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فقو    ،کوا گیری هکا گیری و صرف هزینه ر  ساخت، نگهودا ی و بو  هب

. از رو ة  واه  توانست ر  انحصوا  و اخییوا  رو وت مرکوزی با ود     می

یافیه و کا گیری سازمانهای ساخت و بهتهماسب اول که نخسیین تجربه

ول که بیشیرین مؤثر آن ر  قشون صفوی ثبت  ده تا رو ان  اه عباس ا

 واهد تا یخی نشوان   ساخت و کا برر توپ ر  نبررها  وی راره است،

 کا گیری این سالح مد ن برای کنیرل نیروهای گریز از مرکز،رهند بهمی

سرکوب حکام سرکش محلی و تثبیت و گسویر  حاکمیوت مرکوزی،    

های ضعف با ظهو  نشانهبخش بوره است. عاملی تعیین کننده و سرعت

توپچیوان   های پراکندة اقووام سورحدی،  ومت صفوی و آغاز  و  حک

هرچند ناتوانی آنها ر  کا برر  رارند،هموا ه بخشی از قشون  ا تشکیل می

هوای قشوون   مفید توپخانه ر  جنگ صحرا ) و ر   و( موجب  کست

رو یی و سرانجام سقوط صفویان  د. ر  سرکوب حکمرانان محلی اگر 

قد ت ویرانگر گلو ه و صدای غرّ  توپ هر  رار، وی می« جنگ قلعه»

ر   ،«های صحرا و  و ر   وجنگ» کست اما ر  مقاومیی  ا ر  هم می

کننوده از توپخانوه    رو ة صفوی مها ت کافی برای اسیفارة مؤثر و تعیین

و تحلیلوی و مبینوی بور معا عوات      حاصل نشد.  و  پژوهش توصیفی

 ای است.کیابخانه
 

 و  ، محلی، سرکوب، حکومت،   توپ، توپخانه،ها: کلیدواژه
 صفوی.

 

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. 

Keywords: Cannon, artillery, riot, local, repression, 
government, Safavid. 
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 مقدمه. 1

نگی ر  نگوواه عمووومی بووه تووا ی  صووفویان و چگووو 

ر سویی سیاسوت   ههموا ه و ب ،اسیقرا  رو ت میمرکز

مو ر توجه و  ،نان برای اعالم مذهب  سمیآمذهبی 

کید قرا  گرفیه است. با این حال عصر صفوی نیوز  أت

های گریز از مرکوز کوه بوه صوو ت     رو  از گرایشهب

نحو هنبوره است. ب ، دهای محلی پدیدا  می و  

ساره و آ کا ی نقش ایالت و مرافعوات ما یواتی ر    

 بیشیر آنها قابل مشاهده است.  

و  ر  این پژوهش تال   ده تا با  و  توصیفی

ای، به این پرسش تحلیلی، مبینی بر منابع کیابخانه

پاس  راره  ور که سالح توپ، به عنوان یک سالح 

 ت اخییا  رو توانست ر مد ن و قد تمند که تنها می

های مرکزی با د، تا چه میزان ر  سرکوب  و  

محلی و تسخیر قالع حکام سرکش راخلی نقش 

 را یه است؟

 گفت است کوه تواکنون نقوش تووپ بیشویر ر       

بیشیر ر  یعنی  و هندیان و ازبکان، هاجنگ با عثمانی

مناسبات خا جی صفویان  ونیده  وده اسوت، حوال     

ر  فورو     توپ و به واقع همین صدای آنآنکه غرّ

 به عبا ت ریگرور. بثر ؤمحلی م هاینشاندن نافرمانی

یی بر طورف  توپ مزیّ ۀهای خا جی ر  زمینر  جنگ

مقابل ندا ویه و از عوامول ریگوری بورای توفیو  ر       

تووان مزیوت   جایی که موی  میقابالً ایم.تقابل بهره برره

گیری از تووپ  قععی و حیمی رو ت مرکزی ر  بهره

زیرا توپ به  ،محلی آن بوره است کا بررهای ، ا رید

جمعی، گران قیموت و نیازمنود    عنوان سالح سنگین،

کا گیری و صورف هزینوه ر  سواخت،    هآموز  ر  ب

توانسووت ر  فقوو  موویآن کووا گیری هنگهوودا ی و بوو

خصوص کوه  هب ؛انحصا  و اخییا  رو ت مرکزی با د

هوای آن  گلو ههای راخلی همچنان که ر   شکرکشی

 یخوت،  های حکام محلوی  ا فروموی  قلعهریوا های 

 انداخت.غر  آن زنان و کورکان  ا به وحشت می

بۀ ر  نظر را ر کا کرر توپ ر  غلمقا ه  این 

های گریز از مرکز و میزان کا برر صفویان بر گرایش

کا گیری و ههای بثیر آن  ا با توجه به محدوریتأو ت

دان جایی و سرعت ر  اسیقرا  ر  میهجاب امکان

های محلی با جنگ و ر  نییجه طول عمر  و  

رو ة سالطین مخیلف صفوی، از  اه   واهدی از

 .دکنبر سی  تهماسب تا  اه سلعان حسین  ا

هوای  هوا و  وو    ا بیه ر  عصر صفوی نواآ امی 

  دت، رامنه، وقوع پیوست که از نظر مدت،زیاری به

 اوتبا یکودیگر تفو   های مخیلف، یوه و جنبه منشأ،

های یعقوب خان ر  فوا س  را یند، همچون  و  

خوان احمود    یو ی خان ر  اصوفهان،  و یزر و کرمان،

 ر ویش  ضوا ر  قوزوین،    اه گیالنی،غریب گیالنی،

 ویرخان افاوان و    مرران خان زیوک ر  قنودها ،  علی

هوا و اعوراب خوزسویان و    های میعودر بلوو    و  

آنجا که موضوع این مقا ه ها و کررها و...، اما از افاان

های عصر صفوی نیست بلکه ا زیابی بر سی  و  

 تأثیر کا برر سالح جدید توپ ر  خواباندن آنهاست،

های یار وده کوه ر  سورکوب     ذا بسیا ی از  و  

از رایورة موضووع    طبیعیواً  آنها از توپ اسیفاره نشده،

این مقا ه خا ج هسیند. به عبا ت ریگر ر  این مقا وه  

هایی ا ا ه  ده که ر  خواباندن آنها توپ به  و  

 ر میان آمده اسوت، زیورا مسوئله و هودف پوژوهش،     

تووان  سنجش نقش توپ بوره است و با اطمینان موی 

های محلی که ر  آنها از تووپ  گفت به تمام سرکوب

 ر  این مقا ه ا ا ه  ده است. اسیفاره  ده،

از علت کا برر یا عدم کا برر توپ ر  برخی 
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اما  ای است،ها ا بیه موضوع تحقی  جداگانه و  

به ضرو ت بحث، ضمن تفاوت قائل  دن میان 

جنگ  و ر   و با جنگ قلعه، صرفاً به عنوان ا ا ه 

ر  ر جۀ نخست علت نظامی را یه و  توان گفت،می

ها نشان به سعح نبرر وابسیه بوره است. تا ی  جنگ

های  یل ر وا یرهد که اسیفاره از توپ به رمی

 های قلعه،حمل، ساخت و کا برر آن، ر  جنگ

معموالً آخرین اقدام بوره، آن هم زمانی که محاصره 

نییجه بوره است، زیرا ر  اکثر و مذاکره بی

ها  و  یان با ا زیابی  رای  ر  مراحلی  ویا ویی

رارند. علل ریگر نا ی از از ر گیری تن به تسلیم می

 رای  جارافیایی و   و  ، اهمّیت و حساسیت

اقلیمی و آب و هوایی و حمل و نقل و زمان و 

کنندة ضرو ت ساخت یا عواملی از این رست تعیین

 حمل توپ بوره است.

این تحقی  بر این فرضیه اسیوا  است که توپ به 

با قود ت تخریبوی    عنوان یک سالح جدید و مهیب،

کوه  هوایی بوا حساسویت بواال     بسیا  زیار، ر   و  

موجوریووت رو ووت صووفوی  ا بووا تهدیوود مواجووه    

سوواخت و یووا مووذاکرات و محاصووره بووه نییجووه  مووی

کننوده بوور و هوی      اهگشا و تعیوین  یقیناً  سید،نمی

مقاومیی ر  برابر آن توان ایسیارگی ندا ت؛ امری که 

اسیمرا  تمرکز قد ت مرکزی صفوی  ا تضمین کورر  

 و تداوم بخشید.

