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 چکیده
هنگام تأسیس حکومت صفوی سالح آتشین عاملی مهم و تعیین کننده در به

ها بود. صفویان پس از جنگ چالدران به این موضوع آگاهی کامل یافتند جنگ
ساخت و کاربرد توپ و تفنگ به  خویش توجه خاصیحکومت  ۀو در طول دور

 ۀد پاسخ به این پرسش است که صفویان در زمینداشتند. پژوهش حاضر در صد
 هایی رسیدند؟ در این مقاله تالشساخت و کاربرد سالح آتشین به چه پیشرفت

-حلیلیت ۀخواهد شد تا با استناد به منابع دست اول تاریخی و با رویکرد مطالع
 به این پرسش پاسخ داده شود. توصیفی

 یان.سازی، تفنگ، توپ، صفواسلحه ها:واژهکلید
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 اربرد توپ و تفنگ توسط صفویانکآغاز 
بر اساس برخی مستندات تاریخی استفاده از سالح آتشین، توپ و تفنگ، در نیمۀ دوم 

پیش از تأسیس حکومت صفوی شیخ سدۀ نهم هجری وجود داشته است. برای نمونه 
قفقاز و در جریان  ۀبه هنگام نبردهایش در منطق ق893یدر از شیوخ آن سلسله درسال ح

در  .(104تس، صنی؛ ه43، ص)سیوری استفاده کردگلستان از توپ  ۀقلع ۀمحاصر
 یدر نبردها صفوی، ومتکگذار حبنیان ،(ق930-907) ل اولیزمان شاه اسماع

ره شده ل و مخالفان اشایشاه اسماع یروهایران به کاربرد تفنگ توسط نیا یزکمناطق مر
شورش  یوبکبه منظور سر ،زدیشهر  ۀهنگام محاصر(. به 182ص، یاست ) جناباد

 .(479ر، صیخواندمتوپ و تفنگ استفاده کردند )روهای صفوی از ی، نیرهکمحمد 
هایی که شمخال یا تفنگ عادی به کار در اواخر حکومت شاه اسماعیل اول نیز رسته

 .(57، صدادند )سیوریبردند قسمتی از ارتش صفویه را تشکیل میمی

ج باور رای ها در سرزمین ایران اندک است وها در بارۀ ساخت این سالحگزارشالبته 
ها در دولتمردان صفوی نخستین کسانی هستند که برای ساخت این اسلحهاین است که 

 جا مانده از دورانهای بههای ابتدایی برخی اسلحهگویا در سال امااند. ایران اقدام کرده
یش از نبرد ها و پبه هنگام نبردهای اولیه صفویه با عثمانی رفته است.کار میگذشته به

انداز برنزی چهاردهانه م دیاربکر از یک خمپارهکخان استاجلو حا چالدران، محمد
( ریخته شده بود. ق896-883ونلو)یه در زمان سلطان یعقوب آق قوکرد کاستفاده 
را به سبک  ارمنی آن جوان کیاستفاده کرد که انداز دیگری خمپاره وی از نیهمچن

بود  عثمانیانداز قنداق آن نصف طول خمپارهساخته بود و حسب ظاهر،  یترکان عثمان
شاید بتوان . (366ص ،رانیان در ایزیون یهاسفرنامه) پنج دهانه بوداش دارای و لوله

ان ین اقدام صفوینخست ی رااندازخمپارهچنین ساخت  یخان استاجلو برا تالش محمد
دانست. بر این اساس در این مقاله مجموعه اسنادی را که ن یساخت سالح آتش یبرا

نشانۀ این اقدامات شاهان صفوی است در ساخت و به کاربردن توپ و تفنگ بررسی 
 خواهیم کرد.

 سازیصنعت تفنگ
سازی در عصر صفوی ساخت و استفاده دهند پیش از تفنگشواهد تاریخی که نشان می

ات بر اساس خاطراز تفنگ در سرزمین ایران شناخته بوده است وجود دارند. برای مثال 
 ۀقطدر منرا  فایک صنحِۀ شهر قلعهنگامی که محمد خان استاجلو سیاحان ونیزی، 
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 «جمیعراق ع»به نام محاصره کرده بود ساکنان قلعه از نوعی تفنگ که آن را  رکاربید
 در منبع چنین آمده است: . کردندشناختند استفاده میمی

ا هدر قلعه توپی جز سه چهار تفنگ عراق عجمی وجود نداشت و این تفنگ
 .دندها نصب کرده بوها را به قنداقآن های کوچکی بودند که با تدبیردارای لوله
های آرکبوز و بردشان بسیار زیاد است تفنگ ۀها به اندازاین تفنگ

 (.366ص ،رانیان در ایزیون یهاسفرنامه)

کند و مظور از به محل ساخت این سالح اشاره می« یتفنگ عراق عجم»احتماالً نام 
و همدان  یمهم آن اصفهان، قم، ر یشهرهابوده است ران یا یزکمناطق مرعراق عجم 

