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 چکیده
آتشین توپ،  توپخانه، با رواج کاربرد سالح ۀبه معنی سرکردۀ توپچیان و فرماند« باشیتوپچی»عنوان 

-توپچیاول،  تهماسبشاهن مقام در دورۀ ها به ای. در نخستین اشارهرواج یافتتقریباً از اوایل عهد صفویه 

که سالح زآنجاداراست. اتوأمان را « اندازیتوپ»و « ریزیتوپ»ساالری است که دو مهارت استاد فن باشی

گاه درآمد. بان درباشی در سلک امرا و مقرتوپچیکه توپ اساساً در اختیار دولت مرکزی بود، طولی نکشید 

مراتب نظامی گفته، در سلسلهحفظ دو مهارت پیش با باشیعباس اول، توپچیبا اصالحات نظامی شاه

م( و 1635/ق1045ایروان ) گرفت. پس از دو جنگ مهمّو در زمرۀ امرای قشون قرار  صاحب موقعیت شد

 ؛ر ارتقاء یافتپیروزی شد، جایگاه توپخانه بسیا اصلی دو، توپخانه عاملکه در هر م(1648ق/1058قندهار )

ندهار، ق هایبار درست بعد از جنگنخستینشی و یگان منظم توپخانه، برای باکه منصب توپچینحویبه

 یمنصبباشی صاحباز آن پس تا پایان عصر صفوی، توپچی. رسمیت یافتم. 1654ق/ 1064در سال 

باشی، چیقوربرعهده داشت و در کنار  در میدان جنگ را نظامی بود که وظیفۀ فرماندهی یگان توپخانه

بگیر ت( مشاهره)ثاب اضرالرکابِحتر از آنها، ارکان اربعۀ ارتش ، اما پایینآقاسیتفنگچیقوللرآقاسی و 

یش منصب کوشد روند پیداتحلیلی می -مقالۀ حاضر با روش توصیفی دادند.را تشکیل می بگیر()حقوق

ند و کشناسایی  سالهدر سیری دویست ،توپ در ارتش عصر صفوی کاربردرواج  پایهم را «باشیتوپچی»

 مراتب نظامیِ آن عصر روشن سازد.در سلسلهوظایف و جایگاه او را 
 

 .باشییتوپچ ،یزریتوپ ،اندازیتوپ توپخانه، توپ، ،یصفو عصر: هاي کلیديواژه
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 مقدمه. 1

و « ریزیتوپ»رواج کاربرد توپ در ایران عصر صفوی از همان آغاز با دو مهارتِ 

آمد. میشمارن بهشیاابتوپچی یهاویژگی از همواره مهارت دو این شد. بستههم «اندزیتوپ»

ز مهارت که عبارت ا ریزیتوپ هر دو مهارت است. ،«ساالریفن»در این مقاله منظور از 

گیری گری و قالبای و شغلی با آهنگری و ریختهنظر حرفهو دانش ساخت توپ است، از

؛ عمل زیادی بود دقیق و دقت گیری توپ نیازمند محاسباتفلزات پیوند داشت. قالب

نیز مهارتی  اندازیتوپ، از سوی دیگر ریزان، استادکاران فلزکار بودند.رو توپازهمین

خوانده « استاد»رو نیز اینکردند و اززمان کسب میمرورباشیان بهتجربی بود که توپچی

 ،رفتمیکاربهکه آن هنگام یکی از صفاتی که برای توپچیان و تفنگچیان شدند؛ چنانمی

نمونه منجم یزدی، مورخ دربار  رایب ؛بود خطا، به معنی تیراندازیِ بی«1قَدَراندازی»

و شاملو در  (252: 1366) است نام برده« قَدَرانداز»اول، از توپچیان با صفت  عباسشاه

قدراندازان توپخانۀ صاحب »توپچیان را  ،دوم عباسشاهقندهار به روزگار  هایجنگگزارش 

 .خوانده است( 164: برگ 4094)ن.خ، ش  «توپچی قدرانداز»و  (1/391: 1371) «قرانی

ایرانی « اندازانقادراندازی توپ»از  نیز عالمگیری، مورخ اردوی داراشکوه در جنگ قندهار

 .(123برگ  :3141ش خ،.)نسخن گفته است 

های رواج سالح با بودند. موصوف بدان توپچیان که بود دیگری صفت نیز «کمانداری»

دستی در که به چیره و تفنگ به جای تیر و کمان، صفت کمانداری جمله توپآتشین، از

شاردن از رفت. کارپرتاب تیر و شلیک گلوله اشاره دارد، برای توپچیان و تفنگچیان به

اول سخن گفته است:  عباسشاهجایگزینی سالح گرم به جای تیر و کمان به فرمان 

 روزگاران آن معمولی سالح که کمان و تیر جای به را [سربازان پیاده نظام]آنها  ،پادشاه»

. دالواله نیز به این موضوع اشاره کرده (3/1189 :1372)« بود کرده مسلح تفنگ به ،بود

اندازیِ عثمانیان در واله اصفهانی از توپ. (224 :1388ک: فلور، .نیز ن و 277: 1370)است 

و توپچیان اعزامی برای  (234 :1372)نام برده « توپ کمانداری»جنگ چالدران با تعبیر 

« کماندار»با صفت  م(1660ق/1070)دوم  عباسشاهدر زمان را سرکوب شورش داغستان 

های کوه صالبت اژدر دستی، توپتوپچیان کماندار به شعلۀ آتش»توصیف کرده است: 

 بارۀشاملو در .(637 :1380) «مهابت را به تخریب بنیان جمعیت مخالفان روان ساختند

آن جان به »م نوشت: 1652ق/1062باشی قندهار در جریان جنگ با هندیان در توپچی



 65/ 1398ستان زمو  پايیز، 2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

خ، .)ن« اندازی در سر خرد افتاد...مردی فداکنِ عرصۀ نام و ننگ را هوس کمانداری توپ

 . (164برگ  :4094ش 

 (م1515/ق921) اولاسماعیل  شاه دوران بهمربوط ، «توپچی»ترین اشاره به قدیمی

نام برده شده است. او از فرماندهان صفوی « محمودبیگ توپچی»که از شخصی به نام  است

 چیچکتو و میمه و غرجستان حکومت به م1516ق/922 سال در فتوحاتی از بود که پس

درستی با توپخانه به وی. ارتباط (188 :1370 خواندمیر،و  328: 1378)جنابدی، شد  منصوب

اج نیافته بود که ها چندان رونیست و آن هنگام هنوز استفاده از توپ در جنگمعلوم 

آن « ِباشی»که افزودۀ  باشیتوپچینست. عنوان دا توپخانه دارانجملۀ منصببتوان او را از

بار به معنای سردسته و فرمانده است و به یک مقام و سِمَتِ فرماندهی اشاره دارد، نخستین

 . (1/54: 1387 ،یمنش) رفتکارتهماسب اول بهدر اوایل سلطنت شاه

 باشیتوپچیارتش ایران عصر صفوی و نیز منصب ر گرفتن توپ دسیر و چگونگی جای

 موضوع مقالۀ حاضر است. 
 