، مناط  و حکام «محلی» ر  این مقا ه منظو  از

راخلی فالت ایران است؛ ر  صو تی که مناط  

سرحدی همچوق قفقاز و خراسان و عراق، ر  

گرفیند،  واهد صو تی که ر  این تحقی  قرا  می

خصوص ر  قفقاز که  د، بهتا یخی بسیا  بیشیر می

هایی همچون ایروان، گنجه،  ماخی، ر بند، قلعه

وره  دند، همچنین بادار و بارکوبه، قا ص با ها گش

 قندها  و قشم و هرمزر  مناط  ریگر.

ا بیه باید به خاطر را ت که کا برر توپ ر  

جنگ قلعه با جنگ  و ر   و هموا ه تفاوتی اساسی 

را یه است بدین معنی که ر  جنگ قلعه هی  

های رو ت مرکزی پایدا  نبور مقاومیی ر  برابر توپ

و توپچیان رو ت اما برعکس ر  جنگ  و ر   

مرکزی مها ت الزم برای اسیفاره از توپ  ا ندا یند، 

از همین  و ر  جنگ  و ر   و، چه ر   ویا ویی با 

ر منان خا جی )همچون ازبکان ر  جنگ جام ر  

زمان  اه تهماسب( و چه ر  جنگ با معاندان راخلی 

ها ر  نبرر گلنابار( توپ نه تنها موجب )همچون افاان

 .د بلکه حیی از عوامل  کست بورپیروزی نش

از نظر پیشوینۀ تحقیقوی بایود گفوت نوه تنهوا بوا        

هوای  موضوع نقش سالح توپ ر  سرکوب  وو   

محلی عصر صفوی تا کنون تحقی  مسیقلی صوو ت  

نگرفیه است، بلکوه اساسواً ر  زمینوۀ بر سوی توا ی       

سالح توپ از منظور اجیمواعی، سیاسوی، اقیصواری،     

تحقیقووات ایرانووی هووی   ارا ی و حیووی فرهنگووی ر 

ععف توجهی صو ت نگرفیه است. تحقیقات ایرانی 

هوای  عمدتاً ر  زمینۀ توا ی  نظوامی و تحوول سوالح    

؛ ذکوا،،  3131)نک: بیانی، جنگی به طو  کلی بوره است 

؛ ضوومن اینکووه ر  همووان   (3133ج، 2؛ قوزانلووو، 3131

تحقیقات تا ی  نظامی نیوز تووپ و توپخانوه تنهوا از     

گی و یگان نظامی، بسیا  کوتاه و گذ ا نظر سالح جن

 مو ر ا ا ه قرا  گرفیه است.

 وناس   ناسان ا وپایی، صفویاما ر  میان ایران  

هوای اجیمواعی   نامدا  هلندی،  وری میّی، بوه جنبوه  

 ,Matthee)های آتشین توجه کورره اسوت    واج سالح

2012, pp. 619-628; Matthee, 1996. pp. 389-416)  بوه .
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اِ راف کامل و رقی  میّوی بوه توا ی  صوفویه و     ر یل 

هووای هووای تووا یخی بوور تحلیوولاسوویوا  سوواخین راره

هوای او بودیع، عا مانوه،    اجیماعی و اقیصاری، نو یه

  و مند و  اهگشا است.

 ناس هلندی نیز ر  زمینۀ ویلم فلو ، ریگر ایران

های آتشین عصر صفوی تا ی  نظامی و سالح

های او از نظر نو یه صاحب آثا ی است؛ هرچند

ا یمال بر اطالعات رقی  و گسیرره و فراوان نظامی 

و تسلیحاتی و اسیفاره از منابع غیرایرانی پرمعلب و 

 ور اما فاقد مبانی فکری و  ما  میپرکا برر به

 .(3111)نک: فلو ، نظری است 

مقا ۀ حاضر برپایوۀ اسوینیاج و اسویدالل ا وا ات     

ای عمیو  و  ل معا عوه تا یخی اسویوا   وده و حاصو   

-گسیرره ر  ر ون منابع رست اول ایرانی و سوفرنامه 

 های ا وپاییان عصر صفوی است.  

اما از آنجا که هدف اصلی مقا ۀ حاضر ا ائۀ یک 

نگر  و نظریه ر  خصوص تأثیرات یک پدیدة 

تا یخی به نام سالح توپ ر  عرصۀ تا ی  سیاسی و 

بوره  های محلیاجیماعی عصر صفوی یعنی  و  

است نه طوالنی ساخین فهرست منابع، اما چون ر  

تحقی  حاضر  ویدارهایی که  واهد تا یخیِ نظریۀ 

بخشند عموماً ر  منابع عرضه  ده  ا قوام می

اند،  ذا تعدار منابع محدور و مخیلف تکرا   ده

 واقع بسنده و کافی است.اندک، اما به

 

 هاباشی در سرکوب. حضور توپچی2

هووای از رو ة  وواه اسووماعیل اول ا ووا ه اگرچووه

اموا   مبهمی ر  موو ر اسویفاره از تووپ وجوور را ر،    

ساخت و کا برر مؤثر تووپ از رو ة  واه تهماسوب    

ترین نبررهوایی کوه از   آغاز  د. همچنین اگرچه مهم

توپ اسیفاره  د ر  برابر ازبکان و عثمانیان بور، اموا  

مووا   کوا گیری آن ه هوای بوه  پس از آنکوه ر ووا ی  

تد یج ایون سوالح   گررید، از رو ان  اه تهماسب، به

جدیوود بوورای تحکوویم قوود ت مرکووزی و سوورکوب  

 سرکشی حکام محلی به خدمت گرفیه  د.  

های کا برر توپ برای سرکوب از نخسیین نشانه

جنگ خواف ر  خراسان، ر   های محلی، و  

پانزرهمین سال سلعنت  اه تهماسب است. ر  

م برای 3311/ق543ماسب ر  سال سپاهی که  اه ته

از  خصی به نام  سرکوب حاکم خواف گسیل کرر،

با ی نام  فیه که ر  این نبرر کشیه  یخعلی توپچی

  د:

و  توپچیووان وواه تهماسووب بعضووی از اموورا  ا بووا   

تفنگچیان به تسخیر آنجا فرسیاره بورند. بوه واسوعۀ   

اسویار  ویخعلی   میانت، آن قلعه ریور مفیووح  ود.    

 ا ر  حا یی که کوا  بور ملوک موذکو       با یتوپچی

تنگ  ده بور به حوا ی موضوعی کوه آن  وسویایی    

میحصن بور برای نصیحت او فرسیارند توا او  ا بوه   

برگشیه بوه تیوری   سخنان مالیم مینبه سازر. آن بخت

کا  اسیار مذکو   ا بساخت و  هذا امرا هجوم کورره  

ریوز بوه   قلعه  ا بگرفیند و او  ا اسویر سواخیه بوه تب   

؛ 15-11: ص 3135) وویرازی، ر گوواه معلووی آو رنوود 

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

ر  این گزا  ، اگرچوه بوه  ولیک تووپ ا وا ه      

با وی ر  صوحنۀ   نشده اما حضو  توپچیان و تووپچی 

 نبرر حکایت از کا برر توپ را ر.

ا وووا ة ریگووور میعلووو  بوووه یوووک سوووال بعووود 

که  اه تهماسب برای سرکوب  است م(3315ق/543)

، سپاهی  ا گسویل کورر کوه    3امیره قبار، حاکم اسیا ه

                                                                      
 اسیا ه: آسیا ا مدنظر است..  3
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بیوگ  یکی از فرمانودهان ایون سوپاه بوه نوام سولیمان      

جنگی کرر که  وح اسفندیا  و  سیم بر او »با ی توپچی

/ 3: 3135قموی،   ؛115/ 2: 3131) وملوو،  « آفرین خواندنود 

روزی سوپاه  . ر  این جنگ نیز که منیج به پی(211-215

ای بوه  ولیک تووپ    رو ت مرکزی  د، اگرچه ا ا ه

با وی، کوه ر  زمورة    نشده اموا نوام بوررن از تووپچی    

فرماندهان سپاه قرا  را ت، نشانۀ  و ونی از کوا برر   

 توپ ر  این ا روکشی است.

   . جنگ قلعۀ تربت3
نخسیین ا ا ة آ کا  و مسیقیم به کوا برر تووپ   

تربوت اسوت.   های محلی، جنگ ر  سرکوب  و  

هوای سوران   م، ر  پی خورسری3312ق/551ر  سال 

)کوه  لگویِ    خوان علیقلوی ایل  واملو بوه سورکررگی    

 اهزارة نوجوان، عباس میورزا ر  هورات  ا برعهوده    

را ت و او  ا به سلعنت بررا یه بوور(،  واه محمود    

خدابنده که پنجموین سوال سولعنت خوور  ا سوپری      

میورزا   ا به همراه  حمزه میرزاکرر،  اهزارة ریگر، می

برای سرکوب آنهوا بوه خراسوان     سلمان اعیمارا دو ه

، سررسیۀ میمورّرین،  مر د قلی سلعانگسیل را ت. 

