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 ۰۴/۰۵/۲۰۲۰            منصور فیمحمد شر
 

 ریبه دوران سلطنت شاه زمان کب یاهنگ
 

 . بود یسلسله دران انگذاریبن ریشاه کب احمد و نوهٔ  مورشاهیزمان شاه فرزند ت ایو  ریزمان کب شاه
  دیرس انیبه پا یسلسله دران ییبود و پس از سقوط او دوران طال یشاهنشاه سلسله دران نیشاه سوم زمان

 

 : سلطنت آغاز
 

 ستیب ایو دو و  ستی، شاه زمان هنگام مرگ پدر بجهان را وداع گفت ۱۹۷۳در سال  یدران مورشاهیت حضرتیاعل
شرکت در  یاو را برگذار کرد و بعد برادرانش را برا یو سه سال داشت ، او پس از فوت پدر مراسم خاکسپار

 . جرگه دعوت کرد هیلو
کرد و تاج سلطنت  یبرادرانش را زندان انیاز دربار یتعداد یبانیزمان با پشتو شاه  دینرس جهیجرگه به نت هیلو

 (۱را بر سر گذاشت . ) یدران
 یاز شاه زمان شکست ها یو علم شورش برافراخت ول رفتیبرادر بزرگتر شاه زمان سلطنت او را نپذ ونیهما

 (۲شد ) نایو به فرمان شاه زمان از هردو چشم ناب ریدستگ هیفاحش خورد و در آخر توسط محمد خان حکمران ل
 

 چرا کور شد ؟ ونیهما
در نبود  ونی، همادیاو شور هینکرد و بر عل عتیو با او ب رفتیسلطنت شاه زمان را نپذ ونیهما میدیکه د همانطور

ً  دانیو در م دیشاه زمان به قندهار لشکر کش زد  یریت شمشزمان ضرب هفرزند شا صریبه شاهزاده ق جنگ شخصا
 . کرد یو او را زخم

بود  نینبود و اگر او چن یرحم یبود ، شاه زمان ذاتا انسان ب صریکردن شاهزاده ق یزخم ونیاشتباه هما نیبزرگتر
گرفتن تاج و تخت  یدر سر داشت و برا یپادشاه ی، محمود هم سوداگذراندیم غیبرادرانش را در حبس از دم ت

 یبه هرات فرار کرد و بعد مادرش را برا حمودو م دیان او و لشکرش را درهم کوبشاه زم یکرد ول ایمه یلشکر
 یو او را بعد از آن همه مشکالت رفتیشفاعت به حضور شاه زمان فرستاد ، شاه زمان شفاعت مادر محمود را پذ

 (۳ارزنده مورد عفو قرار داد . ) یایهدا دنیکه به بار آورده بود عفو کرد ، سرداران او را هم ضمن بخش
سرباز نخواهد زد و اگر  یکار چیبه تاج و تخت از ه دنیرس یثابت کرد که برا صریکردن ق یبا زخم ونیهما
 . افتیاو و شاه زمان با همان حرارت ادامه م یجنگ ها شدینم نایناب ونیهما

نوشته است که  یر مورد شاه زمان چند سطرد سبوکشیف جیاز خبرنگاران افغانستان در پ یکی ثاریا عبدالشکور
را حتا نوشته ، گذراند را گزراند نوشته است و  ی: حتقبل قبول است مثالً  ریغ یو اشتباه ها یئمملو از اشتباه امال

 : او گریاشتباهات د
به تخت نشسته است ،  یسالگ ۲۲ ایو  ۲۱نوشته است که شاه زمان در دوران سلطنت پدرش متولد شده و در  او

 ۱۷۹۳و در  دیرس یبه پادشاه ۱۷۷۳در سال  مورشاهیت را ذکر نکرده است ، خیدو تار نیعبدالشکور منابع ا
آمده باشد بازهم هنگام جلوس به  ایاگر شاه زمان در سال اول سلطنت پدرش به دن یرا وداع گفت ، حت یدارفان

ندارد ، مرحوم غبار سن شاه زمان را  یهمخوان ثاریسال داشته است ک با گفته جناب ا ۲۰ یتخت سلطنت دران
 ( ۵و  ۴سال نوشته است .)  ۲۳ یاحمدشاه خیسال و مولف تار ۲۴ یهنگام تاجگذار

