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 عملکرد واحد توپخانه نادرشاه افشار
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 چکیده 
ضعف  توجهیب موجب  صفویه  حکومت  اواخر  در  توپخانه  واحد  به    کارایی ی 

شد آن  فرایند  نحویبه  ،عملیاتی  در  چندانی  تجربه  و  مهارت  ایرانی  توپچیان  که 
نشانهتوپ و  با  ریزی  نادرشاه  درگیری  دامنه  پیچیدگی  و  گسترش  نداشتند.  گیری 

تقویت واحد  دشمنان داخلی و خارجی موجب اهتمام روزافزون وی برای تشکیل و  
واحد    که  پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است   از همین روتوپخانه شد.  

های پژوهش حکایت  یافتهکارکردی داشت؟    عملکرد و  چه  توپخانه نادرشاه افشار
که دارد  آن  به  از  افشار  فرمانروای  زمینهتوپخانه  در  همچون  تدریج  مختلف  های 

ارتقای مناصب و جایگاه فرماندهان بهبود    تجهیزات، استخدام و آموزش توپچیان و
یافت  مهمنحویبه  ؛چشمگیری  جنگی  که  میادین  در  قشون  عملیاتی  واحد  ترین 

شد. الجیشی محسوب میویژه در جریان نبردهای دریایی و یا محاصره قالع سوقبه
جمع شیوه  و  تاریخی  تحقیق  روش  از  استفاده  با  حاضر  دادهپژوهش  های  آوری 

دست اکتابخانه منابع  از  طبقهی  و  توصیف  از  پس  تاریخی  جنبهاول  های  بندی 
مختلف   تأثیراتها و گوناگون توپخانه نادرشاه افشار به تحلیل و تفسیر این ویژگی

 پردازد. آن می
 افشار.  نادرشاه ریزی، قلعه،توپخانه، توپچی، توپ واژگان کلیدی:
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 مقدمه
مقابله   برای  صفوی  عصر  اوایل  عثمانی،   مؤثراز  قشون  قدرتمند  توپخانه  حمالت  با 

پراکندهتالش بههای  انجام شد که  یا ساخت اسلحه توپ  برای خریداری  به  ای  تدریج 
جنگ کاهش  با  که  هرچند  انجامید.  توپخانه  واحد  برونتشکیل  سیاست  های  و  مرزی 

آن کاهش چشمگیری یافت. با انقراض حکومت    کاراییجویی منابع مالی، انسجام و  صرفه
  نادرشاه صفوی، شیرازه ساختار قشون و ازجمله امور مربوط به توپخانه از میان رفت ولی  

ای به تشکیل واحد توپخانه نشان  در تکاپوهای خویش برای بازسازی قشون، اهتمام ویژه
  کاربرد عملیاتی  چه  افشار   نادرشاه  توپخانه  شود کهمذکور مطرح می  سؤالداد. بر این منوال  

بخش    مؤثرترینقیمت توپخانه که  توان گفت که واحد گرانگویی میداشت؟ برای پاسخ
شد  فارس محسوب میقشون افشار در جنگ قلعه و یا در مواجهه با دزدان دریایی خلیج

 در حال گسترش کمی و کیفی بود.  دائما  تا زمان قتل نادرشاه افشار 
  نشده است انجام  کارکرد واحد توپخانه نادرشاه افشار  درباره  یتاکنون، پژوهش جامع

عدهبااین دورهحال،  در  توپخانه  نظام  به  پژوهشگران  از  قاجاریه  ای  و  صفویه  های 
دوره صفویه،  پرداخته پیرامون  »کاربرد    یزی تبر  ای زنی تبر  یمجتباند.  مقاله  در  و همکاران 

استقرار  یهای محلسالح توپ در سرکوب شورش به    «یدولت متمرکز عصر صفو  و 
شورش محلسرکوب  داخل   یهای  و    یدشمنان  تربت  قلعه  جنگ  سرکوب    ا یهمچون 

  ای . مجتبی تبریزناندنشان داده  توجه   ،بودند  ی که فاقد توپخانه مشابه ا  ز یحاکم تبر  رخانیام
در عصر    «یباش  یبا عنوان »»توپچ  گرید  یدر پژوهش  شی راندیو عبدالرسول خ  تبریزی
فن  ؛یصفو منصباز  تا  مباحث  «داریساالری  وظا  یبه  توپ  توپ  فیهمچون  و  ریزی 
توپخانه    یج یتدر  افتن ی  تی اهم  نیو مناصب آنان و همچن  گاهیجا  ی استادان و ارتقا  یانداز

اشار نبردها  خالل  )تبرکرده  هدر  همکاران یزی تبر  ای زنیاند  الف:1398،  و  ؛  166-165  ، 
ب:1398  عبدالرسول،   ش،یاندر یخ  ،یز یتبر  ا یزنی تبر دوره    (.71و    68،  65  ،  پیرامون 

واحد   لیقاجار« به موانع تشک ۀمنش در مقاله »نظام توپخانه در دوررضا صحتقاجاریه، 
  یاعتبار مال  تأمین عدم    ،یل ی نظام اهمچون مخالفت و رقابت سواره  یلی توپخانه بنا به دال 
ن است  آن    یانسان   ی رویمناسب و ضعف  و    104،  101  :1397  )صحت منش،پرداخته 

106). 
  کاربرد عملیاتی  با این اوصاف پژوهش کنونی با بررسی دقیق منابع تاریخی، محور

های قشون  قسمت  مؤثرترینحال از  برترین و درعینرا که هزینهواحد توپخانه نادرشاه  
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قالب  افشار محسوب می را در  تدارکات    عملکردشد  توپخانهو  وردتوجه قرار  م  واحد 
آن ارائه نماید.   کارایی ، نگهداری و  تأمیندهد تا بدین ترتیب شرح جامعی از شرایط  می

های  جنبه  یبندو طبقه  یخیتار   قیبا استفاده از روش تحقپژوهش کنونی    در این خصوص،
  ر ی و تفس  لیبه تحلمختلفی از قبیل انواع توپ، آموزش و کاربرد عملیاتی واحد توپخانه  

 . پردازدیمقشون نادرشاه افشار  جایگاه واحد توپخانه در آن بر تأثیراتو  هایگژیو نیا

 عملکرد واحد توپخانه 
ترین شیوه کاربرد توپخانه در جریان نبردهای صحرایی بود. در نبردهای  اولین و متداول 

شبیخون  صحرا، روش »تنبور جنگی« از دیرزمانی برای محافظت از لشکریان در مقابله با  
سان بود که در هنگام اردو و یا در جریان نبرد، گرداگرد اردوی جنگی را با  دشمنان بدین

. نادر از چنین فن جنگی  (matthee, 2012: 217)  دادندتوپخانه مورد محافظت قرار می
از ملک محمود    احتماال گیری خویش اطالع داشت. وی شیوه مذکور را  در بدو قدرت

نمود،  در زمانی که از رویارویی مستقیم با نادرقلی افشار پرهیز می  سیستانی حاکم مشهد
به بود؛  بهطوریآموخته  مشابه،  نبردی  هنگامه  در  شبیخون  که  از  جلوگیری  منظور 

هنگام، فرمانده افشار با  ذوالفقارخان حاکم هرات از شیوه مذکور استفاده نمود. در شب
سان نجف سلطان قراچورلو  زد و بدین کاربست توپ و تفنگ گرداگرد اردو را سنگر  

اهلل خان افغان را دفع نماید. عالوه بر دفاع، در هنگام حمله  دار توانست شبیخون امانطالیه
نیز سردار افشار پیرامون لشکریان را سالح توپ و جزایری قرار داد که با شروع حمله  

پس شلیک نمودند که منجر  با تفنگچیان کمین کرده و س  توأمانهای ابدالی، توپچیان  افغان
های  (. در طی سال 174و    172/  1:  1364به هزیمت دشمن با تلفات بسیار گردید )مروی،  

آتی، طهماسب قلی خان در تمامی نبردهای صحرایی خویش به غیر شکست نخست از  
توان به سرکوب  توپال عثمان پاشا با موفقیت از آتش توپخانه بهره جست که ازجمله می

 (.210: 1382)رستم الحکما،  1خان بلوچ اشاره کرد شورش محمد

 
  ی جنگ  یاشرف افغان، اردو  فراوان  انی لشکر  علتدوست، نادرشاه به  نبرد مهمان   ینمونه مشابه: در ط  1.
ها حمل بر فرار کردند و  . افغاندیرسان  لیخانه به دامنه تل انجتوپخانه و زنبورک   با محافظترا    شی خو
چهارصد    الیصد    یبا توپ و خمپاره زنبورک س  یباش  یتوپچ  رخانی ام  یکرد ول  بیخان افغان تعق  دالیس