 ساالرباشي، استاد فن. توپچي2

از جایگاه  حکایت و است اول تهماسبشاه دورۀ به مربوط باشیتوپچی به هااشاره نخستین

 تهماسبشاهدارد. در سال پنجم سلطنت « اندازتوپ»و « ریزتوپ»عنوان ساالرانۀ او بهفن

از شخصی به دو صورت  رویداد دو در ازبکان، با او هایجنگ جریان در ،م(1529ق/935) اول

، منشی) «باشیبیگ توپچیاستاد شیخی»و  (2/277: 1357)روملو،  «استاد شیخی توپچی»

اشتباه به الملوک حیتصح ۀمقدم در مارچینکوفسکی .است شده برده نام (1/54 :1387

م و متعلق 1539ق/956مربوط به سال در دورۀ صفویه را باشی نخستین ذکر نام توپچی

 .(392 :1385 رفیعا، )میرزابه شخصی به نام سلیمان دانسته است 

 پرضربزن هایعرابه»ترین رویارویی با ازبکان در ساروقمیشِ جام، ایرانیان در مهم

: 1387، )منشی« داشتندباز صف پیش در باشیتوپچی بیگشیخی استاد به کاردانی را فرنگی

اندازی توپباشی به تبحّر توپچی کاردانی. در این نقل قول، (285-2/281: 1357روملو،  و 1/54

نبرد توپخانه کاربرد . البته در این سازیتوپاو اشاره دارد و استادیِ وی، به دانش و مهارت 

 2.ناموفقی داشت

م، باز هم در جریان حوادث خراسان و ضمن 1538ق/945ده سال بعد، در سال 

نام برده  «باشیاستاد شیخعلی توپچی»سرکوب حاکم سرکش خواف، از شخصی به نام 

به نزدیکی دورۀ زمانی و تشابه اسمی، احتماالً توجه. با(89-88 :1369 )شیرازی،شده است 
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مشترک  واژۀاند. یک نفر بوده باشیبیگ توپچیاستاد شیخیبا  باشیاستاد شیخعلی توپچی

استاد  سازد.بودن آنها را کامالً محتمل مییدر نام، یک «شیخ»در عنوان و  «استاد»

 که بیش بودباشیان دوران صفوی باشی سردودمان چهار نسل از توپچیبیگ توپچیشیخی

دار عهدهرا از طریق وراثت  باشیتوپچیمقام صفی، تا شاه ماسبتهشاهاز یک سده، از 

 3شدند.می

آنها دارد و ساالرانۀ برای نامبردگان حکایت از خاستگاه فن استفاده از عنوان استاد

استاد فلزکار، آهنگر یا  ،حتی اگر یک نفر نبوده باشند ،دوی آنانآشکار است که هر 

سازی و توپخاطر مهارت در آنها نیز بیشتر به گریِباشیتوپچیاند. مقام گر بودهریخته

 بوده است. اندازیتوپ

 تهماسبشاهسلطنت  سال نهمینوبیست در ،«بیگدرویش» نام به دیگری باشیتوپچی

)قمی، به دستور شاه یک توپ بزرگ ساخت  4،برای گشودن قلعۀ ارجیش (م1552ق/959)

 توپچی ،بیگدرویش»منشی از او با عنوان  بیگِاسکندر. (2/474 :1357 روملو، و 1/360: 1383

 جایگاهشخص اخیرالذکر و  برای «بیگی» مرتبۀ کاربرد .(1/77 :1387) است برده نام «خاصه

باشیان در زمرۀ مقامات نظامی و گرفتن توپچیبا عنوان توپچی خاصه، حکایت از قرار او

 وابستگی آنها به شاه دارد.

عنوان استادکاران به تهماسبشاهکه در دوران سلطنت  باشیانتوپچی، ترتیباینبه

آنجاکه این سالح گرفته شدند، ازخدمتاندازی بهتوپریزی و توپساالر و متخصص در فن

درگاه  «مقرب»تدریج گرفتند، بهکارتقویت قدرت ارتش صفوی به برایآتشینِ جدید را 

ردیف با یوزباشیان، قورچیان، ایشیک شدند و در زمرۀ صاحبان مقام و امرای عظام، هم

های ایلی باشیان پیوندآقاسیان و یساوالن مقام یافتند. این بدان معناست که توپچی

راستا با تمرکزگرایی، نداشتند و صرفاً به شاه و دولت مرکزی وابسته بودند؛ موضوعی که هم

 های ایلی بود.تقویت دولت مرکزی و تضعیف قدرت

بیگ منشی ضمن معرفی صاحبان مناصب و مقامات دولت صفوی به هنگام اسکندر

، نخست اسامی امرای طوایف قزلباش و سایر م(1576ق/ه.984)اول  تهماسبشاهدرگذشت 

شاملو، استاجلو، ترکمان، قاجار، : ترین آنها عبارت بودند ازکند که مهماقوام را ذکر می

یوزباشیان عظام و »شگری را تحت عنوان سپس مقامات ل . ویطالش، اکراد، شیخاوند

نیز در زمرۀ  باشیانتوپچیشمارد که برمی« قورچیان کرام و ایشیک آقاسیان و یساوالن

 امارت به رتبۀ اگرچه رسیدند امارت به پایۀ»داشتند. به نوشتۀ منشی، این گروه آنها قرار 
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 کارآمدی نوکران فراخور حال، هریک و نبودند امراء از کمتر اعتبار در اما ؛نشدند سرافراز

دهد که در نشان می گزارش این .(142-1/141 :1387) «نفر پنج تا نفر پنجاه از داشتند،

های آتشین چه بر عِدّه و عُدّۀ قشون افزوده شد و استفاده از سالحاگر تهماسبشاهدورۀ 

رو همین؛ ازبودگسترش یافت، سپاه هنوز نظم و نسق و سازمانِ یک ارتش منظم را نیافته 

اگرچه مقام و منزلت  تهماسبشاهدر پایان سلطنت  باشیتوپچیمتخصصانی همچون 

 . نداشتندرتبه و منصب رسمی  ،یافتند یامیر

جایگاه و تغییری در  )یازده سال( محمد خدابندهسلطنت شاه در دورۀ کوتاه و پرآشوب

در  این دوران انِباشیاما به دلیل نقش مؤثر توپچی ؛باشی اتفاق نیفتادموقعیت توپچی

د. در شسرکوب امرای سرکش قزلباشِ خراسان، پیوند این مقام با دولت مرکزی استوارتر 

آگاهی داریم  «یگبرخوردارب»و « بیگمراد»باشی به اسامی این دوره از وجود دو توپچی

در دو رویداد  اندازتوپریز و توپدر جایگاه رفته و کاربرای آنها به عنوان استاد و مقربکه 

)منشی،  آفرین بودندنقشو محاصرۀ تبریز  (734-2/729: 1383)قمی، جنگ قلعۀ تربت  مهمِّ

1387 :1/318-319).  

رو درگرفت که سران طایفۀ شاملو در سال پنجم سلطنت ازآن «جنگ قلعۀ تربت»

میرزا نوجوان، عباس شاهزادۀ و رپیچیدندس پادشاه اطاعت از م(1582ق/990) خدابنده محمد

برای سرکوب آنها به خراسان  میرزا،حمزه ،را در هرات به پادشاهی برداشتند. شاهزاده

را مستحکم  آنجا و گرفت پناه تربت قلعۀ در یاغی، امرای از سلطان، قلیمرشد .شد گسیل

. چون کار محاصره (2/729 :1383 )قمی،استفاده کرد  5از تفنگ و بادلیج ،ساخت و برای دفاع

 استادان»کوب بزرگ ساخته شود: قلعه مقرر شد برای تخریب قلعه یک توپِ ،به درازا کشید

-سرمیهب انتساب ظفر اردوی مالزمت در همگی و بودند ماهر امر آن در که توپچی نادر

 انیس، حیدربیگ ولد برخورداربیگ و باشیتوپچی تبریزی استاد مرادبیگ خصوصاً بردند،

 .(733 همان:)« توپ شد ریختن به امر فرموده طلب را ایشان

استادان نادر توپچی که در  آن »ا عبارت بباشیان و توصیف توپچی کاربرد عنوان استاد

-توپریزی و توپباشیان، یعنی ساالرانۀ توپچیدهد مهارت فننشان می ،«امر ماهر بودند

منصب نظامی صاحب خدمت قشون بودند، اگرچه دربارز آنها بوده است و  ، ویژگیاندازی

باشی مقامی درخدمت قدرت مرکزی دهد که توپچینبودند. این گزارش همچنین نشان می

 .قرار داشت «در مالزمت اردوی ظفر انتساب»زیرا  ؛بود
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توپ یک قبضه خراسان،  ظروف مسی مردمن هزار مَچهار و ذوب آوریپس از جمع

