
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 2022سپتمبر،   25  یکشنبه      پوهاند عبدالحی حبیبی                                               
 

 دورۀ احمدشاهى در  صنعت توپ سازى

 
 

 

 

در كندهار باز گذاشت،    ـه  ١١٦0هنگامیكه اعلیحضرت احمدشاه بابا اساس سلطنت افغانى را در سنۀ  

افغانستان محتاج تشكیالت وسیعى بود، كه باید در امور ملكى و لشكرى گرفته میشد، و از آنجمله  

جلوس احمدشاهى مملكت ما  تشكیل یك اردوى دولتى بود كه مجهز به سالح آن عصر باشد. پیش از  

دورهاى تسلط در شاهنشاهى بزرگ آنوقت یعنى تیموریان هند و صفویان فارس را گذرانیده بود، و  

و استعمال توپ و تفنگ را عین    داشت البد مواریثى از تشكیالت نظامى و ملكى و تجهیزات لشكرى  

 ( در افغانستان مى بینیم. ـه  ٩00از عصر بابر )حدود  

زموده كار و یكى از جنراالن نظامى عصر بود، براى عساكر  آ احمدشاه بابا چون پیش از سلطنت شخص  

توپهاى  نجمله در اوراق تاریخ، بوجود برخى از  آ شاهانه توپ و اسلحه ناریه را نیز تهیه دیده بود، كه از  
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 مشهور عصر احمدشاهى بر میخوریم. 

جنوبى روى داده    هند   ۀگویند در پیكار معروف پانى پت كه یك لك لشكریان افغانى را با ده لك مرات

بود، ابراهیم خان قوماندان توپخانه مراته، توپهاى قلعه كوب بزرگ، و دو صد توپ صحرایى داشت،  

  . (١)ولى قواى احمدشاه فقط داراى سى توپ بودند 

 توپ زمزمه: 

وپ مشهوریست كه لشكریان اعلیحضرت احمدشاه بابا آنرا در جنگ و فتح پانى پت استعمال كرده  ت

در الهور بامر وزیر شاه ولیخان ذریعه شاه نظیر توپ ساز    ١٧50ـ  ه  ١١٦٤بود. این توپ در سنۀ  

ن انتقال بافغانستان در  ریخته شده بود. و یك توپ دیگر هم نظیر آن بود، كه بعد از فتح پانى پت حی

 رود چناب غرق شد. 

  ٩و نیم انچ و قطر دهان آن   ٤فت و  ١٤توپ زمزمه از مس و رویى مخلوط  ساخته شده و طول آن  

 و نیم انچ است. 

  ١٧٦2ماند كه در سال    توپ زمزمه بعد از فتح پانى پت در الهور بدست خواجه عبید حكمدار افغان 

ـ  در شاه برج قلعه الهور بود، در همین سال سردار چرت سنگه  ١٧٦٤افتاد و تا    ـ بدست هرى سنگه

بوده، زمزمه را به گوجرانواله برد، و از انجا بدست سردار احمد خان    ـكه از اسالف رنجیت سنگه 

 درآمد.  ـراجپوت به احمد نگر پنجاب آورده شد و بتصرف گوجرسنگه

سال   شد،  ١٧٧2در  برده  بطرف رسولنگر  احمد خان  بدست  بسال    باز  آنرا    ـ جهنداسنگه  ١٧٧2و 

افتاد و در جنگهاى دسگه،    ـ م حسین فتح امرتسر بدست رنجیت سنگه  ١٨02بامرتسر آورد، تا در  

قصور، سجانپور، وزیر آباد، ملتان ازین توپ كار میگرفت، در محاصرۀ ملتان باین توپ خسارتى  

م انگلستان آنرا در بین پوهنتون    ١٨٧0وارد آمد و بدروازۀ دهلى شهر الهور رسانیده شد تا كه در سال  

 و موزیم الهور بر صفه یى نصب كردند و تاكنون همانجاست، بر دهان توپ منقوش است : 