 . 111- 110/ 1:  1364  ،یمروـ  نفر از آنان را کشت 
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ویژه مورد استعمال پاشاهای قشون عثمانی در تمامی محاربات با  چنین طریقه جنگی به
شرایط  افشار  فرمانروای  توپخانه،  توان  تدریجی  افزایش  با  ولی  بود  افشار  نادرشاه 

عنوان نمونه، عثمان  بهتری برای مواجهه با توپخانه سنگین قشون عثمانی یافت.  مناسب
بهره   فوق  از حربه جنگی  افشار  با سردار  مواجهه  در  قلعه همدان  نظامی  فرمانده  پاشا 

،  باشدیمجست. در ساحل رود میاندوآب نیز »تیمور پاشا، چنانکه عادت و قانون رومیه  
و شش هزار توپجی را فرمود که از درون   ،حدود خود را به زنجیر عراده استحکام داده

و   131/  1: 1364  ،یمروو ضربزنگ پردازند« )  1اده به انداختن توپ و تفنگ و بادلیج عر
به کار بست. بنا    ق،  1145  ای را توپال عثمان پاشا با موفقیت در سال (. ترفند مشابه138

در »موضع شکسته ناهموار و سمت غربی آن توپال عثمان پاشا    یاردو  به گفته استرآبادی
بود، نصب خیام قرار کرده و سه طرف دیگر را مورچل و منطریس ترتیب  ممر دجله ذخار  

و   داده، قلعه آهنین و حصار آتشین از عراده توپ و بادلیج در اطراف منطریس بنا نهاده
که آن را مقام اقامت و    نوعیبهرا به زنجیرهای گران به یکدیگر پیوند داده،    هاآنقوائم  

»چند  سردار افشار  باوجود استحکامات چندالیه،    .ند«استقرار توپچیان و تفنگچیان کرد
اثر در هم شکافته، داخل   برق  به ضرب شمشیر  تارک مغفر  را  از رومیه خیره سر  نفر 

  و بعضی از توپخانه را تصرف کرده، از سمت دیگر متوجه منطریس ایشان گشتند«  توپخانه
 .(204- 203  :1341استرآبادی،  )

کاربست توپخانه در جریان نبردهای دریایی بود. در  حال پیچیده  شیوه دوم و درعین
فارس با دزدان دریایی یا اعراب مسقط صورت  طی زدوخوردهای دریایی که در خلیج

بهمی نادرشاه  ویژهپذیرفت  اهتمام  سردارانش  داشت.  وسیله  توپ  سالح  کاربرد  به  ای 
گردآوبااین نزدیک  و  دور  نواحی  از  شتابان  که  افشار  توپچیان  میحال،  در  ری  شدند، 

نشانه از  باالیی  سطح  که  دریایی  متحرک  مینبردهای  را  مهارت  و  تجربه گیری  طلبید 
ازاین نداشتند؛  فاجعهرو، علیچندانی  نقش  گاهی  توپخانه  نفرات،  برتری  در  رغم  باری 

ق، امام وردی خان قرقلو فرمانده ارشد دریایی    1154مواجهات دریایی داشت. در سال  
های فرانسوی و هلندی و نصب بیست عراده توپ که  رعباس با ضبط کشتیایران در بند

به جزایر آبکون و نیستان   2ای از قلعه الر ارسال شده بود برای مقابله با ملک تیهال هوله

 
 بودند. . بادلیج و ضربزنگ انواعی از توپ خرد 1

ـ زیستندفارس می. وی از بزرگان اعراب هوله یود که در طی قرن دوازدهم قمری در هر دو کرانه خلیج 2
 . 237و   235:  1363اوتر، 
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شتافت ولی در جریان نبرد، توپچیان برای آنکه نقطه متحرک دورتری را هدف قرار بدهند  
مضاعفی آتش زدند که منجر به انفجار توپ و کشته    یک عراده توپ را با میزان باروت

نشانه   که  مذکور  رخداد  شد.  اطرافش  سربازان  از  نفر  شانزده  با  قرقلو  سردار  شدن 
تجربگی سربازان ایرانی بود موجب شد تا با کشته شدن پانصد نفر از سربازان، بسیاری  بی

 (. 322: 1363)اوتر،  1ها نیز به تصرف اعراب هوله درآید از قایق
لعه،  قباران  ترین و دشوارترین کاربرد توپخانه در جنگ قلعه بود. در هنگام گلولهمهم

برج یا  دیوار  به باوجودآنکه  آن  میهای  ویران  بهکرات  ولی  و شد  خندق  حفر  واسطه 
هنگام با لوازم غیرتخصصی همچون جوال، توبره و رخت حصارهای متعدد، مدافعان شب
  توپچیان وجود،  کردند. بااینشده را مرمت میدیوار ویران  خواب مملو از شن و خاک، 

این رخداد در قلعه   کردند.می رانیها را واندازها خانهو خمپارهنظامی افراد   محاصره گر،
بسیار مستحکم گنجه که در تصرف لشکریان عثمانی قرار داشت و مجهز به دو حصار و 

ای دیگر  (. در نمونه146:  1346دوکلوستر،  سه ردیف خندق بود، بارها به وقوع پیوست )
خان افغان حاکم شهر با معاونت  ق، در هنگام محاصره قلعه قندهار، حسین  1149در سال  

شد را با گلیم و جامه خواب مانند  دوست محمدخان اعتمادالدوله هر برجی که ویران می
(. 538/  2:  1364  ،یمرو)  2کردند جوال دوخته و به همراه صندوق و سبدها پر از خاک می

  مذکور، در بعضی قالع بزرگ همچون قلعه بغداد دیوار را   استحکامات  کاربرد  عالوه بر
نگارد: کردند. در این خصوص میرزا عبدالکریم از مالزمان نادرشاه افشار میاندود میگل

از گل   به استحکامات پوشیده شده  بلندی مزین  بر آنکه در دیوار  »بغداد جدید عالوه 
  رزا یمور است که در موقع جنگ گلوله توپ در گل فرو رفته اثرش خنثی شود« )محص

 . (35 :1333 م،یعبدالکر
های جنگی مکمل  های توپ، از شیوهآنی گلوله ریتأثبه علت ضعف دامنه عملیاتی و 

های چوبی بود که از باالی آن  و مرسوم برای یورش به قالع مستحکم، کاربست حواله
آن ضروری بود   مؤثر   کاراییکردند؛ هرچند برای ان اقدام به شلیک میتفنگچیان و توپچی

زمان صورت پذیرد. از بدو قدرت گیری، نادرشاه در کنار صورت همکه حمالت زمینی به

 
کشته    یگیابی خان در  یمحمدتق  انیدر همان سال تمام توپچ  ،ینمونه مشابه: بنا به گزارش منابع هلند.  1

 . 205  :1368فلور، ـ  شدند

دیوار قلعه، با چوب و خاک آن را   یرانی از طایفه کوندوزلو افشار با و قلعه باغواده  یاهالمونه مشابه: . ن2
 . 36: 1341 ،یاسترآبادـ  مرمت کردند 
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قلعه فنون  حوالهسایر  کردن  برپا  از  میگیری  بهره  قلعه  جوانب  در  متعدد  جست. های 
ویژه توپخانه نبود حربه کارآمدی  ح گرم بهبندی برای تصرف قالعی که مجهز به سالحواله

می بهشد.  محسوب  و  باغواده  قلعه  همچنین  برای  و  ابیورد  در حوالی  قلعه  ینگى  ویژه 
شد با  بندی که بدان »سرکوب« نیز گفته میها بعد برای تصرف قلعه خیوه از حوالهسال 

گردید.   استفاده  مدافهمه  بااینموفقیت  با  مواجهه  در  بندی  آتشبار  حواله  به  مجهز  عین 
ویژه توپخانه کارکرد مناسبی نداشت. در هنگام محاصره قلعه گنجه، سرداران  سنگین به
مجهز    هایساخت حواله  کرات اقدام به السلطنه با کاربست چوب و ساروج بهنادر نایب

به افراد توپچی و زنبورکچی کردند ولی هر مرتبه با شلیک دقیق توپخانه قلعه، سربازان 
توجه آتشخانه دشمن را  طور موقت موجب جلبها که بهشدند. انهدام حوالهنگون میسر

می محاصرهفراهم  اردوی  دستجات  یورش  دفع  به  درنهایت  میآورد   1انجامید گر 
:  1346؛ دوکلوستر،  387و    384،  382  /1:  1364مروی،  ؛  358و    36  :1341  ،یاسترآباد)

146.)  
علی افشار  شیوهفرمانروای  و  تجهیزات  کاربست  قلعهرغم  مختلف  در های  گیری 

ماهه قلعه گنجه )توپخانه، حواله بندی، نقب زدن و غرقاب قلعه(، به علت  محاصره هفت
تجر  ناهمزماناستفاده   با کسب  لذا  نکرد  توفیق چندانی کسب  فوق،  تجهیزات  از  از  به 

