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چکیده

Abstract
The cannon, as a heavy, collective, expensive weapon,
requiring training in the use and expense of construction,
maintenance, and deployment could only be in the hands
of the central government. Historical evidence suggests
that the use of this modern weapon has been a decisive
and accelerating factor in controlling centrifugal forces,
suppressing local rogue rulers, and consolidating and
expanding central sovereignty. As a result of the
expansion of central government authority over all the
Safavid territory gained through the shelling of the
cannon, the reign of Shah Abbas I was accompanied by
the least internal strife, and this resulted in great victories
in the frontier battles (the conquest of Yerevan by Shah
Safi and the conquest of Kandahar and the defense of it
three times against the Mongolian government of India),
which also relied on artillery fire. With the emergence of
signs of weakness of the Safavid rule and the start of
widespread border revolts, although the gunners have
always been part of the army, their incapability in
effectively use artillery in the fortress war (face to face
war) led to the overthrown of the government army and
eventually, the collapse of the Safavids.
In the repression of local rulers if the "fortress war"
took place, the destructive power of the bullets and the
sound of cannon shattering would defeat any resistance,
but in the " fortress war and face-to-face" wars, in the
Safavid period, sufficient skill was used. The artillery
was not effective and decisive. The research method is
descriptive-analytical and based on library studies.
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 نیازمنتد ممتوزد،  گران قیمت، جمعی، به عنوان سالح سنگین،توپ
 فقت، نگاتدا ی و بتهکتا گیری، ،ستا

بهکا گیری و صرف هزینته

 از و ة تتاه. یتتا وز ت مرکتتزی با تتد،انارتتا و ا
و بهکا گیری سازمانیاف ته و

متتیتوانس ت

،تاماسب اول که نخس ین تجربههای سا

ده تا و ان اه عباس اول کته بیشت رین

قشون صفوی ثب

 تواهد تتا یخی نشتان، نبر ها وی ا ه اس

مؤثر من

و کا بر توپ

،سا

،می هند بهکا گیری این سالح مد ن برای کن رل نیروهای گریتز از مرکتز
،مرکتزی

و گست رد حاکمیت

سرکوب حکام سرکش مالتی و تببیت

 با ظاو نشانههتای عتع. عاملی تعیین کننده و سرع بخش بو ه اس
 تورچیتان،صفوی و مغاز و دهتای رراکنتدة اقتوام سترحدی

حکوم

 هرچنتد نتاتوانی مناتا،هموا ه بخشی از قشتون ا تشتکیم متی ا نتد
و موجتب کست هتای
سترکوب حکمرانتان

جنگ صتارا ر و

کا بر مفید تورخانه

.قشون وز ی و سرانجام ستقو صتفویان تد

ویرانگتر گلوزته و صتدای

 قتد، مالی اگر «جنگ قلعته» وی متی ا

«جنگهای صتارا و

هم می کس

اما

کتتافی بتترای استت فا ة متتؤثر و

غرّد توپ هر مقاوم ی ا

و ة صتتفوی ماتتا

،»و

و

 ود رژوهش توصیفی تت تالیلتی و.تعیین کننده از تورخانه حاصم نشد
. ک ابخانهای اس
،  حکوم، سرکوب، مالی،و د

مب نی بر مطازعا

، تورخانه، توپ:کلیدواژهها
.صفوی
* نویسنده مسئول
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زشکرکشیهای ا،لی همچنان که گلوزههتای من

 .1مقدمه
نگتتاه عمتتومی بتته تتتا ی صتتفویان و چگتتونگی
اس قرا

م مرکز ،هموا ه و به ست ی سیاست

وز

مذهبی منان برای اعالم مذهب سمی ،مو

یوا های قلعههای حکام مالتی ا فرومتی یخت ،
غرد من زنان و کو کان ا به وحش
این مقازه

توجه و

نظر ا

میاندا. ،
غلبۀ

کا کر توپ

تأکید قرا گرف ه اس  .با این حال عرر صفوی نیتز

صفویان بر گرایشهای گریز از مرکز و میزان کا بر

به و از گرایشهای گریز از مرکتز کته بته صتو

و تأثیر من ا با توجه به مادو ی های بهکا گیری و

و دهای مالی ردیدا می د ،نبو ه اس  .بهناو
سا ه و م کا ی نقش ایال

و مرافعتا

مازیتاتی

امکان جابهجایی و سرع
جنگ و

این رژوهش تالد ده تا با ود توصیفی ت
ا ه و که سالح توپ ،به عنوان یک سالح

مد ن و قد تمند که تناا میتوانس
مرکزی با د ،تا چه میزان

ا ،یا وز

سرکوب و دهای

مالی و تسخیر قالع حکام سرکش ا،لی نقش
گف

صفوی ،از اه

ازب ه

عرر صفوی نتام امیهتا و تو دهتای

زیا ی بهوقوع ریوس

که از نظر مد  ،د  ،امنه،

منشأ ،یوه و جنبههای مخ ل  ،با یکتدیگر تفتاو
ا ند ،همچون و دهای یعقوب ،ان
و یز و کرمان ،یوزی ،ان

کته تتاکنون نقتش تتوپ بیشت ر

جنگ با عبمانیها و هندیان و ازبکان ،یعنی بیش ر

علیمر ان ،ان زیتک

فتا س

اصتفاان، ،تان احمتد

گیالنی ،غریب اه گیالنی ،ویش عتا

ا ه اس ؟
اس

ن یجه طول عمر و دهای مالی با

تاماسب تا اه سلطان حسین ا بر سی کند.

تالیلی ،مب نی بر منابع ک ابخانهای ،به این ررسش
راس

اس قرا

واهدی از و ة سالطین مخ ل

بیش ر مناا قابم مشاهده اس .

میدان

قتزوین،

قنتدها  ،تیر،ان افاتان و

و دهای م عتد بلتو هتا و اعتراب ،وزست ان و

،ا جی صفویان تنیده تده است  ،حتال

افاانها و کر ها و ،...اما از منجا که موعوع این مقازه

منکه غرّد توپ و به واقع همین صدای من

فترو

بلکه ا زیابی

نشاندن نافرمانیهای مالی مؤثر بو  .به عبا

یگر

مناسبا

جنگهای ،ا جی

زمینۀ توپ مزیّ ی بر طترف

مقابم ندا ت ه و از عوامتم یگتری بترای توفیت
تقابم باره بر هایم .م قابالً جایی که متیتتوان مزیت
قطعی و ح می وز

مرکزی

بارهگیری از تتوپ

بر سی و دهای عرر صفوی نیس
تأثیر کا بر سالح جدید توپ

،واباندن منااس ،
سترکوب

زذا بسیا ی از و دهای یا تده کته

مناا از توپ اس فا ه نشده ،طبیع تاً از ایترة موعتوع
این مقازه ،ا ج هس ند .به عبا
به و دهایی ا ا ه ده که

این مقازته

یگر

،واباندن مناا توپ

ا ید ،کا بر های مالی من بو ه اس  ،زیرا توپ به

میان ممده است  ،زیترا مستئله و هتدف رتژوهش،

عنوان سالح سنگین ،جمعی ،گران قیمت

و نیازمنتد

و با اطمینان متیتتوان

بهکا گیری و صترف هزینته

ستا، ،

مموزد

نگاتتدا ی و ب تهکتتا گیری من فق ت متتیتوانس ت
انارا و ا ،یا وز

مرکزی با د؛ به،روص کته

سنجش نقش توپ بو ه اس

به تمام سرکوبهای مالی که

گف

اس فا ه ده،
عل

مناا از تتوپ

این مقازه ا ا ه ده اس .

کا بر یا عدم کا بر توپ

بر،ی از
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و دها ازب ه موعوع تاقی جداگانهای اس  ،اما
به عرو

باث ،عمن تفاو

جنگ و

قائم دن میان

جۀ نخس

نظامی ا ه و

عل

به سطح نبر وابس ه بو ه اس  .تا ی جنگها نشان
می هد که اس فا ه از توپ به زیم
حمم ،سا،

و کا بر من،

وا یهای

جنگهای قلعه،

معموالً م،رین اقدام بو ه ،من هم زمانی که مااصره
و مذاکره بین یجه بو ه اس  ،زیرا

اکبر

ویا وییها و یان با ا زیابی رای

مراحلی

گیری تن به تسلیم می ا ند .علم یگر نا ی از

اهمّی

قندها و قشم و هرمز مناط

و حساسی

جارافیایی و

و د ،رای

یگر.