 بامر در دوران شاه ولیخان وزیر 

 ساخت توپ زمزمه نام قلعه گیر 

 )عمل شاه نظیر(  

 بر پشت توپ نوشته اند : 

 ـــــریدون فرفـــدر زمان شه 

 داور داد بخش عدل شـــــعار

 ــمدشاهدر دوران عصر احــ
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 و تخت گیر و جم مقدارخسر

 وزراءشد بدستور اشرف الــ

 ـپهر مدارامر از سدۀ ســـــــ

 ـمام تمام كه بر زد باهتـــــــ

 توپ شعبان شكوه كـوه وقار

 ریر ـــسـپهر خانه زاد شه س

 ــثر كار شه ولیخان وزیر اك

 ـهم سترگ بهر تقدیم آن مــ

 ـضار كرد استاد چند را احـ

 ــته شد تا بسعى تمام رخـــ

 ــزمه نام توپ نادر كار زمـ

 تم سال تاریخش از خرد جس 

 كرد با وحشت آنچنان اظهار

 لیم كه اگر نقد جان كـنى تس

 ــكرارنهان بتو كـنم تـراز پ

 ـفتا توپ بعد تسلـیم او بگـــ

 (2)ـكر اژدهاى آتشــــبار""پیــــ

از توپهاى دیگر آن عصر دو اطالع در دست است. در كتب خانه فاضل سخندان ښاغلى گویا اعتمادى  

ست و نویسندۀ  ُجنگى نهایت گرانبها موجود است. كه مملو از اطالعات بسیار مغتنم و نادر تاریخى ا

شاهى و    لهروى بود، كه غالباً در عصر  احمد آن متخلص به )هراتى( نواسۀ عبدهللا ابن ابو سعید ا

رجال دیوان انشاى شهنشاهى محشور بوده. مطالب تاریخى این مجموعۀ گرانبها در    تیمورشاهى با

نى و روادارى این  كمال مهربا   علیحده ایست، ولى درینجا باجازت دانشمند موصوف كه با  ۀخور مقال

مجموعۀ نفیس را بدسترس نویسنده گذاشته اند، تاریخ ساختن دو توپ دیگر را مینویسیم : در سنۀ  

نجا بوسیلۀ صنعت  آكه شهزاده تیمور در هرات حكمرانى داشت، بامر وى توپى را در      ـ ه  ١١٨5

بن میرزا عبدهللا    گران آن شهر ریخته بودند. تاریخ ساختن آنرا میرزا هادى خان متخلص به عشرت 

متخلص به سرور )به دو ضمه( كه از منشیان و شعراى دربار بوده، چنین گفت : وله دام عزه در  

 تاریخ توپ كه بحسب فرمایش تیمورشاه در هرات ریخته شده. 
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 كه شاهى از وى  (٣)تیمور شهر

 زر چو نقش شـــاهى ـشد سكه ب

 ـــگر او عجب نباشــــداز لنــــ

 اگر كه پشت شـــاهى خم گردد 

 ـــید بچرخ از توهم خـــورشـــ

 لرزنده چو بید و چهره كاهى

 ـند ریزد رمود كه توپ چـــفـ

 ـواهىـتاد زبهر كینه خـاســــ

 ــند بخصم عاید توپى كه كـــ

 ــیاهى از آتش و دو درو ســ

 ــمر به جهد بستند خدام كــــ

 اهى مدت بیست روز  م در 

 ـرفت زیب اتمام تا آنـــكه گ

 ــــنا بت ا لهى ون رعاز عـ

 ــتن آن ـــوار گشتاریخ ســـ

 و كماهى رد بج ـعشرت زخ

 ـوازش تم ز تلـطف و نـجس

 واهى بر ما بعذر خ شد رهـ

 تا كه زغیب شد اشارت گف

 (٤) "سـوزندۀ خصم پادشاهى" 

( كه در اصل هم بخط سرخ نوشته شده بر مى آید، و از مضمون  ـه  ١١٨5از مصرع اخیر سنه ) 

اما توپ دیگر بامر همین    . قطعه معلوم است كه درین اوقات توپهاى متعدد را در هرات ساخته بودند 