زمان را برای تصرف قالع مهمی ازجمله موصل و قندهار  ناکامی خویش، شیوه کاربرد هم
انجامید وی  موفقیت  به  حدودی  تا  که  داد  برخالف  به  ؛صورت  نادرشاه  نمونه  عنوان 

به   رغبتی  بزرگان شهر  حتی  توپخانه  فقدان  سبب  به  که  موصل  قلعه  نخست  محاصره 
های  ها و خمپاره( با آغاز محاصره مجدد، توپ104: 1368دوکلوستر، گریختن نداشتند )

زمان سربازان  طور همبزرگی در اطراف قلعه تعبیه کرد تا حصار را تخریب نمایند و به
ها زدند. افزون بر آن، بنا به گفته محمدکاظم مروی »خاقان دوران، ها و حفرهآتش به نقب

و سیصد ع  توپخانه  عراده  موازی سیصد  که  داشت  آن حصار مقرر  دور  بر  منجنیق  دد 
و به انداختن گلوله و سنگ به میان قلعه اشتغال ورزیدند. چون مدت سه روز و    چیدند 

سه شب موازی چهارده هزار گلوله سوای سنگ بدان قلعه افکندند، جمع کثیری که از  
  حد الوف متجاوز بود، از ذکور و اناث در میان آن قلعه به ضرب گلوله و سنگ، پاره پاره

 
برا  .1 مشابه:  لشکریان    ینمونه  پاشاتزلزل روحیه  بغداد،  االمکان  یحتو    احمد  مستحکم  قلعه  تصرف 

 . 200: 1341  ،یاسترآبادـ بهره جست  یافشار از ترفند مشابه ا یفرمانروا
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و به قتل رسیدند«. تدبیر مذکور و کشته شدن هزاران نفر از اهالی، منجر به تسلیم حسین 
 (. 918  -916 /3: 1364اش گردید )مروی،  باشیانپاشا حاکم قلعه و توپچی

باوجود ضعف آتش توپخانه و عدم مهارت مناسب توپچیان در مواجهه با قالع مجهز  
فارس که مهارت  نبردهای دریایی متحرک در خلیجبه توپخانه لشکریان عثمانی و یا در  

طلبید، غرش مهیب توپخانه نادرشاه در مواجهه با سرکشی اقوام داخلی و بسزایی را می
تجهیزات  به و  تجربه  که  ازبک  و  ترکمن  افغان،  دستجات  همچون  همسایگانی  ویژه 

که  طوریآورد؛ بهای نداشتند موجبات برتری قطعی اردوی مهاجم افشار را فراهم میمشابه
گیری به  های متعدد صحرایی و قلعهدر نواحی مذکور، نادرشاه و سردارانش در عملیات

نشین، سرداران ق، در جریان پیشروی در نواحی افغان  1150پیروزی دست یافتند. در سال  
نادرشاه در ابتدا با تجهیز به توپخانه، قلعه شهر صفا و متعاقب آن شخص نادرشاه توانست  

نشین نیز سواران  های قلعه کوب تسخیر نماید. در نواحی ازبکلعه عقابین را با توپق
متخاصم که تاکنون صدای گلوله توپ نشنیده بودند چه در نبردهای صحرایی و چه در  

  ،یاسترآباد)  1طی محاصره قالعی همچون خیوه و شلوک با تلفات سنگین تسلیم شدند 
 .(818و  2/598:  1364 ،یمرو ؛ 310و  290:  1341

مهارت توپچیان نیز نقش مهمی در کارکرد توپخانه قشون افشار داشت. نادر از همان  
تعلیم عده عنوان توپچی،  ای از سربازان بهبدو دستیابی به اسلحه توپ تالش داشت با 

برتری نظامی خویش بر مدعیان محلی خراسان را به اثبات برساند. وی در بیشتر موارد 
کرد که  شدند، نظارت میاز اهالی مرو محسوب می  اکثرا بر عملیات توپچیان که    شخصا 

سازی توپخانه برای تصرف قلعه سنگان اشاره کرد: »در آن اثنا  توان به آمادهازجمله می
الهام   که توپچی توپ را خالی کرده و دوباره مشغول پر کردن آن شد، آن حضرت به 

قدم از آن موضع خطرناک دور شدند، ناگاه  پنج ششکه  غیبی عزم مراجعت کرده همین
گرفته، شراره شرارت افروخت. سعید سلطان کالنتر درون و توپ از حرارت درون آتش

 ،ی)استرآبادچند نفر از توپچیان و مالزمان مروی که در آنجا بودند به صاعقه فنا سوختند«  
دریای  (.74:  1341 مواجهه  در  ازجمله  مشابه  رخدادهای  مسقط،  وقوع  اعراب  با  ی 
های بزرگ بود بنابراین، دهنده فقدان مهارت کافی توپچیان ایرانی برای هدایت توپنشان

فرمانروای افشار و سردارانی همچون محمدتقی خان دریابیگی برای جایگزینی توپچیان  
 

  را  شده بود  محاصره  لرستان  در   یاقلعه  در  را که  بیگ یاغی  مظفرعلی  السلطنه،یبنانادر  :  مشابه  . نمونه1
 . 250/ 1: 1364  مروی،ـ وی شد منجر به تسلیم که کرد توپخانه آوردن به تهدید
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نشانه و  یا  توپ  مؤثرگیری  متوفی  و  عثمانی  قشون  به  وابسته  توپچیان  به  بزرگ  های 
 . شرقی انگلیس و هلند توجه داشتند ی هند ها شرکت

جبران   و  توپخانه  واحد  به  بخشیدن  سروسامان  برای  فرمانروا  اقدامات  نخستین  از 
شدند استخدام  کمبود تجربه و آموزش توپچیان ایرانی که به نام »عمله توپخانه« خطاب می

در جریان نبرد زرقان  توپچیان اروپایی اسیر شده بود. اولین مورداستفاده از توپچی اروپایی  
هایی  دار بودند. چنین توپچیهای بزرگ را عهدهصورت پذیرفت که وظیفه هدایت توپ

خورت  یقین جزو اسرای نظامی طهماسب قلی خان افشار در نبرد مورچهبهاحتمال قریببه
می قشون    چراکهشدند  محسوب  اروپایی  توپچیان  از  افغان  اشرف  مذکور،  مواجهه  در 
چیان غربی مهارت  توپ (.  85:  1367  ،ینی؛ قزو28:  1349  ،یتهرانوردار بود )عثمانی برخ

  یدر حوال  یسقوش قلعهناحیه    که درنحویهای بزرگ داشتند بهبسزایی در شلیک توپ
  ادیآتش آن را  توپ قلعه کوبی به غنیمت گرفته شد که تنها توپچیان اروپایی شیوه    ،بغداد
قلعه  تصرف    ی برا  السلطنه ایراننایب  ازی به گفته کلوستر تنها امت. توپ مذکور، بنا  گرفتند
 (. 101:  1346دوکلوستر، بود ) بغداد

از دوره صفویه مهارت فنی توپچیان غربی موجب شهرت بسزای آنان در میان تمامی  
ماهری  که همچون فن طبابت، عموم اروپاییان را توپچیان  طوریطبقات جامعه شده بود به

  ق، با محاصره همدان توسط احمد پاشا،   1136مثال در سال  عنوانکردند. بهقلمداد می
دست به دامان کشیشى از فرقه کرملى به نام ژان ژوزف شدند تا برایشان   یمدافعین محل

توپ بسازد. کشیش هم که چندان اطالعى از این فن نداشت توفیقى نیافت و به اندک  
  اضیمؤلف تذکره ر(. بنا به گفته  89:  1368  ،یینوا)  بود منفجر شدتوپى که ساخته    ،زمان

همدان را  قلعه  توانستند    نفراتبه سبب قدرت توپخانه و کثرت    یعثمانلشکریان  الشعرا،  
با این اوصاف به جهت اهتمام نادرشاه به    (.1501/  3:  1384  ،یواله داغستان)کنند    ری تسخ

توپخانه و کاربرد   انگیزه  آن در عملیات صحرایی، مهم  ؤثر مبهبود عملکرد واحد  ترین 
برای موقعیتبهره از توپچیان اروپایی  ایرانیان دانش  برداری  بود که  های پیچیده نظامی 

که نادرشاه برای تقابل با لشکریان عبداهلل پاشا سردار عثمانی  طوریفنی الزم را نداشتند. به
های عمیق برد و با تظاهر به ها و درههپس از مشاوره با اروپاییان، نیروهایش را به گردن

گذاری کرد تا در  ها را مینترس نیروهای کمی در جلگه گذاشت. وی نقاط عریض دره
های خار مستقر کرده  حین ورود لشکریان دشمن، توپخانه را که در میان چپرها و بوته

خانه عثمانی  سوم توپها یکبود مهیای نبرد نماید. در موقعیت مناسب، با آتش زدن مین
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  ان ی ق، در هنگام محاصره قلعه قندهار، توپچ  1151آن در سال    از میان رفت. جدای از
کردند.  می  یحضور داشتند، همکار   ی جنگ  یکه در اردو  یفراوان   یی اروپا  انی با همتا  یرانیا