ر  قلعۀ تربت پناه گرفت و آنجا  ا مسیحکم ساخت 

)قموی،  اسویفاره کورر    3و برای رفاع، از تفنگ و بار یج

. چووون موودت محاصووره طوووالنی  وود، (125/ 3: 3131

 یووزی رار. رو توون از یو  توووپمیوورزا سوولمان رسوو 

با یان به خدمت گرفیه  دند و بورای توأمین   توپچی

آو ی ظروف مسی اهوا ی  مس مو ر نیاز فرمان جمع

ا رو و مررم خراسان به مقدا  چها  هزا  مَون صوار    

                                                                      
بار یج: توپ کوچک یا میوس  قابل حملی بور که برای رفاع از .  3

  ده است.قلعه یا ر  نبرر صحرایی اسیفاره می

مانوده   د. برای ساخت عرابۀ توپ نیز تنها چنا  باقی

از ویرانی نا ی از توقوف چنود ماهوۀ ا روی رو وت     

 کزی قعع  د:مر

 گرفت قرا  توپ رارن ترتیب به آ ایجهان  ای

 ر   روع  یخیه منی هشیصد و رو هزا  توپ که

 ر  که توپچی نار  گررر. اسیاران حصا  قلعه تخریب

 ظفر ا روی مالزمت ر  همگی و بورند ماهر امر آن

 بیک اسیار مرار خصوصاً بررند،می بسر انیساب

 بیک حید  و د بیک برخو را  و با یتوپچی تبریزی

 توپ  د  یخین به امر فرموره طلب  ا ایشان انیس،

 و مالزمان و امرا بر مس من هزا  چها  مقدا  و

 همایون تاجیکان ا روی و خراسان اها ی و ا باب

 ر  گرفیه  ا مقدا  مذکو  زبانبی محصالن.  د  قم

 از  ا افالک بست حصا  ریوا  که توپی اندک زمانی

 ترکمان اتمام سلعان ارهم 2سرکا ی به پا یدمی بیم

 قلعه به نزریک ا روی ترکمانان مقابل ر  و یافت

 انداخین  روع به کرره نصب  ا مذکو  توپ

 باالی از که پا ه و که انداخیند مرتبه چند. نمورند

 و سبدها به  ا آن قلعه اهل آمد، فرور برج و حصا 

 مررم  د آمد و صلح معامله را یه ر ست هاجوال

 ا روی نزول به واسعۀ تربت افیار...قصبه ر  میان

 از که گشت ویران و خراب ایمثابه به همایون

 اثری ریوا  و سقف از قعب عا م گنبد بعد عما ت

 و زمین ر  وا ی خالل ر خت و ا جا  از و نماند

به واسعۀ  چنا  ر خت یک نگذا یند و آن  یشه

 حکم به بور، مانده قصبه آن ر  بعضی ممانعت

 آن بر  ا توپ که ایعرابه ترتیب جهت اعیمارا دو ه

 خانه و میفرق اکثر آن والیت مررم و  د قعع بندر

                                                                      
 . سرکا ی: کا فرمایی و  سیدگی کررن به کا ی )رهخدا(2
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 ضایع قلعه ر  ریگر بعضی و  دند جال و خراب

 .(114-111/ 2: 3131)قمی،  د 

اسیفاره از توپ ر  تسلیم محصو ان قلعه کوا گر  

 افیار و طرفین صلح کررند.

سوورکوب ایوون  ووو  ، بیشوویر از آن  اهمّیووت 

 وست که ر  این مقعع زمانی کشوو  ر  وضوعیت   

بسیا  خعرنواکی قورا  را وت. از یوک سوو جنوگ       

قوود ت میووان اموورای قز بووا  بعوود از موور   وواه   

تهماسب، کیان سلعنت  ا سخت میز زل ساخیه بور 

به نحوی که  اهان صوفوی بازیچوۀ رسوت امورای     

برتخوت نشواندن   قز با   ده بورند و  قابت برای 

هوای خوونینی  ا    اهزارة تحت نظر هر طایفه جدال

 ود؛ از سووی ریگور هموین تز وزل مقوام       سبب می

 ود،  سلعنت که موجب تضعیف قد ت مرکزی می

هوا و ازبکوان راره   اندازی  ا به عثمانیفرصت رست

هوا ر آمود.   بور، به نحوی که تبریز به ا اال عثمانی

وط رورموان  ر  چنین  ورایعی کوه حیوی بویم سوق     

 فوت، سورکوب   های راخلی میصفوی ر  اثر جنگ

 و   خراسان به پشیوانۀ غور  تووپ، موجبوات    

تثبیت و تداوم حکومت صوفوی  ا فوراهم سواخت    

زیرا از جمله پیامدهای این واقعه برتخوت نشسوین   

 اه عباس اول از رل حوارث بعدی بور،  اهی کوه  

اقوودامات او بوورای ر هووم  کسووین قوود ت ایووالت 

با  و تقویوت قود ت مرکوزی، موجوب توداوم      قز 

 . حیات حکومت صفوی  د

با وی ر   ا ا ة صریح مین بواال جایگواه تووپچی   

سلسله مراتب قد ت و انیساب او به رو ت مرکوزی،  

 ر  همگوی  کوه  تووپچی  نوار   اسویاران » ا این عبوا ت:  

آ وکا    «بررنود موی  سور بوه  انیساب ظفر ا روی مالزمت

ر  انحصا  رو ت مرکوزی   کند که اسیفاره از توپمی

و  خص  اه بوره است، سالح جدیدی کوه حکوام   

بهره بورند و قد ت مقاومت ر  برابور  محلی از آن بی

 آن  ا نیز ندا یند.

بووه عبووا ت ریگوور، وجووور گووروه توپچیووان بووه   

با ووی  ابعووۀ توپچیووان  ا مبوورّا از فرمانوودهی توووپچی

پیوندهای ایلی و به عنووان بخشوی از قشوون رو وت     

زی ر   اسوویای مقابلووه بووا مرکزگریووزی ایووالت مرکوو

 رهد. قز با  و حکام محلی خورسر نشان می

 . سرکوب امیرخان، حاکم تبریز4

م امیرخان، از  ؤسوای ایول   3314ق/ 552ر  سال 

ترکمان و بیگلربیگی آذ بایجان، کوه ر  تبریوز بورای    

گونه ساخیه بور، به ر یل خور قلعه و رسیگاه سلعنت

ز و سوعایت بودخواهان، موو ر خشوم      فیا  غرو آمی

 وواهزاره حمووزه میوورزا قوورا  گرفووت و ر  جریووان   

ر گیری میان آنها ر   وهر تبریوز از تووپ و تفنوگ     

؛ اسوکند بیگ منشوی،   111/  2: 3131)قموی،  اسیفاره  ود  

. الزم به ذکر است که ر  این زمان (255-111/ 3: 3111

مرکز تبریز  پاییخت صفویان  هر قزوین بور و طبیعیاً

حکومت محلی آذ بایجوان، تحوت فرموان امیرخوان،     

حاکم محلی آذ بایجان )بیگلربیگی( از ایول ترکموان   

هوای او، سورپیچی از    د؛ طبیعیاً نافرموانی قلمدار می

  د.رو ت مرکزی تقلی می

 . شورش فرهاد بیگ غالم در اصفهان5

ای از سووی  ر  پی قیل حمزه میرزا، طوی توطئوه  

ر  بسیا ی از منواط  کشوو  از    برخی امرای قز با ،

جمله ماان و طا ش، کا ان، یزر و کرمان، بوانوات و  

هوایی از سووی حکوام    ابرقو،  یراز و همدان  و  

مدعی و امرای یاغی قز با  بوه وقووع پیوسوت. ر     
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م حاکم اصفهان کوه از  3311ق/553این میان ر  سال 

وجوور قلعوۀ مسویحکم     غالمان خاصوه بوور نیوز، بوا    

ۀ اسیوا  ریگری برای خور ساخت و میول  طبرک، قلع

خورسری یافت. اگرچه فرهاربیگ قبل وقووع جنوگ   

تسلیم  د و همراه فرسیاره محمد خدابنده به ا روی 

 اه ر  خرقان فرسیاره  د، اما گما یه و غالم او بوه  

نام کیخسرو ر  قلعۀ یار ده رست به مقاومت زر. به 

بوه سواخین    ر یل اسیوا ی و اسیحکام این قلعه اقدام

توپ  د. اگرچه اسویفاره از تووپ ر  ایون نبورر بوه      

سرانجامی نرسید و کا  با مذاکره به مصا حه انجامید، 

اما همان اقدام بوه سواخت تووپ ر  نورمش یاغیوان      

مؤثر واقع  د. قمی که ر  این زمان ر  قم بووره و از  

کرره ر  مو ر نزریک نبررها اخبا  نبررها  ا رنبال می

اسووفیاره از توووپ بوورای تسووخیر قلعووۀ فرهاربیووگ    

 نویسد:  می

قرا  بدان رارند که توپی ترتیوب راره بوه ضورب آن    

توپ تسخیر قلعه نمایند چه مشخص بور کوه بعود   

مس گرفین و کا  برای توپچیان پیدا کوررن چیوزی   

 ور، میرزا محمد کوه ر  آن  ریگر بر آن میرتب نمی

اخییووا  بووور، خووور میصوودی اوان وزیوور و صوواحب 

ترتیب توپ  ده توپچیان  ا ر  حوا ی منوزل خوور   

حاضر ساخیه بدان امر مشاول گشت... چون تووپ  

 یخیه و آماره  د رانسیند که کا ی از پیش نخواهد 

؛ اسوکند بیگ منشوی،   131-133/ 2: 3131)قمی،  فت 

3111 :3 /131). 