ن )یكى از توپ سازان( ساخته  (  در الهور توجه دستور او و كار حسن خاـ ه  ١١٧0شهزاده، در سنۀ ) 

 شده بود، كه همان شاعر و منشى تاریخ ساختن آنرا چنین منظوم داشت : 

 ـكه از بیمش ــاه تیمور آنـمایون شزنواب هـ

 ـداور او گردن اعــك و كشر بملــیرد سنگ

 اید وته بود شدل او ك ـتم از عز بس دست س
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 ما دش دست از یغـه ر بعـبـزۀ دلــمر غــد گـكش

 بع همایونش، بكین خواهى در رود ط چو از جا 

 ـین را بیك ایما ین ابروان چــــچـ  ـم زهزند بر 

 یكند خالى الب مـدست و شیشه ق اغر ز رود سـ

 ــهبا ـد نشاء از صـــــزگریسابش میـتبیم اح ز

 رش ـیـ دبـظم آصف دوران كه تــتور معـــبدسـ

 ـم دنیا ـور دین و هـــــــتاح ابواب امـــبود مف

 ـیدان گ در مـر سپاه او بوقت جنـروشد گـخ

 ـرزه بر اعضا وه گران را از نهیبش لتد كفـ

 تادان ریزند اس ر از بهر توپى چند تاامشــد 

 بداندیش بى پروا  ـع  ــوبى از براى دفـــبخ

 ـظم او ستادان را تور معود دسطلب در مــ

 تا كه بى هم ن خود بلكه هر یك بود نادر در ف 

 عنى ال این مسن اقب وجه ح  رد برحسن خان ك

 ـرۀ اعدا ون آب روى زمــــكه ریزد توپها چ 

 صم افگن بال شه و دستور اعظم توپ خـاقــ

 د بر پا راده شــر عـباندك روزگارى  بر سـ

 تم گفتم ـون كوفـــمن پى تاریخ او چـسر دش

 ( 5)ى دشمن به آواز افگند از پا" ـاس هست "اسـ

وله تاریخ توپ كه بحسب فرمایش تیمورشاه در دارالسلطنۀ الهور ریخته  ]در عنوان این قطعه كلمات  

و این همان وقتى است كه شهزاده در الهور نائب السلطنه هندوستان بود، و دستور معظم او هم    شده

 بحضور نائب السلطنۀ افغانى قیام داشت. شاید سردار جهان خان پوپلزائى باشد، كه در هند  

( برمیآید، كه در اصل جنگ نیز بخط سرخ زیر  ـه  ١١٧0تاریخ ساختن این توپ از مصراع اخیر )

آن نوشته اند ولى این عدد در صورتى راست مى آید كه الف ممدود كلمه آواز را بدو الف بشماریم  

 خواهد بود. ( ـه ١١٦٩واالبحساب جمل مجموعه اعداد حروف مصراع ) 

از كلمات توپى چند نیز ظاهر است كه در آنوقت در الهور توپهاى متعدد را ساخته اند اما حسن خان  

سازندۀ این توپ شاید همان توپ سازى باشد، كه شاگرد استاد شاه نظیر سازندۀ توپ زمزمه بود، و  
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بامر اعلیحضرت  ـ  ه  ١2١2ښاغلى عزیزالدین پوپلزى نام او را محبوب حسن نوشته و گوید كه در سنۀ  

  ـ ه  ١2١2شاه زمان بكابل خواسته شده و توپ معروف زبرزنگ را كه )تاریخ آن از كلمات پیك ظفر  

 . (٦)ریخته بود  [بر مى آید 

تاریخچ  در  پوپلزى  ایوان قصر چهل ستون    ۀښاغلى  برابر  در  توپ  این  زبرزنگ اضافه میكند كه 

عظیم خان آنرا به برادرش سردار دوست محمد خان بخشید  خیابان كابل نصب بود، ولى سردار محمد  

 .  (٧)و او را به حكمرانى غزنى فرستاد 

این اشارات ښاغلى پوپلزى اگر مستند به مدارك معتبرى باشد چنان میرساند، كه سردار دوست محمد خان  