ازب ه باید به ،اطر ا

و با جنگ قلعه ،صرفاً به عنوان ا ا ه

میتوان گف ،

از

با کوبه ،قا ص با ها گشو ه دند ،همچنین بادا و

جنگ قلعه با جنگ و
ا ه اس
مقاوم ی

از همین و

و هموا ه تفاوتی اساسی

بدین معنی که

جنگ قلعه هی

برابر توپهای وز

مرکزی رایدا نبو

اما برعکس
مرکزی ماا

که کا بر توپ

و تورچیان وز

جنگ و

الزم برای اس فا ه از توپ ا ندا ند،
جنگ و

و ،چه

منان ،ا جی رهمچون ازبکان
زمان اه تاماسب و چه
رهمچون افاانها

نبر گلنابا توپ نه تناا موجب

اقلیمی و مب و هوایی و حمم و نقم و زمان و
یا

از نظر ریشتینۀ تاقیقتی بایتد گفت

عواملی از این س

تعیینکنندة عرو

موعوع نقش سالح توپ

حمم توپ بو ه اس .
این تاقی بر این فرعیه اس وا اس
عنوان یک سالح جدید و مایب ،با قتد
و دهتایی بتا حساستی

بسیا زیا ،
موجو یتت

وزتت

متتیستتا،

و یتتا متتذاکرا

که توپ به

اس مرا تمرکز قد

و مااصتتره بتته ن یجتته
؛ امری که

ا ا ی و ح تتی فرهنگتتی
توجای صو

عط
عمدتاً

صو تی که مناط

سرحدی همچوق قفقاز و ،راسان و عراق،
این تاقی

زمینتۀ بر ستی تتا ی
تاقیقتتا

ایرانتتی هتتی

نگرف ه اس  .تاقیقا

ایرانی

زمینۀ تتا ی نظتامی و تاتول ستالحهتای

جنگی به طو کلی بو ه اس

رنک :بیانی3131 ،؛ ذکتا،،

3131؛ قوزانلتتو2 ،ج 3133 ،؛ عتتمن اینکتته
تاقیقا

این مقازه منظو از «مالی» ،مناط و حکام

صو تی که

مالی عرر صفوی تا کنون تاقی مس قلی صتو

بتاال کته

و تداوم بخشید.
ا،لی فال

سرکوب تو دهتای

سالح توپ از منظتر اج متاعی ،سیاستی ،اق رتا ی،

مرکزی صفوی ا تضمین کتر

ایران اس ؛

نته تناتا بتا

تخریبتی

نمی سید ،یقیناً اهگشا و تعیتینکننتده بتو و هتی
مقاوم ی

بو .

نگرف ه اس  ،بلکته اساستاً

صتتفوی ا بتتا تادیتتد مواجتته

برابر من توان ایس ا گی ندا

جنگ جام

جنگ با معاندان ا،لی

ریروزی نشد بلکه ح ی از عوامم کس

سا،

ویا ویی با

همتتان

تا ی نظامی نیتز تتوپ و تورخانته تناتا از

نظر سالح جنگی و یگان نظامی ،بسیا کوتاه و گذ ا
مو ا ا ه قرا گرف ه اس .
اما

میان ایران ناسان ا ورایی ،صفوی تناس

قرا میگرف ند ،واهد

نامدا هلندی ،و ی م ّی ،بته جنبتههتای اج متاعی

قفقاز که

(Matthee,

تا یخی بسیا بیش ر می د ،به،روص
قلعههایی همچون ایروان ،گنجه،

ما،ی،

بند،

واج سالحهای متشین توجه کتر ه است
)pp. 619-628; Matthee, 1996. pp. 389-416

 .2012,بته
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زیم اِ راف کامم و قی م ّتی بته تتا ی صتفویه و

توپ اس فا ه د

برابر ازبکان و عبمانیان بو  ،امتا

است وا ستتا ،ن ا ههتتای تتتا یخی بتتر تالیتتمهتتای

رس از منکته

اج ماعی و اق را ی ،نو ههتای او بتدیع ،عازمانته،

گر ید ،از و ان اه تاماسب ،بهتد یج ایتن ستالح

و مند و اهگشا اس .
ویلم فلو  ،یگر ایران ناس هلندی نیز
تا ی

زمینۀ

نظامی و سالحهای متشین عرر صفوی

صاحب مثا ی اس ؛ هرچند نو ههای او از نظر

توا یهتای بتهکتا گیری من همتوا

جدیتتد بتترای تاکتتیم قتتد

مرکتتزی و ستترکوب

سرکشی حکام مالی به ،دم

گرف ه د.

از نخس ین نشانههای کا بر توپ برای سرکوب
و دهای مالی ،جنگ ،واف

،راسان،

رانز همین سال سلطن

اه تاماسب اس .

و تسلیااتی و اس فا ه از منابع غیرایرانی ررمطلب و

سپاهی که اه تاماسب

سال 543ق3311/م برای

ررکا بر به ما می و اما فاقد مبانی فکری و

سرکوب حاکم ،واف گسیم کر  ،از خری به نام

ا مال بر اطالعا

نظری اس

قی و گس ر ه و فراوان نظامی

یخعلی تورچیبا ی نام ف ه که

رنک :فلو . 3111 ،

مقازۀ حاعر بررایتۀ است ن اج و است دالل ا تا ا
تا یخی است وا
گس ر ه

تده و حاصتم مطازعتهای عمیت و
اول ایرانی و ستفرنامه-

تفنگچیان به تسخیر منجا فرس ا ه بو ند .بته واستطۀ

م ان  ،من قلعه یتر مف توح تد .است ا

های ا وراییان عرر صفوی اس .
اما از منجا که هدف اصلی مقازۀ حاعر ا ائۀ یک
،روص تأثیرا

تا یخی به نام سالح توپ

یک ردیدة

عرصۀ تا ی سیاسی و

اج ماعی عرر صفوی یعنی و دهای مالی بو ه
اس

نه طوالنی سا ،ن فارس

منابع ،اما چون

تاقی حاعر ویدا هایی که واهد تا یخیِ نظریۀ
عرعه
مخ ل

ده ا قوام میبخشند عموماً
تکرا

د:
تتاه تاماستتب بعضتتی از امتترا ا بتتا تورچیتتان و

ون منابع س

نگرد و نظریه

منابع

دهاند ،زذا تعدا منابع مادو و

اندک ،اما بهواقع بسنده و کافی اس .

تورچیبا ی ا

 .2حضور توپچیباشی در سرکوبها
اگرچتته از و ة تتاه استتماعیم اول ا تتا ههتتای
مبامی
سا،

است فا ه از تتوپ وجتو ا  ،امتا

حاز ی که کتا بتر ملتک متذکو

م ارن بو برای نریا

او فرس ا ند تتا او ا بته

سخنان مالیم م نبه ساز  .من بخ برگش ه بته تیتری
کا اس ا مذکو ا بسا،

و زاذا امرا هجوم کتر ه

قلعه ا بگرف ند و او ا استیر ستا ،ه بته تبریتز بته
گتتاه معلتتی مو نتتد ر تتیرازی :3135 ،ص 15-11؛

همچنین نگاه کنید به :وملو. 133-134 /2 :3131 ،

این گزا د ،اگرچته بته تلیک تتوپ ا تا ه
نشده اما حضو تورچیان و تتورچیبا تی

صتانۀ

از کا بر توپ ا .

ا تتتا ة یگتتتر م علت ت بتتته یتتتک ستتتال بعتتتد
ر543ق3315/م اس

که اه تاماسب برای سرکوب

امیره قبا  ،حاکم اس ا ه ،3سپاهی ا گستیم کتر کته

و کا بر مؤثر تتوپ از و ة تاه تاماستب

مغاز د .همچنین اگرچه مام ترین نبر هتایی کته از

تیخعلی

تنگ ده بو به حوازی موعتعی کته من وست ایی

نبر حکای

متو

این نبر کش ه

 .3اس ا ه :مس ا ا مدنظر اس .
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یکی از فرمانتدهان ایتن ستپاه بته نتام ستلیمانبیتگ

برای سا،

تورچیبا ی «جنگی کر که وح اسفندیا و س م بر او

ویرانتتی نا تتی از توق ت

مفرین ،واندنتد» ر وملتو115 /2 :3131 ،؛ قمتی/3 :3135 ،

مرکزی قطع د:

. 215-211
وز

عرابۀ توپ نیز تناا چنتا بتاقیمانتده از
چنتتد ماهتتۀ ا وی وز ت

این جنگ نیز که من ج به ریروزی ستپاه

ای جاانم ای به ترتیب ا ن توپ قرا گرف

مرکزی د ،اگرچه ا ا های بته تلیک تتوپ

که توپ و هزا و هش رد منی یخ ه روع

زمترة

تخریب حرا قلعه گر  .اس ا ان نا تورچی که

نشده امتا نتام بتر ن از تتورچیبا تی ،کته
فرماندهان سپاه قرا ا
توپ

 ،نشانۀ و تنی از کتا بر

این ا وکشی اس .