 اند.بوده

اربرد ک ۀدر زمان سطنت طوالنی مدت شاه تهماسب صفوی تحولی گسترده در زمین
شمشیر و بر ران عالوه یا ی. در آن زمان سواران شصت هزار نفررخ دادوساخت تفنگ 

ته سازی ایران در زمان شاه تهماسب پیشرف. صنعت تفنگشدندز مجهز یتفنگ ن نیزه به
لحاظ کیفیت طراحی و ساخت در سطح اول جهان از به گواهی برخی سیاحان و بوده 

 نویسد:در سفرنامۀ خود می آن روز بود. وینچنتو دالساندری ونیزی

تر است سپاهیان دیگر کشورها بسی بهتر و آبداده ۀایشان نسبت به اسلح ۀاسلح
هایشان اندکی به طول شش وجب است و وزن گوله ها عموماًهای تفنگلوله

سپاهیان ایران این سالح را با چنان سهولتی به کار  .تکمتر از سه آونس اس
 ،همان) شودبرند که مانع کمان کشیدن و شمشیر آهیختن ایشان نمیمی
 (. 448ص

های نیرو یروزیدر پ یثرؤتفنگ نقش م ،تهماسب با ازبکاندر جریان نبرد شاه 
غرب شمال  یشور؛ در نواحکافزون برنبردهای شرق  .(277)روملو، ص صفوی داشت

در  یان نقش مهمیتفنگچ ق958قفقاز در سال  ۀوب مخالفان منطقکان سریو در جر
همچنین، در نبردهای دفاعی نیز، نیروهای  .(451، صهمو) ها داشتندر قلعهیتسخ

 .(329، صی)واله اصفهان کردنداز تفنگ استفاده می هاصفوی برای محافظت از قلعه

 ییالبا ییاستادان تفنگسازان از توانا ،( نیزق1038-996) در عصر شاه عباس اول
رنامۀ سف)داشته است  یو رونق خاصبوده د تفنگ مورد توجه یبرخوردار بودند و تول
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 عصر شاه عباس یهات تفنگیفیکدر خصوص  یبرادران شرل .(70، صبرادران شرلی
 اند:ن نوشتهیچن نیا اول

نار عمارت کپادشاه در دم و یران ندیا یهاتفنگ بهتر از لوله ۀچ جا لولیدر ه
ند ار هستک نیه مشغول اکدو دست عمله دارد  کیخود در اصفهان نزد یسلطنت

 .(98-97ص ،همانسازند )یر میزه و شمشیمان و نکر ویو دائم تفنگ و ت

از قرار معلوم به رغم استفاده از تفنگ توسط سپاهیان ایران ایجاد دستۀ خاص 
های داران در میان سپاهیان مربوط به زمان شاه عباس اول است. از آنجا که گروهتفنگ

د کردند شاه عباس کوشید در قشون خومختلفی از سواران در ایران از تفنگ استفاده می
دهی کند که در نبردهای هجومی توانمند باشند سامانتفنگچیان آموزش دیده و مجهزی 

و در صورت لزوم به سرعت در دسترس باشند. شاه عباس تفنگچیان را به توصیۀ برادران 
و از ساکنان شهرها و روستاها بودند شرلی ایجاد کرد. تفنگچیان عمدتاً ایرانی األصل 

ها به آن شوند.دمت حاضر فوری به خ ،در صورت نیاز تا گرفتندتمام سال حقوق میو 
آمدند. های خود به اردو میشدند و به اتفاق خانهنگام جنگ، در ایالت خود جمع می

خودشان به طور دسته جمعی به اردو هیچ خانی سرکردۀ ایالت ایشان نبود، اگر 
 .فرستادمیکجا الزم بود  ها را به هرۀ قوا، آنپیوستند و شخص شاه یا فرماندمی
به هنگام فراخوان نویسد که ( در این باره می584تاورنیه )ص .(345له، صترودالوا)پی

وصیف در ت پیترودالواله دانست که چند سرباز باید بدهد.میاز مرکز، هر ایل و طایفه 
 نویسد: های ایشان میتفنگ

های تر است و از تفنگهای معمولی کوتاهای تفنگچیان از لولههای فتیلهتفنگ
فلزی آویزان شده که با  ۀتفنگ یک پای ۀر است. از نوک لولتجدید کوچک

بندی به قنداق بسته شده است. موقعی که بخواهند سواره شلیک کنند این پایه 
دهند و موقعی که بخواهند پیاده یا خوابیده تیراندازی را به روی بازو تکیه می

این  و روی هم رفته دهندکنند و به زمین تکیه میرا از بند بازو، باز می کنند آن
 .(345دهد )پیترودالواله، صپایه کار مهمی صورت می

 چیان بافقی و تبریزی. اصفهانی، خراسانی، مازندرانی )ترکمان،گدر منابع تاریخی از تفن
برده شده  نام( 173استرآبادی، ص عراقی )حسینیو  (797و  795، 654ص، 2ج