شلیک و تخریب بخشی از حصار، محصوران تن به مذاکره و صلح به محض  کهساخته شد 

این پیروزی از نخستین نتایج تحکیم قدرت مرکزی به اتکای . (734-733 همان:)دادند 

 .سالح جدید توپ بود

نیز همین دو  م(1586ق/994)ها چهار سال بعد، در محاصرۀ تبریزِ تحتِ اشغال عثمانی

زیرا  ؛ننشستبه ثمر  باشیبیگ توپچیالبته تالش مراد ریزی کردند؛استاد اقدام به توپ

نشدنِ قالب در اثر سرمای هوا، هنگام توپی که او ریخت، بعد از دو ماه به دلیل خشک

 که انیس حیدربیگ ولد باشی،توپچی برخورداربیگپاشید، به همین دلیل گیری ازهمقالب

در این . (319-1/318 :1387 )منشی،روز توپ دیگری ریخت  45ظرف  ،بود مقربان ۀازجمل

شاه و دربار و دولت  اتنها حکایت از پیوند نزدیک او بباشی نهتوپچیبودن مقربقول نقل

مراتب قدرت باشی در سلسلهصفوی دارد، بلکه نشانۀ تداوم ارتقای مقام و موقعیت توپچی

 آید.میشماربه
 

 باشي، امیر و صاحب مقام. توپچي3

 شدهمچنان با صفت استادی نام برده می باشیتوپچیاول، از  عباسشاهت در اوایل سلطن

ر سال که منجم یزدی دچنان ؛او اشاره داشت اندازیتوپریزی و توپکه به دو مهارت 

وپچی قدرانداز با پنج دو استاد تهای قلعۀ ایروان را م، موکل هرکدام از توپ1603ق/1012

اول در سازمان  عباسشاهاما همگام با اصالحات ؛ (252: 1366)ذکر کرده است  فعلۀ نادره

-توپچی، منصب نصیریبه نوشتۀ . تر شدپررنگباشی توپچیجایگاهِ نظامیِ نقش و قشون، 

های نواب کردهنیز از تعیین [باشیتوپچی]منصب مزبور »: عباس اول ایجاد کردهرا شا باشی

 .(24 :1372)« چشم استقرینه و همآقاسی و با تفنگچی [اول عباسشاه]ستانی گیتی

این منصب تا زمان نوشتۀ صریح نصیری، به استناد منابع تاریخی باید گفت  رغم اینبه

، نیافتمراتب قدرت و سازمان قشون و نظام دیوانی جایگاه رسمی دوم در سلسله عباسشاه

 باشیتوپچیب بارۀ ایجاد منصلذا اگر نوشتۀ نصیری در ؛هرچند اشخاصی بدان ملقب بودند

مقام و جایگاه گونه تعبیر کنیم: شغل و اول را بپذیریم، باید آن را این عباسشاهتوسط 

 اثر در ،ارتقا یافته بود« امیری»به « )استاد(ساالری فن»دریج از تبهباشی که توپچی

 ساالرانه،فنماهیت  ضمن حفظنزدیک شد و « منصب»اول به  عباسشاهاصالحات نظامی 

ها و وظایف باشی عمالً امیری بود که مأموریتو توپچی تر شدپررنگآن  نظامی نقش

 هنوز به پای ، اما منزلت و موقعیتششدبا توپ برعهدۀ او نهاده می مرتبطنظامی 
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توپخانه در  زیرا ؛نرسیده بود باشی(باشی، غللر آقاسی و تفنگچی)قورچیعالی دیگر  نفرماندها

 در فتوحات خویش در اواینکه  و باوجود دوم داشت ۀاول اهمیت درج عباسشاهارتش 

؛ دسیلوا 328و  52 :1370)دالواله، برابر عثمانی و پرتغال تعداد زیادی توپ به غنیمت گرفت 

که  (Herbert, 1929: 46 & 235و 90 :1363 ؛ کمپفر،4/1505 :1372 شاردن، ؛227 :1363فیگوئروا، 

که اساساً  ویهای در شیوۀ نبرد و اردوکشی را غنی ساخته بود، اماای او پشتوانۀ توپخانه

عنصر نقش اندکی داشت و توپخانه وگریز بود، برپایۀ تحرک سریع، غافلگیری و جنگ

: 1338بیات،  و 295 :1363؛ دسیلوا فیگوئروا، 328  و 300-299، 52 :1370)دالواله،  نبوداصلی 

، دالوالهدر گزارش که چنان .برج و باروی آنهاهای قلعه برای فروریختن مگر در جنگ ؛(254

توپچیان در زمرۀ چهار گروه اصلی ارتش  ،اول نیز عباسشاهجهانگرد ایتالیایی زمان 

بیگ اسکندر .(281-275 و 52: 1370)ندارند قرار  ها((، قزلباشان و قورچیغُللر) )تفنگچیان، غالمان

 عباسشاهاز چگونگی تشکیل سپاه غالمان و دستۀ تفنگچیان توسط  آنجا کهمنشی نیز در 

 :1387)کند ای به تشکیل دسته یا گروهی برای توپخانه نمیگوید، هیچ اشارهاول سخن می

 . (3/1189: 1372شاردن،  و نیز ن.ک 2/1106

این، نباید فراموش کرد که نصیری کتابش را در پایان عصر صفوی، یعنی یک برافزون

دارد که موضوع زمان ایجاد  لذا این احتمال وجود ؛اول نوشته است عباسشاهسده بعد از 

مرور اول، به عباسشاهتأثیر دوران پرشکوه یا شکل و موقعیت آن تحت باشیتوپچیمنصب 

 شاه صفوی منتسب شده باشد. های بعد به این زمان و در سال
 

 میرتوپخانه

اول  عباسشاهثمرِ بلخ در شانزدهمین سال سلطنت بار و کمدر اردوکشی خسارت

شد، نیز حمل می یصد عرابه با توپ و زنجیر و یراقسکه به روایتی  م(1602ق/1011)

-ارمنی بیگقرچقایرا به  جمیع توپچیان و تفنگچیان امارت توپخانه و سرداری عباسشاه

داد و مقرر شد فوجی از غالمان خاصۀ  اول( عباسشاه)از غالمان خاصه و سپهساالر آیندۀ االصل 

بیگ کنند. اسکندردر نزول و ارتحال به خدمات توپخانه قیام  اشند وشریفه همراه او ب

-2/619 :1387 )منشی،برد نام می« میر توپخانه»بیگ با عنوان جا از قرچقایمنشی در همین

. این توپخانه دارددر « امیر» مقام که اشاره به (151-150 :1383ک: وحید قزوینی، .نیز ن و 630

رسد منصبی مینظرعنوان در جای دیگر و برای شخص دیگری ثبت نشده است و به

زیرا هنوز تا این زمان واحد منظم توپخانه شکل نگرفته  است؛ رسمی بودهمقطعی و غیر
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امی و با فرماندهی نظ ،اندازی مرتبط باشدریزی یا توپبه مهارت توپو بیش از آنکه  بود

 جایی قشون ارتباط دارد.هجاب

پ استفادۀ مؤثر ها عراده تووجود همراه داشتن دهسوی دیگر در این اردوکشی که بااز 

باشیان نامداری که از وجود توپچیذکری نشده است، درحالی باشیتوپچیاز آنها نشد، از 

باشی در اوایل دهد توپچیاول آگاهی داریم. این موضوع نشان می عباسشاهدر دوران 

نه ساالرانه داشت که اول بیش از آنکه مقامی نظامی باشد، موقعیتی فن عباسشاهدوران 

اندازی منشأ اثر بود. این موقعیت به ریزی و توپهای توپدر موقعیتدر اردوکشی، بلکه 

سو بر  یکترتیب که از تدریج تغییر کرد؛ بدیناول به عباسشاهال اصالحات نظامی دنب

 کهچنان ؛باشی افزوده شد و از سوی دیگر مقام و موقعیت او تثبیت شدوجه نظامی توپچی

گویای آن  ،بیگبرخوردار، اول عباسشاه باشیتوپچی نامدارترین هایمأموریت و خدمات

در محاصرۀ  که بود (تهماسبشاه )توپچی بیگشیخینسل سوم از خاندان  برخورداربیگ است.