در آخر نوشته که شاه زمان کور کردن را اختراع و خودش هم از آن بهره برده است ، و در جواب مخاطبانش  و
 . نوشتم یا هیست که اختراع را طنزگونه و کناگفته ا

کند که قبل از آن موجود نبوده است ،  جادیرا ا یزینکرده و چ یاز او کس شیبکند که پ یکار یکس یعنی اختراع
دهه قبل از او فرزندش رضا  نیکه نادرشاه افشار چند یمخترع کور کردن باشد در حال تواندیشاه زمان چطور م

 محروم کرده بود ؟ یینایب را از رزایم یقل
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بود به طور مثال شاه عباس دو تن از  عیهم شا انیکار نبود و کور کردن در عصر صفو نیهم مخترع ا نادرشاه
 یعل فتح نیشاه جانش و محمد افتیادامه  رانیفرزندانش را کور کرد ، البته بعد از شاه زمان هم کور کردن در ا

 . شاه دو برادرش را کور کرد
بلکه مورخان مانند  کندیمالمت نم ونیکور کردن هما یشاه زمان را برا یاز دو قرن اکنون کس شیگذشت ب با

 . رندیگیمحمود را به باد انتقاد م دنیمرحوم غبار بخش
را به گونه  خیبه طور حتم اکنون تار کردیمجازات م ونیو او را مانند هما دیبخشیشاه زمان محمود را نم اگر

 . میدخوانیم یگرید
جرگه را برگذار کند اعالن سلطنت  هیآنکه لو یبعد از دفن پدر به جا ایقدرت نبود و گرنه قبل و  فتهیزمان ش شاه

 . کردیم
به شغل  ثاریجناب ا دوارمیضمن ام در هیاست نه سوژه طنز و کنا نیسرزم نیاز بزرگ مردان ا یکیزمان  شاه

 . و مورخان واگذارند سندگانیرا به نو ینگار خیاکتفا کنند و تار یخبرنگار تیپراهم
 

 : بزرگ زی، استعمار ستزمان شاه
دشمنان استعمار گران  نیکه سرگذشت شاه زمان را نوشته اند اتفاق نظر دارند که او از بزرگتر یمورخان تمام
 . که شر آنها را از سر هند کم کند دیکوشیم تیبود و با جد یسیانگل

دست  چهیباز هیمحمود نبود و آن فروما یها یزیکه اگر فتنه انگ میدانیم میدار ریکب که از شاه زمان یشناخت با
 . نجات بدهد ایتانیهند را از چنگال بر توانستیم یبه آسان ریشاه زمان کب شدیها نم یرانیها و ا یسیانگل

آنها را از استعمار هند منجمله تپو سلطان بارها از شاه زمان درخواست کردند که به هند لشکر بکشد و  حکام
 دیفزایداشت که به هند لشکر بکشد و به وسعت قلمرواش ب لیم کسویاز  رایز رفتینجات بدهد ، او پذ ایتانیبر
 . کردیافغانستان را درک م یبر هند و عواقب آن برا سیسلطه انگل میخطر تحک گرید یاز سو و

شاه بوالهوس را با  یقرار دادند و موفق شدند با بذل پول فتحعل تیرا مورد حما روزیها هم محمود و ف ییایتانیبر
 . خود متحد کنند

 . شکست خورد گریهربار بدتر از بار د یبار به جنگ شاه زمان رفت ول نیهم به نوبه خود چند محمود
 

 : یروان جنگ
جنگ  دانیکه در م دانستندیشاه زمان داشتند م تیو درا یکه از رشادت و دالور یقیها با شناخت عم ییایتانیبر

از آن  یکیشاه زمان طرح کردند ،  یبرانداز یرا برا یمختلف یوهایسنار نیشاه زمان نخواهند شد بنابر فیحر
رحمت هللا خان هم  ریزمان و وز شاه،  ودب یو جنگ روان یمنف غاتیتبل قیها سقوط شاه زمان از طر ویسنار

 . ختندیآو یو به دار مجازات م ییرا شناسا ایتانیجنگ نرم بر یحداالمکان ماموران مخف
اشخاص  قیتشو لهیبوس خواستیداده بود و م لیتشک یسر ینما انجمن یغالم محمد جاسوس روحان ایم مثال