 است.
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استفاده  به منظور( ق1052-1038) نان شاه عباس اول، شاه صفییدر عهد جانش
م( 1649-1625)حکومت: لستان پادشاه انگ ،اول چارلزاز  ،استادان فرنگ ۀاز تجرب

در عصر شاه عباس دوم کار (. این 34، صیمقامقائمساز کرد )تفنگ درخواست یک
 ماره و برنار به منظور ساخت سالحهای فرانسوی به نامساز و شمخالو د داشتنیز ادامه 

برخی  هایی ازگزارشهمچنین  .(537سنگین شمخال، استخدام شدند )تاورنیه، ص
 رسیده است. برایدولتمردان صفوی دست های جدید اروپایی موجود است که بهسالح

ر جده تیر پی دمثال تاورنیه برای محمد بیک صدر اعظم شمخالی به ارمغان آورد که ه
س پ ریخت. محمد بیکت به چخماق میروشد و باخودکار پر میو کرد پی شلیک می

ایرادهای محمد برآمد. از جمله آن تکمیل و رفع نقص  ۀدر اندیشاز دریافت این هدیه 
تیر به  جدهداشت تمام باروتی که بایستی در هاحتمال بیک بر این سالح آن بود که 

 (.555)تاورنیه، ص انداز صدمه بزندو به تیر مصرف برسد ناگهان آتش بگیرد

و کرد می سازی ایران در عصر شاه سلیمان نیز همچنان پیشرفتنعت تفنگص
افتن و کطرز ش دست بودند.چیرهتفنگ  یهادر ساخت لوله یساز ایرانتفنگ اناستاد
ا چنان ب کاران ایرانیجز آنکه صنعتان بود یهمانند اروپائدر ایران اسلحه  ۀف لولیتنظ

ه ید. استادکاران صفوی سرتاسر لولکتریندرت م ه بهککردند یآنها را سوراخ م یمهارت
ه اگر کبودند  یها مدعردند. آنکیه میضخامت و مقاومت ته کینواخت و به کیرا 

. رودخوب پیش نمیجه گلوله یلرزاند و در نت یت آن را مباشد آتش بارو کدهان لوله ناز
شتر و اصابتش یشد در عوض بردش بتر ساخته میاسلحه ضخیم ۀب اگر لولین ترتیبد

تند انداخیچ نمیدادند و هرگز پیسالح را در آتش جوش م ۀبود. از طرفی خزان ترمحتمل
ن است کام الزم است و ضربت باروت ممکفاقد استح یچیوالس پکه کبودند  یو مدع

در عوض در ساخت فنر و سرهم کردن سالح . نیستنان یرا خارج سازد لذا قابل اطم آن
ردند با مصنوعات کیه میخود تعب هایه در اسلحهک ییفنرها. چندان ماهر نبودند

 هرگز اصول تعادل و توازنبسیار متفاوت بود و در سوار کردن اجزاء اسلحه ان یاروپائ
ند و ساختتر میتر و سبک، مثالً قنداق تفنگ را کوچکردندکیت نمیرعادرستی بهرا 

رسد نیاز . به نظر می(342-341ص، 4کرد )شاردن، ج این کارآمدی اسلحه را کم می
ها در ساخت تفنگ در اواخر دورۀ صفوی بسیار شد به طوری ایرانیان به کمک خارجی

 یلوئ از یانامه درالدوله خان اعتماد یقلعصر شاه سلطان حسین صفوی شاهکه در 
 .(73، صیمقام)قائمکند می« استاد تفنگ ساز»چهاردم درخواست فرستادن 
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 یسازصنعت توپ
به اهمیت استفاده از توپ به شاهان صفوی ( ق920پس از جنگ چالدران )رجب 

بردند. نخستین شاه صفوی که موفق شد به شکل منظم وگسترده از توپ نبرد پی هنگام
، در جنگ که خان ازبداللّیبه هنگام نبرد با عب استفاده کند شاه تهماسب اول بود. وی،

 کیب یخیاستاد ش توپخانه با هیرد و فرماندکده ( از توپخانه استفاق935جام )محرم 
هایی که در این نبرد استفاده شد از نوع توپ سبک بود که با بود. توپ یباش یتوپچ

سلطان  یشکرکان لشیدر جر ق940در سال  .(54، ص1مان، جک)تر ندشدارابه حمل می
، ۀ وانعقل ۀمحاصران یدر جر یران با ویسپاه ا ییارویجان و رویبه آذربا یمان عثمانیسل

زمان . هم(329)روملو، صاستفاده کردند ر قلعه یتسخ یها از توپ و تفنگ براقزلباش
 های مربوط به ساخت توپ نیز در ایران پیشرفت کردند. با استفاده از توپ فناوری

 کوبفناوری توپ قلعه
 آن دورهو در شد کوب از زمان شاه تهماسب اول آغاز راهبرد استفاده از توپ قلعه

، ینابادج ینیافتند )حسیها دست ساخت این گونه توپ یبه فناور یسازان صفوتوپ
ها که اندازۀ آنها از این توپرو برای حمل های ارابهبه دلیل نبود راهالبته  .(422ص
برد در نساختند. ها را در محل جنگ میتر بود، معموالً این توپهای سبک بزرگتوپ