من امر ماهر بو ند و همگی

ا وی ظفر

مالزم

ان ساب بسر میبر ند، ،روصاً اس ا مرا بیک
تبریزی تورچیبا ی و بر،و ا بیک وزد حید بیک

 .3جنگ قلعۀ تربت

انیس ،ایشان ا طلب فرمو ه امر به یخ ن توپ د

نخس ین ا ا ة م کا و مس قیم به کتا بر تتوپ

و مقدا چاا هزا من مس بر امرا و مالزمان و

است .

ا باب و اهازی ،راسان و تاجیکان ا وی همایون

سرکوب و دهای مالی ،جنگ تربت
سال 551ق3312/م،

ری ،و سریهتای ستران

ایم تاملو بته سترکر گی علیقلتی،تان رکته زلگتیِ
اهزا ة نوجوان ،عباس میترزا
و او ا به سلطن

ا

هترا

ا برعاتده

بر ا ه بتو  ،تاه مامتد

مقابم ا وی ترکمانان نز یک به قلعه

،تو ا ستپری

میکر  ،اهزا ة یگر ،حمزه میرزا ا به همراه میترزا
سلمان اع ما ازدوزه برای سرکوب مناتا بته ،راستان
 .مر د قلی سلطان ،سر س ۀ م مترّ ین،

قلعۀ ترب

رناه گرف

و منجا ا مس اکم سا،

و برای فاع ،از تفنگ و با زیج 3است فا ه کتر رقمتی،

 . 125 /3 :3131چتتون متتد

مااصتتره طتتوالنی تتد،

میرزا سلمان س و توپ یزی ا  .و تن از تورچی-
با یان به ،دم
مو

حرا افالک ا از

بیم میرا ید به سرکا ی 2ا هم سلطان ترکمان اتمام

،دابنده که رنجمتین ستال ستلطن

گسیم ا

قم د .مارالن بیزبان مقدا مذکو
اندک زمانی توری که یوا بس

ا گرف ه

گرف ه تدند و بترای تتأمین متس

نیاز فرمان جمعمو ی ظروف مسی اهتازی ا و

و مر م ،راسان به مقدا چاا هزا مَن صتا

تد.

و

یاف

توپ مذکو

ا نرب کر ه به اندا ،ن

نمو ند .چند مرتبه که اندا ،ند و را ه که از باالی
حرا و برج فرو ممد ،اهم قلعه من ا به سبدها و
جوالها

س

ا ه معامله صلح و ممد د مر م

میان اف ا ...قربه ترب

به واسطۀ نزول ا وی

همایون به مبابهای ،راب و ویران گش
عما

بعد گنبد قطب عازم از سق

نماند و از ا جا و

،

یشه من نگذا ند و یک
ممانع

،

زمین و

چنا به واسطۀ

بعضی

من قربه مانده بو  ،به حکم

اع ما ازدوزه جا

ترتیب عرابهای که توپ ا بر من
اکبر م فرق و ،انه

 .3با زیج :توپ کوچک یا م وس قابم حملی بو که برای فاع از
قلعه یا

که از

و یوا اثری

،الل وا ی

بند قطع د و مر م من والی
نبر صارایی اس فا ه می ده اس .

روع

 .2سرکا ی :کا فرمایی و سیدگی کر ن به کا ی ر هخدا
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،راب و جال دند و بعضی یگر

قلعه عایع

د رقمی. 114-111 /2 :3131 ،
اس فا ه از توپ

و خص اه بو ه اس  ،سالح جدیدی کته حکتام
مالی از من بیباره بو ند و قد

تسلیم مارو ان قلعه کتا گر

اف ا و طرفین صلح کر ند.
اهمّیتت
وس

این مقطع زمانی کشتو

که

بسیا ،طرنتاکی قترا
قتتد

وعتعی

ا ت  .از یتک ستو جنتگ

میتتان امتترای قززبتتاد بعتتد از متتر
ا سخ

تاماسب ،کیان سلطن

یگتتر ،وجتتو گتتروه تورچیتتان بتته

فرمانتتدهی تتتورچیبا تتی ابطتتۀ تورچیتتان ا مبترّا از
ریوندهای ایلی و به عنتوان بخشتی از قشتون وزت
مرک تزی

اس ت ای مقابلتته بتتا مرکزگریتتزی ایتتال

قززباد و حکام مالی ،و سر نشان می هد.

م زززل سا ،ه بو

به ناوی که اهان صتفوی بازیچتۀ ست

امترای

 .4سرکوب امیرخان ،حاکم تبریز

نشتاندن

سال 552ق3314 /م امیر،ان ،از ؤستای ایتم

نظر هر طایفه جدالهتای ،تونینی ا

تبریتز بترای

قززباد ده بو ند و قاب
اهزا ة تا

تتاه

مقاوم

من ا نیز ندا ند.
بتته عبتتا

ستترکوب ایتتن تتو د ،بیشتت ر از من

برابتر

برای برتخت

ترکمان و بیگلربیگی مذ بایجان ،کته

سبب می تد؛ از ستوی یگتر همتین تززتزل مقتام

،و قلعه و س گاه سلطن گونه سا ،ه بو  ،به زیم

مرکزی می تد،

،شتم

قد

سلطن

که موجب تضعی

فرص

س اندازی ا به عبمانیهتا و ازبکتان ا ه

بتد،واهان ،متو

ف ا غرو ممیز و ستعای

تتاهزا ه حمتتزه میتترزا قتترا گرفتت
گیری میان مناا

و

جریتتان

تار تبریتز از تتوپ و تفنتگ

بو  ،به ناوی که تبریز به ا اال عبمانیهتا

ممتد.

چنین ترایطی کته ح تی بتیم ستقو

و متان

اس فا ه تد رقمتی111 /2 :3131 ،؛ استکند بیگ منشتی،

اثر جنگهای ا،لی می فت  ،سترکوب

این زمان

صفوی

 . 111-255 /3 :3111الزم به ذکر اس

که

و د ،راسان به رش وانۀ غترد تتوپ ،موجبتا

رای خ

صفویان ار قزوین بو و طبیع اً تبریز مرکز

صتفوی ا فتراهم ستا،

حکوم

فرمتان امیر،تان،

و تداوم حکوم

تببی

مالی مذ بایجتان ،تات

نشست ن

حاکم مالی مذ بایجان ربیگلربیگی از ایتم ترکمتان

اه عباس اول از ل حوا ث بعدی بو  ،اهی کته

قلمدا می د؛ طبیع اً نافرمتانیهتای او ،سترریچی از

زیرا از جمله ریامدهای این واقعه برتخت
اقتتداما

او بتترای

قزز باد و تقویت
حیا

حکوم

هتتم کس ت ن قتتد
قتد

ایتتال

مرکتزی ،موجتب تتداوم
 .5شورش فرهاد بیگ غالم در اصفهان

صفوی د.

ا ا ة صریح م ن بتاال جایگتاه تتورچیبا تی
سلسله مراتب قد
ا این عبتا

و ان ساب او به وز

مرکتزی،

« :است ا ان نتا تتورچی کته همگتی

مالزم ا وی ظفر ان ساب بته ستر متیبر نتد» م تکا
میکند که اس فا ه از توپ

وز

مرکزی تقلی می د.

انارا وز

مرکتزی

ری ق م حمزه میرزا ،طتی توطئتهای از ستوی
بر،ی امرای قززباد،

بسیا ی از منتاط کشتو از

جمله ماان و طازش ،کا ان ،یز و کرمان ،بوانتا

و

ابرقو ،یراز و همدان و دهتایی از ستوی حکتام
مدعی و امرای یاغی قززباد بته وقتوع ریوست .
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سال 553ق3311/م حاکم اصفاان کته از

ا تت  ،ستتپاهی م شتتکم از نظامیتتان و تورچیتتان و

این میان

غالمان ،اصته بتو نیتز ،بتا وجتو قلعتۀ مست اکم

تفنگچیان ،به فرمانتدهی فرها ،تان گستیم ا ت .