مهارت غرب از  استفاده  به  انیبا  نشانهکه  بسکردند شکافگیری میدرستی  در    یاریهای 
  148  -147:  1346)دوکلوستر،    را فراهم آوردشهر    فتصر  شد که زمینه  جاد ی ا  حصار قلعه

 (. 194 -193و 
درجات نظامی و حکومتی متصدیان توپخانه نیز در دوره فرمانروای افشار سیر تحول  

گیری طهماسب قلی خان وجود داشت  فراوانی یافت. واحد توپخانه از همان بدو قدرت
ولی به سبب نبود قالع مستحکم و فقدان آتشخانه مشابه دشمنان، نقش محوری چندانی  

پایه »بیگی« بود. که متصدی توپخانه دارای منصب دونطوریدر اردوی جنگی نداشت؛ به
دوم تا نبرد کرکوک، مهدی بیگ توپچی    طهماسبشاهاز دوره نخستین درگیری نظامی  

داد باشی فرمانده توپخانه بود که تحت امر مستقیم فرمانده کل، عملیات نظامی را انجام می
مواجهه سرنوشت دو  در جریان هر  در  ولی وی  عثمانی شکست خورد.  با قشون  ساز 

جریان نبرد نخست، اصرار نابهنگام شاه طهماسب دوم برای شلیک توپخانه موجب شد  
لشکریان عثمانی پیروز و  کشته    یرانیا  یروهایاز ن  یتعداد  ،دو لشکر  ختنیدرآوعلت  به  

از ترس    یباشیتوپچ  گی ب  یمهددر جریان شکست دوم در حوالی کرکوک نیز    1. شوند
:  1364  ،ی)مروپناهنده شد  توپ به قلعه بغداد  عراده  با چند  فرمانروای افشار،  مجازات  

 (.336و  220-221/ 1

عثمانی،   با قشون  درگیری  دامنه  و  با گسترش  نبردها  در طول  قلی خان  طهماسب 
ق، با شکست در   1145در سال دارد لذا  ازین شتریب ییروی که به چه ن افتیها درمحاصره

توپ دادن  دست  از  و  کرکوک  ویژهنبرد  اهتمام  داد؛ ها،  نشان  توپخانه  واحد  به  ای 
همدان  نواحی  از    پاشا   توپال عثمان  ازجبران شکست    ی عراده توپ برا  ستیدوکه  طوریبه

کرد  های دیگر تغییر رویهمه از نشانه(. بااین117:  1346دوکلوستر،  )  دید  ایو اصفهان مه
به سلطانی    2توان در ارتقای مقام فرمانده توپخانه از درجه بیگیالسلطنه را مینظامی نایب

 
برهان الملک بهادر از سرداران    نبرد با   انی شاه طهماسب دوم، نادرشاه افشار در جر  یجنگ  هی برخالف رو.  1

  ی افت فقط صداسبه سبب بعد م   انی لشکر  ماندهیرا به جلو فرستاد و باق  انشیهندوستان، توپخانه و تفنگچ
 . 293 /1  :1384 ،یواله داغستانـ  شنیدندی توپ و تفنگ را م

 ان یعنوان توپچبه   الدینیاثهمچون محمدحسن و غ  اییهپادون  انیبا گسترش واحد توپخانه، توپچ.  2
 . 912 /3:  1364 ،یمروـ بودند یگیدرجه ب یمرو داراقلعه 



 | 16مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 38

عنوان زنبورکچیباشی و که مهدی بیگ مغضوب را بهطوریبه  و سپس خانی مشاهده کرد.
باشیگری منصوب کرد. تفاوت مناصب دو رسته  علی نامی را با درجه خانی به توپچی

نشان نظامی،  قتل مجزای  با  بود.  توپخانه  یافتن  اهمیت  و  جنگی  میادین  تغییر  دهنده 
خان، به ترتیب یارعلی سلطان عرب خراسانی و سپس فرزندش امیر با درجه خانی  علی

 (. 1198 /3و  386  /1: 1364باشیگری دست یافتند )مروی، به منصب توپچی
وریت توپخانه  با مح  یمؤثر نادرشاه پس از تصرف والیات مرزی نیز سیاست دفاعی  

که آنان را به  نحویباشیان را افزایش داد؛ بهتدریج حوزه اختیارات توپچیایجاد کرد و به
با تهاجمات    مؤثر داشت. فرمانروای افشار برای مقابله  حکومت مناطق راهبردی گسیل می

ق، به مهدی بیگ زنبورکچیباشی داد.   1146عثمانی، حکومت والیت شماخی را در سال 
ق، با بازگشت نادرشاه از هند و اعالم فرمانروایی طهماسب خان جالیر در   1152  در سال 

مناطق متصرفی شرق به مرکزیت کابل، اعتبار نظامی زنبورکچیباشی خاصه شریفه افزایش  
باشی کابل و نواحی اطراف آن منصوب شد. در  عنوان توپچییافت و با درجه خانی به

را با دوازده هزار نفر    یباشیتوپچ رخانینادرشاه، ام  ،ق  1159تداوم روند مذکور در سال  
/  3و    787/  2،  379/  1:  1364  ،یمرو)کرد    نییتوپخانه قلعه کرمانشاه تع  عنوان فرماندهبه

تاتار فرستاده دربار عثمانی »نادرشاه در دامنه کوهساری  1180 بنا به گزارش رحمی   .)
نظیری ساخته که از حلیه تعریف مستغنی و از دایره  بیپیوسته به کوه بیستون قلعه مانند  

زنبورک   و  توپ  قبیل  از  پیکار  و  آالت حرب  بعض  آن  درون  و  بیرون است  توصیف 
گویند که حاکم کرمانشاه توپچی باشی  کنند و میانباشته است. از اینجا مردم تصور می

 (.223  :1368 ،نادرشاه است« )ریاحی
پیرامون جایگاه عملیاتی آن بود. در قشون افشار برپایه    محور دیگر تشکیالت توپخانه،

یافت  معیار دامنه عملیاتی دستجات، همواره واحد توپخانه در جلوی لشکریان استقرار می
گرفتند.  قرار می نظامو پیاده ی تفنگچ  ،یری خانه، جزازنبورکو بر همین اساس واحدهای 

با لشکر  در کافر قلعه  حوالی  در  چنین ترتیب دفاعی را نادرشاه افشار   ابدالی    یانتقابل 
شکست هر    تدر صورو    شودبتا مانع از محاصره شدن لشکرش توسط دشمن    شکل داد

همه، پیشاهنگی توپچیان موجب  باایندر برابر دشمن مقاومت کند.    ی، صف بعدواحد
بهمی ببینند؛  را  آسیب  بیشترین  شکست،  صورت  در  تا  ضبط طوریشد  بر  افزون  که 

توان از  ق، می  1143مثال در سال  عنوانشدند. بهه، بسیاری از کارکنان آن کشته میتوپخان 
ابراهیمپایداری طاهربیگ، توپچی با باشی لشکر  تقابل  خان حاکم مشهد یاد کرد که در 
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لشکر ذوالفقارخان ابدالی حاکم هرات به جهت پراکندگی جناحین لشکرش کشته شد.  
نیز توپخانه افشار توسط لشکریان عثمانی مصادره و  در واقعه شکست در نبرد کرکوک  

 ،حسینی جامی  ؛155و    153،  97  /1:  1364بسیاری از توپچیان آن کشته شدند )مروی،  
 (.37: 1381، رانیاز ا  هاتی گزارش کارمل؛ 50:  1386

خانه و  واحدهای توپخانه، زنبورک  معموال برخالف آرایش تدافعی، در هنگام تهاجم  
زمان واحدهای  شدند. به شلیک همبندی میب لشکر در جوار یکدیگر صفتفنگچی در قل 

شد که میرزا زکی، ندیم نادرشاه افشار  توپچی و تفنگچی به زبان ترکی »شلک« گفته می
شد تا سواران  در دیوان شعر خود از آن یاد کرده است. آرایش نظامی مذکور موجب می

تصمیم بگیرند به جناحین لشکر   مؤثرای بودند برای مقابله  دشمنی که فاقد توپخانه مشابه
های مشابه توسط لشکریان افشار در  عنوان نمونه افزون بر کاربرد تاکتیکهجوم آورند. به

های ابدالی، در سایر محاربات ازجمله در ناحیه آق سرا، بهبودخان  جریان جدال با افغان
و زنبورکچیان  توپچیان،  افشار،  سردار  داد  اتکی  قرار  لشکرش  مرکز  در  را   ؛تفنگچیان 

  : 1395  )آنندرام،درنتیجه، سواران قوم ترکمن یموت ناگزیر به جناح راست حمله آوردند  
 . (969 /3 و 723 /2: 1364 ،یمرو؛ 150:  1341  ،یاسترآباد؛ 328