 2/645: 1387)منشی، ساخت « نصرت»و « فتح» یهابه نام دو توپ م(1603ق/1012)ایروان 

دو سال بعد که آذربایجان در معرض حملۀ عثمانی قرار گرفت  . او(257 :1366منجم یزدی، و 

دادن به توپخانه و توپچیان و تفنگچیان و استحکام بخشیدن ، مأمور سامانم(1605ق/1014)

ها در این پس از شکست و فرار عثمانی ؛(2/695: 1387)منشی، به برج و باروی تبریز شد 

 ،نبرد، وظیفۀ ضبط و انتقال توپخانۀ آنها که شامل صد عراده توپ بزرگ و کوچک بود

ها در توپ دیگر از عثمانی 51نبردها در ادامۀ همین  .(705 همان:)برعهدۀ وی نهاده شد 

بیگ به تبریز رفته شد که آنها را نیز برخوردارقلعۀ الباغ، در نزدیکی سلماس، به غنیمت گ

در محاصرۀ قلعۀ  م(1606ق/1015)یک سال بعد او  .(300 :1366 )منجم یزدی، انتقال داد

در محاصرۀ  ،در همین سالکه نشین قراباغ، تعدادی توپ بزرگ ساخت گنجه، حاکم

م 1607ق/1016. وی در سال (710و 2/733: 1387)منشی،  شداستفاده  از آنهاشماخی نیز 

به داخل ایران از لشکر عثمانی غنیمت گرفته شده بود، در قارص  را کهنیز هشت توپ 

، برای سرکوب گروهی م(1608ق/1017)یک سال بعد  .(332 :1366)منجم یزدی، منتقل کرد 

دند، دو توپ دیگر ریخت کردم ارومیه مقاومت میالوصول دمقلعۀ صعب از کُردها که در

ها را به و پس از پیروزی، توپ (797-2/795: 1387)منشی، که فتح قلعه را میسر ساخت 

باشکوه او را در حدود سال  شاردن مقبرۀ .(408و  388 :1366)منجم یزدی، تبریز منتقل کرد 

 . (2/516 :1372)ف کرده است م در ساوه دیده و توصی1673ق/1084
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ریزی و توپافزون بر بیگ برخوردار هایمأموریتدهد این اقدامات و خدمات نشان می

، عبارت بود از فرماندهی نظامی در امور دفاعی قلعه، گردآوری و انتقال و اندازیتوپ

های بعدی، که همۀ اینها ریزی برای استفادههای غنیمتی و طبیعتاً برنامهدهی توپسامان

مقام که . این بدان معناست دادقرار میبه نحو آشکاری او را در جایگاه یک امیر نظامی 

« درجۀ»و « رتبه»زیادی عمالً به اول تا حدّ  عباسشاهدر اواخر دوران سلطنت  باشیتوپچی

 رسمیت نیافت.  همچنان نزدیک شد، هرچندنظامی 
 

 نباشي و فتح ايروا. توپچي4

ایروان  مهمّ، در نبرد بسیار)چهارده سال( اگرچه طوالنی نبود ،صفیدر دوران سلطنت شاه

، ست آمد. این نبرددپیروزی بزرگی به ،م به اتکای آتش توپخانه1635/ق1045در سال 

نظر اهمیت ، ازحاصل شد دوم عباسشاهبه دست  ،سیزده سال بعدکه پس از فتح قندهار 

تجربیات حاصل از  ،حالعین. دردردر درجۀ دوم قرار داو کاربرد توپخانه در عصر صفوی 

. در محاصرۀ ایروان شدقندهار  هایدر جنگ ، پشتوانۀ پیروزیهای بعدسالنیز در  آن

سه عراده از اصفهان، یک عراده  شد؛استفاده  کوب بزرگشش عراده توپ قلعهاز کم دست

)خواجگی از خوی، یک عراده از قراباغ حمل و یک قبضه نیز در محل محاصره ریخته شد 

کننده و مؤثر توپ در . نقش تعیین(227-218 :1380واله اصفهانی،  و 214-210 :1368اصفهانی، 

باشی موقعیت توپچی نمایاند و بر ارتقای جایگاه وبازاهمیت یگان توپخانه را  ،این پیروزی

ریزی در تمام ترین طرح توپصفی، بزرگکه در آخرین سال سلطنت شاهنحویبه ؛بیفزود

ترین ، معروفبیگمرادتوسط عظیم  کوبِقلعه فوی، یعنی ساخت پنج قبضه توپِعصر ص

 ؛(1/258: 1371)شاملو، باشی آن عصر، برای حمله به قندهار، در مشهد به انجام رسید توپچی

 صفی به این اردوکشی کفاف نداد.ههرچند عمر شا

اول از یک  عباسشاههای غنیمتیِ پرشمار ویژه پس از توپها، بهافزایش تعداد توپ

موجب افزایش  از سوی دیگر،( ایروان خصوص)به ایهای قلعهسو و کاربرد مؤثر توپ در جنگ

گیری یگان مستقلی را ایجاب تعداد نیروها و خدمۀ توپخانه شد. این موضوع ضرورت شکل

باشی صفی توپچیرو در دورۀ شاههمین؛ ازباشی در رأس آن قرار داشتکرد که توپچی

نفوذ داشت و در زمرۀ امرای صاحبها و خدمۀ آن را برعهدهعمالً ریاست و فرماندهی توپ

صفی، شاهتا پایان سلطنت  اینباوجود ؛شد ملقب« الدولهانیس» بهگرفت و و معتبر قرار 

زیرا در فهرست صاحبان مناصب رسمی در زمان  ؛صورت رسمی نیافت باشیتوپچیمنصب 

باشی، که از قورچیصفی، نامی از این سِمَت و منصب ذکر نشده است، درحالیشاه مرگ
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آقاسی و حتی وزیر قورچی، وزیر غالمان و وزیر تفنگچی نام برده قوللرآقاسی و تفنگچی

 . (367-317 :1380انی، )واله اصفهشده است 

 اندازیتوپریزی و توپ، وظیفۀ این دوره نیز در درجۀ نخست ناموَرِ باشیِدو توپچی

، بیگسل چهارم از خاندان شیخیبیگ و نردار)فرزند برخو باشیبیگ توپچیمرتضی قلی .1: داشتند

کوب یک قبضه توپ قلعه م(1635/ق1045)در محاصرۀ ایروان  : او(اول تهماسبشاه توپچی

اصفهانی  ه. وال(227 همان:) شدباعث اندراس و انهدام بنیان برج و بارۀ قلعۀ ایروان ساخت که 

 ؛اندثبت کرده« باشی جلوبیگ توپچیمرتضی قلی»را  ویو وحید قزوینی نام و لقب کامل 

یاد « باشیتوپچیبیگ بیگ، ولد برخوردارمرتضی قلی» او را با ناماما خواجگی اصفهانی 

 ،بیگمراد .2 .(259 :1368 خواجگی اصفهانی، و ؛290 :1383؛ وحید قزوینی، 267 همان:)است  کرده

تدارک لشگرکشی به قندهار،  رایم ب1641ق/1051سال  در او :صفیشاه دیگر باشیتوپچی

 و« ببر بیان»، «اژدها»، «اصالن»، «امام»کوب بزرگ در مشهد ریخت که پنج توپ قلعه

. (182: 1388نگار تفرشی، حسینی سوانح و 1/258: 1371 )شاملو،گذاری شدند نام« ایلدریم»

آنها را قشون صفوی،  یورگن اندرسن، توپچی آلمانیها چنان بود که بزرگی این توپ

به نقل از فلور،  Andersen, 1980: 71)هایی دانسته که تا آن زمان دیده بود ترین توپبزرگ

ها در کاشان از دنیا رفت و این توپ ،صفی در آستانۀ اردوکشی به قندهارشاه 6.(303: 1388

 و 1/258: 1371)شاملو،  کاربستبهدوم برای گشودن قندهار  عباسشاهشش سال بعد را 

-انیس»صورت به بیگمراد . در این زمان نام رسمی(182: 1388نگار تفرشی، حسینی سوانح

حکایت از  )رتبه(« خان»و  )لقب(« الدولهانیس»دو جزء  ذکر شده است.« خانالدوله مراد

باشیان، ، لقب رسمی توپچیالدولهانیسگیری یک منصب دارد؛ زیرا ارتقاء جایگاه و شکل

زیاد از همین زمان و درپی ارتقای موقعیت توپخانه پس از فتح ایروان، رسمیت احتمالبه

ای باالتر از که مرتبه« خانی»است. رتبۀ رفته کاربار برای مرادبیگ بهیافته و نخستین

 آید.میشمارباشی بهنیز نشانۀ ارتقای مقام و موقعیت توپچیاست، بوده « بیگی»