 . گشودن قلعۀ الریجان مازندران6

م، بورای  3351ق/ 3113ر  سوال   اه عبواس اول  

، یکووی از حکووام  سوویمدا ی ملووک بهموونسوورکوب 

مازند ان )طبرسیان(، کوه ر  قلعوۀ ال یجوان اسویقرا      

را ووت، سووپاهی میشووکل از نظامیووان و توپچیووان و  

گسویل را وت.    فرهارخوان تفنگچیان، به فرمانودهی  

برای تسخیر این قلعه ر  مدت یک مواه رو تووپ ر    

)تقریبواً  صود   لو ۀ چهل منی محل  یخیه  د، یکی گ

 و ریگری گلو ۀ سی و رو منوی و بیست کیلوگرمی(، 

کرر. صدای  لیک می )تقریباً نور و  ش کیلوگرمی(

هوا ملوک بهمون  ا    مهیب و قد ت تخریب این توپ

 وارا  به تسلیم نمور:

چون محاصرة قلعه با یمام تمام  د و منع بررا وین  

  تووپ  یخوین    روع ر قلعه از  ورخانه واقع  د،

نمورنوود و ر  اسووعد سوواعات رو توووپ  یخینوود ر  

عرض یک ماه که وزن گلو ۀ یکی چهل مون سونگ   

خوو ر و چوون   بور و یکی سی و رو من سنگ موی 

ها  ا به بورج و بوا ه و سورر  قلعوه     مکر  این توپ

زرند و ر  این قلعه قریب به پنج هزا  کبوتر بورنود  

ر  قلعوه بهوم   خو رنود و بچوه   که رانه از بیرون می

 سووانیدند و ملووک بهموون رل بووه آنهووا جمووع   مووی

را ت چه هر ماه پنج هوزا  جفوت کبووتر بچوه     می

حاصل را ت و آذوقه بور. از خو رن توپ و صودا  

 اه گریز پیش گرفیند و یکی بازنیامدنود   و نهب آن،

و آذوقه و آب از رست  فیه خوف و  عوب بسویا    

ه اموان آموده   ر  رل اهل قلعه پدیدآمد. ملک بهمن ب

خور به زیر آمد پناه به فرهارخان برره به جان اموان  

؛ اسوکند بیگ  333-334: 3133)منجم یزری، خواست 

 .(321-322/ 3: 3111منشی، 

 . گشودن قلعۀ کجور مازندران7

قلعوۀ کجووو ، مشووهو  بووه موا انکو نیووز کووه مقوور   

، یکوی ریگور از حکمرانوان    ملک جهوانگیر  حکومت

م توسوو  3351ق/ 3113 سوویمدا ی بووور ر  سووال  

بیوگ  اهلل قلوی سپاهیان  اه عباس اول بوه فرمانودهی   
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محاصوره  وده و پوس از چهوا  مواه       قو چی با وی 

محاصره، با اسیفاره از توپی که ر  پای قلعوه سواخیه   

  د، تسخیر گررید: 

قو چیان عظوام قلعوه  ا محاصوره نمووره ر   ووازم      

نمورنود و توپچیوان خاصوه    گیوری اهیموام موی   لعهق

 ریفه ر  پای قلعوه تووپ بوز    یخیوه بوه قلعوه       

نصب نمورند...توپ، خشت و گل برجوی از بوروج   

ها نمایان  ود. رو سوه نفور از    قلعه  ا  یخیه، چوب

قو چیان...به پای ریوا  برج قلعه  فیه نفو  و آتوش   

واب هوا آتوش افروخینود...اب   همراه برره بر آن چوب

قلعه بور  وی او یوا، رو وت قواهره گشووره گشوت       

؛ همچنین: منجم 313-313:  3111)اسکند بیگ منشی، 

 .(331: 3133یزری، 

برای توپچیان، « خاصه  ریفه»به کا بررن عبا ت 

ا ا ة مسیقیم و آ کا ی است به تعلو  و وابسویگی   

توپچیان به  خص  اه و حکومت مرکزی که بورای  

بوه خودمت گرفیوه  وده      سرکوبی یک حاکم محلوی 

 بورند. 

های شمیل و مینا در جنوب فارس . گشودن قلعه8

 به پشتوانه توپ

 و ری خوان اهللم 3311ق/ 3132حودور سوال    ر 

هوای  ومیل و   عازم سرکوب مررم احمدی ر  قلعوه 

مینا، ر  نزریکی بند عباس،  ود. ر  ایون ا روکشوی    

 ها ر  بحرین غنیمت گرفیوه  وده  توپی که از پرتاا ی

بور، مو ر اسیفاره قرا  گرفت که بسویا  موؤثر واقوع    

  د:

حضرت خان توپی کوه از فرنگوی ر  جنوگ سواب      

بحرین گرفیه بورند با خوور بوه رو   ومیل و مینوا     

بررنوود و ر  فرغانووات کووه رو فرسووخی توورزج و    

بکا سوت کووه اوایول ا کووا، بیروناتسوت یووک توووپ    

انداخیند و مررم احمدی که از ا را  و مفینان مررم 

بیرونات بورند و ر  قلعۀ ترزج بکان مکوان را ویند   

صدای توپ میز زل  ده، قلعه  ا خوا ی گذا ویه   از 

: 3133)مونجم یوزری،   پی سیر واری فورا  گرریدنود   

213). 

نکیووۀ جا ووب ر  ایوون گووزا  ، بوویش از قوود ت 

مخرّب توپ، صدای مهیوب آن بووره کوه معانودان و     

  و  یان  ا به وحشت افکنده وارا  به تسلیم نمور.

خاطرة این سورکوبی مقید انوه بوا پشویوانۀ آتوش      

گا سویا رسویلوا   توپخانه تا بیش از یک رهه بعد کوه  

، سفیر اسپانیا، از این منعقه عبو  کورر بواقی   فیگروئوا

م از طری  هرمز و 3331ق/ 3123بور. او که ر  سال 

ال  عازم اصفهان بوره، ر  محلی به نام بنوا و اقاموت   

نموره، راسیان این سورکوبی  ا  ونیده و ضومن نوام     

ر  آن محل که موأمن یاغیوان و   بررن از قلعۀ جبرئیل 

 نویسد:   و  یان  ده بور، می

ا لهو ری خان با سپاهی مرکب از  ش هفت هوزا   

ای مرر جنگی، از پیاره و سوا ، و مجهز به توپخانوه 

)فیگوووئروا، مکفووی، رزران  ا ر  رم محاصووره کوورر  

3131 :311). 

