891/1 :1369 ،و کرکوک (استرآبادی385 :1390 ،؛
استرآبادی625-624 :1366 ،؛ مروی )892/1 :1369 ،از توپ و زنبورکهای خمپارهانداز استفاده کرده
و اهالی این قالع را به تسلیم وادار کرد.
نتیجه
نادر با استفاده از نبوغ نظامی خود در بهرهگیری از شیوههای مختلف جنگی و با سرکوب حکام
ایاالت و طوایف شورشی اوضاع ایران را آرام کرده و در رأس هرم قدرت ایران قرار گرفت و سپس به
مقابله با قدرتهای برونمرزی پرداخت .نادر برای جلوگیری از وقوع جنگ اقدام به فرستادن ایلچیانی
میکرد تا با ایجاد ترس و وحشت از عواقب نافرمانی ،وعدهی تضمین جان و مال اهالی منطقه و
گوشزد کردن عدم مقاومت مناطق بزرگتر در مقابل سپاه وی ،به تطمیع مخالفان بپردازند .استفاده
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از این شیوه هم تلفات سپاه را کم میکرد و هم مناطق دیگر را وادار به اطاعت میکرد .استفاده از اخبار
جاسوسان مبنی بر خطر مخالفت علیه حکومت مرکزی ،چگونگی استقرار نیروهای دشمن و نیروهای
کمکی آنها و همچنین آگاهی از تشکیالت نظامی آنها سبب میشد تا بهترین شیوه برای مقابله با
آنها در پیش گرفته شود .غافلگیری نیز یکی از شیوههایی بود که نادر به هنگام شمار زیاد نیروهای
دشمن با استفاده از روشهای مختلفی مانند استتار نیروهای نظامی ،عقبنشینی مصلحتی و به دام
انداختن نیروهای دشمن ،سرعت عمل در تجهیز سپاه ،شبیخون زدن و کمین کردن از آن استفاده
میکرد .در مواقعی که شمار نیروهای دشمن زیاد بود از سالحهای گرم نیز برای پیروزی بهره میگرفت.
نادر در بسیاری از مواقع برای مشروع جلوه دادن اقدامات نظامی خود از انگیزههای مذهبی و سیاسی
بهره میگرفت .گاهی نیز با ایجاد تفرقه در میان نیروهای دشمن ،جلب نظر افرادی از گروه مقابل و
خیانت آنها به ولینعمت خود ،آنها را در مقابل هم قرار داده و مسیر رسیدن به پیروزی را آسانتر
میکرد .گاهی نیز با شایعهپراکنی در مورد کشته شدن فرماندهان در جنگ و یا به قتل رساندن آنها،
در نیروهای طرف مقابل آشفتگی ایجاد کرده و پیروزی بر دشمن را تسهیل میکرد .نادر گاهی که در
نبردهای خود با مشکل مواجه میشد و احساس میکرد که شکست خواهد خورد ،با تهییج فرماندهان
و نیروهای خود و وعدههایی مانند دادن انعام و پاداش و جیره و مواجب ،به دلگرم کردن نیروهای خود
برای رسیدن به پیروزی میپرداخت و با این کار انگیزهی دوچندانی به آنها میداد .در هنگام
محاصرهی قالع نیز از ترفندهای مختلفی مانند آب بستن به قالع ،نقب زدن در زیر دیوارها و برجهای
قلعه ،محاصرهی طوالنیمدت ،قطع کردن خطوط ارتباطی قالع ،ساختن استحکامات در مقابل قالع و
استفاده از قلعهکوب و توپ برای تسخیر آنها استفاده میکرد .ویران کردن اطراف مراکز اصلی شهرها
و از بین بردن محصوالت کشاورزی نیز پیش از اقدام به محاصرهی مراکز اصلی شهرها و برای در
تنگنا قرار دادن محصورین و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان آنها از دیگر شیوههایی بود که
نادر برای پیروزی از آن بهره میگرفت.
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