)سال هفتم سلطنت صفی، پس از درخشش توپخانه در فتح ایروان بنابراین در دوران شاه

وپ در مشهد ای قندهار، با ریختن پنج قبضه تو تدارک مقدمات جنگ توپخانه صفی(شاه

ارتقا یافت  بیش از گذشته باشیتوپچیپخانه و مقام ، جایگاه توصفی()سال آخر سلطنت شاه

باشی، قوللرآقاسی و )قورچیو عمالً از موقعیتی برابر با فرماندهان سه بخش دیگر ارتش 

کاربرد رسمی  باشیعنوان لقب رسمی توپچیبه الدولهبرخوردار شد. انیس باشی(تفنگچی

از ارتش نیز از  یج نظامی در بخشرعنوان یکی از مدابه ،«باشی جلوتوپچی»و رتبۀ یافت 
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. شوددر منابع مشاهده مییقین بعد از فتح ایروان بهاحتمال قریبصفی و بهدوران شاه

ها که در این زمان تعدادشان به چند صد قبضه بالغ مراقبت و نگهداری و استفاده از توپ

نیازمند نیرو و خدمه بود و این شرایط ضرورتِ ایجاد سازوکارهای نظامی و دیوانی  شد،یم

 امری که در دورۀ جانشین شاه صفی رسماً تحقق یافت.   ؛را نشان داد
 

 باشيمنصب توپچيايجاد توپخانه و واحد . تشکیل 5

ترین بزرگ ؛ زیرااستتاریخ توپخانه در عصر صفوی عباس دوم، نقطۀ اوج دورۀ شاه

ای در ترین نبرد توپخانهجایی توپخانه، مؤثرترین کاربرد توپ در جنگ و سهمگینهجاب

از آن در برابر سه نوبت یورش ای توپخانهتمام دوران صفوی، فتح قندهار و سپس دفاع 

دوم  عباسشاهدر زمان  ، همهم(1654تا  1648ق/ه.1064تا  1058های )سالدولت مغولی هند 

 توپچیانی چون اندازیِتوپریزی در کنار مهارت و دقت توپفتاد. تجربه و دانش اتفاق ا

  7.بودنقطۀ اتکای سپاه و عامل اصلی پیروزی ایرانیان  بیگ عباسیمحمدی و بیگمراد

 نظامی یعنوان واحدتوپخانه بهدوم شرایط و عواملی فراهم شد که  عباسشاهدر دوران 

این شرایط و عوامل را به شرح زیر  ؛شد ایجادرسماً  ،به عنوان یک منصب باشیو توپچی

 :برشمردتوان می
 

 هاافزايش تعداد توپ. 5-1

های پرشمارِ بازمانده از دوران دوم در جنگ قندهار، توپ عباسشاهای پشتوانۀ توپخانه

ساخت توپچیان های های غنیمتی، اهدایی یا توپصفی، اعم از توپاول و شاه عباسشاه

صفی در ایرانی بود. برای فتح قندهار عالوه بر پنج توپ عظیمی که در اواخر سلطنت شاه

با چندین هزار  10و زنبورک 9و شاهین 8زنپانصد قبضه بادلیج و ضربهمشهد ریخته شد، 

 دهی این تعداد انواع توپ. سامان(336-1/335 :1371)شاملو، نیز انتقال یافت  عدد گلوله

نیازمند خدمه و سربازانی بود که هرچند  طبیعتاً کارگیری(ونقل و به)تعمیر و نگهداری، حمل

دهی و آموزش دادند و سازماننظامی را تشکیل می دستۀولی یک  ،منظم و یکپارچه نبودند

 باشی بود. و فرماندهی آنها برعهدۀ توپچی
 

 

 
 

 

 توپخانه واحد صدور فرمان تأسیس. 5-2

 بدیلنقش بی تأثیرم، تحت1654ق/1064سال ر های قندهار، داز جنگدرست بعد 

دوم فرمان تشکیل واحد  عباسشاهاز قندهار،  پیروزمندانه در فتح و سپس دفاع توپخانه
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بر  های زیادییک یگان نمونۀ توپخانه ایجاد شد، توپ ،توپخانه را صادر کرد. متعاقب آن

مشابه یگان  و تقریباً اتصال یافتندو با زنجیر به یکدیگر  ها قرار داده شدندروی عراده

 برگزاری در مجاورت شهر قم برای شاه و یک مانور نظام یافتتوپخانۀ عثمانی سازمان 

 11.شد

)وحید « توپخانۀ خاصۀ شریفه»های پس به صورتمتعاقب تأسیس توپخانه که ازآن

 :1380)واله اصفهانی، « قرین ظفر توپخانۀ» ،)همان(« توپخانۀ مبارکه» ،(686 :1383قزوینی، 

، (563 :)همان« توپخانۀ ظفرنظام» ،(636 و 634، 583، 538 :)همان« توپخانۀ ظفرنشانه» ،(538

-توپچیشود، عالوه بر منصب رسمی از آن نام برده می (565 :)همان« آشیانهتوپخانۀ ظفر»

-، یعنی واحد اداری جداگانه«رکاریس»، سازمان اداری و دیوانی و مالی یا به اصطالح باشی

 ،که از حُسن اتفاق شکل گرفتای برای ثبت آمار نیروها و پرداخت مواجب آنها نیز 

محمد یوسف ، «سرکاری توپخانه» ، یعنی مسئول اداری و مالیِ«وزیر توپخانه»نخستین 
 12.بود خلد برین، مورخ نامدار این عصر و نویسندۀ تاریخ مفصل و ارزشمند واله اصفهانی

وزیر توپخانه  ،سلیمانهمۀ دوران شاه در دوم و عباسشاهواله اصفهانی تا پایان سلطنت 

 ،فرزندش و دنیا رفتاز  م(1694ق/1105)حسین  سلطاننخستین سال سلطنت شاهبود و در 

 . (58 :1373)نصیری، به جای او منصوب شد  ،رحیممیرزا

وفتق امور س توپخانۀ خاصۀ شریفه و تعیین وزیر و مستوفی و محرر برای رتقبا تأسی

شد، خوانده می« سفید توپچیانریش»که در ادبیات دیوانی آن عصر  باشیتوپچیآن، 

 ةلعلیا ةلالدورفعت و اقبال پناه عالیجاه، انیس»با لقب  عنوان یک منصب رسمیبه

 13.صاحب مواجب و مستمری و تیول شد« و االقبال ةفع، نظاماً للرةلیالعا

 

 «خاني»به « بیگي»باشي از ارتقاي توپچي. 5-3

، نامدارترین داشتند. تنها مرادبیگ« بیگی»رتبۀ  باشیان عصر صفوی فقطهمۀ توپچی

ترین بزرگ دهیسامانساالرانه در های فنباشی عصر صفوی، به دلیل شایستگیتوپچی

کوب بزرگ در مشهد برای ساخت پنج قبضه توپ قلعه یعنی عصر صفوی، ریزیطرح توپ

 :1388 نگار تفرشی،حسینی سوانحو  1/258: 1371م( )شاملو، 1641ق/1051)اردوکشی به قندهار 

: 1371)شاملو، قندهار های در جنگ اندازیدستی در توپخاطر چیره، همچنین به(182

 222-221: برگ 4094، شخ .؛ شاملو، ن543 :1383؛ وحید قزوینی، 516: 1380 اصفهانی، واله؛ 1/361

به ضرب »که ازآنجا و (الف102 و الف62 الف،57برگ  /3141، شخ.عالمگیری، نو  228-227و 

کردار، برق خرمن قرار و اصطبار آن گروه خطاکار شده بود،...مشمول های آتشبار اژدرتوپ
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 :1380)واله اصفهانی، « کران گردید افسر اقتدار از لقب خانی بر فرق اعتبارش نهادعواطف بی

 .(546: 1383وحید قزوینی،  و 519
 

 باشيتیول شفت براي توپچي. 5-4

اش در های پیروزمندانهاندازیتوپ فرماندهی توپخانه و ، به پاداشباشیمرادخان توپچی

را دریافت کرد:  و درآمد مالیات ناحیۀ شفت، حکومت م(1654ق/1064)قندهار  هایجنگ

 و 519 :1380)واله اصفهانی، « الکای شفت من اعمال گیالن بیه پس به تیول وی مقرر شد»