طبرک ،قلعۀ اس وا یگری برای ،و سا،

و میتم

برای تسخیر این قلعه

مد

یک متاه و تتوپ

،و سری یاف  .اگرچه فرها بیگ قبم وقتوع جنتگ

مام یخ ه د ،یکی گلوزۀ چام منی رتقریبتاً صتد

تسلیم د و همراه فرس ا ه مامد ،دابنده به ا وی

کیلوگرمی  ،و یگری گلوزۀ سی و و منتی

،رقان فرس ا ه د ،اما گما ه و غالم او بته

اه

نام کیخسرو

به مقاوم

قلعۀ یا ده س

ز  .به

زیم اس وا ی و اس اکام این قلعه اقدام بته ستا ،ن

و بیس

رتقریباً نو و ش کیلوگرمی
مایب و قد

لیک میکر  .صدای

تخریب این توپهتا ملتک بامتن ا

وا ا به تسلیم نمو :

ایتن نبتر بته

چون مااصرة قلعه باز مام تمام د و منع بر ا ت ن

سرانجامی نرسید و کا با مذاکره به مرازاه انجامید،

تتوپ یخت ن

توپ د .اگرچه است فا ه از تتوپ
اما همان اقدام بته ستا،

تتوپ

نترمش یاغیتان

مؤثر واقع د .قمی که

این زمان

قم بتو ه و از

نز یک نبر ها ا،با نبر ها ا نبال میکر ه

مو

استتف ا ه از تتتوپ بتترای تستتخیر قلعتتۀ فرها بیتتگ
مینویسد:
قرا بدان ا ند که توری ترتیتب ا ه بته عترب من
توپ تسخیر قلعه نمایند چه مشخص بو کته بعتد
مس گرف ن و کا برای تورچیان ریدا کتر ن چیتزی
یگر بر من م رتب نمی و  ،میرزا مامد کته

من

اوان وزیتتر و صتتاحب ا ،یتتا بتتو ، ،تتو م رتتدی
ترتیب توپ ده تورچیان ا

حوازی منتزل ،تو

حاعر سا ،ه بدان امر مشاول گش  ...چون تتوپ
یخ ه و مما ه د انس ند که کا ی از ریش نخواهد
ف

رقمی131-133 /2 :3131 ،؛ استکند بیگ منشتی،

قلعه از و ،انه واقع د ،روع
استتعد ستتاعا

نمو نتتد و

و تتتوپ یخ نتتد

عرض یک ماه که وزن گلوزۀ یکی چام متن ستنگ
بو و یکی سی و و من سنگ متی،تو و چتون
مکر این توپها ا به بترج و بتا ه و ستر قلعته
این قلعه قریب به رنج هزا کبوتر بو نتد

ز ند و

که انه از بیرون می،و ند و بچه

قلعه بام می-

سانیدند و ملک بامن ل به مناا جمع متی ا ت
چه هر ماه رنج هزا جف

کبوتر بچه حاصم ا

و مذوقه بو  .از ،و ن توپ و صدا و ناب من ،اه
گریز ریش گرف ند و یکی بازنیامدند و مذوقته و مب
از س

ف ه ،وف و عب بسیا

ل اهم قلعته

ردیدممد .ملک بامن به امان ممده ،و به زیتر ممتد
رناه به فرها ،ان بر ه به جان امان ،واست

رمتنجم

یز ی333-334 :3133 ،؛ اسکند بیگ منشتی/3 :3111 ،

. 321-322

. 131 /3 :3111

 .6گشودن قلعۀ الریجان مازندران
اه عبتاس اول

ستال 3113ق3351 /م ،بترای

ستترکوب ملتتک بامتتن ،یکتتی از حکتتام ست مدا ی
مازند ان رطبرس ان  ،کته

قلعتۀ ال یجتان است قرا

 .7گشودن قلعۀ کجور مازندران
قلعتۀ کجتتو  ،مشتتاو بتته متا انکو نیتتز کتته مقتتر
حکوم

ملک جاتانگیر ،یکتی یگتر از حکمرانتان

ستت مدا ی بتتو

ستتال 3113ق3351 /م توستت

سپاهیان اه عباس اول بته فرمانتدهی اهلل قلتیبیتگ
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بیرونا

قو چی با تی مااصتره تده و رتس از چاتا متاه
مااصره ،با اس فا ه از توری که

بو ند و

از صدای توپ م زززل ده ،قلعه ا ،تازی گذا ت ه

رای قلعته ستا ،ه

ری سیر وا ی فترا گر یدنتد رمتنجم یتز ی:3133 ،

د ،تسخیر گر ید:
قو چیان عظتام قلعته ا مااصتره نمتو ه
رای قلعته تتوپ بتز

نرب نمو ند...توپ، ،ش

. 213

زتوازم

قلعهگیتری اه متام متینمو نتد و تورچیتان ،اصته
ریفه

قلعۀ ترزج بکان مکتان ا ت ند

یخ ته بته قلعته

و گم برجتی از بتروج

نک تتۀ جازتتب

ایتتن گتتزا د ،بتتیش از قتتد

مخرّب توپ ،صدای مایتب من بتو ه کته معانتدان و
و یان ا به وحش

افکنده وا ا به تسلیم نمو .

قلعه ا یخ ه ،چوبها نمایان تد .و سته نفتر از

،اطرة این سترکوبی مق د انته بتا رشت وانۀ متتش

قو چیان...به رای یوا برج قلعه ف ه نفت و متتش

تورخانه تا بیش از یک هه بعد کته گا ستیا ستیلوا

همراه بر ه بر من چوبهتا متتش افرو ،نتد...ابواب

فیگروئوا ،سفیر اسپانیا ،از این منطقه عبو کتر بتاقی

قلعه بتر وی اوزیتا ،وزت

قتاهره گشتو ه گشت

راسکند بیگ منشی313-313 :3111 ،؛ همچنین :منجم

یز ی. 331 :3133 ،

به کا بر ن عبا

«،اصه ریفه» برای تورچیان،

ا ا ة مس قیم و م کا ی اس

به تعلت و وابست گی

تورچیان به خص اه و حکوم

مرکزی که بترای

سرکوبی یک حاکم مالتی بته ،تدم

بو  .او که

ال عازم اصفاان بو ه،
بر ن از قلعۀ جبرئیم

من مام که متأمن یاغیتان و

و یان ده بو  ،مینویسد:
ازلاو ی ،ان با سپاهی مرکب از ش هف

گرف ته تده

هتزا

مر جنگی ،از ریا ه و سوا  ،و مجاز به تورخانتهای
مکفتتی ،ز ان ا

م مااصتتره کتتر رفیگتتوئروا،

. 311 :3131

 .8گشودن قلعه های شمیل و مینا در جنوب فارس
به پشتوانه توپ

مالی به نام بنتا و اقامت

نمو ه ،اس ان این سترکوبی ا تنیده و عتمن نتام

بو ند.

 .9فتح قلعۀ دِمدِم (دُمدُم)

حتدو ستال 3132ق3311 /م اهللو ی ،تان

یکی یگر از نبر های ا،لی بسیا ماتم و ان

قلعته هتای تمیم و

اه عباس اول کته است فا ه از تتوپ بترای

عازم سرکوب مر م احمدی
مینا،

سال 3123ق3331 /م از طری هرمز و

نز یکی بند عباس ،تد.

توری که از ررتاازیها
بو  ،مو

ایتن ا وکشتی

بارین غنیم

اس فا ه قرا گرف

گرف ته تده

،ان توری کته از فرنگتی

بارین گرف ه بو ند با ،تو بته و
بر نتتد و
بکازست

فرغانتتا

سرکوب من عامم ریروزی د ،فت ح قلعتۀ م م
ا ومیه،

سال 3131ق3311/م ،بو  .ایتن نبتر بته

که بستیا متؤثر واقتع

د:
حضر

سلطن

جنتگ ستاب
تمیم و مینتا

کتته و فرستتخی تتترزج و

کتته اوایتم ازکتتا ،بیروناتست

یتتک تتتوپ

اندا ،ند و مر م احمدی که از ا را و مف نان مر م

 .3کوه ِم ِم میان و با انتدوز و ة قاستملو ،نز یکتی ستاحم
یاچۀ ا ومیه ،چند کیلتوم ری غترب جتا ة ا ومیته تت ماابتا و
نز یک وس ای باالنج ،تقریباً هجده کیلوم ری ا ومیه واقتع تده
فاهی کر ی به قبم از اسالم بتر
اس  .ریشینۀ قلعه ِم ِم بنا بر سن
میگر  .امروزه بخش هایی از یوا ها و انبوه ستا ،مان از ستنگ و
مجر قابم مشاهده هس ند.