 دُم()دُم دِم. فتح قلعۀ دِم9

بسیا  مهوم رو ان   یکی ریگر از نبررهای راخلی

سلعنت  اه عباس اول کوه اسویفاره از تووپ بورای     

رم ر  سرکوب آن عامل پیروزی  د، فویح قلعوۀ رم  

م، بور. ایون نبورر بوه    3311ق/3131ا ومیه، ر  سال 

                                                                      
 سواحل  نزریکوی  ر  قاسوملو،  ر ة و با انودوز   ور میان رِمرِم . کوه3

 و وو مهابوار   ا ومیوه  غورب جوارة   کیلوومیری  ا ومیه، ر  چند ر یاچۀ
 وده   واقوع  ا ومیه کیلومیری هجده ر  باالنج، تقریباً  وسیای نزریک

 بور  اسالم از قبل به کرری  فاهی سنت بر بنا رِمرِم پیشینۀ قلعه. است
 و سونگ  از سواخیمان  انبوه و ریوا ها از هاییبخش گررر. امروزهمی

 هسیند.   مشاهده قابل آجر
(Amir Hassanpour: “Dimdim”, Iranica, Vol. VII, Fasc. 4, pp. 
404-405). 
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های مو ر اسویفاره و سواخت سوه    ر یل تعدار توپ

قبضه توپ ر  محل و ر  طول مودت محاصوره، از   

علیوه حکوام   نبررهای  اخص حکوموت مرکوزی بر  

کوه ر    اسکند بیگ منشوی  ور.  محلی به  ما  می

این نبرر حضو  را یه طی گزا   مفصلی جزئیات 

آن  ا ثبت کرره است. ایون قلعوۀ بسویا  مسویحکم     

امیرخوان  توس  یکی از امرای محلوی کرورر بوه نوام     

، حوواکم نووواحی ا ومیووه و ا وونویه، ر   براروسووت

ه بر  وی نزریکی ا ومیه ساخیه  د و مشهو  بور ک

بنوا  وده   « رمرم»بقایای یک قلعۀ باسیانی مشهو  به 

است. موقعیت طبیعی این قلعه کوه بور  وی تخیوه    

سنگی یکپا چه ساخیه  ده بوور و ر  رو سووی آن   

هووای عمیوو  قوورا  را ووت، رسیرسووی بووه آن  ا  ر ه

رم ر واقووع از پوونج قلعووه سوواخت. رمنوواممکن مووی

بوور.    ود و تسوخیر آن بسویا  ر ووا     تشکیل موی 

، بووه همووراه بیووگحوواتماعیمارا دو ووۀ  وواه عبوواس، 

و تعدار زیاری توپچی و  با یبرخو را بیگ توپچی

 تفنگچی مأمو  تسخیر قلعوه  ودند. برخو را بیوگ   

 بوز    تووپ  رو که  د مقر  توپخانه عملۀ با انیس

بوه   بیگود ی  سولعان  قبان رهد. ترتیب 1با یمز یک و

 و  ود  تعیوین  توپخانوه  خودمات  و تووپ  سورکا ی 

 موجور چنل  کوکر قلعۀ ر  که کوچکی توپ عجا هً

 حسنخان سیبه ر  آو ره کشیی با سیاه ر یای از بور

)اسکند بیگ منشی، کررند  نصب قلعه خا ج برج برابر

. برای ساخت ایون سوه تووپ هفوت     (151/ 2: 3111

                                                                      
بوه معنوی   « یمز»و « عسل»به معنی « بال». با یمز: مرکب از رو کلمه 3
این کلموه صوو ت ترکوی تلفون و نگوا   کلموۀ        است.« نخو رن»
کوب که های بسیا  بز   و قلعهاست. ر  عصر صفوی توپ« با یوز»

نامیدنود. تنهوا   موی « با یمز»کررند  ا ای بسیا  سنگی پرتاب میهسنگ
مانده از این نوع اکنون ر  موزه جنگ کاخ سعدآبار تهوران  توپ باقی

  ور.نگهدا ی می

هزا  من )تقریباً رو هزا  و صد کیلوگرم = رو ترن و 

و چهول  وز بوه طوول    صد کیلو( مس اسیفاره  ود  

هوا بوا یکودیگر میفواوت بوور.      انجامید. اندازة توپ

کررنود چهول   هایی که این سه توپ پرتاب میسنگ

منی )تقریباً صد و بیست کیلویی(، بیست و هشوت  

منی )تقریبواً هشویار و چهوا  کیلوویی( و سوه منوی       

 )تقریباً نره کیلویی( بورند:

مون   ... به  یخین توپ مأمو   ودند و هفوت هوزا    

مس فرسیارند که سه توپ بریزند ر  عورض چهول   

 وز سه توپ بوز   و یوک بوا یمز  یخینود. یکوی      

چهل من سنگ و یکی سه من سنگ و یکی بیسوت  

انداخت و به جهوت حفون و   و هشت من سنگ می

حراست توپخانه و اسباب آن، قبان سلعان بیگود ی  

 ا با جماعیش مقر   د که با برخو را  بیگ انویس  

ا ی با ند و ر  سر توپخانه همگی حاضور  بتوپچی

با ند و باوجور آن اهل قلعه چنود مرتبوه سووا ه و    

پیاره بر سر توپخانوه  یخینود و رسویبرر و کا هوای     

نمایان کررند اما قز با  جمعیت کورره، بسویا ی از   

ا سوویف خووور  ا بووه قلعووه کوورران  ا کشوویند و بقیووه

 .(412: 3133)منجم یزری،  سانیدند 

بوورر، توپخانووه نقووش اصوولی و محووو ی ر  ایوون ن

را ت و تنها  اه پیروزی اسیفاره از توپ رانسیه  د، 

به همین ر یل مدافعان نیز بوا تلفوات زیوار مقاوموت     

 کررند:  

توپ و با یمز به جانب بورج کووذعجی بررنود و    

-توپخانه ساخیند که سر توپ بوز   ر  آن موی  

 هاانداخیند و بر سر توپخانه و اسیحکام آن جنگ

 د، چه کرران زوال خور ر  این توپ و توپخانه 

ریدند و ر  سر این توپخانه قریوب پانصود کرورر    

کشیه  د و از قز بوا  برخوی زخموی و بعضوی     

کشیه  دند. این توپخانه بوه سوررا ی صوفرقلی    

بیگ چگنی و یحیی بیگ عرب کر وو و موالزم و   
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اهلل سوولعان و اسووکند  مووالزاره بووافقی و نعمووت 

)مونجم  یان اصوفهان سواخیه  ود    سلعان و تفنگچ

 .(414: 3133یزری، 

کررند. ر  این نبورر  کرررها نیز سخت مقاومت می

ذکر  ده کوه   1«زنبو ک»برای او ین با  ر  تا ی  نام 

یک قبضه از آن توسو  کرررهوا موو ر اسویفاره قورا       

 گرفت، اما به چنگ ایرانیان افیار:

آو ره الجرم اکرار زانبو کی از باالی بورج بوه زیور     

که گلو ۀ آن از مفرق بور و یک سیر وزن آن گلو وه  

ا جملوه کررنود و   بور و به آن رفع رور و از خور فی

زرند و موررم قراحسون از ایون    آتش برو  و ]؟[ می

زنبووو ک آزا  بسوویا  کشوویدند با ضوورو ه جمعیووت  

نمورند و خور  ا به زنبو ک  سانیدند و بوه خنودق   

)منجم یزری، ور بررند کشانیدند و از آنجا به سیبه خ

3133 :411). 

هوای  ها نبرر سخت و اسیفاره از تووپ پس از ماه

انداز بورای تخریوب منبوع آب و سوپس ایجوار      سنگ

ها، سرانجام ر  سال بعد هایی از برج خنه ر  قسمت

با ر وا ی بسیا  و رارن تلفات زیار  م(3315ق/3131)

ای هو قلعه فیح  د، کرررها تسلیم  دند و ر  کشاکش

)اسکند بیگ منشوی،  بعدی امیرخان براروست کشیه  د 

3111 :2 /153-133). 

هوای  رم کوه بوه ر یول تعودار تووپ     فیح قلعوۀ رم 

کنندة توپ ساخیه و اسیفاره  ده ر  آن و نقش تعیین

ر  فرو یخین برج و با و و  کسوت مودافعان، یوک    

                                                                      
تفنوگ   ۀزنبو ک توپ کوچکی بور که قعر  و ۀ آن اندکی از  و و .  3

تر بور و آن  ا بوا طووقی کوه بوه رو      تر و از  و ه توپ کوچکبز  
و ه را ت و میله و محو ی که ر  زیر  و وه بوه آن پیوسویه بوور بور       

ای به نام  معدان اسیوا  کرره ر  باالی جهاز،  وی کوهوان   وی پایه
. این سالح که ر واقع ترکیبی از توپ و تفنگ بوور، بوه   بسیند یر می

ر یل سهو ت حمل ر  اواخر عصر صفوی بوه تود یج  واج فراوانوی    
 یافت.