ه قلع بیشتر برج و باروی انیتوپچ ق959تح قلعه ارجیش در سال برای فتهماسب اول 
 ،1مان،جک)ترسپس قلعه تصرف شد و کردند ویران کوب های قلعهبا استفاده از توپرا 
ملو، ساخت )رو یگ توپچیش بین نبرد را درویتوپ بزرگ مورد استفاده در ا .(77ص
ان وب مخالفکقفقاز و سر یکمنطقه ش یهار قلعهیان تسخیدر جر نیهمچن .(475ص

 .(451-450)روملو، ص داشت یثرؤنقش م به کار بردن این نوع توپ ق958در سال 

ها و یسطان محمد خدابنده و به هنگام نبرد با عثمان یوتاه مدت پادشاهک ۀدر دور
 ۀلیکه به وس دشاستفاده « گوشلهک»نام  به یران از توپیز توسط سپاه ایتبر ۀقلع ۀمحاصر

 رفتندتوپ را به غنیمت گدر ادامۀ نبرد این ها عثمانینابود شد. ریز تب ۀبرج قلع آن نصف
توپ سازان  (. برای جبران این زیان،739، صیواله اصفهان ؛319، ص1مان، جکتر)

ین مور امأ یباش یتوپچ کیبرخوردار ب ایران درصدد ساخت توپ جدیدی بر آمدند و
گی ای سنبا گلوله توپ بزرگ که قادر بود کیدر مدت چهل تا پنجاه روز  شد وکار 

؛ واله 319، ص1مان، جک)تر ساخت ،ست و پنج من سنگ شلیک کندیبه وزن ب
 (.740، صیاصفهان
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فتح و  به منظورهای صفویان با عثمانی شاه عباس اول به دلیل جنگ ۀدور
 هها، دوران اوج ساخت و بگیری نواحی آذربایجان و قفقاز از دست عثمانیبازپس

بر اساس شواهد موجود استخراج فلزات الزم برای کارگیری توپ قلعه کوب است. 
یش از همه از مس بریزی، مس و سرب، در این دوره شکوفاتر شد. در این دوران توپ
استخراج ن یدر باختران و قزو، نیز آمدیدست مهمازندران ب یهاوهکدر  یسار معادن

)تاورنیه،  آوردنداز معادن کرمان میرا سرب و ( 94، ص4مس رایج بود )شاردن، ج
 .(364ص

 یگ توپچیبرخوردار ب ،عصر شاه عباس اول در از جمله توپچیان معروف و توانا
در زمان سلطان محمد خدابنده مهارت خود را در ساخت وی  که آمدچنان بود. یباش

بزرگ  یهادر ساخت توپ ی. برخوردار بیگ نقش مهمه بودکوب نشان دادتوپ قلعه
در نبرد  .(645، ص2مان، جک)تر جان و قفقاز داشتیآذربا ۀمنطق یهافتح قلعه یبرا

بزرگ  یهاختن توپیشروع به ر یباش یتوپچ کیب برخودار نیز ر گنجهیبرای تسخ
ز یه نیاروم ۀ دم دمقلع ۀدر زمان محاصر .(714 و710، ص2جهمو، ) وب کردکقلعه

 (.797، ص2و بالمیز بسازد )همو، ج توپ بزرگارگران توپخانه، کوی مأمور شد با 
ش یمس برا ( برای این کار هفت هزار من402بر اساس گزارش منجم یزدی )ص

 ییهاه گلولهکدر عرض چهل روز، سه توپ بزرگ و یک بالمیز ریخت و او  فرستادند
 ردند.کیم کیشل ی، و بیست وهشت منسه، چهل

ه ک یهنگام .ردندکفا یا یز نقش مهمیروان نیا ۀدر فتح قلع کوبهای قلعهتوپ
وپ ختن تیسرانجام شاه عباس دستور ر د،یشکدر آن قلعه سه ماه طول  یمقاومت عثمان

 ینیآن تسلیم شدند )حس ۀآن وسیله ساخته شد، اهل قلعه با مشاهد بزرگ داد و چون
او و ه شدند بیگ ساخت برخوداردست ها نیز به.این توپ(775-772ص، یجناباد

 )منجم یزدی، ۀ توپ فتح، چهل من وزن داشتنهاد. گلول« نصرت»و « فتح»نامشان را 
، وی از شاه یل خان گرجیستندنک، توسط یشماخ ۀقلع ۀدر زمان محاصر .(257ص

خ در پاسرد. کدرخواست  یو سرب و باروت و چند نفر توپچ یزیراق توپری عباس
فرستادند  از بود به یاریشیآنچه مورد ن ارگر وکرا به همراه چند نفر  یتوپچ کیابوتراب ب

و  ن نبرد برای سرکوبی فرهادخان در الرجاندر جریاو نیز ( 681، ص2مان، جک)تر
ا، دو هاصره شروع به ساخت توپ کردند. آن، توپ سازان به هنگام محۀ لندرگرفتن قلع
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-154)منجم یزدی، ص سنگی ساختند یمن یچهل و س ۀگلول توپ با قابلیت پرتاب
155). 