، حکومت شفت، تیول منصب . از این زمان تا پایان عصر صفوی(546: 1383وحید قزوینی

-که معموالً قورچیچنانهم ؛(24 :1372نصیری،  و 521 :1380)میرزا رفیعا، بود  باشیتوپچی

آقاسی، حکومت ابرقو و تفنگچی ؛قوللرآقاسی، حکومت گلپایگان ؛باشی حکومت کازرون

، 15، 12 :1372)نصیری، داشتند عنوان تیول دراختیارحکومت ری را به ،باشیایشیک آقاسی

 .(44: 1383رربورن،  و 53 :1368سمیعا، ؛ میرزا24و  19، 16
 

 صفوي به شاهباشي . وابستگي توپچي6

عنوان به بعدها ساالر و چهعنوان استاد فناز همان آغاز، چه به باشیمقام و منصب توپچی

در خدمت دولت مرکزی و وابسته به  یک صاحب منصب نظامی،عنوان به سپسامیر و 

 14«توپچی خاصه»کاربرد عناوینی همچون های ایلی بود. شخص شاه و مبرّا از وابستگی

م 1598ق/1006در نبرد ارجیش، در سال  تهماسبشاهباشی بیگ، توپچیبرای درویش

اول  عباسشاهدر فتح قلعۀ کجور، در زمان « توپچیان خاصۀ شریفه»، (1/77: 1387)منشی، 

بیگ در نبرد قلعۀ برای مجنون« توپچی خاصۀ شریفه»، (2/535 همان:)م 1598ق/1006در 

توپچی »، (401: 1366)منجم یزدی، م 1608ق/1017 اول در عباسشاهدر زمان  دم ارومیه،دم

بیگ عباسی، از توپچیان نامدار نبردهای قندهار در زمان برای محمدی« سرکار شاهی

، «توپخانۀ خاصۀ شریفه»؛ همچنین تعابیری چون (1/485: 1371)شاملو، دوم  عباسشاه

 ،(686 :1383)وحید قزوینی، « توپخانۀ ظفرنشانه»و « ظفرقرین توپخانۀ»، «توپخانۀ مبارکه»

 .بودباشیان و توپچیان به شخص شاه همه نشانۀ وابستگی توپخانه و توپچی

حکام سرکش محلی که  ساختنمطیعهای داخلی و شورش مقابله بااین موضوع در 

داد را در جبهۀ دولت مرکزی قرار می باشیان، توپچیندای داشتایلی و طایفه ماهیتیاساساً 

که در سرکوب حکام قزلباش شد؛ چنانهای مرکزگریز میگرایش آنها به جریان و مانع از

و کردهای برادوست در  (م1582ق/990) تهماسبشاهدر زمان  ،شورشی خراسان در تربت
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در باشیان و موارد دیگر، توپچی (م1608ق/1017)اول  عباسشاهدر زمان  ،ارومیه دمِدم ۀقلع

در زمان  باشیدارشدن توپچی. حتی بعد از منصبداشتند دولت مرکزی قرار قشونِ زمرۀ

چهارگانۀ دولت صفوی  که او در زمرۀ ارکانباوجودی  ،تا پایان عصر صفوی ،دوم عباسشاه

قرار نداشت و جز در موارد خاص،  باشی، تفنگچی آقاسی(باشی، قوللرآقاسی، ایشیک آقاسی)قورچی

نیز نبود  نویس(بیگی و واقعهاضافۀ اعتمادالدوله، دیوان)ارکان دولت بهاز اعضای شورای جانقی 

 او ، موجودیت(23 :1372نصیری،  و 5-4: 1368سمیعا، ؛ میرزا504و  499: 1380رفیعا، )میرزا

عنوان بخشی از ارتش صفوی و وابستگی او به دولت صفوی و شخص شاه کماکان باقی به

وزیر »در کنار  ،دادنی و مالی را سامان میکه امور دیوا «وزیر توپخانه» که ازماند؛ چنان

نام برده شده « وزرای اربعه»، تحت عنوان «وزیر تفنگچیان»و « وزیر غالمان»، «قورچیان

 . (55 :1372)نصیری، است 
 

 نظامي ةباشي، فرماند. توپچي7

باشی ، توپچیم(1654ق/1064)دوم  عباسشاهپس از تأسیس یگان منظم توپخانه در زمان 

های نظامی منصب قشون، وظایف و مأموریتنظامی و صاحب ۀفرماندیک عمالً در جایگاه 

نفوذتر از آنها، ارکان ، اما کمآقاسیتفنگچیباشی، قوللرآقاسی و قورچیداشت و در کنار 

: 1372)شاردن، دادند را تشکیل می بگیر()حقوقبگیر شاهرهمُ )ثابت( حاضرالرکابِاربعۀ ارتشِ 

-397: 1353مستوفی،  و 169-167: 1348؛ جملی کارری، 29: 1377؛ سانسون، 1214و  3/1197

مشارالیه »شمارد: برمی را چنین باشیتوپچیوظایف در پایان عصر صفوی نصیری . (399

ها به هم بسته در مقابل سپاه در روز معرکۀ نبرد بعد از آنکه عرابۀ توپ [باشیتوپچی]

ها، پیش از تفنگچی آقاسی ایستاده، ین او همه در عقب توپچیده شده، توپچیان تاب

در پا نموده، مشغول ترتیب  15باید خود کاله نمدی بر سر گذاشته، گُرگابی باشیتوپچی

این ساختار شباهت  .(24 :1372)« سفید است ۀها شود و عَلَم او میان سبز حاشیتوپ

آشکاری به سازمان ارتش عثمانی دارد و مشابه همان یگانی است که هنگام تأسیس 

 دوم، مانور قم را برگزار کردند. عباسشاهتوپخانه در زمان 

های ایروان و قندهار دادند که در جنگرا توپچیانی انجام می اندازیتوپ ،ترتیباینبه

های ، در جنگبیگ عباسی، توپچی سرکار شاهیمحمدیکه چنان ؛دست شده بودندچیره

و  369-367، 344-1/343: 1371)شاملو، های دقیق و مؤثر عامل پیروزی شد قندهار با شلیک
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-شد و توپسازی بیوتات سلطنتی انجام میهای اسلحهنیز در کارگاه ریزیتوپ. (485-487

نظارت مقام تحت( قورخانه)« جباخانه»در  های ساخت داخل یا غنیمتی و اهدایی()اعم از توپ ها

 شدند.نگهداری می «جبادارباشی»
 

 . نتیجه8

و جنگ جام با  تهماسبشاههای تاریخی بدان که به زمان در نخستین اشاره باشیتوپچی

ریزی ساالری بود که به دلیل مهارت در توپگردد، استاد فنبازمیم( 1529ق/ 935)ازبکان 

در ارتش صفوی به خدمت گرفته شد. به دلیل همین پیوند میان او با ارتش  اندازیو توپ

تدریج در زمرۀ امرای دربار قرار گرفت. درنتیجۀ اصالحات نظامی و دولت مرکزی، به

تقویت شد و  باشیتوپچی اول، ضمن حفظ دو مهارت یادشده، نقش نظامی عباسشاه

ترین فتح ایروان که مهمصفی در زمان شاهفت. یا عنوان امیر ارتقاءاو بهاعتبار و موقعیت 

باشی و توپخانه را ارتقا بخشید و به یک ، جایگاه توپچیبودای تا آن زمان جنگ توپخانه

صفی القاب و مناصب رسمی اواخر سلطنت شاه تقریباً ازرسمی نزدیک ساخت و  مقام

 نظم توپخانه و تعیینیگان ماما ایجاد  ؛شکل گرفت باشی و صنف توپخانه عمالًتوپچی

سلسله نبردهای از  بعددقیقاً  ،آن مالی و اداری سازمان تشکیل و باشیتوپچی منصب رسمی

 هایجنگترین ترین و بزرگکه مهمحاصل شد  م(1654تا  1648ق/1064تا  1058) قندهار

داری ساالری به منصباز فن تبدیل یندِآ. این فرروندمیشماربهای عصر صفوی توپخانه

ای ایروان و قندهار توپخانه دو جنگ نتیجۀدر و درازا کشید به سال(  130)بیش از یک سده 