 ور، بیشویر از  ای تمام عیا  رانسیه میجنگ توپخانه

یووت را ر کووه ر   اسوویای تحکوویم اقیوودا   آن  و اهمّ

ریگر اسیفارة مقید انوه از  عبا ترو ت مرکزی بور. به

توووپ بوورای سوورکوب یووک حوواکم سوورکش محلووی، 

موقعیت رو ت مرکزی  ا تثبیوت و توداوم حکوموت    

صووفوی  ا تضوومین نمووور. حکووام محلووی و اموورای  

سرکش ر  مناط  مخیلف میوجوه  ودند کوه رو وت     

تورین  اخییا  را ر که صوعب صفوی اکنون سالحی ر 

 یزر و تو یود و سواخت و حمول و    ها  ا فرومیقلعه

اسیفاره از آن تنها از عهودة ثوروت و قود ت رو وت     

 آمد.  مرکزی برمی

پس از اسیفارة مقید انه از توپ ر  تثیبت قود ت  

مرکزی و گسیر  آن بوه سراسور قلمورو صوفوی و     

 های برخی حکام سرکش بوا اسویفاره  فرو یخین قلعه

 از توپ، از زمان  اه تهماسوب توا  واه عبواس اول،    

 اهان بعدی صفوی از نظور سیاسوت راخلوی رو ان    

از همووین  و ر   سوور گذا وویند، باثبوواتی  ا پشووت 

تر و پیروزمندانوه ظواهر   های خا جی موف  ویا ویی

 دند.  اه صوفی بوه اتکوای توپخانوه، ایوروان  ا از      

وم طوی  ها خا ج ساخت و  اه عباس رچنگ عثمانی

ای تمام عیا  نه تنها قندها   ا از رو ت جنگ توپخانه

ماو ی هند بازپس گرفت، بلکوه سوه نوبوت یوو       

سهمگین آنان  ا با آتش توپخانه رفع کورر. ر  سوایۀ   

ای بور که ر ست بعد از همین توسعۀ قد ت توپخانه

یگان توپخانه به عنووان بخشوی از    های قندها ،جنگ

 د.تأسیس   سپاه  سماً

هووای محلووی ر  رو ان بووا آغوواز مجوودر  ووو  

با  ریگر از توپ و توپچی ر   آخرین پار اه صفوی،

 اخبا  سرکوب آنها نام  فیه است.
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 ها. حضور توپچیان در سرکوبی بلوچ11

 اه سولعان حسوین ر  نخسویین سوال سولعنت      

هوایی کوه بوه    م( برای سرکوبی بلوو  3354ق/3313)

و یوزر و نوایین  ا   نوواحی گر وک    میر َلهسرکررگی 

مووو ر تاخووت و توواز قوورا  راره بورنوود، قشووونی بووه  

 بیگ چو ه ایشویک آقاسوی حورم   محمدقلیفرماندهی 

ر  کنوا  قو چیوان،   « توپچیوان »اعزام کرر کوه ر  آن  

غالمووان، تفنگچیووان و جزایریووان حضووو  را وویند،   

کشی با ناکوامی و  کسوت هموراه    هرچند این قشون

 .(31: 3111)نصیری، بور 

ها به نواحی ارامۀ همین تاخت و تازهای بلو ر  

مرکزی، حاکم خبیص به مقابله با آنهوا  ویافت و ر    

ها به  و  د. ر   بیخونی که بلو صحرا با آنها  وبه

قعا   یری که یک  و وه بوار یج و   »حاکم یار ده زرند، 

 ا به غنیمت گرفیه با خوور  « سرب و با وت با  را ت

بررند. حاکم موذکو  از کرموان ر خواسوت سورب و     

با وت کرر و  وز بعد نیز به مقابله پرراخت، اموا بوه   

ر یل کمبور سرب و با وت به خبیص عقب نشسوت  

 .(11: 3111)نصیری، 

م، نواحی جنوبی و  ورقی  3351ق/3311ر  سال 

کشو  با  ریگر عرصۀ تاخوت و تواز طوایوف بلوو      

ه و  هرهای کرمان و خبیص و یزر توا راماوان و    د

بیا جمند غوا ت  ودند. ر  میوان سوپاهیانی کوه بوه       

)حاکم سومیرم( بورای    نامدا  سلعان چو هفرماندهی 

هوا اعوزام  ود، توپچیوان نیوز حضوو        سرکوب بلو 

 را یند:  

ظفور انیسواب و   جمعی از همیشه کشویکان  کواب   

ب و ایوا فوجی از قو چیوان غضونفر مقوام جوالرت    

گوذا  و برخوی از   انیقوام تیو   بعضی از غالمان بهرام

با  و قریب  عا  صاعقهتفنگچیان و توپچیان جرأت

 . (213: 3111)نصیری، به پنج هزا  نفر نامدا  بورند 

هوا و  م نیز با  ریگر بلوو  3351ق/3331 سال ر 

 امیرخسورو ها بوه سورکررگی  خصوی بوه نوام      افاان

مو ر تاخوت و تواز    نواحی جنوبی و  رقی کشو   ا

 محلوی   و  ویان  از ریگوری  هایگروه و قرا  رارند

 پیوسویند.  واه سولعان    او بوه  نیوز  سلیم  اه ازجمله

 ملقوب   اهنوازخان به  ا گرجی خان گرگین حسین،

 ر . گسیل را وت  سرکوب  و  یان برای و ساخت

 نیروهوای  ر گرفوت  سولیم   واه  گوروه  بوا  که نبرری

  دند:   پیروز و کررند اسیفاره زنبو ک از خان گرگین

 و مررانگوی  جوالرت  علوم  یکبا گی به منصو  سپاه

 صودمات  بوه   ا ا ورا   قرا  و ثبات بنیان و افراخیند

سواخیند...   بواال  و زیور  زیر، و باال از تیر، و زنبو ک

 زنبوو ک  گزنود  سولیم بوه    واه  که نشد معلوم  یکن

 ر ون آنکوه  یوا  فشواند   ویرین  جوان   هد از رست

: 3111)نصیری، ماند  پنهان و مخفی ما کررا  غا ی،

211). 

 . سرکوب شورش سلیمان کرماج11

م  وووو   ریگوووری ر  3353ق/3311ر  سوووال 

 کرمواج سلیمان نواحی کررسیان به وقوع پیوست که 

 هبووری آن  ا برعهووده را ووت. نووواحی  ووهرزو  و  

مریوان و او امان و کرمانشاه عرصۀ نهب و غوا ت و  

تا اج  د. ر  سرکوبی ایون  وو   نیوز از تووپ و     

 تفنگ اسیفاره  د:  

های توپ و تفنگ و تواتر قوا ع  وز به تقاطر گلو ه

جنگ، هر  حظه ریوا  حصا  بدنی  خنه پذیر و هر 

 مَوا  به مقا عه بور وفو  ا اقا ِعَوۀر   رم به صدمات میعاق

ما أر اکَ مَا ا قا ِعَهُ بنای بنیان  وهر تنوی،    وَ ا اقا ِعَۀر
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گررر. و هر زموان بوه فحووای وَ    کسیر و تسخیر می

أَخرَجَووتِ ارَ ضُ أثقا َهووا از قوورع قلووع و  عوواره و  

ها به مقیضوای أذا  های سنگین، ز ز ه و و ه نایتوپ

افیود  ها ر  ر ون گنبد سوما موی  زُ زِ َتِ ار ضُ زِ زا َ

 . (313: 3111)نصیری، 

ر  نبرر ریگری که میان سوپاهیان رو وت مرکوزی    

م به وقوع پیوسوت،  3351ق/3315با سلیمان ر  سال 

 با  ریگر به اسیفاره از توپ ا ا ه  ده است:  

 و جبوال  کثورت  علت به محال آن امکنۀ ر  که آنجا

  وز چنود  ر،نبو مجال  ا مجال قشون سوا گان تالل

 قووا ع  آتشپا ی به هنگامه گرمی تنگ، محال آن ر 

 (.213: 3111بور )نصیری،  تفنگ و توپ

 . سرکوب شورش خوزستان12

ر  جریووووان  ووووو   خوزسوووویان ر  سووووال 

م، طایفووۀ عوورب منوویفج بووه  هبووری   3353ق/3311

قلعووۀ بصووره  ا از تصوورف  مااان  خصووی بووه نووام 

، از سوارات  اهللسوید فورج  ها خا ج سواخیند.  عثمانی

مشعشعی و وا ی خوزسیان که ر  حویزه مسیقر بوور  

به فرمان  اه سلعان حسین بوه سورکوبی  وو   و    

تصرف بصره مأمو   د. ر  این نبررهوا نیوز تووپ و    

تفنگ ر  کا  بور. نخست اعرابی که بصره  ا ا واال  

 کرره بورند برای رفاع از توپ اسیفاره کررند:  

 محمد سید و حسین سید مساعی و معاونت به مانع

 فورق  از  وده  حصا  راخل خفیه  فاعی، به مشهو 

 و اعووان  از جمعوی  محافظت حصوا ،  جهت ا را 

 ایقوار  و قیال اسباب تهیه به ساخیه یا  خور با انصا 

 و بنود و کوچه طرق اسیحکام و جدال و جنگ نیران

 و تفنوگ  و تووپ  اعودار  و بلنود  هایحوا ه اسیرفاع

 پرراخت. تیزچنگ مبا زان اسیعدار

)حواکم  اهلل و کلب علی خان اما سپاهیان سید فرج

که از سوی رو ت مرکزی بصره  ا محاصوره    و یر(

 کرره بورند نیز از توپ اسیفاره کررند:  