 تدارکات واحد توپخانه

بنا بر جهت تدارکات توپخانه،  با عناوین  مبحث  تاریخی،  ریزی،  شیوه توپگیری منابع 
مصادره توپخانه، ذخیره و نگهداری توپخانه و جابجایی واحد توپخانه، به ترتیب مطرح 

 شوند. می

 ریزی شیوه توپ -الف
قل اشاره شد شکست    قبال  گونه که  همان  پاشا    یطهماسب  توپال عثمان  از  افشار  خان 

اولیه فرمان اقدامات  از  توپخانه گردید؛  به واحد  اهتمام وی  این  موجب  در  افشار  روای 
ریزی بود. ضعف واحد توپخانه از اواخر حکومت  ای برای توپهای پراکندهزمینه تالش

گیری مهارت  ریزی نیز همچون نشانهصفویه موجب شده بود تا توپچیان ایرانی در توپ
بااین باشند.  نداشته  ضمن چندانی  مذکور،  شکست  از  پس  خان  قلی  طهماسب  همه 

ریز اصفهانی به ماجراجوی فالندرزی به نام الپورتری دستور  توپگردآوری صنعتگران  
انداز بسازد. نیاز  باشی بیست توپ و دو خمپارهداد تا تحت فرمان یارعلی بیگ توپچی
در ادامه این روند، طهماسب بیگ وکیل برای مقابله    مبرم به توپخانه سنگین موجب شد تا
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،  48-49:  1368)فلور،    1ج توپ برآید وپنبا شورش محمدخان بلوچ درصدد ساخت چهل
 (. 59و   52

تری یافتند؛ چنانکه به علت نیاز  تدریج تکاپوهای تدارکاتی نادرشاه شکل منسجمبه
ادغام شدند و تحت فرماندهی   نقلیه، هر دو واحد مذکور  امور  به  توپخانه  مبرم واحد 
مشترکی قرار گرفتند. در آغاز یورش به هندوستان، مجموع توپچیان و دستجات نقلیه  

کتاب تاریخ  مؤلف  ها نیز بنا به برآورد  شدند. نوع توپبر هفت هزار نفر میقشون بالغ
از برنج و   ها آنهای سنگین و متوسط سرپر و جنس  نظامی جنگ ایران و هند از توپ

شد که پس از فتح قلعه کابل و نواحی  صد عراده میبر یکها بالغمس بود. تعداد توپ
به یک آن  )مجاور  عراده رسید  و چهل  توپخانه  (6:  1309قوزانلو،  صد  باوجود ضبط   .

دشمنان نیرومندی از قبیل حکومت گورکانی هند، فرمانروای افشار و سردارانش با اتخاذ  
ق، بنا    1156که در سال  طوریهای مختلف درصدد تقویت واحد توپخانه بودند. بهشیوه

ن  ریزی بسازند« و در تداوم آبه گفته اوتر، »نادرشاه فرمان داد در همدان کارخانه توپ
(. در طی اقدامی  239:  1363اوتر،  »سفارش هشت فروند کشتی را به سورت داده بود« )

ق، ابوالحسن خان حاکم بندرعباس به همراه کلبعلی خان افشار    1155خاص در سال  
عباس اول در  کاملی که شاههای توپ کامل و نیمهبرای مواجهه با اعراب مسقط، عراده

های شش یا هشت  های با گلولهه بود را ذوب و به توپها گرفت ق از پرتغالی  1028سال 
وچهار پوندی نیز ساخته  های شانزده و بیستپوندی تبدیل کردند. جدای از آن، گلوله

 (.214: 1368شد )فلور، 
انداز را به سبب دشواری  کوب و سنگهای بزرگ قلعهباوجود اقدامات گسترده، توپ

قادر به    یمؤثرتر ساختند تا به شیوه الع دشمن میدر هنگام محاصره ق  معموال ونقل  حمل
جابجایی و حمله بشوند. در هنگام محاصره قلعه قندهار، نادرشاه دستور داد دو عراده 

خورد ساخته شد و یارعلی بیگ توپچی  ودو من گلوله میکوب که به وزن چهلتوپ قلعه
محاصره قلعه گنجه نیز    باشی بدان وسیله برج مالعلی غلجایی را ویران کرد. در هنگام

انداختند را مهیا  فاتح افشار فرمان داد چند توپ بزرگ را که بیست الی سی من سنگ می

 
والی بغداد تالش مشابه ای را انجام   احمد پاشا. نمونه مشابه: شاه طهماسب دوم نیز بعد از شکست از 1

با پاسخ منفی هلندیان مواجه    و درودگر کرد که  سازتوپ داد. وی از فان الیپزیگ تاجر هلندی درخواست  
 . 27:  1368فلور، ـ شد
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آنان، چند برج ویران و رخنه با شلیک  هایی در حصار قلعه ایجاد شد )مروی،  نمایند. 
 (. 494/ 2و   386 /1:  1364

فراوانی بر داروسازان و    مصالح توپخانه، محصلین مالیاتی نادرشاه، فشار  تأمین برای  
می وارد  نبرد  مجاور صحنه  شهرهای  توپعطاران  موردنیاز  وسایل  تا  را  آوردند  ریزی 

شد. بنا  سازان پرداخت میحال مواجب مکفی نیز به توپفراهم آورند؛ هرچند که درعین
به گزارش منابع هلندی، نادرشاه به علت وجود رودخانه میان نواحی شوشتر و کهگیلویه  

های سنگین برای مواجهه با شورش محمدخان بلوچ نبود لذا به  ادر به جابجایی توپق
چاپاران خویش فرمان داد تا با تنبیه داروسازان و عطاران شهر اصفهان، سیصد من قلع و  

همه به هر یک از کارگرانی که  ریزی را تحویل بگیرند. بااینسایر موارد موردنیاز توپ
  53:  1368فلور،  دادند )کردند روزانه یک من گندم مواجب میریزی میها را قالبتوپ
ویژه در مسیرهای ناهموار  های طوالنی به(. برخالف توپخانه سنگین، در لشکرکشی59و  

کردند؛ چنانکه فرمانروای افشار برای تصرف  تری را حمل میهای کوچکتوپ  معموال 
استرآبادی  به گفته  بنا  ولی  نمود  اقدام  آن    قلعه سنگان  در ریگ نشست. پس  »توپخانه 

حضرت جمعی از دلیران را با شترهای کوه کوهان برداشته، خود بر شتر مانند مهر بر  
گاهی سواره و گاهی پیاده، بکشیدن    برزدهبختی سپهر سوار شده، آستین عزم و پای همت  

 (.73: 1341« )استرآبادی، پرداختندیمتوپخانه 
ها موجب توجه و عالقه خاص  یژه زنبورکوهای کوچک و بهسهولت حمل توپ

مؤلف  های متناسب با آنان شد. بنا به برآورد  اندازها و گلولهنادرشاه به ساخت خمپاره
نادرشاه   روزگار سلطنت  در  خمپاره  گلوله  هزار  هشتاد  اقدام،  یک  در  التواریخ،  مجمل 

فتاد هزار گلوله  ق، در قلعه مرو نیز ه   1156(. در سال  238:  1344گلستانه،  ریخته شد )
اروپاییان   از  یا خریداری توپ و گلوله  اجبار  از  توپ و خمپاره ساخته گردید. جدای 

ویژه بازرگانان انگلیسی و هلندی، دستور تهیه صدها خروار مصالح قلع، مس و سرب  به
های  های با وزنهمچنین چدن و باروت برای ساخت گلوله  برای ساخت توپ و خمپاره و

مالیاتی و یا بازرگانان ایرانی داده    مأمورانلی چهل منی به حاکمان ایاالت،  متغیر بیست ا
عنوان نمونه، بازرگانان شوشتر دستور یافتند تا قلع موردنیاز را از تجار اروپایی  شد. بهمی

(.  240:  1363اوتر،  ؛  1085-1084و    912- 911/  3:  1364  ،یمرو بصره خریداری کنند )
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ابوالحسن   دیگر  رخدادی  از  در  تهدید  انجام  با  را  گلوله  بندرعباس صدها  حاکم  خان 
 (.169 :1368فلور، ) 1بازرگانان هلندی و انگلیسی دریافت نمود 

 مصادره توپخانه  -ب
توپخانه از طریق غنایم جنگی ازجمله  ترین روشیکی از ساده  به واحد  های دستیابی 

های باروتی بود که فرمانروای افشار در پیکار با دشمنان به دست  توپ، زنبورک و کیسه
صورت پراکنده گیری تجهیزات مذکور را بهآورد. نادر قلی افشار از همان بدو قدرتمی

بعد از تصرف قلعه مشهد از ملک محمود سیستانی و قلعه  که  طوریگردآوری نمود. به 
بار برای تصرف  مرو از سواران تاتار، سنگ بنای توپخانه خود را شکل داد و برای نخستین

به کار گرفت ادامه همین روند در طی نبرد 146:  1375  ،یمستوف)  قلعه خبوشان  (. در 
ای از کارکنان آن ضبط ا با عدههای ساخت عثمانی رخورت با اشرف افغان، توپمورچه
  یتمام   ی،روزیپاز کسب    ای از اوقات پس (. فاتح افشار در پاره86:  1332  ن،یحزنمود )

 ،یمرو)  2کرد می  میسردارانش تقس  انی را م  غنیمتی  ازجمله توپخانه  یاموال منقول و نقد 
1364  :1 /112 .) 