(Amir Hassanpour: ƒDimdim≈, Iranica, Vol. VII, Fasc. 4, pp.
404-405).
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زیم تعدا توپ های مو
قبضه توپ

است فا ه و ستا،

مام و

سته

هزا من رتقریباً و هزا و صد کیلوگرم = و ترن و

مااصتره ،از

صد کیلو مس اس فا ه تد و چاتم وز بته طتول

مرکتزی برعلیته حکتام

بتو .

طول متد

نبر های ا،ص حکومت

مالی به ما می و  .اسکند بیگ منشتی کته
این نبر حضو
من ا ثب

ا ه طی گزا د مفرلی جزئیا

کر ه اس  .ایتن قلعتۀ بستیا مست اکم

توس یکی از امرای مالتی کرتر بته نتام امیر،تان

انجامید .اندازة توپ هتا بتا یکتدیگر م فتاو

سنگ هایی که این سه توپ ررتاب میکر نتد چاتم
منی رتقریباً صد و بیس

کیلویی  ،بیس

منی رتقریبتاً هشت ا و چاتا کیلتویی و سته منتی
رتقریباً نره کیلویی بو ند:

برا وستت  ،حتتاکم نتتواحی ا ومیتته و ا تتنویه،

 ...به یخ ن توپ مأمو

نز یکی ا ومیه سا ،ه د و مشاو بو که بر وی

مس فرس ا ند که سه توپ بریزند
وز سه توپ بتز

بقایای یک قلعۀ باس انی مشاو به « م م» بنتا تده
اس  .موقعی

ه هتتای عمی ت قتترا

و ستوی من

ا ت  ،س رستتی بتته من ا

نتتاممکن متتیستتا . ،م م

عترض چاتم

و یتک بتازیمز یخ نتد .یکتی

و هش

من سنگ میاندا،

حراس

تورخانه و اسباب من ،قبان سلطان بیگتدزی

ا با جماع ش مقر

واقتتع از رتتنج قلعتته

تشکیم متی تد و تستخیر من بستیا

تدند و هفت

هتزا متن

چام من سنگ و یکی سه من سنگ و یکی بیست

طبیعی این قلعه کته بتر وی تخ ته

سنگی یکپا چه سا ،ه ده بتو و

و هشت

تورچیبا ی با ند و

توا بتو .

و به جات

حفتن و

د که با بر،و ا بیگ انتیس
سر تورخانه همگی حاعتر

با ند و باوجو من اهم قلعه چنتد مرتبته ستوا ه و

اع ما ازدوزتتۀ تتاه عبتتاس ،حتتاتمبیتتگ ،بتته همتتراه

ریا ه بر سر تورخانته یخ نتد و ست بر و کا هتای

بر،و ا بیگ تورچیبا ی و تعدا زیا ی تورچی و

نمایان کر ند اما قززباد جمعی

کتر ه ،بستیا ی از

تفنگچی مأمو تسخیر قلعته تدند .بر،و ا بیتگ

کتتر ان ا کشت ند و بقیتتهازستتی

،تتو ا بتته قلعتته

انیس با عملۀ تورخانه مقر

د که و تتوپ بتز

سانیدند رمنجم یز ی. 412 :3133 ،

و یک بازیمز 1ترتیب هد .قبان ستلطان بیگتدزی بته
سترکا ی تتوپ و ،تدما

تورخانته تعیتین تد و

عجازهً توپ کوچکی که

قلعۀ کوکر چنل موجو

بو از

یای سیاه با کش ی مو ه

سیبه حسنخان

برابر برج ،ا ج قلعه نرب کر ند راسکند بیگ منشی،

 . 151 /2 :3111برای سا،

ایتن سته تتوپ هفت

ایتتن نبتتر  ،تورخانتته نقتتش اصتتلی و ماتتو ی
و تناا اه ریروزی اس فا ه از توپ انس ه د،

ا

به همین زیم مدافعان نیز بتا تلفتا

زیتا مقاومت

کر ند:
توپ و بازیمز به جانب بترج کتوذعجی بر نتد و
تورخانه سا ،ند که سر توپ بتز

من متی -

اندا ،ند و بر سر تورخانه و اس اکام من جنگها
 .3بازیمز :مرکب از و کلمه «بال» به معنی «عسم» و «یمز» بته معنتی
«نخو ن» اس  .این کلمته صتو ترکتی تلفتن و نگتا د کلمتۀ
«بازیوز» اس  .عرر صفوی توپهای بسیا بز و قلعهکوب که
سنگهای بسیا سنگی ررتاب میکر ند ا «بازیمز» متینامیدنتد .تناتا
توپ باقیمانده از این نوع اکنون موزه جنگ کاخ سعدمبا تاتران
نگادا ی می و .

د ،چه کر ان زوال ،و
یدند و

این توپ و تورخانه

سر این تورخانه قریتب رانرتد کرتر

کش ه د و از قززبتاد بر،تی ز،متی و بعضتی
کش ه دند .این تورخانه بته ستر ا ی صتفرقلی
بیگ چگنی و یایی بیگ عرب کرزتو و متالزم و
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متتالزا ه بتتافقی و نعمتت اهلل ستتلطان و استتکند
سلطان و تفنگچ یان اصتفاان ستا ،ه تد رمتنجم

یز ی. 414 :3133 ،

کرر ها نیز سخ
برای اوزین با

وز

مقاوم

این نبتر

میکر ند.

تا ی نام «زنبو ک» 1ذکر ده کته

یک قبضه از من توست کرر هتا متو است فا ه قترا
گرف  ،اما به چنگ ایرانیان اف ا :
که گلوزۀ من از مفرق بو و یک سیر وزن من گلوزته
بو و به من فع و و از ،و فیازجملته کر نتد و
متش برو و [؟] میز ند و متر م قراحستن از ایتن
زنبتتو ک مزا بستتیا کشتتیدند بازضتترو ه جمعی ت
نمو ند و ،و ا به زنبو ک سانیدند و بته ،نتدق
کشانیدند و از منجا به سیبه ،و بر ند رمنجم یز ی،

رس از ماهها نبر سخ

و اس فا ه از تتوپهتای

سنگانداز بترای تخریتب منبتع مب و ستپس ایجتا
قسم هایی از برجها ،سرانجام

سال بعد

وا ی بسیا و ا ن تلفا

زیا

تتتوپ بتترای ستترکوب یتتک حتتاکم ستترکش مالتتی،
موقعی

وز

و تتداوم حکومت

مرکزی ا تببیت

صتتفوی ا تضتتمین نمتتو  .حکتتام مالتتی و امتترای
م وجته تدند کته وزت

مناط مخ ل

صفوی اکنون سالحی ا ،یا ا که صتعبتترین
قلعهها ا فرومی یز و توزیتد و ستا،
اس فا ه از من تناا از عاتدة ثترو

و حمتم و
وزت

و قتد

مرکزی برمیممد.
رس از اس فا ة مق د انه از توپ

قتد

تبیب

مرکزی و گس رد من بته سراستر قلمترو صتفوی و
از توپ ،از زمان اه تاماستب تتا تاه عبتاس اول،
اهان بعدی صفوی از نظتر سیاست

ا،لتی و ان

باثبتتاتی ا رشتت ستتر گذا تت ند ،از همتتین و
ویا وییهای ،ا جی موف تر و ریروزمندانته ظتاهر

کشاکشهتای

کش ه د راسکند بیگ منشتی،

و اه عباس وم طتی

چنگ عبمانیها ،ا ج سا،

جنگ تورخانهای تمام عیا نه تناا قندها

. 133-153 /2 :3111

ا از وز

ماوزی هند بازرس گرف  ،بلکته سته نوبت

یتو د

من و نقش تعیینکنندة توپ

سامگین منان ا با متش تورخانه فع کتر .