 افعوا ی مبوار ت   تخویف به اقوا ی تبذیر از وا ی

 کموال  بوا  جوالر،  اجنوار  کوه  را وت  مقور   نموره

 آغازند اجیهار و مبا زت جهار، میدان ر  اسیعدار

 و خشوت  و نضوا ت  تفنوگ  و توپ  سا ت به و

 ننوگ  و بیعوا   طایفه آن تبذیر تخویف به خدنگ

 بوه  خوو ر  و زر کثورت  از جانب هر پررازند... از

 و اجسوام  و اهبواط  خو ر هایگررن و سر اسقاط

 حصا ، آن اسوا  بر صعور جهت به کشیه اجسار

 افشووانیآتووش از کووه گویووا. سوواخیندمووی پشوویه

 اخگرفشوان،  هوای و تووپ  سوان بورق  هوای  عاره

 و تیرگووی خوواک بووه  ا خو  ووید تابنوواک چشوومۀ

  .(341: 3111)نصیری، بور  انبا یه انکدا 

 . شورش میرویس در قندهار13

های مکر  بورای سورکوب غلزاییوان    ر  ا روکشی

هوای هورات، ر  اواخور رو ان  واه     قندها  و ابودا ی 

بخشوی از سوپاه  ا    سلعان حسین، عموماً توپخانه نیز

هوا  رار. ازآنجاکوه تقریبواً تموام ا روکشوی    تشکیل می

انجامیود،  ها به  کست قوای مرکزی موی برعلیه افاان

هوا  توپخانه و یراق و اروات جنگی نیز به چنگ افاان

که ر  جنگ صوحرا و  « زنبو ک»وجور افیار. بااینمی

 و ر   و کووا برر مووؤثرتری را ووت بسوویا  بیشوویر از 

ها بوور  کوب مو ر اسیفارة افاانی بز   قلعههاتوپ

و آنها این سالح  ا بوه نحوو بسویا  موؤثری بوه کوا        

 بررند.می

های غلزایوی بوه سورکررگی    پس از  و   افاان

میرویس ر  قندها  و کشیه  دن گرگین خان گرجی 

ملقب به  اهنواز خوان )حواکم قنودها ( بوه هموراه      
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بسوویا ی از گرجیووان و قز با ووان صووفوی ر  ایوون   

م 3113ق/3331 و  ،  اه سلعان حسین ر  سوال  

 ا کوه   خسوروخان برار زارة  واهنواز خوان بوه نوام     

را وغۀ اصفهان بور به مقام سپهسواال ی منصووب و   

با سپاهی بز   به همراه توپخانه  وانۀ قندها  نمور. 

جامیود و  حاصل قندها  پنج ماه به طول انمحاصرة بی

ها و  کست خسرو خان بوه  ر  نهایت با حملۀ افاان

 پایان  سید و توپخانه به رست میرویس افیار:  

 بورار زاره  خسوروخان  خبر قندها ،  سیدن از بعد

 اصفهان حاکم و را وغه که  ا مزبو  خان  اهنواز

 وا ووی و سوورافراز سپهسوواال ی منصووب بووه بووور

 و سپهسوواال ی اسووباب و نمورنوود گرجسوویان نیووز

 راره، او به خزانه و  ریفه خاصه سرکا  از توپخانه

غوالم   و گرجوی  و قز بوا   از قشوون  هزا  روازره

 خسورو ] و[ نمورنود ] قنودها    وانوۀ  نمووره  همراه

 وا ر م3113/ق 3331 سوونه  تابسوویان  اول[ خووان

مواه   پنج نموره، محاصره  ا قلعه و قندها  گرریده

 از میورویس  مکور   کشویده، [ طول] محاصره مدت

 به باالخره کرره، عظیمه محا بات آمده بیرون قلعه

 هووا  تعفن و آذوقه تنگی و هوا گرمی  دت سبب

 ایمرتبه به قح  و بیما ی قز با  ا روی میان ر 

 و  ووده برطوورف کثیووری  وز جمووع هوور کووه  وود

  ده، کم بسیا  مأکول و رینا  پانصد یکی مرغتخم

  سوید... ر   بهوم  قز بوا   ر  ضوعف  جهت آن به

 بوا  موررور  میورویس  گرما  دت عین ر   وز میان

 علوی  آموده،  بیرون قلعه از مالعنه افاغنه از جمعی

 بوه   ا کثیوری  جموع   یخیه سنگر قز با  بر ا افله

 و رسوویگیر و اسوویر  ا بسوویا ی و  سووانیده قیوول

 از معوودوری کشوویه، نیوز   ا سپهسوواال  خسوروخان 

 و اسووباب و اسووب تمووامی فوورا  نموووره قز بووا 

  ا فراه والیت تا آو ره رست  ا به قز با  توپخانه

 حواکم  افاوان  از جوا هموه  به و ر آو ره تصرف به

 . (331-333: 3113)مسیوفی، کرر  تعیین

 میرویس نیز ر  این نبرر توپ و زنبو ک را ت:  

ا حال سوا   وده، سوپاه خوور  ا جموع     میرویس فی

آو ره، هشیصد نفر  یر کرر و زنبو ک و تووپ بور   

آنها بوا  کورره، از عقوب سوپاه قز بوا  ر آموده بوا        

: 3131)کروسینسوکی،  خسرو خان جنگ ر پیوسوت  

43). 

 . شورش سعداهلل در هرات14

های ابدا ی م( افاان3134ق/3323چند سال بعد )

پوس از محاصوره و    (سوعداهلل )اسوداهلل  به سرکررگی 

جعفور قلوی خوان    جنگی سخت، هرات  ا تسخیر و 

، حاکم ایرانی آنجوا و بسویگانِ او و سوربازان    )حاتم(

منصوو   رو ت صفوی  ا قیل عام نمورند. ا روکشوی  

گیوری  ، بیگلربیگی مشهد برای بوازپس خان  اهسون

نییجه بور و های یاغی نیز بیهرات و سرکوب ابدا ی

خت از سووعداهلل بووه مشووهد او پووس از  کسوویی سوو

فیحعلوی خوان   بازگشت.  اه سلعان حسین این بوا   

هوا از اصوفهان بوه     ا برای سورکوب ابودا ی   میر کا 

هوا و ظوروف   مشهد فرسیار. او پس از تبودیل قنودیل  

طال و نقرة آسیان قدس به سکه برای تأمین ملزومات 

و توپخانه و اسلحه و هزینه جنگ، با سپاهی پر ما  

تدا ک قشوون و توپخانوه و قو خانوه    » د:  عازم هرات

به نحوی ریده  وده کوه  وز حرکوت فیحعلوی خوان بوه       

. ر  «اسیعداری  وانه  د که چشم فلک تیوره و توا   ود   

این نبرر که ر  قریۀ کوسویه ر  سه منز ی هورات بوه   

وقوع پیوست، نخست پیروزی با فیحعلی خان بور و 

و موابقی   هوا نیوز کشویه  ودند    تعدار زیاری از افاان

گریخینوود. فیحعلووی خووان بووه همووراه گروهووی از     
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سربازانش گریخیگوان افاوان  ا تعقیوب نمورنود کوه      

سووعداهلل از ایوون موقعیووت اسوویفاره کوورر، ناگهووان    

بازگشت، نه تنها فیحعلی خان بلکه تعودار زیواری از   

سپاهیان صفوی  ا به قیل  ساند و توپخانوۀ ایوران  ا   

می مال و اسوباب و  قضیه منعکس و تما»تصاحب نمور: 

کا خانجووات و توپخانووۀ قز بووا   ا افاغنووه تصوورف و   

 .«مراجعت به هرات نمورند

سعداهلل پس از این پیوروزی، خوور  ا بوه مشوهد     

 ساند و  هر  ا محاصوره کورر و طوی چهول  وز از     

جهات مخیلف به قلعۀ  هر حمله برر اما مررم مشهد 

تووپ   جمع کثیری از افاغنه به ضرب»مقاومت کررند و 

هوا بودون   . افاوان «و تفنگ اهل قلعوه بوه قیول  سویدند    

حصول نییجه، پوس از غوا ت اطوراف نیشوابو ، بوه      

 هرات بازگشیند.