بزرگ  توپ به  معموال های  همسایه  کشورهای  لشکریان  با  نبرد  طی  ویژه  در 
کوبی برای جنگ  های قلعهآمد. چنین توپهای عثمانی و گورکانی به دست میحکومت

ق، در واقعه   1145یافت. در سال  قالع بزرگی همچون بغداد یا کرکوک اختصاص می
(.  132:  1363  اوتر،شکست توپال عثمان پاشا افزون بر بنه، توپخانه وی نیز ضبط شد )

در همین خصوص، کشیش لئاندر در کتاب سفر دوم خویش خاطرنشان کرده است که  
به  1146در سال   و  بغداد  محاصره  ترک  برای  خان  قلی  سرکوب  ق، طهماسب  منظور 

محمدخان بلوچ از شروطش آن بود که احمد پاشا »دو توپ بزرگی که در بیابان دفن  
  ران،ی از ا  هاتیگزارش کارملر بود به او داده شود« )شده و انتقال آن به علت بزرگی دشوا

(. در تداوم همین روند، با اعالم تسلیم محمدشاه گورکانی و تصرف دهلی،  36:  1381

 
 یدست  یهاانداز، خمپاره توپ و خمپاره   یهاتحت محاصره معموال در هنگام کمبود گلوله ع  قال  نیمدافع.  1

 ر یزنج  یزه ورآهن، سرب، سنگ ی همچونتفنگ از قطعات ی. داروکردندیتفنگ پرتاب م یمملو از دارو
 . 953و   600 /2و  388/ 1:  1364  ،یمروـ شدیساخته م

عنوان نمونه در مستقل بود. به   یجنگ  هاییات در عمل  افشار  سرداران  حضور  منظورتوپخانه به   یواگذار .  2
تصرف بلوچستان   یخانه برامجهز به توپخانه و زنبورک   یسردار با لشکر  رمحمدخانیق، پ  1149سال  

 . 304 :1364  ،یری وزـ اعزام شد
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اند »نادرشاه که به وسایل اردوکشی،  سایر بازدیدکنندگان اروپایی همچون ژان اوتر نگاشته
یک گروه نگهبان مجهز و مسلح به  تجهیزات جنگی دست یافته بود، همه را با    توپخانه و

به آنجا  از  تا  فرستاد  برده شود«کابل  ایران  به  بال  فراغ  و  (.  164:  1363اوتر،  )  1آسانی 
خان، فرمانروای فارس  وجود، نادرشاه از طریق حکام و سردارانی همچون میرزا تقیبااین

یا هلند اجاره    های اروپایی را از کشورهایی همچون انگلیسهمواره تالش داشت تا توپ
 (. 50:  1369کروسینسکی، یا خریداری نماید )

 ذخیره و نگهداری توپخانه -ج
تا نیمه نخست سلطنت نادرشاه، عملیات جنگی برای محاصره و تصرف قلعه دشمنان به 

می درازا  به  همواره  مکفی  ترابری  تجهیزات  فقدان  بهسبب  مدتطوریکشید.  زمان  که 
شد. شواهد تاریخی فراوان  ان و توپخانه قلعه کوب میآوری سربازبسیاری صرف جمع

،  قندهار  جنگ قلعه  یق، نادرشاه برا  1151در سال  مثال  عنوانبه  ؛کننده این مدعاستاثبات
  (.193:  1368دوکلوستر،  )  بود  شدههرات و لنگور  نواحی  از    ینیتوپخانه سنگ  منتظر ارسال 

خاطرنشان کرده است که برای سرکوب محمدتقی خان اش  کالنتر فارس نیز در روزنامه
تدریج از مناطق خراسان، کرمان، عراق و خوزستان نفرات  شیرازی حاکم یاغی فارس، به

خان، سردار افشار گردآوری شد  خانه در اردوی جنگی حسیننظامی، توپخانه و زنبورک
 (. 16:  1362)کالنتر فارس، 

برای تسهیل دسترسی به تجهیزات جنگی در  نادرشاه در نیمه پایانی سلطنت خویش  
الجیشی و دارای  های مرزی، آنان را در قالع سوقمواجهه با کشورهای همسایه و شورش

که وی و سردارانش برای لشکرکشی به سرزمین  طوریکرد. بهاهمیت نظامی نگهداری می
قلی  ق، علی  1156سال    کردند. در این زمینه درماوراءالنهر، از توپخانه قلعه مرو استفاده می

و   ساالرسپهخان   خراسان  لشکر  با  خوارزم  شورش  سرکوب  برای  نادرشاه  برادرزاده 
ق، با ده عراده   1158در سال    ساالرسپهتوپخانه قلعه مرو اعزام شد. در تداوم روند فوق،  

توپ و حدود هفده هزار نیروی خراسانی وارد مرو شد و در آنجا عالوه بر جباخانه و 

 
ق، در جریان نبرد با ایلبارس خان در قلعه خانقاه، گادرگرای سردار روس   1153. نمونه مشابه: در سال  1

فلور،  ـ  با آتش توپخانه به کمک خان شتافته بود ولی نادرشاه با تصرف قلعه، توپخانه را تصاحب کرد
1368 :91 . 
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  و  936  /3:  1364  ،ی)مروانه با پنجاه عراده توپ و خمپاره عازم خوارزم گردید  قورخ
966). 

اشاره شد، نادرشاه برای مواجهه    قبال گونه که  در مرزهای شرقی حکومت افشار، همان
های بومی، مهدی  های احتمالی حکومت گورکانی هند و سرکوب شورشبا لشکرکشی
رستاده بود. در نواحی جنوبی کشور برای مواجهه با  باشی را به قلعه کابل فخان توپچی

های محلی نیز قلعه الر نقش محوری داشت؛ چنانکه، محمدتقی  اعراب مسقط و شورش
را   خویش  توپخانه  عمده  قسمت  افشار  سرداران  سایر  و  شیرازی    تأمین   ازآنجاخان 

دار افشار احمدخان عنوان نمونه، چند نفر از کدخدایان الر بنا به خواسته سرکردند. بهمی
مروی، پنج یا شش عراده توپ را توسط قاطران حمل کردند تا وی قادر شود قلعه باغ را  

 .(261/ 1: 1364 ،ی)مروکه مرکز قدرت شیخ احمد گرمسیری بود را محاصره نماید 
بیشترین اهتمام فرمانروای افشار، ذخیره و نگهداری تجهیزات توپخانه برای مواجهه  

در میان همسایگان ایران، لشکریان عثمانی دارای    چراکهمت عثمانی بود  نظامی با حکو 
قلعهبزرگ توپخانه  بهترین  و  کوه  ترین  دامنه  در  نادرشاه  جهت،  همین  به  بودند.  کوب 

بی  قلعه  زنبورک  بیستون  و  توپ  قبیل  از  ابزارآالت جنگی  آن  درون  که  نظیری ساخت 
های بزرگ قلعه کرمانشاه دارای  تواریخ، توپمجمل المؤلف انباشته شده بود. بنا به گفته 

های چهار منی و  تر گلولههای کوچکهایی با وزن دوازده من تبریز و برای توپگلوله
وپنج عدد نارنجک و پول سیاه کوب را با بیستهای قلعهسه منی بود. جدای از آن، توپ

و    225:  1344گلستانه،  رسانید )زمان به قتل میکردند که تعداد زیادی را همشلیک می
236.) 