ستایۀ

متدافعان ،یتک

تورخانهای بو که س

بعد از

ف ح قلعتۀ م م کته بته زیتم تعتدا تتوپهتای
سا ،ه و اس فا ه ده

یگر اس فا ة مق د انته از

دند .اه صتفی بته اتکتای تورخانته ،ایتروان ا از

قلعه ف ح د ،کرر ها تسلیم دند و
بعدی امیر،ان برا وس

ا کتته

فرو یخ ن قلعههای بر،ی حکام سرکش بتا است فا ه

. 411 :3133

ر3131ق3315/م با

اس ت ای تاکتتیم اق تتدا

مرکزی بو  .بهعبا

سرکش

الجرم اکرا زانبو کی از باالی بترج بته زیتر مو ه

،نه

جنگ تورخانهای تمام عیا
من و اهمّی ت

انس ه می و  ،بیشت ر از

فرو یخ ن برج و با و و کست

همین توسعۀ قد

جنگهای قندها  ،یگان تورخانه به عنتوان بخشتی از
 .3زنبو ک توپ کوچکی بو که قطر زوزۀ من اندکی از زوزتۀ تفنتگ
بز تر و از زوزه توپ کوچکتر بو و من ا بتا طتوقی کته بته و
و میله و ماو ی که زیر زوزته بته من ریوست ه بتو بتر
زوزه ا
وی رایهای به نام معدان اس وا کر ه باالی جااز ،وی کوهتان
ر میبس ند .این سالح که واقع ترکیبی از توپ و تفنگ بتو  ،بته
زیم ساوز حمم اوا،ر عرر صفوی بته تتد یج واج فراوانتی
یاف .

سپاه سماً تأسیس د.
بتتا مغتتاز مجتتد

تتو دهتتای مالتتی

و ان

م،رین را اه صفوی ،با یگر از توپ و تورچی
ا،با سرکوب مناا نام ف ه اس .
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تفنگچیان و تورچیان جرأ

 .11حضور توپچیان در سرکوبی بلوچها
اه ستلطان حستین

عا صاعقهبا و قریب

به رنج هزا نفر نامدا بو ند رنریری. 213 :3111 ،

نخست ین ستال ستلطن

سال 3331ق3351/م نیز با

ر3313ق3354/م برای سرکوبی بلتو هتایی کته بته

یگر بلتو هتا و

سرکر گی میرزَله نتواحی گر تک و یتز و نتایین ا

افاانها بته سترکر گی خرتی بته نتام امیر،سترو

و تتتاز قتترا ا ه بو نتتد ،قشتتونی بتته

و تتاز

متتو تا ،ت

فرماندهی مامدقلیبیگ چوزه ایشتیک مقاستی حترم

نواحی جنوبی و رقی کشو
قرا

ا مو تا،ت

ا ند و گروههای یگتری از و تیان مالتی

کنتا قو چیتان،

ازجمله اه سلیم نیتز بته او ریوست ند .تاه ستلطان

غالمتتان ،تفنگچیتتان و جزایریتتان حضتتو ا تت ند،

حسین ،گرگین ،ان گرجی ا به اهنواز،ان ملقتب

اعزام کر کته

من «تورچیتان»

همتراه

هرچند این قشونکشی با ناکتامی و کست
ا امۀ همین تا،

و تازهای بلو ها به نواحی

مرکزی ،حاکم ،بیص به مقابله با مناتا ت اف
صارا با مناا وبه و د.
حاکم یا ده ز ند« ،قطا
سرب و با و

و

بیخونی که بلو ها به
ری که یک زوزته بتا زیج و

» ا به غنیم

گرف ه با ،تو

بر ند .حاکم متذکو از کرمتان ،واست
با و

سترب و

کر و وز بعد نیز به مقابله رر ا ، ،امتا بته

زیم کمبو سرب و با و

به ،بیص عقب نشست

رنریری. 11 :3111 ،
سال 3311ق3351/م ،نواحی جنوبی و ترقی
کشو با یگر عرصۀ تا،ت

و تتاز طوایت

بلتو

ده و ارهای کرمان و ،بیص و یز تتا اماتان و
بیا جمند غتا

سا،

نبر ی که بتا گتروه تاه ستلیم گرفت

بو رنریری. 31 :3111 ،

با ا

و برای سرکوب و یان گسیم ا ت .

تدند.

میتان ستپاهیانی کته بته

فرماندهی نامدا سلطان چوزه رحاکم ستمیرم بترای
سرکوب بلو هتا اعتزام تد ،تورچیتان نیتز حضتو
ا ند:
جمعی از همیشه کشتیکان کتاب ظفتر ان ستاب و
فوجی از قو چیتان غضتنفر مقتام جتال

ایتاب و

بعضی از غالمان بارامان قتام تیت گتذا و بر،تی از

نیروهتای

گرگین ،ان از زنبو ک اس فا ه کر ند و ریروز دند:
سپاه منرو به یکبا گی علتم جتال
افرا ،ند و بنیان ثبا

و مر انگتی

و قرا ا ترا ا بته صتدما

زنبو ک و تیر ،از باال و زیر ،زیتر و بتاال ستا ،ند...
زیکن معلوم نشد که تاه ستلیم بته گزنتد زنبتو ک
س

از اد جتان تیرین فشتاند یتا منکته ون

غا ی ،ما کر ا مخفی و رناان ماند رنریری:3111 ،

. 211
 .11سرکوب شورش سلیمان کرماج
ستتتال 3311ق3353/م تتتو د یگتتتری
نواحی کر س ان به وقوع ریوس

که سلیمان کرمتاج

هبتتری من ا برعاتتده ا ت  .نتتواحی تتارزو و
مریوان و او امان و کرمانشاه عرصۀ ناب و غتا
تا اج د.

و

سرکوبی ایتن تو د نیتز از تتوپ و

تفنگ اس فا ه د:
به تقاطر گلوزههای توپ و تفنگ و تواتر قوا ع وز
جنگ ،هر زاظه یوا حرا بدنی ،نه رذیر و هر
م به صدما

م عاقبه مقا عه بتر وفت ازاقا ِعَتۀر مَتا

ازاقا ِعَۀر وَ ما أ اکَ مَا ازقا ِعَهُ بنای بنیان تار تنتی،
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کسیر و تسخیر میگر  .و هر زمتان بته فاتوای وَ

اما سپاهیان سید فرجاهلل و کلب علی ،ان رحتاکم

أَ،رَجَتت ِ ارَ ضُ أثقازَاتتا از قتترع قلتتع و عتتا ه و

مرکزی برره ا مااصتره

توپهای سنگین ،ززززه وزوزه نایها به مق ضتای أذا
زُززِزَ ِ ار ضُ زِززازَاا

و ر که از سوی وز

کر ه بو ند نیز از توپ اس فا ه کر ند:

ون گنبد ستما متیاف تد

وازی از تبذیر اقوازی به تخوی

رنریری. 313 :3111 ،

نمو ه مقتر

نبر یگری که میان ستپاهیان وزت
با سلیمان

مرکتزی

اس عدا

سال 3315ق3351/م به وقوع ریوست ،

منجا که

امکنۀ من ماال به عل

کته اجنتا جتال  ،بتا کمتال

میدان جاا  ،مبا ز

و به ساز

و اج اا مغازند

توپ و تفنتگ و نضتا

،دنگ به تخوی

با یگر به اس فا ه از توپ ا ا ه ده اس :
کبتر

ا ت

افعتازی مبتا

تبذیر من طایفه بیعتا و ننتگ

رر ازند ...از هر جانب از کبتر

جبتال و

اسقا سر و گر نهای ،و

تالل سوا گان قشون ا مجال مجال نبو  ،چنتد وز

اجسا کش ه به جا

من ماال تنگ ،گرمی هنگامه به متشپا ی قتوا ع

،شت

و

ز و ،تو

بته

و اهبتا اجستام و

صعو بر اسوا من حرا ،

رشتت ه متتیستتا ،ند .گویتتا کتته از متتتشافشتتانی

توپ و تفنگ بو رنریری. 213 :3111 ،

عا ه هتای بترقستان و تتوپهتای ا،گرفشتان،
چشتتمۀ تابنتتاک ،و تتید ا بتته ،تتاک تیرگتتی و

 .12سرکوب شورش خوزستان
جریتتتتان تتتتو د ،وزستت ت ان

ستتتتال

3311ق3353/م ،طایفتتۀ عتترب منتت فج بتته هبتتری
خرتتی بتته نتتام مااان قلعتتۀ برتتره ا از ترتترف
عبمانی ها ،ا ج ستا ،ند .ستید فترجاهلل ،از ستا ا
مشعشعی و وازی ،وزس ان که

حویزه مس قر بتو

به فرمان اه سلطان حسین بته سترکوبی تو د و
تررف برره مأمو
تفنگ

د.