 . رحمت هللا خان را اعدام کند ریو شاه زمان را از سلطنت برکنار و وز ندازدیرا به راه ب ییسرشناس کوتا
 یو اعضا امحمدینقشه شوم مطلع شدند و م نیاز وفاداران دولت از ا یکی لهین بوسزمان و رحمت هللا خا شاه

 (۶گذشتند .) غیاز دم ت یگریپس از د یکیاو  یطانیانجمن ش
، شاه  شوراندیشاه زمان م هیعطامحمد ملقب به حاضرخان بود که مردم قندهار را بر عل زانیاز فتنه انگ گرید یکی

 نیکشتن عطامحمد بفرستد ، ا یبه نام دلک را شبانه برا یفرستاد که شخص امیزمان خان پ یزمان محرمانه برا
 (۷انجام شد .) تیبا موفق تیمامور

 

 : افغانستان در عصر شاه زمان ینظام قدرت
 تی، به روا رفتیبزرگ به شمار م یاز قدرت ها یکی یافغانستان از نگاه نظام ریدوران سلطنت شاه زمان کب در
هم سوار نظام شاه زمان را هشتاد و  یاحمدشاه خیداشت ، مولف تار یهزار سپاه ۱۵۰ ریغبار شاه زمان کب خیتار

 (۸شش هزار و صد نفر نوشته است که صد تن از آنها شترسواره بوده اند . )
زنبورک را  یتوپ ها یعنی یها بوده که توپخانه سبک دولت دران یمنظور از شترسوار همان زنبورک چ احتماالً 
ً  کردهیشتر حمل م لهیبه وس  . از صد نفر بوده است شتریتعداد آنها به مراتب ب اند و طبعا

که  کردندیبس که اکثر حکام هند مصرانه از دعوت م نیافغانستان در عصر شاه زمان هم یوصف قدرت نظام در
 . نجات بدهد ییایتانیکند و آنها را از چنگال استعمارگران بر یبه هند لشکرکش

خودش اشغالگران  یبر توان نظام هیبا تک خواستیشاه زمان که م یاتحاد با او بود ول یناپلئون هم در پ یحت و
 (۹) رفتیرا از هند اخراج کند نپذ ییایتانیبر

تش پس گرفتن تاج و تخ یو برا دیایتا به افغانستان ب خواستیهم قبل از مرگ م یرانیخان زند شاه آواره ا یلطفعل
 (۱۰موفق نشد ) یول ردیاز او کمک بگ
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 : یارض تیزمان ، مدافع تمام شاه
دهه با  کیکشور است ، او حدود  خیافغانستان در تار یارض تیمدافعان تمام نیاز بزرگتر یکی ریزمان کب شاه

 ییاو سر مو نانیرا حفظ کرد ، متاسفانه جانش یسلطنت دران عیو قلمرو وس ستادیطلبان ا هیتمام قوا در برابر تجز
 . میرا از دست داد از قلمرو کشورما یعیاو را نداشتند و پس از شاه زمان بخش وس تیاز شجاعت و درا

 

  : کار شاه زمان انیپا
 یینایها و محمود توانست شاه زمان را از سلطنت خلع و از ب یرانیها ، ا یسیانگل یعنیاتحاد مثلث شوم  باالخره

 . محروم کند
 . دندیبه شهادت رس یریرحمت هللا خان و زمان خان هم پس از دستگ ریادار شاه زمان مانند وزوف ارانی

 . باد یگرام ادشانیوفادارش شاد و  ارانیپرآوازه افغانستان و  اریشهر روح
 

 انیپا
 : منابع

 ۳۷۹، مرحوم غالم محمد غبار ، ص  خیرتاریافغانستان در مسـ  ۱
 ۳۸۳همان منبع ، ص ـ  ۲
 ۱۶۰و  ۱۵۹، ص  یرازیش نیدحسی(مترجم سی)احمدشاه انیدران خیتارـ  ۳
  ۳۷۹، غبار ص  خیتار ریافغانستان در مسـ  ۴
 ۱۳۸( ص ی)احمدشاه انیدران خیتارـ  ۵
 ۳۸۶، غبار ، ص  خیتار ریافغانستان در مسـ  ۶
 ۱۷۰، ص  انیدران خیتارـ  ۷
 ۱۸۷همان منبع ، ص ـ  ۸
 ۳۸۲و  ۳۸۱، ص  خیتار ریافغانستان در مسـ  ۹

 ۱۶۴، ص  یسمنان یخان زند ، پناه یلطفعلـ  ۱۰
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