منصب نظامی باشی یک صاحباز آن پس تا پایان عصر صفوی، توپچی .به سرانجام رسید

-قورچیبرعهده داشت و در کنار در میدان جنگ را بود که وظیفۀ فرماندهی یگان توپخانه 

 حاضرالرکابِتر از آنها، ارکان اربعۀ ارتش ، اما پایینآقاسیتفنگچیباشی، قوللرآقاسی و 

 .دادندرا تشکیل میبگیر مشاهره
 

 نوشتپي
تیرانداز و کمانداری را گویند که تیر او خطا نکند. تیرانداز  خطا؛به معنی بی« قادرانداز»: مخفف قَدَرانداز  .1

 االطباء(.، برهان، ناظمحکمی که تیرش خطا نکند )دهخدا

 183-1/182 :1383 ؛ قمی،265-263 :1370: خواندمیر، .کاین جنگ ن بارۀبرای اطالعات بیشتر در  .2

 .56-1/54: 1387)که تقریباً بازنویسی همان خبر است( و منشی، 

اما برای جلوگیری  است؛ باشیان از خالل منابع تاریخی اثبات شدهاین موضوع با ردگیری اسامی توپچی  .3

 در اینجا از ذکر آن خودداری شد. از اطالۀ کالم
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امروزی است.  ۀاَرجیش: شهری باستانی در امتداد شمال شرقی دریاچۀ وان و مرکز استان وان ترکی  .4

 (.«ارجیش»ذیل  :1377، دیانت: ن.کتاریخ این شهر  آگاهی از )برای

 شد.ا در نبرد صحرایی استفاده میبرای دفاع از قلعه یحملی بود که بادلیج: توپ کوچک یا متوسط قابل  .5

 .264-263 :1374، : گلشنین.کیورگن اندرسن  بارۀبرای اطالعات بیشتر در  .6

توان در آنها مشاهده و ردگیری کرد، به کنندۀ توپخانه را میهای قندهار که نقش تعیینشرح جنگ  .7

در منابع زیر به تفصیل و با جزئیات آمده  ،دداشتنمورخانی که در آن جنگ حضور نقل از شاهدان عینی و 

خ، ش : شاملو، ن.برای فتح قندهار و یورش اول دولت مغولی هند ؛510-1/339: 1371است: شاملو، 

عالمگیری )مورخ سپاه  :برای یورش دوم و سوم دولت مغولی هند؛ 4092و ش  267-152برگ  :4094

 وحید :سوم دولت مغولی هند به فرماندهی داراشکوه برای یورش ؛3141 ، شخ.ندولت مغولی هند(، 

-513، 501-499، 478-445 :1380 اصفهانی، ؛ واله500-390 :1383و  286-265 :1379، قزوینی

 .546-539و  520

 آمد.میشمارخُرد بود که توپ سبک صحرایی به توپ از نوع زن: ضرب /زنضربه  .8

دهد نوعی سالح آتشین و بادلیج ذکر شده که نشان میزن ضرب ردیف با توپ،شاهین: در منابع هم  .9

  اما از جزئیات آن اطالعی در دست نیست. ؛برای پرتاب گلوله بوده است

 ،چرخیدمی یتر بود و حول محورکوچک ،تر و از توپبزرگ ،نوعی سالح آتشین که از تفنگزنبورک:  .10

 واقع عرابۀ شلیک آن شتر بود.  و در گرفتقرارمیبر روی شتر 

  متن کامل فرمان تأسیس توپخانه:  .11

 آيیننصرت ۀکارخان اين اختراع و ظفرقرين توپخانۀ انتزاع بیان»

 غالم، کیخسرو خسرو فرمان به انجام فرخنده آغاز خجسته ایّام این در که فرجام فیروزی مهام ازجمله

 ۀتوپخان احداث ،گردید ایّام و لیالی دام گرفتاران امان و امن وسیله و عوام خواص و آرام و اطمینان باعث

 سال این درآنکه  اجمال این تفصیل و مقال این تبیین .است آستانهنصرت قلعۀ ابداع این و ظفرنشانه

 عرابه که چندان نشاید چرا که رسید اقبال بلند شهریار مناظر قدس خاطربه م[1654ق/ه.1064خیرمآل ]

 که آهنین توپ قبضه چند هریک بر و مرتّب ،بود تواند ظفرقرین لشکر حصین حصن آهنین حصار که

 آن از هریک و نصب ،باشد روان آسانی و سهولت به تحویل و نقل شوارع در زمین روی فرمان خاقان چون

 در کارزار اثنای و گیرودار هنگام به حصارآتشین قلعۀ این چون که وصل نمایند یکدیگر بر زنجیرها به را

 حصار این از تیر سریک را خاکسار اعدای فشانآتش همانند اژدر ،کشد دوّار فلک به سر پیکار و رزم معرکۀ

 آتش سنان و تیغ شعلۀ به آهنین این حصن حصانت گرمیپشت به شعار ظفر جنود هم و. دارد دور آتشبار

 این فرمان به پذیرانفرمان چون گزین این اندیشۀ بر بنا. زد توانند فرصتکم مخالفان جمعیّت خرمن در

 جاه اعالم و اقبال الویه توجّه درحین پرداختند، قریننصرت کارخانۀ این انجام به زمین روی فرمایفرمان

 قبل که پیوست نفاذ به جریان قضا فرمان قم، دارالمؤمنین صواب صوب به قزوین دارالسلطنۀ از و جالل

 دارالمؤمنین از شایان مقامی و نمایان مکانی در پیشگاناطاعت مذکور دارالمؤمنین به مسعود موکب ورود از

 انور آفتاب آن چون که برافرازند برین چرخ به آتشین این قلعۀ از اینمونه و حصین حصن این از انموذجی

 کنار در فرمان امتثال راه از پذیرانفرمان و سازند افشانآتش را قلعۀ روان آن ،گردد طالع کشور آن افق از

 ،گذردمی -تحیّه الف مشرفها الف علی -مطهرۀ معصومه روضۀ آشیانۀمالیک آستانۀ جوار از که رودخانه
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 و نمودند بارآتش کامکار اشارۀ شهریار به را کاریاعجوبه کارنامۀ آن و اختیار منیع مقامی و وسیع مکانی

 گشوده، شور ابدقرین دوام دولت دعای به زبان ،دستچابک توپچیان دستیآتش به آهنین هایتوپ

 هفت جهت شش به ظفر و فتح کارنامۀ این گشاییجهان و گیریاقلیم آوازۀ نمودند، و آشکار را النشوریوم

 .(573-572 :1383وحید قزوینی،  ؛ نیز متن مشابهی در539-538 :1380 اصفهانی، )واله« رسید کشور

 ن سال فرخهم در ای» عنوان وزیر توپخانه:انی بهمتن تشکیل سرکاری توپخانه و انتصاب واله اصفه .12

م[ چون وقت آن رسیده بود که کوکب حال کثیراالختالل نگارندۀ این گلزار ارم 1656ق/ه.1066فال ]

الجمله از حضیض وبال روی به اوج کمال گذارد، بنا بر توجه خاطر قدس مناظر به انتظام مهام مثال فی

آن در سوابق شهور و عوام، چنانچه ایمایی به آن شد، بر آیینۀ ضمیر مهر توپخانۀ ظفر انتظام که ابداع 

مقرر فرمودند که سرکار مذکور مانند سایر سرکارات عساکر فیروزی مآثر  ،پذیر شده بودتنویر عکس

سرکاری جدا و دفاتر آن از سایر دفاتر خرج منها بوده به تعیین وزیر و مستوفی و محرران اساس این 

بنا چون قواعد بنیان عدل این نوشیروان عهد و اوان در جهان پایدار باشد، الجرم به موجب حکمم ۀکارخان

مزبور باعث  وزارت سرکارافسر  ،االذعان سرکار توپخانه تشریف امتیاز جداگانه دربردیدهفرمان واجب

 (.563 :1380نی، )واله اصفها« نشین گردیدو با مجلسیان مجالس ارم قرین هم سرافرازی این بندۀ دیرین

سمیعا، ؛ میرزا24-23 :1373 نصیری، :.کن باشیتوپچی منصب مداخل و وظایف بارۀدر آگاهی برای .13

 . 202-0201 :1385و  521-520 :1380رفیعا، میرزا؛ 93و  13-14 :1368

این معانی  دهخدا ۀناملغتالغیر. در  و خاصه: به معنی هرآن چیزی است که فقط به شاه تعلق دارد .14

نزدیکان و مقربان و  ،چاکران پادشاه ،مالزمان پادشاه ،مملوک شاه ،برای آن آمده است: متعلق به شاه

  محارم شاه.