کا بو  .نخس

این نبر هتا نیتز تتوپ و
اعرابی که برره ا ا تاال

کر ه بو ند برای فاع از توپ اس فا ه کر ند:
مانع به معاون

و مساعی سید حسین و سید مامد

مشاو به فاعی، ،فیه ا،م حرا
ا را جا

ماافظ

تده از فترق

حرتا  ،جمعتی از اعتوان و

انرا با ،و یا سا ،ه به تایه اسباب ق ال و ایقتا
نیران جنگ و جدال و اس اکام طرق و کوچهبنتد و
اس رفاع حوازههای بلنتد و اعتدا تتوپ و تفنتگ و
اس عدا مبا زان تیزچنگ رر ا. ،

انکدا انبا ه بو رنریری. 341 :3111 ،

 .13شورش میرویس در قندهار
ا وکشیهای مکر بترای سترکوب غلزاییتان
قندها و ابتدازیهتای هترا ،

اوا،تر و ان تاه

سلطان حسین ،عموماً تورخانه نیز بخشتی از ستپاه ا
تشکیم می ا  .ازمنجاکته تقریبتاً تمتام ا وکشتیهتا
برعلیه افاانها به کس

قوای مرکزی متیانجامیتد،

تورخانه و یراق و ا وا

جنگی نیز به چنگ افاانهتا

میاف ا  .بااین وجو «زنبو ک» که

جنگ صتارا و

و کتتا بر متتؤثرتری ا ت

بستتیا بیشت ر از

و

توپ های بز

قلعهکوب مو اس فا ة افاانها بتو

و مناا این سالح ا بته ناتو بستیا متؤثری بته کتا
میبر ند.
رس از و د افاانهای غلزایتی بته سترکر گی
میرویس

قندها و کش ه دن گرگین ،ان گرجی

ملقب به اهنواز ،تان رحتاکم قنتدها بته همتراه
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بستتیا ی از گرجیتتان و قززبا تتان صتتفوی
و د ،اه سلطان حسین

به تررف

ایتتن

تعیین کر رمس وفی. 331-333 :3113 ،

ستال 3331ق3113/م

میرویس نیز

برا زا ة تاهنواز ،تان بته نتام ،سترو،ان ا کته

رایان سید و تورخانه به س
اهنواز ،ان مزبو

ا که ا وغه و حاکم اصفاان

گرجس ت ان نیتتز نمو نتتد و استتباب سپاستتاال ی و
تورخانه از سرکا ،اصه ریفه و ،زانه به او ا ه،
واز ه هزا قشتون از قززبتاد و گرجتی و غتالم
همراه نمتو ه وانتۀ قنتدها [نمو نتد] و [،سترو
،تتان] اول تابستت ان ستتنه  3331ق3113/م وا
قندها گر یده و قلعه ا مااصره نمو ه ،رنج متاه
مااصره [طول] کشتیده ،مکتر میترویس از

قلعه بیرون ممده ماا با
سبب د

عظیمه کر ه ،باال،ره به

گرمی هوا و تنگی مذوقه و تعفن هتوا

میان ا وی قززباد بیما ی و قا به مرتبهای
تتد کتته هتتر وز جمتتع کبیتتری برطتترف تتده و
تخممرغ یکی رانرد ینا و مأکول بسیا کم ده،
به من جا

عتع

قززبتاد باتم ستید...

میان وز

عین د

گرما میترویس متر و بتا

ریوست

رکروسینستکی:3131 ،

. 43

میرویس اف ا :

بتتو بتته منرتتب سپاستتاال ی ستترافراز و وازتتی

مد

،سرو ،ان جنگ

،سرو ،ان بته

بعد از سیدن ،بر قندها ، ،سترو،ان بترا زا ه

تده ،ستپاه ،تو ا جمتع

مناا بتا کتر ه ،از عقتب ستپاه قززبتاد ممتده بتا

مااصرة بیحاصم قندها رنج ماه به طول انجامیتد و
ناای

 .14شورش سعداهلل در هرات
چند سال بعد ر3323ق3134/م افاانهای ابدازی
به سرکر گی ستعداهلل راستداهلل رتس از مااصتره و
جنگی سخ  ،هرا

ا تسخیر و جعفتر قلتی ،تان

رحاتم  ،حاکم ایرانی منجتا و بست گانِ او و ستربازان
وز

صفوی ا ق م عام نمو ند .ا وکشتی منرتو

،ان اهسون ،بیگلربیگی مشاد برای بتازرسگیتری
هرا

و سرکوب ابدازیهای یاغی نیز بین یجه بو و

او رتتس از کستت ی ستتخ

از ستتعداهلل بتته مشتتاد

بازگش  .اه سلطان حسین این بتا ف اعلتی ،تان
میر کا

ا برای سترکوب ابتدازیهتا از اصتفاان بته

مشاد فرس ا  .او رس از تبتدیم قنتدیمهتا و ظتروف
طال و نقرة مس ان قدس به سکه برای تأمین ملزوما
و تورخانه و اسلاه و هزینه جنگ ،با سپاهی رر ما
عازم هرا

د« :تدا ک قشتون و تورخانته و قو ،انته

جمعی از افاغنه مالعنه از قلعه بیرون ممتده ،علتی

به ناوی یده تده کته وز حرکت

ازافله بر سنگر قززباد یخ ه جمتع کبیتری ا بته

اس عدا ی وانه د که چشم فلک تیتره و تتا

ق تتم ستتانیده و بستتیا ی ا استتیر و ستت گیر و
،سترو،ان سپاستتاال

ا نیتز کشت ه ،معتتدو ی از

:

مو ه ،هش رد نفر ر کر و زنبو ک و تتوپ بتر

به همراه تورخانه وانۀ قندها نمو .

با حملۀ افاانها و کس

این نبر توپ و زنبو ک ا

میرویس فیازاال سوا

ا وغۀ اصفاان بو به مقام سپاستاال ی منرتوب و
با سپاهی بز

مو ه و به همتهجتا از افاتان حتاکم

این نبر که

قریۀ کوسویه

وقوع ریوس  ،نخس

ف اعلتی ،تان بته

تد».

سه منززی هترا

بته

ریروزی با ف اعلی ،ان بو و

قززبتتاد فتترا نمتتو ه تمتتامی استتب و استتباب و

تعدا زیا ی از افاانهتا نیتز کشت ه تدند و متابقی

فراه ا

گریخ نتتد .ف اعلتتی ،تتان بتته همتتراه گروهتتی از

تورخانه قززباد ا به س

مو ه تا والی
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جرأ

سربازانش گریخ گتان افاتان ا تعقیتب نمو نتد کته
ستتعداهلل از ایتتن موقعیتت

و د سعداهلل ابدال افاانی از :مست وفی-335 :3113 ،

استت فا ه کتتر  ،ناگاتتان

. 321

بازگش  ،نه تناا ف اعلی ،ان بلکه تعتدا زیتا ی از
سپاهیان صفوی ا به ق م ساند و تورخانتۀ ایتران ا
تراحب نمو « :قضیه منعکس و تمامی مال و استباب و
و تورخانتتۀ قززبتتاد ا افاغنتته ترتترف و

کا ،انجتتا

سعداهلل رس از این ریتروزی، ،تو ا بته مشتاد
ساند و ار ا مااصتره کتر و طتی چاتم وز از

تجایزا

و ،ستتا ا

خراً به سوی ،راسان حرک

کر ند و «جمع کبیری از افاغنه به عرب تتوپ

اطتراف نیشتابو  ،بته

ستال 3325ق3131/م
کر اما

نز یکی قندها

ایامی کته
کتر ه بتو

نبتر بتا مامتو افاتان
،و ه و مامتو سترِ او و

تعدا ی از سترکر گان ابتدازی ا از بتاب مطابعت
سرسپر گی نتز

و

تاه فرست ا و تاه نیتز حکومت

مامو ا بر قندها رذیرف .