هوای ابودا ی    اه سلعان حسین که ر  کا  افاوان 

ر مانده بور، با  ریگر سوپاهی مجهوز و پرتعودار بوه     

به خراسوان گسویل را وت:     قلی خانصفیفرماندهی 

قلوی خوان ترکسویان    ه صوفی سررا ی خراسان  ا بو »

اوغلی کوه را وغوۀ اصوفهان بوور  وفقت فرمووره و       

توپخانه و خزانه و قشون بسیا  از عراق و آذ بایجان 

و خراسان بوه او راره موأمو  بوه خراسوان و تسوخیر      

قلوی خوان ر  سوال    صوفی «. هرات گرریده  وانه  د

هووا  ا م ر  نزریکووی نیشووابو  ازبووک  3131ق/3325

تنبیوووه سوووخت کررهوووای  کسوووت رار و پوووس از 

چمشگزک خبو ان، به مشهد و ور نموور و پوس از   

تدا ک جنگ عازم هرات  د. اما او نیز ر   وسویای  

کافر قلعه رچا  حملۀ غافلگیرانۀ سوعداهلل  ود و بوه    

 سخیی  کست خو ر و خور او کشیه  د:  

قلی خان از زیارتی قشوون و سوپاه و بسویا یِ    صفی

را ویه، سوورای    توپخانه و قو خانه و غورو ی کوه  

مفرطی نیز به هم  سانیده کسی  ا نیز  اه عورض و  

هوای مربووط بوه    )هموۀ نقول قوول   جرأت گفیگو نبور 

-335: 3113 و   سعداهلل ابدال افاانی از: مسویوفی،  

321) . 

پس از سه نوبت  کست سپاهیان اعزامی صفوی 

کووه تلفووات و خسووا ات هنگفیووی بووه بووا  آو ر و    

لیحات زیواری از رسوت   تجهیزات و توپخانوه و تسو  

م 3131ق/3325 فت،  اه سولعان حسوین ر  سوال    

 خصاً به سوی خراسان حرکت کرر اما ر  ایامی کوه  

ر  قزوین برای جمع آمدن سوپاه توقوف کورره بوور     

معلع  د که سوعداهلل ر  نبورر بوا محموور افاوان ر       

نزریکی قندها   کست خو ره و محموور سورِ او و   

ی  ا از بواب معابعوت و   تعداری از سورکررگان ابودا   

سرسپررگی نوزر  واه فرسویار و  واه نیوز حکوموت       

 محمور  ا بر قندها  پذیرفت.

ها سورانجام بوه نبورر گلنابوار     ارامۀ همین  و  

انجامید که ر  آن نبورر اگرچوه صوفویان از توپخانوه     

بهره بررند اما بوه ر یول ضوعف ر  کوا برر تووپ ر       

ح جدیود  نبررهای صوحرایی نیوانسویند از ایون سوال    

ر نییجه  و  ویان افاوان بوا     اسیفارة مؤثری بنمایند،

اسیفارة مؤثر از سالح جدید زنبوو ک، پیوروز میودان    

  دند.

 

 نتیجه. 15

هوای محلوی علیوه    پراکندگی جارافیایی  وو   

ال امکووان حوورو ووت مرکووزی صووفویه و ر  همووان  

جا وب   ۀآنهوا، نمونو   بوا  مقابله برایکا گیری توپ هب

تکنیکوی جدیود، کوه ر      ةیک پدیود ثیر أتوجهی از ت

 ؛آیداینجا توپ مد نظر است، بر سیاست به  ما  می

ها و حیوی علول و   زیرا پراکندگی جارافیایی  و  

ی رو ت بعوامل مینوع بروز و افول آنها، ر  پی رسییا

طوول   و مرکزی به توپ سرنو ویی میفواوت از نشور   
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های گریز از مرکز برایشان  قوم زره  عمر این گرایش

انیقوال یوا   است. این از آن  وسوت کوه ر  صوو ت    

، زمان ر گیری کوتاه و ساخت توپ ر  منعقۀ منازعه

  ده است.  پیروزی قععی حاصل می

کا گیری توپ از رو ان  واه  با  واج ساخت و به

تهماسب، اگرچه اسیفاره از این سالح برعلیه ر منان 

ها هدف اصولی  بخصوص ازبکان و عثمانی خا جی،

های موفو  اسویفاره از   اما پس از نخسیین تجربه بور،

هزینووۀ توووپ بوورای گشووورن سووریع و سووهل و کووم 

حیی به اتکای صدای  های حکام سرکش محلی،قلعه

این  ونود توا رو ة  واه عبواس اول بوه       غرّ  توپ،

کرّات اتفواق افیوار؛  ونودی کوه نوه تنهوا از سوقوط        

زورهنگام حکومت صفوی ر  اثور منازعوات راخلوی    

ن  اه محمد خدابنوده جلووگیری کورر، بلکوه بوا      زما

برآمدن  اه عباس اول و اسیفاره از همین سوالح ر   

تثبت قد ت مرکزی و تسخیر قوالع حکوام سورکش،    

ثبات و امنیت  ا برای  اهان بعدی صفوی به ا ماان 

آو ر. تنهووا ر  رو ان آخوورین  وواه صووفوی کووه ایوون 

حکومووت ر  سرا وویبی سووقوط قوورا  گرفیووه بووور،   

هوا( بوه   ها و افاانهای محلی )بلو وب  و  سرک

ر یل ناتوانی قشون مرکزی ر  اسیفاره از سالح توپ 

ها منجور  این  و   ر  جنگ صحرایی و  و ر   و،

 به سقوط صفویه  د.

یعنی نبررهایی که حاکم  های قلعه،ر  جنگ

گلو ۀ  زر،محلی ر  راخل قلعه رست به مقاومت می

توپ هر مقاومیی  ا ر هم سنگین و غرّ  سهمگین 

های رو ان چنانکه تقریباً تمام سرکشی  کست،می

 اه تهماسب تا  اه عباس اول به اتکای این سالح 

سرکوب  د، اما از آنجا که صفویان مها ت 

صحرا و  و ر   و  ا به  کا گیری توپ ر  جنگبه

های خا جی رست نیاو ند، نه تنها ر  جنگ

کان ر  زمان  اه تهماسب همچون نبرر جام با ازب

بلکه ر  موا ری حیی ر  جنگ با  و  یان راخلی 

اسیفاره از توپ  ها،همچون نبرر گلنابار با افاان

 حاصل بور.  بی

 

  مناب 

. بوه  آ ای عباسوی تا ی  عوا م (. 3111اسکند بیگ منشی )

اهیمام و تنظیم ایورج افشوا . چواپ چهوا م. تهوران:      

 امیرکبیر.

. تا ی  نظوامی ایوران رو ة صوفویه   (. 3131بیانی، خانبابا )

 تهران: سیار بز   ا تشیا ان.

ا تش  اهنشاهی ایوران، از کوو     (. 3131ذکا،، یحیی )

. تهوران:  وو ای ا تشوی جشون روهوزا  و      تا پهلوی

 پانصدمین سال بنیانگذا ی  اهنشاهی ایران.

. تصووحیح ا یوووا ی احسوون(. 3131بیووگ ) وملووو، حسوون

 بدا حسین نوایی. تهران: بابک.ع

االخبووا  )تووا ی   تکملةة (. 3135بیووگ ) وویرازی، عبوودی

تصحیح عبدا حسین نوایی.  ق(.511صفویه از آغاز تا 

 تهران: نشر نی.

سوفرنامۀ رن گا سویا   (. 3131فیگوئروا، گا سویا رسویلوا )  

رسیلوا فیگوئروا، سفیر اسوپانیا ر  ر بوا   واه عبواس     

 یعی. تهران: نشر نو.. ترجمۀ غالمرضا سماول

. تهووران: تووا ی  نظووامی ایووران(. 3133قوزانلووو، جمیوول )

 مؤ ف.

(. 3131ا ودین ا حسوین ا حسوینی )   قمی، احمد بن  رف

. تصوحیح احسوان ا وراقی. تهوران:     ا یووا ی  صة  خال

 رانشگاه تهران.

سووفرنامۀ کروسینسووکی:  (. 3131کروسینسووکی، یووورا ) 

-3123های کشیش  هسیانی عصر صوفوی ) یاررا ت

نو ووویۀ مان آنیووووان روسرسوووو براسووواس   (،3111

های کروسینسکی. ترجمۀ عبودا رزاق رنبلوی   یاررا ت
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)مفیون(. مقدمه و تصحیح مریم میراحمودی. تهوران:   

 توس.

(. 3113محمووودکریم ) مسووویوفی، محمدمحسووون بووون 

کو وش بهوروز گوور زی. تهوران:     . بوه ا یووا ی  ةزبد

 موقوفات رکیر محمور افشا  یزری.

تا ی  عباسی  (.3133ا دین محمد )ری، مالجاللمنجم یز

اهلل وحیودنیا.  به کو وش سویف  یا  وزنامۀ مال جالل. 

 تهران: وحید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسویو   (. 3111ا عابودین ) نصیری، محمدابراهیم بن زیون 

ق پار اهی سولعان  3313-3331های  هریا ان )سال

مقودم.  . به کو ش محمدنار  نصیری حسین صفوی(

 تهران: موقوفات رکیر محمور افشا .
Amir Hassanpour: “Dimdim”, Iranica, Vol. VII, 

Fasc. 4, pp. 404-405. 