 توپ زنبورک
 ینی)حس ساخته شد کا زنبوریدر عصر شاه عباس اول یک نوع توپ با نام زنبوره 

 )شاملو، رفتکار مینیز به در زمان شاه عباس دومکه  (775-772ص، یجناباد
ابع کنند، اما منات این سالح مطلبی بیان نمیمنابع عصر صفوی از مشخص. (335ص

سیله در این و شد.اند که بر پشت شتر حمل میکوچک دانستهمتأخرتر آن را نوعی توپ 
ای در ثر و پرکاربرد در ارتش ایران تبدیل و دستهؤم ۀنادرشاه افشار به یک وسیل ۀدور
 .(97-93و 74 ص ،1، جخانه با نام زنبورکخانه تشکیل شد )مرویتوپ

 برادران شرلی
به ایران آمدند و از کمک  بنا بر قول مشهور این دو برادر در عهد شاه عباس اول

ود از هدف خ یشرل یآنتونهای جنگی استفاده شد. مستشاری ایشان برای ساخت توپ
رادران ب ۀسفرنام) مسافرت به ایران را یاری رساندن شاه ایران در فن جنگ گفته است

چقدر سازی صفوی ( اما اینکه برادران شرلی در پیشرفت صنعت توپ72، صیشرل
ار کتر به زیرا ایرانیان پیش ،آیداز منابع عصر صفوی برنمیچیزی اند مؤثر بوده

پیش  این این ادعا که ایرانیان بر بنا اند،اند و با آن آشنایی داشتهسازی مشغول بودهتوپ
تند اساس و غیر مسبی از ورود رابرت و آنتونی شرلی از توپخانه خبری نداشتند کامالً

 نیز ساخت و اصالحرافیان نزدیک سر آنتونی شرلی اط .(51-50صعا، یرزا سمی)م است
. داننداو در قلمرو شاه عباس مرتبط نمی ۀماه شش اقامترا در ایران با  سالح آتشین

ه غنیمت ها بایرانیان تعدادی توپ نیز از عثمانی که گویدمیمترجم سر آنتونی،  1آنجلو،
گنایی نداشتند. این استادان ساز به هیچ وجه تنگرفته بودند و از لحاظ استادان توپ

یس خدمۀ رئپیوسته بودند.  علیه ترکان عثمانی شورش کرده و به قشون شاه عباس اول
یکی  3،پیاده نظام ایران وزنی نداشته اما مینوارینگمعتقد است  2پینکُن، ،سر آنتون

 شایسته وکاربردن توپ و تفنگ همعتقد بوده ایرانیان در ب ،دیگر از همراهان سر آنتونی
 کمکاز احتماالً می توان گفت که صفویان  .از این رو(51عا، صیرزا سمیاستادند )م

                                              
1. Angelo 

2. Pincon 

3. Mainwaring 
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یزان م ،اند اماارتقای صنعت توپ سازی و آموزش توپچیان بهره برده به منظورها شرلی
 این کمک مشخص نیست. 

 بعد از شاه عباس اول سازیصنعت توپ
سازی و ظهور از صنعت توپ باس اولتهماسب و ع عصر شاهدر  هگستردهای حمایت
کوب در دوران های قلعهخصوص در ساخت توپبه ر و توانا در این زمینههانسلی م

سازان توپو ادامه داشت خصوص شاه صفی و شاه عباس دوم همچنان به ،جانشینان وی
 کدر زمان تدار کردند. شاه صفیی سنگین تأمین میهانیازهای جنگی قشون را به توپ

باشی دستور داد به مشهد رفته چند قبضه توپ خان توپچی حمله به هند به مراد یبرا
پنج قبضه توپ بالمیز که هریک به وزن کوتاهی در مدت  اد خانقلعه کوب بسازد. مر
، توپ امامکرد و هر کدام را نامی نهاد: انداختند تهیه ز گلوله مییده و دوازده من تبر

؛ حسینی 258)شاملو، ص ایلدریمو توپ  بیان وپ ببرت، توپ اژدها ،توپ اصالن
شاه صفی همچنین در این  .(252برد، صاسترآبادی از توپی به نام حیرت نیز نام می

، یمقام) قائم کندمییک نفر توپچی تقاضای  ،پادشاه انگلستان ،شارل اولزمان از 
این باره الزم  (. احتماالً پادشاه صفوی اطالع از تجربیات اروپاییان را در34ص
 دانسته است. می

زنبورک فعال  ساخت توپدر زمان شاه عباس دوم همچنان استادکاران صفوی در 
گچی آقاسی ( سلطان تفنق1058وستان بر سر قندهار قلندر )بودند. به هنگام نبرد با هند
أمور به مهمراه دوازده هزار تفنگچی و توپچی باشی توپخانه  و مراد خان توپچی باشی