 دارد )دهخدا(. شهرت گرگابی به و پوشند روانپیاده و شاطران که است افزارپای از گُرگاو: نوعیگُرگابی/ .15

 

 منابع
 .1338 بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران، نیا، مسعود رجب ۀترجم، دون ژوان ایرانی ،بیات، اروج بیک

بنیاد تهران، مجد، کوشش غالمرضا طباطبایی، بهالصفویه ةضرو ،بیگ حسن بن حسینیجنابدی، میرزا

 .1378 موقوفات دکتر محمود افشار،

اداره تهران، عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ،  ۀ، ترجمکارری ۀسفرنام ،جملی کارری، جووانی فرانچسکو

 .1348 فرانکلین، و یقکل فرهنگ و هنر آذربایجان شر

های صفی )تاریخ تحوالت ایران در سالتاریخ شاه ،اهللنگار تفرشی، ابوالمفاخر بن فضلحسینی سوانح
 .1388 میراث مکتوب،تهران، نژاد، تصحیح محسن بهرام، ق(1038-1052

 تهران، ، زیرنظر ایرج افشار،صفی صفویتاریخ روزگار شاه ؛السیر ةصخال ،معصوماصفهانی، محمدخواجگی 

 .1368علمی، 

، به کوشش غالمرضا طباطبایی، طهماسب صفویاسماعیل و شاهایران در زمان شاه ،محمودخواندمیر، امیر

 .1370 افشار،محمود موقوفات دکتر تهران، بنیاد 

، اول عباسشاهسفیر اسپانیا در دربار  ؛سفرنامۀ دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا ،گارسیادسیلوا فیگوئروا، دن 

 .1363 نشر نو،تهران، غالمرضا سمیعی، ۀ ترجم
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علمی و تهران، الدین شفا، شعاع ۀ، ترجمقسمت مربوط به ایران؛ پیترو دالواله ۀسفرنام ،دالواله، پیترو

 .1370 فرهنگی،

 .1377تهران، دانشگاه تهران،  ،نامهلغت ،اکبردهخدا، علی

 ،بزرگ اسالمی المعارفةدایر تهران، ،دوم چاپ ،اسالمی بزرگ المعارفةدایر ،«ارجیش» ،ابوالحسن دیانت،

1377 ،469-471. 

تهران، چاپ سوم، ، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، نظام ایاالت در دورۀ صفویه ،رربورن، کالوس میشائیل

 .1383علمی و فرهنگی، 

هنگستان ادب و هنر ایران، فر، 2تهران، جلد، تصحیح عبدالحسین نوایی، التواریخاحسن ،روملو، حسن

1357. 

، محمد مهریار، اصفهان ۀ، ترجمسلیمان صفوی(سفرنامۀ سانسون )وضع کشور ایران در عهد شاه ،سانسون

 .1377گلها، 

 .1372 توس،، تهران، 4-2جلداقبال یغمایی،  ۀ، ترجمسفرنامه ،شاردن، ژان

وزارت تهران،  ،1جلد ،، تصحیح سیدحسن سادات ناصریقانیقصص الخا ،قلیقلی بن داودشاملو، ولی

 .1371 فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 .S. P)پاریس  ۀدانشگاه تهران از نسخ، 4094خطی، میکروفیلم ش ۀالخاقانی، نسخقصص ،ـــــــــــــ

 .267-152های ، برگ(227

 ۀخطی موز دانشگاه تهران از نسخۀ، 4092میکروفیلم ش، نسخۀ خطی، الخاقانیقصصـــــــــــــ، 

 )بخش افتاده و منتشر نشدۀ تصحیح سادات ناصری(. 7656بریتانیا 

تهران، ، تصحیح عبدالحسین نوایی، ق(978ار )تاریخ صفویه از آغاز تا االخب ةتکمل ،بیگشیرازی، عبدی

 .1369 نشر نی،

 .ۀ مجلسکتابخان، 3141کد دستیابیخطی،  ۀ، نسخلطایف االخبار ،خانالزمان رشیدعالمگیری، بدیع

 .1388 آگه،تهران، کاظم فیروزمند،  ۀ، ترجمدیوان و قشون در عصر صفوی ،فلور، ویلم

دانشگاه تهران،  ،2و1جلد ، تصحیح احسان اشراقی،التواریخ ةصخال ،الدینشرف بن احمدقاضیقمی، 

 .1383 تهران،

 .1363 خوارزمی،تهران،  چاپ سوم، کیکاووس جهانداری، ۀ، ترجمسفرنامه ،کمپفر، انگلبرت

دکتر محمدجواد  فقید استاد یادنامۀ ؛مشکور سعی ،«صفوی( )عصر گمنام ایرانگردان» ،عبدالکریم گلشنی،
 .264-259، 1374پایا، تهران،  سعید میرمحمدصادق،سید، گردآورنده مشکور

یا تفصیل عساکر فیروزی مآثر شاه سلطان  1128آمار مالی و نظامی ایران در » ،مستوفی، محمدحسین

 .421-396، 1353، 20، شفرهنگ ایران زمینپژوه، ، به کوشش محمدتقی دانش«حسین صفوی

اهلل وحیدنیا، تهران، ، به کوشش سیفجاللتاریخ عباسی یا روزنامۀ مال ،الدین محمدمنجم یزدی، مالجالل

 .1366 وحید،

چاپ چهارم، ، 2و  1جلد، به اهتمام و تنظیم ایرج افشار، آرای عباسیتاریخ عالم ،بیگمنشی، اسکندر

 .1387امیرکبیر، تهران، 
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اسماعیل مارچینکوفسکی، ، به کوشش و تصحیح محمدالملوک دستور ،رفیع بن حسنمیرزارفیعا، محمد

 .1385 وزارت امور خارجه،تهران، علی کردآبادی،  ۀترجم

، دفتر اسناد و منابع تاریخی ۀمجموع ؛دفتر تاریخایرج افشار،  تصحیح، «دستور الملوک» ،ـــــــــــــ

 .656-476، 1380 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،تهران، اول، گردآوری ایرج افشار، 

 .1368 امیرکبیر،تهران،  چاپ دوم، ، به کوشش محمد دبیرسیاقی،الملوک ةتذکر ،سمیعامیرزا

دانشگاه مشهد، لو، ، تصحیح یوسف رحیمالقاب و مواجب دورۀ سالطین صفویه ،نقیعلینصیری، میرزا 

 .1372 فردوسی،

ق پادشاهی سلطان 1110-1105های دستور شهریاران )سال ،العابدیننصیری، محمدابراهیم بن زین
 .1373 افشار، محمود دکتر موقوفات بنیاد تهران، مقدم،نصیری محمدنادر کوشش به ،صفوی( حسین

دوم )حدیقۀ ششم و هفتم از روضۀ هشتم  عباسشاهصفی و ایران در زمان شاه ،واله اصفهانی، محمدیوسف
 .1380 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،تهران، ، تصحیح محمدرضا نصیری، خلد برین(

 .1372 محمود افشار،بنیاد موقوفات دکتر تهران، ، به کوشش میرهاشم محدث، خلد برین ،ـــــــــــــ

پژوهشگاه تهران، میرمحمدصادق،  سعیدسید تصحیح ،عباسی آرای جهان تاریخ ،محمدطاهر قزوینی، وحید

 .1383 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

رساله  16ای از گنجینۀ بهارستان )مجموعهفرد، ، تصحیح فاطمه اخوان«قندهار ۀنامفتح» ،ـــــــــــــ
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای تهران، ، به کوشش بهروز ایمانی، در ادبیات فارسی(

 .286-265 ،1379اسالمی، 
Andersen, Jurgen und Iversen, Voquard, Orientalische Reisbeschreibungen in den 

Bearbeiting Von Adam Olarius, Schleswig, 1669 [Tubingen, 1980]. 
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