بازگش ند.
اه سلطان حسین که

مانده بو  ،با

زیتا ی از ست

قزوین برای جمع ممدن ستپاه توقت
کس

حرول ن یجه ،رتس از غتا

هنگف تتی بتته بتتا مو و

و تورخانته و تستلیاا

به قلعۀ ار حمله بر اما مر م مشاد

و تفنگ اهم قلعته بته ق تم ستیدند» .افاتانهتا بتدون
هرا

کتته تلفتتا

کس

مطلع د که ستعداهلل

مخ ل

مقاوم

رس از سه نوب

سپاهیان اعزامی صفوی

ف  ،اه ستلطان حستین

مراجع به هرا نمو ند».

جاا

گف گو نبو رهمتۀ نقتم قتولهتای مربتو بته

کا افاتانهتای ابتدازی

یگر ستپاهی مجاتز و ررتعتدا بته

ا امۀ همین و دها سترانجام بته نبتر گلنابتا
انجامید که

من نبتر اگرچته صتفویان از تورخانته

فرماندهی صفیقلی ،ان به ،راستان گستیم ا ت :

باره بر ند اما بته زیتم عتع

«سر ا ی ،راسان ا بته صتفیقلتی ،تان ترکست ان

نبر های صتارایی ن وانست ند از ایتن ستالح جدیتد

فرمتو ه و

ن یجه و تیان افاتان بتا

اوغلی کته ا وغتۀ اصتفاان بتو

تفق

تورخانه و ،زانه و قشون بسیا از عراق و مذ بایجان
و ،راسان بته او ا ه متأمو بته ،راستان و تستخیر
هرا

گر یده وانه د» .صتفیقلتی ،تان

3325ق3131/م
کستت

ستال

نز یکتتی نیشتتابو ازبتتکهتتا ا

ا و رتتتس از تنبیتتته ستتتخ

کر هتتتای

چمشگزک ،بو ان ،به مشاد و و نمتو و رتس از
تدا ک جنگ عازم هرا

د .اما او نیز

وست ای

کافر قلعه چا حملۀ غافلگیرانۀ ستعداهلل تد و بته
سخ ی کس

،و و ،و او کش ه د:

صفیقلی ،ان از زیا تی قشتون و ستپاه و بستیا یِ
تورخانه و قو ،انه و غترو ی کته ا ت ه ،ستو ای
مفرطی نیز به هم سانیده کسی ا نیز اه عترض و

اس فا ة مؤثری بنمایند،

کتا بر تتوپ

اس فا ة مؤثر از سالح جدید زنبتو ک ،ریتروز میتدان
دند.
 .15نتیجه
رراکندگی جارافیایی تو دهتای مالتی علیته
وزتت

مرکتتزی صتتفویه و

همتتان حتتال امکتتان

بهکا گیری توپ برای مقابله بتا مناتا ،نمونتۀ جازتب
توجای از تأثیر یک ردیتدة تکنیکتی جدیتد ،کته
اینجا توپ مد نظر اس  ،بر سیاس

به ما میمید؛

زیرا رراکندگی جارافیایی و دها و ح تی علتم و
عوامم م نوع بروز و افول مناا،
مرکزی به توپ سرنو ت ی م فتاو

ری س یابی وز
از نشتر و طتول
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عمر این گرایشهای گریز از مرکز برایشان قتم ز ه
اس  .این از من وست
توپ

سا،

کته

ان قتال یتا

صتو

منطقۀ منازعه ،زمان گیری کوتاه و

ریروزی قطعی حاصم می ده اس .
با واج سا،

س

جنگهای ،ا جی

نیاو ند ،نه تناا

همچون نبر جام با ازب کان
موا ی ح ی

بلکه

زمان اه تاماسب

جنگ با و یان ا،لی

همچون نبر گلنابا با افاانها ،اس فا ه از توپ

و بهکا گیری توپ از و ان تاه

تاماسب ،اگرچه اس فا ه از این سالح برعلیه

بیحاصم بو .

منان

،ا جی ،بخروص ازبکان و عبمانیها هدف اصتلی

مناب

بو  ،اما رس از نخس ین تجربههای موفت است فا ه از

اسکند بیگ منشی ر . 3111تا ی عتازمم ای عباستی .بته

تتتوپ بتترای گشتتو ن ستتریع و ستتام و کتتمهزینتتۀ
قلعه های حکام سرکش مالی ،ح ی به اتکای صدای
غرّد توپ ،این ونتد تتا و ة تاه عبتاس اول بته
اتفتاق اف تا ؛ ونتدی کته نته تناتا از ستقو

کرّا

زو هنگام حکوم

صفوی

ا،لتی

اثتر منازعتا

زمان اه مامد ،دابنتده جلتوگیری کتر  ،بلکته بتا
برممدن اه عباس اول و اس فا ه از همین ستالح
مرکزی و تسخیر قتالع حکتام سترکش،

تبب
ثبا

و امنی

ا برای اهان بعدی صفوی به ا ماان

مو  .تناتتا

و ان م،تترین تتاه صتتفوی کتته ایتتن
سرا تتیبی ستتقو قتترا گرف تته بتتو ،

سرکوب و دهای مالی ربلو ها و افاانهتا بته
زیم ناتوانی قشون مرکزی

اس فا ه از سالح توپ

جنگ صارایی و و

و ،این و دها منجتر

به سقو صفویه د.
جنگهای قلعه ،یعنی نبر هایی که حاکم
مالی

ا،م قلعه س

به مقاوم

میز  ،گلوزۀ

سنگین و غرّد سامگین توپ هر مقاوم ی ا

امیرکبیر.
بیانی، ،انبابا ر . 3131تا ی نظتامی ایتران و ة صتفویه.
تاران :س ا بز

ا تش ا ان.

ذکا ،،یایی ر . 3131ا تش اهنشاهی ایتران ،از کتو د
تا رالوی .تاتران :تو ای ا تشتی جشتن وهتزا و
رانردمین سال بنیانگذا ی اهنشاهی ایران.
وملتتو ،حستتنبیتتگ ر . 3131احستتناز تتوا ی  .ترتتایح

قد

حکومتت

اه مام و تنظیم ایترج افشتا  .چتاپ چاتا م .تاتران:

هم

عبدازاسین نوایی .تاران :بابک.

تتیرازی ،عبتتدیبیتتگ ر . 3135تکمل ة اال،بتتا رتتتا ی
صفویه از مغاز تا 511ق  .ترایح عبدازاسین نوایی.
تاران :نشر نی.

فیگوئروا ،گا ستیا ستیلوا ر . 3131ستفرنامۀ ن گا ستیا
سیلوا فیگوئروا ،سفیر استپانیا

بتا

تاه عبتاس

اول .ترجمۀ غالمرعا سمیعی .تاران :نشر نو.
قوزانلتتو ،جمیتتم ر . 3133تتتا ی نظتتامی ایتتران .تاتتران:
مؤز .
قمی ،احمد بن رفازتدین ازاستین ازاستینی ر. 3131
،الصة از توا ی  .ترتایح احستان ا تراقی .تاتران:
انشگاه تاران.

می کس  ،چنانکه تقریباً تمام سرکشیهای و ان

کروسینستتکی ،یتتو ا ر . 3131ستتفرنامۀ کروسینستتکی:

اه تاماسب تا اه عباس اول به اتکای این سالح

های کشیش زاس انی عرر صتفوی ر-3123

سرکوب

د ،اما از منجا که صفویان ماا

به کا گیری توپ

جنگ صارا و و

و ا به

یا ا

 ، 3111نو تتت ۀ مان من تتتوان وسرستتتو براستتتاس
یا ا

های کروسینسکی .ترجمۀ عبتدازرزاق نبلتی
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رمف ون  .مقدمه و ترایح مریم میراحمتدی .تاتران:

نریری ،مامدابراهیم بن زیتنازعابتدین ر . 3111ست و
اریا ان رسالهای 3313-3331ق را اهی ستلطان

توس.
مستتت وفی ،مامدماستتتن بتتتن مامتتتدکریم ر. 3113

حسین صفوی  .به کو ش مامدنا

زبدةاز توا ی  .بتهکو تش باتروز گتو زی .تاتران:

ک ر مامو افشا .

موقوفا

ک ر مامو افشا یز ی.

منجم یز ی ،مالجاللازدین مامد ر . 3133تا ی عباسی
یا وزنامۀ مال جالل .به کو تش ستی اهلل وحیتدنیا.
تاران :وحید.

تاران :موقوفا

نریری مقتدم.
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