بضه پانصد قعالوه بر این . شدندقندهار  ۀتخریب قلع به منظورپنج عدد توپ اخت س
بادالیج )بادِلیج: نوعی توپ بزرگ( و زنبورک با چندین هزار عدد گلوله و آالت و 

. در این دوران نیز توپچیان فرنگی در سپاه (335ص )شاملو، ز تدارک دیدندیاسباب ن
های مرادخان توپچی باشی، توپ ،شهر بست ۀدر جریان محاصرصفوی حاضر هستند. 
(. تاورنیه 343ه محمد بیگ و توپچیان فرنگی سپرد )شاملو، صببربیان و اژدها را ب

به اصفهان  فرانسوی عباس دوم شخصی به نام الشاپل دوهاندهد در زمان گزارش می
مکانیک و جر عالم به علم و دارد شناسی و شیمی مهارت در علم معدن آمد و مدعی شد

البته از قرار معلوم کاری پیش نبرد )تاورنیه، است. توانا و در ساخت توپ است اثقال 
 (.543-542ص
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دان شاه عباس دوم خانۀ توپخانه و توپچیان ضعیف شدند. در زمان دستاین، با وجود 
که به امر ساخت و استفاده از توپ اشتغال داشتند و فوج توپخانه که  را یباش یتوپچ
 ه عباس اول آن را به سپاه افزوده بود در اختیار ایشان بود، به امر شاه قتل عام کردندشا

مان یدر زمان شاه سل(. 209، ص7شد )شاردن، ج مصادره و ضبط آنهاو اموال  یو دارائ
 و( 143ص ،و رو به زوال رفت )سانسون ضعیف شدایران به شدت  ۀتوپخان ،یصفو

سیاحان  ۀرد آن رکود شدیدی بر آن حاکم شد. به گفتاز لحاظ ساخت جنگ افزار و کارب
ی پایتخت همه هاتوپ ،به جز چند توپ در قالع ،(585)ص اروپایی همچون تاورنیه

 ده بودند.قنداق روی خاک افتابی

ز ا شاه سلطان حسینسازی گفته شد، در عهد تر در بارۀ تفنگهمان طور که پیش
 هاتالش(. این 76و  73مقامی، صها در این باره کمک خواسته شد )قائمفرانسوی

 قرارآن بر عهده اروپائیان  ۀادارشود و تا حدودی بازسازی  ایران ۀتوپخانموجب شد 
 1ولومبفیلیپ کگرفت. دو تن از مشهورترین متصدیان فرانسوی توپخانه در این زمان 

با رده بود و در جنگ که خدمت یدر ارتش روس یمدتولومب ک. نام دارند 2و ژاکوب
هارت، ک)ل جانشین وی شدوب کو ژاشد شته ک( ق1134آباد )ها در گلونافغان
 .(492و  179، 156،164ص

 ۀ ساخت توپویش
. ندخان و سرپر بودیآنها ب یهاو لوله ندشدیخته میاز مفرغ ر یروزگار صفو یهاتوپ

را از سر لوله در درون آن  یا سنگی یفلز ۀخته، گلولیدر ته توپ ر یاباروت را از روزنه
ردند. پس از آماده شدن، باروت کیخود استوار م یرا در جا ه آنبسم با کردند ومیرها 

ه بو رون آمده یتوپ ب ۀزدند و گلوله با فشار گاز باروت از دهانیآتش م یالهیرا با فت
 یافکو ش کسگره و محور و میتوپ دستگ یهالوله یشد. در رویهدف پرتاب م یسو
باروت  یمکو  یشیپرتاب گلوله به ب یکیو نزد یساخته شده بود و دور یرونشانه یبرا

 کردندمی اتاقان و دو چرخ استواری یتوپ را بر رو یهاداشت. لوله یو فشار آن بستگ
و این کار معمواًل بسیار دشوار  ردندکیها آنها را جابجا مییمایها و راهپو در جنگ
 .(202-201اء، صک)ذ بوده است
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ط ای مربوریزی در این دوران اندک است. برای نمونه نسخهمنابع در بارۀ روش توپ
 2085به روش ساختن توپ در عصر صفوی در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 

« راققورچی مز»ی سمتموجود است که نویسندۀ آن سلیمان نامی است که در سپاه صفو
هایی از ابتدای کتاب افتاده است اما در ادامه مراحل ساختن بخشسفانه أمت داشته است.