 جابجایی توپخانه -د
ویژه توپخانه همواره نیازمند حیوانات  نادرشاه برای ارسال تجهیزات جنگی خویش به 

  چراکه شد  کوب نمیهای بزرگ و قلعهشامل توپ  معموال بارکش بود ولی چنین تدارکاتی  
ها  در محل محاصره قلعههای مواصالتی مناسب، آنان را  به سبب فقدان ترابری و جاده

استفاده میمی قالع  پاسداری  برای  اینکه  یا  و  در سال  ساختند  زمینه،  در همین  کردند. 
های  ق، در قلعه مشهد نادرشاه برای سرکوب شورش کردان قوچان فرمان داد »توپ  1160

بازن،  باشد« )  تر آسانونقل  تری بسازند که برای حملهای خردبزرگ را بگذارند و توپ
(. عالوه بر آن، با مرگ نادرشاه، بهبودخان چاپشلو سردار ترکستان به علت  36:  1340
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را   خمپاره  و  توپ  عراده  پنجاه  لذا  داشت  کم  بارکش  چارپای  بخارا  ازبکان  با  مجادله 
 نگارد: مروی در این خصوص می محمدکاظمکردند. سربازانش حمل می

»بعد از طی مسافت وارد منزل پردلق و چون در توپخانه مبارکه پنجاه عراده توپ و  
خمپاره موجود و دواب بارکش آن در هنگام مجادله بخارا تلف و توپخانه بر دواب  

ناچار در همان منزل مذکور چهار عراده خمپاره را در    شدیمحمل    منزلبهمنزلغازیان  
قصبه نارزم و سکان آن دیار از شنیدن ورود عساکر    مخفی و از آن منزل وارد   رخاکیز

کرده مخفی گشته و در آن منزل موازی دو عراده    هاابانیبنصرت شعار فرار بر کوه و  
در سیاه چاه افکنده و    شدیمتوپ پنج من گلوله که هریک به وزن ده خروار تبریز  

توپ انداخته آتش  چهار کیسه باروت با چهار عدد گلوله و نمد به آب زده در میان  
زدند. توپ بدان عظمت چون کرباس در هم درید و باالی آن را به خاک و خاشاک  

 .( 1127/ 3: 1364 ،ی)مرو «اندودند
ها دشواری کمتری وجود داشت.  تر و ازجمله زنبورکهای کوچکبرای حمل توپ

تر  ق، طهماسب قلی خان، با پنجاه عراده توپ و چهارصد ش  1141در سال    کهطوریبه
ق نیز فرمانروای افشار برای    1149زنبورک برای تصرف قلعه هرات اقدام کرد. در سال  

وجود صد شتر زنبورکچی داشت. بااینخان افغان حاکم قندهار، هزار و هفتنبرد با حسین
بیابان نواحی ناهموار کوهستانی و  از  ای همواره مشکل بود هرچند که  های ماسهعبور 

غافلدرعین موجب  میحال  دشمنان  شکست  و  قلعه  گیری  تصرف  برای  چنانکه،  شد؛ 
قندهار، توپخانه را با رنج و دشواری بسیار به دامنه کوهی که مشرف بر محل بود، رساندند  

نگارد ای دیگر ژان اوتر سیاح فرانسوی می(. در نمونه490/  2و    93/  1:  1364  ،یمرو)
نظام بسیار سخت بود توپخانه و سوارهای که حرکت از آن برای  که نادرشاه از میان ماسه

 (. 230: 1363)اوتر،  1عبور کرد و توانست لشکر ازبکان را شکست بدهد 
هایی  شد تا نادرشاه پیوسته فرمانهای مداوم موجب میکاربرد توپخانه در لشکرکشی

برای   مکفی  علوفه  و  بارکش  چارپایان  قبیل  از  تدارکاتی  تهیه  بر  مالیاتی    مأمورانمبنی 
ق، عزم جهانگشای افشار برای سرکوب    1153مثال در سال  عنوانبه  ؛ یش صادر نمایدخو

»احکام همایون عز صدور یافت و  شورشیان نواحی کوهستانی داغستان موجب شد تا  
محصالن تعیین شد که از حد تفلیس الی خلخال و اردبیل و تبریز از خالصجات دیوانی  

 
 کیرا گم نکنند اقدام به شل  گر ی دکی   انی لشکر  یابانیب  یآنکه در نواح  یبرا  یمواقع بحران  یدر بعض.  1

یابی لشکریان، توپ  جهت ق، نادرشاه در بیابان نایبند برای    1160در سال  مثال،  عنوان. به کردندی توپ م
 . 314:  1364وزیری،  ـ ، نام آن بیابان را »کفه نادری« نامیدندازآنپس شلیک کرد. 
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اردوی معلی    ونقلحملعراده توپ و دواب    و غیره غله به جهت سیورسات غازیان به
تدارکات    تأمینبرداری برای  (. وسعت اراضی مورد بهره370:  1341  ،یاسترآبادنمایند« ) 

علوفه موردنیاز چارپایان    تأمیندهنده ضرورت مبرم اردوی نظامی افشار برای  جنگی نشان
یافت؛ چنانکه،  ای افزایش میطور پیوستهباری بود که با افزایش مداوم حجم توپخانه به

پس از شکست محمدخان بلوچ، فرمانروای افشار به محمدقلی بیگ حاکم جدید اصفهان  
»در همه   داد  به شهر،هاباغفرمان  نادر  ورود  هنگام  تا  بکارند  و جو  اصفهان، شبدر    ی 

 (.59: 1368چارپایان سواری و باری او تغذیه شوند« )فلور،  
مصادره اموال رعیت ازجمله چارپایان سواری و باری و بیگاری کشیدن از آنان برای  

های مداوم همچنان کفاف الزم را  ها، باوجود توسعه سازمان قشون و جنگحمل توپ
برای تجدید سازمان قشون و ای که در یک مورد خاص، پادشاه افشار  گونهداد. بهنمی
اسب احتیاج    رأسسازی در قلعه همدان به هفتاد هزار  ونقل مواد الزم برای توپحمل

داشت. به همین جهت، خریداری حیوانات بارکش از کشور عثمانی و ایالت مرزی آن  
اندوزی پاشاها و حکام  اش، مال بنا به گفته ژان اوتر در سفرنامهیافت. شدت جریان میبه

  ی قاطر و شتر برا،  اسب  هی در تهشد تا اقوام ترک و عرب پیوسته  مرزی عثمانی موجب می
از    شیب  مرتبه   نیچند  یبرا  اندکیدر مدت    کهطوریبه.  داشته باشند رقابت    رانیا  قشون

هزار   ا  رأسشصت  به  ا  انی رانی اسب  و  قاطران    جدایشمار    نیفروختند  و  شتران  از 
  ک یدر عرض  نیز    لیارب  ی ناحیه. کردهابودخالد و ترکان    یبناعراب  شده از  خریداری

و    260،  240:  1363)اوتر،  اسب به سربازان نادرشاه فروخته بودند  رأس  هزار   ، چهارماه
267.) 

 : واحد توپخانه نادرشاه افشار 1جدول 
الف .1 صحرایی:  :  یتدافع  ش یآرادر    -نبردهای 

تهاجمی:  آرایش  در    -ی. بجنگ  یمحافظت از اردو
 حضور در واحد مقدم نبرد 

نشانه .2 در  ناکافی  تجربه  دریایی:  گیری  نبردهای 
 ها اهداف متحرکی همچون کشتی

موفقیت در تصرف قالع فاقد   -محاصره قلعه: الف .3
های  زمان توپخانه و شیوهکاربرد هم  -توپخانه. ب

نقب بندی،  )حواله  برای  سنتی  غرقاب(  و  زنی 
 توپخانه تصرف قالع مجهز به  

بهرهاستخدام   .4 فنی  و  مهارت  از    ان یتوپچبرداری 
 یی اروپا

 توپخانه واحد عملکرد  -
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واحد    انیمتصد   یو حکومت  یدرجات نظامارتقای   .5
 توپخانه 

  شینبرد: افزا نیادی واحد توپخانه در م یشاهنگیپ .6
 ان یاحتمال مصادره و کشته شدن توپچ

در قلب   ی و تفنگچ  توپخانه  یواحدهابندی  صف .7
 لشکر

توپ   -الف  ریزی:توپ  وهیش .1 کافی  تجربه  فقدان 
.  هیامور نقل  باتوپخانه  ادغام واحد    -ریزان ایرانی. ب

ساخت    -ریزی. ت ساخت کارخانجات توپ  -پ
در هنگام محاصره قالع   بزرگ قلعه کوب  یهاتوپ

های کوچک در  سهولت حمل توپ  -مستحکم. ث
 های مواصالتی ناهموار. راه

دشمن:  وهیش .2 توپخانه  واحد    -الف  مصادره  ضبط 
حکومت حکومتتوپخانه  و  محلی  های  های 

یا   -همسایه عثمانی و گورکانی هند. ب اجاره و 
 خریداری توپخانه از کشورهای اروپایی

نگهداری توپخانه   توپخانه:  یو نگهدار   رهیذخ  وهیش .3
برای   در قالع مرزی )مرو، الر، کابل و کرمانشاه( 

رهای های داخلی و حمالت کشومواجهه با شورش
 همسایه

از   -الف  توپخانه:  ییجابجا  وهیش .4 گرفتن  بیگاری 
  -آنان. ببارکش  سواری و    انیچارپااهالی و ضبط  

خریداری چارپایان سواری و باری از ایالت مرزی  
 حکومت عثمانی. 