مورخان مابعد تكمیل  زبرزنگ را به غزنه انتقال داده باشد پس میتوان بقیۀ بیوگرافى این توپ را از آثار  

هم چون لشكر معروف اندوس بر افغانستان تجاوز كرد، و سردار    ١٨٣٩در سال    كرد باین تفصیل : 

غالم حیدر خان بن امیر دوست محمد خان از غزنه دفاع میكرد توپى بزرگ در دسترس مجاهدین ملى  

د، و در كلكسیون تصاویر  م بقلم جنراالن لشكرى انگلیس ساخته ش  ١٨٣٩ما بود، كه نقش آن در همان  

تاریخى لشكر اندوس به رئیس و هیئت مدیره ایست اندیا كمپنى از طرف جوزف فورویل والتر تقدیم  

م بسعى سركیت اى جیكسن طبع و نشر    ١٨٣٩گردید و این كلكسیون نفیس در چند جلد در همان سال  

لیسى موجود است، میزرا  شد. ذكرى ازین توپ كالن غزنه در نوشته هاى جنراالن و مورخان انگ

عطامحمد شكارپورى در كتاب تازه نواى معارك در شرح جنگ غزنه و حملۀ لشكر انگلیسى بران  

 گوید : 

شتر و یكنفر سپاهى و یك  "دو گولۀ توپ از جانب قلعۀ )غزنى( بر آمده، در میان لشكر افتادند، یك   

گاه همان گوله را وزن كردند بیست و شش  راسپ چون كاغذ بادى بر هوا پریدند. صاحبان عالیشان، ه

اى توپ، در لشكر باعث تهلكه شده،  و تمام  ه له ولسیر وزن پخته شده. در صورت رسیدن اینچنین گ

 .  (٨)فوج در هراس آمد"

این سطور غالباً منشى شكارپورى از تاریخ افغانستان تالیف میر اشرف على بانى مجمع االخبار طبع  

میر موصوف نیز آنرا از وقائع سید فدا حسین تركسوار بخارى حیدرى )طبع    م گرفته كه   ١٨٤5بمبى  

 م( گرفته است.   ١٨٤5دهلى قبل از  

چون فدا حسین در لشكر اندوس بافغانستان آمده وقائع جنگ اول را براى العین دیده است، بنا بران  

توپ همان زبرزنگ  یقین معلوم نیست كه این  ه  وثق است ولى ب م روایت وى دربارۀ اهمیت توپ غزنه  

 ( ٩)بود یا دیگرى؟ 
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 :ماخذ

 ش.  ١٣2٩بابت سال    ـه. معارف اعظم گد ١

 ش ترجمۀ از معارف اعظم گده بقلم نویسنده.  ١٣2٩، جوزا ٨٩. آریانا، كابل شمارۀ 2

در كوه توبه كوژك كندهار از جهان رفت و تیمورشاه بجایش    ـه  ١١٨٦رجب    20. احمدشاه بابا  ٣

تیمور را شاه خوانده اند كه سكه زده بود، و این پدید مى آید    ـه  ١١٨5قطعه در سنه  نشست، اما درین  

 كه شهزاده در اواخر زندگى پدر در هرات اعالن شاهى را داده باشد. 

 . ٣٩. ُجنگى خطى ښاغلى گویا اعتمادى، ص  ٤

 . ٤0. همان ُجنگ خطى، ص  5

 طبع كابل.   ٣١0. دره الزمان، ص  ٦

ى ښاغلى نویسندۀ كتاب درینجا حواله و سند خود را دربارۀ این معلومات  ، ول٣١١. همان كتاب ص  ٧

 مغتنم ننوشته، كه از كجا فراهم آورده اند؟ ایكاش ! مدارك خود را در حواشى نشان میدادند! 

 طبع حبیبى.  ٣٩٣. نواى معارك، ص ٨

 . ١ش، شمارۀ ششم. ص   ١٣٤١. مجلۀ آریانا، سال  ٩
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