 توپ در آن چنین گزارش شده است:

وره از کچ و آجر؛ ساختن میل میان تنوره از آهن؛ ساخت کروش تنوره ساختن 
ود ن آلتی بسندا) ها، ساخت قالب سندانهای آهنین جهت پائین تنورهسه پایه

شد، جهت آنکه بر میل میان نصب نمایند.(؛ یکه از مصالح توپ ساخته م
ساخت ناودان جهت ریختن مصالح توپ به تنوره؛ کندن چاه جهت تنوره و 
ریختن توپ؛ قراردادن میل در میان تنوره؛ ساختن کوره؛ مصالح و اجناس به 

لع و هشت جزء زء قیکصد جزء مس و ده ج ازیمصالح مورد ن) زان مشخصیم
ت آن؛ گذاشتن ناودان؛ گداختن و ریختن یفیکمقدار و ، کوره برنج بود(؛ هیمۀ

رون آوردن توپ از یب یمصالح به تنوره؛ ساخت کوره جهت احتیاط؛ چگونگ
 .چاه و بیرون آوردن میل میانی از درون آن

  یسازاسلحه ۀارخانک :خانهجبه
 یهاارگاهک ها بوده وافزارساخت جنگخانه )زاردخانه( محل ا اسلحهیخانه جبه

 کیار استاد فن و کشیر نظر پیز هاگاهارکاز  کیهر است.بوده در آنجا  یسازاسلحه
 یرپردازاکنفر مأمور دربار و  کیارخانه، کارگر کن یتریمیس صنف به عنوان قدیرئ
 وارگران ک یشده است. مشرف، ضمن انجام حسابداریه مشرف نام داشته، اداره مک

 داده استیل میصنعت مربوط را بر حسب محاسبات تحو ۀیمصنوعات، مواد اول
از مقامات او بوده و  «یباش یچجبه» ۀخانه بر عهداست جبهیر .(102، ص 7)شاردن، ج

ها از جمله توپخانه نظارت داشته است و بر تمام سالح آمده استبه حساب میمشهور 
 کند: را این طور توصیف می ( این مقاله29)ص میرزا سمیعا .(407دالواله، ص تروی)پ

ر یخانه زهجب ل عملۀک ن درگاه پادشاه ویاز جملة اعاظم مقربان و معتبر یو
بود.  یارگران با نظر وکاز  کیق خدمت هریدست، و مواجب و تصد

ر قالع و یلوازم و اجناس قورخانه و آنچه در جباخانه، و سا یبرا یجبادارباش
 یات از ویام والکن، و حییدار تعلیموجود بود تحو یشاه ۀات و قورخانیوال

 گرفتند. یدستور م
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( تجهیز فوج توپخانه و تفنگچی را در هنگام جنگ از وظایف 166نیز اصفهانی )ص
یعا، خانۀ ایروان )میرزا سمهای عصر صفوی به جبهخانه. از جبهدار باشی گفته استجبه

توان اشاره کرد. شاردن در ( می265، ص7همانجا( و قلعۀ طبرک اصفهان )شاردن، ج
متصل ن اصفها شهر یبخش شمال یباروها به کطبر ۀقلعتوصیف طبرک آورده است که 

 کیات، حیدان تسلیم کیخانه،  صد و هفتاد بابیس حدودقلعه مشتمل بر بوده است. 
رگ بز یافکحات به قدر یدان تسلیر بوده است. میمنزل وز کی، حمام و باب مسجد

به ها یرتغالز پین و هایان از عثمانیه صفوک یعال ۀشتر از چهل آتشبار توپخانیب بوده و
 که نویسدمپفر نیز میک همانجا()شاردن،  مت گرفته بودند در آنجا مستقر بوده استیغن

 .(90)ص شده استیم ینگاهدار کطبر ۀخاص توپخانه در قلع یل جنگیاسباب و وسا
ری ه محل نگهداکبرد ینام م یشاه ۀنیطبرک با عنوان گنج ۀعاز قل یشاردن از قسمت

 و یمیقد یهار، تفنگیشمش همچون، ییگوناگون و ارزشمند و گرانبها یهاسالح
 انییااروپآنهایی بودند که  هااز این سالح یادیتوپخانه بوده است. شمار ز یآتشبارها

 (.269-268، ص 7داده بودند )شاردن،جه یهد یبه پادشاهان صفو

 هایها و پرتغالیتوپ و تفنگ از عثمانگرفتن مت یغن
های تقویت قشون و نیز آشنایی با دانش و فناوری گرفتن غنایم در نبردها یکی از راه

ن به دست یآتش یاز جنگ افزارها یادیم زیها غنایعثمانبا  نظامی بود. به هنگام نبرد
زرگ صد عدد توپ بکی یباش یتوپچ کیمورد برخودار ب کیشاه عباس اول افتاد. در 

قارص،  ۀن، در زمان فتح قلعیافزون بر ا .(705، ص2رد ) ترکمان، جکضبط  کوچکو 
نتقل روان میا ۀلعآمد و به قبه غنیمت در راق قلعه همچون توپ، تفنگ، سرب و باروتی

و پنج هزار تفنگ غنیمت  توپ دهشت عد . در نبردی دیگر(743، ص2همو، ج) شد
شاه عباس به هنگام نویسد که ( می85. بیانی )ص(249گرفته شد )منجم یزدی، ص

نیز چهارصد عراده اسارت گرفت ها، توپچیان و مهندسان فراوان به جنگ با عثمانی
در  ،آمده غنائم به دستگوید که دالواله میان فرستاد. توپ به غنیمت گرفت و به اصفه