 تدارکات واحد توپخانه  -

 گیری نتیجه
فرمانروایی طول  در  افشار  نادرشاه  قشون  گسترشسازمان  حال  در  همواره  بود.   اش 

تر  برترین قسمت آن، واحد توپخانه بود که مطابق با گسترش و پیچیدهترین و هزینهمهم
یافت. به لحاظ جنبه کمی واحدهای  شدن میادین جنگی، به لحاظ کمی و کیفی ارتقا می

خانه و امور نقلیه در واحد توپخانه ادغام شدند تا سرعت جابجایی و انسجام  زنبورک
به   واکنش  در  بااینشورشرویه  یابد.  افزایش  خارجی  تهاجمات  و  داخلی  همه،  های 

اقلیم وجود  و  ایران  فالت  جغرافیایی  میوسعت  موجب  ناهموار  تلفات  های  تا  شد 
چارپایان بارکش و حمل توپخانه سنگین با دشواری مواجه شود. برای سهولت جابجایی،  
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نفس  بارکش و سواری تازهساختند و چارپایان  های سنگین را در محل جنگ قلعه میتوپ
امر موجب    نیهمکردند.  را از ایالت عرب و ترکمن ساکن در کشور عثمانی خریداری می

  یجنگ  زاتی به تجه  یدسترس  لیتسه  یبرا   شیسلطنت خو  یانی پا  مهیشد تا نادرشاه در نمی
الجیشی و سوقع  آنان را در قال  ،یهای مرز و شورش  هی همسا  ی در مواجهه با کشورها

گلوله.  دینما  ی نگهدار  ینظام   ت یاهم  ی دارا و  توپ  در  در ضمن،  آن  با  متناسب  های 
های مختلف به صور مختلفی همچون غنیمت جنگی، خریداری و یا با ساخت در  اندازه

 آمدند.قالع مستحکم به دست می
نبردهای   در طی  ایرانی  توپچیان  تجربه  و  مهارت  کمبود  کیفی،  جنبه  لحاظ  سنگین  به 

فارس و به هنگام جنگ قلعه با استخدام توپچیان اروپایی  ویژه با دزدان دریایی خلیجبه
از شیوه  یفرمانرواشد. هرچند که  جبران می بند  یریگقلعه  ی های سنتافشار    ، ی)حواله 

توپخانه  جدای از آن،  جست.  بهره می  تی موفق  شیافزا  ینقب زدن و غرقاب قلعه( برا 
ویژه با حکومت عثمانی  واحد مقدم قشون بود که در نبرد تهاجمی با دشمنان به  معموال 

را به سبب زمان شد ولی  نشینی متحمل میبر بودن عقببیشترین آسیب مالی و جانی 
و  ویژه دستجات  و به  یاقوام داخل  یتوپخانه نادرشاه در مواجهه با سرکش  بی غرش مه

نادرشاه    ی اردو  یقطع  ی نداشتند موجبات برتر  ی امشابه  زاتی تجربه و تجهایالت مرزی که  
های مداوم  در لشکرکشی  قیمتگران  توپخانهو کاربرد    ساخت  .آوردرا فراهم می  افشار 

مختلف کشور    ایاالت  یبر اهال  یفراوان  ی و بیگاریات یمال  یفشارها   فرمانرواموجب شد تا  
نما خود  بهکه    دی اعمال  افزانوبه  وقنارضایتی  شی موجب  و  مختلف  وع شورشها  های 

 شد.می

 و مآخذ: فهرست منابع
مصحح عبداهلل انوار،   ، ینادر  یجهانگشا  (.1341)  ریبن محمدنص  یمحمدمهد  ،یاسترآباد -

 ی. تهران: انجمن آثار مل
 .دانیاو ج :ال، تهرانباق یلع همرجت، هامرنفس (.1363) ژان ر،اوت -
  ، یخانچی قل  درضایحم  ر،یچندر شکه  حی، تصحاالصطالح  مرآت  (. 1395)  انیرا  یآنندرام، را -

 . تهران: سخن ،یوسفدهیهومن 
 . تهران: تابان ،یری حر اصغری، ترجمه علنادرشاه ب ی طب یها نامه(. 1340) یپادر بازن، -
فرهنگ    ادیبن تهران: ،یبه اهتمام رضا شعبان  ،ینادرشاه خی تار (.1349) عیمحمدشف ،یتهران -

 .رانیا
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 ، تهران: عرفان. تاریخ احمدشاهى (.1386)  ابراهیممحمود بن  ،یجامحسینی   -
 . دییتا :اصفهان ،خ ی تار(. 1332) یمحمدعل ن،یحز -
)  دوکلوستر، - امترجمه  ،  نادرشاه  خیتار  (.1346آ    ی فروشکتاب:  زیتبر  ،یرخان یمحمدباقر 

 . سروش
:  انتهر.  دی باآمهر  امیتر  حیتصح  ،یخارلتو ا  ستمر  (.1382)  صفآمحمدهاشم  ،لحکماا  ستمر -

 . بکتاىنیاد
 . توس :تهران ،رانیا یهاسفارت نامه(.  1368) نیمحمدام ،یاحیر -
، سال  جنگ  یخی، مطالعات تار«.»نظام توپخانه در دوره قاجار(1397)  منش، رضا  صحت  -

 .دوم، شماره دوم
 توس. :تهران ،یترجمه ابوالقاسم سر ،حکومت نادرشاه (.1368) لمی و فلور، -
)ابو ا  ،ینیوقز - الصفویه  (.1367لحسن  میر،  فواید  مریم  موسسه  انتهر.  یحمداتصحیح   :

 ی.فرهنگ قاتیمطالعات و تحق
 تهران. کتابخانه :تهران ،و هند رانیجنگ ا ینظام خی تار (.1309)  لیجم  قوزانلو، -
انتشارات    :انتهر،  میریترجمه مهراب ا،  سفرنامهده    (.1369)  تادوش  وداشی  ،سینسکیوکر -

 . دیوح
  یی عباس اقبال، تهران: کتابخانه سنا  حی، تصحروزنامه  (.1362)  محمد  رزایفارس، م  کالنتر -

 ی. و طهور
 ی.ن : ترجمه معصومه ارباب، تهران (.1381) رانیاز ا هات ی کارمل گزارش -
و اهتمام محمدتقی    ی، به سع مجمل التواریخ  (.1344)  محمدامینابوالحسن بن    گلستانه، -

 . نایسمدرس رضوی، تهران: ابن
(.  1398)  ،یرضا شعبان  ،یعطاءاهلل حسن  ش،یراندیعبدالرسول خ  ،یز یتبر  ایزنیتبر  یمجتب -

« یو استمرار دولت متمرکز عصر صفو   یهای محلکارکرد سالح توپ در سرکوبشورش»
 .دوم هسال هفتم، شمار ،رانیا یهای محلتاریخ پژوهشنامه

  ؛ یدر عصر صفو   «یباش  ی»»توپچ(.  1398)  شیراندیو عبدالرسول خ  اتبریزییتبریزن  مجتبی -
 دوم.، شماره یازدهم، سال های علوم تاریخیپژوهش «،داریساالری تا منصب از فن

ج، تهران: نشر   3  ،یاحیر  نیمحمدام  تصحیح  ،ینادر  یآراعالم(.  1364)محمدکاظم    ،یمرو -
 .علم

)  ،مستوفی - التواریخ  (.1375محمدحسن  بنانتهر.  درزیگو   وزبهر  تصحیح،  زبده    اد ی: 
 . موقوفات دکتر افشار

 . تهران: سپهر ت،ی محمود هدا حی، تصحدر رکاب نادرشاه (.1332) میعبدالکر رزایم -
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 . ین: زرانتهر ،ماندگانشزباو  هشادر نا (.1368لحسین )اعبد ،یىانو  -
  ی محسن ناج  حی، تصحالشعرا  اضیتذکره ر  (.1384)  محمدعلیبن    ی قلیعل  ،یداغستان  واله -

 . ریاساط :تهران ،ینصرآباد
  2  ،یزیپار  یباستان  می، به کوشش محمدابراهکرمان  خیتار  (.1364)  خان  یاحمدعل  ،یریوز -

 ی. ج، تهران، انتشارات علم
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Abstract  
The neglect of the artillery unit at the end of the Safavid dynasty led to 

the weakness of its operational function to the extent that the Iranian 

artillerymen did not have much skill and experience in the process of 

launching cannons and aiming. The expansion and the complexity of 

Nader Shah's conflicts with internal and external enemies made him to 

make his increasing efforts to form and strengthen the artillery unit. 

This research thus aimed to throw light on the function of the artillery 

unit of Nader Shah Afshar. This study found that the artillery of the 

Afshar ruler gradually improved significantly in many respects such as 

equipment, recruitment and training of artillerymen and the promotion 

of commanders' positions. As a result, artillery was the most important 

operational unit of the army on the battlefields especially during sea 

battles or the siege of strategic forts. The present historical study 

collected library data from historical sources after describing and 

classifying the various aspects of Nader Shah Afshar artillery to analyze 

and interpret these features and its different effects. 

 

Keywords: artillery, artilleryman, launching cannons, fort, Nader Shah 

Afshar. 
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