 (.410)ص شدندهای بعدی استفاده میدر جنگ ،ساخت داخل یهانار سالحک

آمد، شاه عباس اول در دست میها بههای با عثمانیعالوه بر غنایمی که از جنگ
ه در نبرد کاست آورده  ترو دالوالهیپدست آورد. ها نیز غنائم بسیاری بهجنگ با پرتغالی

ه کتند مت گرفیبه غن رنگ سبز یان صد و ده آتشبار توپ چدنی، صفوهایبا پرتغال
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ات منتقل یاالت و والیبود و آنها را به تمام ا ییصحرا کوچک یهابیشترشان توپ
 نویسد:ها می( در بارۀ غنایم جنگ با پرتغالی982، ص2. ترکمان )جردندک

 الن بود کهک)توپ( خرد و  یجهایو بادل توپ بزرگم چند عدد یغنا ۀاز جمل
 خان جدا نمودند.  یوردهجهت اللّ

توپ و وسایل فرنگی  ،نوعی از سالح جنگی(غِراره ) در جریان تسخیر بحرین نیز
به نظر  .(215م یزدی، صوردی خان فرستادند )منجهمت گرفته شد و برای اللّیغن
هایی بودند که استادکاران صفوی توانایی سالحها از جملۀ رسد برخی از این توپمی

کند های آهنی اشاره می( به توپ332مثالً منجم یزدی )ص ؛اندساخت آنها را نداشته
اه در عصر شتوانستند آنها را بسازند. دست آمد و ایرانیان نمیکه در جنگ بحرین به

ران و انگلستان یتحد ام یها توسط قوایه پس از رانده شدن پرتغالک ییهاتوپ ،مانیسل
نت بخش یمانده بود ز ینگون( و الر بر جاک) نگکهرمز،  ی( در شهرهام1622)

در آن ار رفتند. کها به در قلعه یمقاصد دفاع یز برایناندکی از آنها  تعدادقصرها شدند. 
ۀ هرمز در قلع تعدادن یعباس و به همبندر کینزد یهاها در قلعهن توپیده تا از ازمان 

 .(90مپفر، صک) موجود بود

  ییاروپا یهاران و هیئتیسف یایهدا
ران یسف یایهدا فرنگ، ینظام یهاشرفتیان از پیصفو یآگاه هایراهگر از ید یکی
 ییایا با شاه عباس اول، وی هدایر اسپانیدار سفید بود. به هنگام ییپاارو یشورهاک

ها و ادوات سوهان یمقدارز یو ن مرصع یو آلت جنگ یالهیفت یهاتفنگ نهمچو
. (310-309صدالواله،  تروی)پ کردبه دربار ایران تقدیم  یو نجار یارکگوناگون آهن

ه شش عراده کران وارد شد یا کهیئتی آلمانی از راه شمال به خا ،یشاه صف ۀدر دور
نبود راه در ایران موجب شد نتوانند همۀ  به شاه همراه داشت. اما یشکشیپ یتوپ برا

 (.139-137ها را به پایتخت بیاورند )الئاریوس، صتوپ

 گیرینتیجه
صفویان زمانی به قدرت رسیدند که سالح آتشین به عنوان یکی از ابزارهای مهم برتری 

ها رفت و رقیب آنها عثمانی به صورت گسترده از این گونه سالحها به شمار میدر جنگ
ح آتشین سال ۀنقش مهم و تعیین کنند زا. صفویان پس از جنگ چالدران کرداستفاده می

. استفاده از این تجربه در زمان شاه تهماسب شدند آگاهکامالً در تعیین سرنوشت جنگ 
اول شکل عملی به خود گرفت و خیلی زود استادکارانی پرورش یافتند که در ساخت 
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داشتند. این روند در زمان شاه عباس اول به اوج خود  بسیاریتوپ و تفنگ مهارت 
به  ،سازان ایرانی تمام تجربه و دانش خود را به منظور ساخت توپرسید و نسل توپ
گیری پسد. این نوع سالح نقش مهمی در بازکوب آن به کار گرفتنخصوص نوع قلعه

گنجایش برای ظرفیت و  همچنینها داشت. های اشغال شده از دست عثمانیسرزمین
 ،تهای باکیفیت وجود داشتفنگچیان با وجود نیروهای توانا و نیز اسلحه ۀایجاد دست

یا  تفنگچیان را ایجاد ۀبا کمک برادان شرلی دستاحتماالًاین شاه عباس اول  بر بنا
کرد. ظرفیتی که در ساخت جنگ افزار در زمان شاه عباس اول شکوفا شد در تقویت 

افزار قشون داشت اس دوم همچنان نقش مهمی در تأمین جنگدوران شاه صفی و عب
ساخت و استفاده از توپ نیازمند در شاهان صفوی و شد توپچیان تضعیف  ۀاما دست

این روند تا پایان حکومت صفوی ادامه داشت به طوری که در زمان  اروپاییان شدند.
کامل در  به طور حکومت شاه سلطان حسین صفوی به کار گرفتن توپخانۀ سپاه ایران

  اختیار اروپاییان قرار گرفت.
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