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  قسمت ھشتم
   پادشاھان آريايی

 

   غوريانشاھنشاھی 
    .)  ق. ھـ  612تا . ق.ھـ  493( 

  )  سال  119( دوران 
  

عبدالملک دوم ــ آخرين پادشاه ھنگاميکه  :مان مشرح گرديد گذشتۀ درقسمت ھفتم بحث 
از سلسلۀ ترکان ) حاکم ماوراء النھر(سامانيان آريايی ،  بدست ايلک خان شاھنشاھی سلسلۀ 

ميRدی چشم از جھان  999. /  ق. ھـ  389سال به دست گير وزندانی گرديد ودر محبس 
    .سامانيان زوال پيدا نمود شاھنشاھی  پوشيد وحکمروايی يکصدوبيست و پنج سالۀ 

  
در تاريخ ســــرزمين بزرگ آريائيان برای اولين بار و بعد از سلسلۀ  شاھنشاھی سامانيان ــ 

. ھـ 545تا  يRدیم 999. / ق . ھـ  389اِزسال و.  ظھور نمود سلسلۀ غزنويان ترک نژاد ، 
 .  بزرگ را بدست گرفتند  یزمام امور خراسان و بخشی از آريانايــ ميRدی  1155. / ق
 

ساله غزنويان  156که شاھنشاھی  )1(از سلسلۀ پادشاھان آريايی نژاد اند تاجک تبارغوريان 
اين ز ، دودمان ديگری اآريايی از سلسلۀ سامانيان  ، وبعد  ترک نژاد را سرنگون نمودند

را بنفع انی سرزمين آريانای بزرگ روند خود گردانی ملی وتقويۀ فرھنگ باستنژاد   رھبری 
  . صلح و مشارکت ھمگانی بنمايش گذاشتند 

  
در .  ) ق. ھـ 493تا . ق. ھـ  36( از دوره خRفت حضرت علی  غوری  پادشاھان سلسله

الت غوردر جمع تشکيRت سال براي)  457(  چھار صدو پنجاه و ھفتحدود  نزديک به 
سلطنت و غزنويان سامانيان صفاريان وامويان ، عباسيان ، طاھريان و : سياسی واداری

  .  نمودند
  

بر بخشی از ايRت مرکزی خراسان ــ وازســــال ) ميRدی  1100. / ق.ھـ  493( وازسالھای 
ھندوستان واز  از مشرق)  ميRدی  1215. /ق. ھـ  612ميRدی تا  1150./ ق.ھـ 545( 

رمز ــــــراسان تا کنار دريای ھـــــون وخــــــــسرحد چين و ماچين تا در عراق واز آب جيح
   .سال  حکروايی می کردند) 119(   زدهيکصد و نُ بمدت مجموعاً 

  



زمان شھادت سلطان شھاب الدين از : "  » ی طبقات ناصر« بقول تاريخ  انيغورھمچنان 
سه صد و بمــــدت ) مـــــيRدی 1554ــ  1206برابر با  . ق. ھـ 962تا  602  ( غـــــــوری

که .  حکومت کردندسال تحت نام سRطين معزيه دھلی در ھندستان )  360(  شصت
نيز از  جمع شاھان اين » ميRدی   1237. / ق.ھـ 634سلطان رضيه غوری   « شاھدخت 

   .  "سلسله می باشد 
بصورت کل در آريايی  فرمانروايی غوريانروند : ان اذعان کرد که با تناسب ارقام فوق ميتو

   : سه مرحله مختلف  
  
   سال )  457( نزديک به  چھار صدو پنجاه و ھفت  غورــ دورۀ سلطنت محلی در ايالت  1[ 
  
    ـ دورۀ شاھنشاھی غوريان درخراسان بزرگ و بربخشی ازآريــانای بزرگ  وبر بخشی    2

   سال)   119(  نزديک به يکصد و نُزده ن ازھندوستا    
  
حدود ،  ]  سال)  360( نزديک به سه صدو شصت ـ دورۀ سRطين غوری در ھندوستان  3

  .سال را در بر ميگيرد  )936( و سی و شش  نهُ صـــد
  

  توری غوريان آريايیامپرا                                     

  
  

در بخشی از سرزمين آريانای ی سلسله شاھنشاھی غوريان روند فرمانرواي: از آن جمله 
   : به دو شعبه اصلی منقسم ميشد  بزرگ 

  
   .ــ يکی از آندو در غور سلطنت ميکردند وپايتخت آنان فيروز کوه بود 

  
ــ وديگری در تخارستان واقع در شمال غور که پايتخت ايشان باميان بود وآنان را غوريۀ 

   .باميان نيزميگفتند 
  

انتساب آنان به شخصی است بنام              : اين دو سلسله به آل شنسب ) شھرت ( علت اشتھار 
جد اعRی آنان بود ، که گويند وی در صدر اسRم )   ميRدی  656. / ھـ 36( » شنسب« 



وسلطـــان عRوادين غـــــوری ... ميزيست ومعاصر علی خليفه چھارم  فرزند ابی طالب بود 
  ) 2(. ـــرزندان برومند اين خاندان است ازفـ

  
و ) يRدی م 748. / ھـ  130( فوzد غوریشنسب بنام ) بازماندگان ( يکی از اعقاب 

از ممالک خراسان ) عمال بنی اميه ( معاصر ابومسلم خراسانی با او در بيرون راندن اعراب 
.  ھـ 154ــ  139(زند فوzد جھان پھلوان امير کرور فر: ياری کرد وبدين سبب او و اخRفش 

) ی Rديم 776 . / ق. ھـ 160(و امير ناصر فرزند اميرکرور حدود  )يRدی م 770ــ  756 /
  . ھمچنان در امارت خود باقی ماندند

  
است شاھان غوری  سلسله نياز ا یگريمرد د) يRدی م 786/ . ھـ 170( بھاران یبنج"  

از  یر کرد و منشورـــــــسف یRفت عباســــــخ به مقرميRدی  که در اواخر قرن ھشتم 
ديگری زمام بعد از وی افراد ديگری از اين خاندان يکی پی ل نمود، ـحاص ديرش روناــــــھ

  . بدست داشتند  امور رھبری سياسی غور را 
نام  خياست که از او در تار یآدم سوم)  یRديم 1014 ./ ق. ھـ  405(   یسور محمدريام

در قرن نھم بود که از غلبه ی آريانا زمين پادشاه صفار ثيل عقوبياو معاصر  شود،يبرده م
غور راه  نيدر سر زم یاسRم انتيزمان بود که د نيدر طول ا د،يآن پادشاه به حدود سند کش

ھای خراسان  یدولت غزنو ازدھميقرن  ليدر اوا دند،از مردم مسلمان ش یو قسمت افتي
محمد  ريامغور  ی، حکمدار محلغزنوی  و سلطان محمود توانست در غور نفوظ کند

را در  یاما حکومت محل. و مقھور او شد گرفت  ريداشت اس نيسبکتگ تيرا که تابع یسور
را  یمحمد سورفرزند ) يRدی م 1029. / ق . ھـ 420(حدود  یبو علماند و  یخاندان او باق

، وزره و خود  جوشن: اب چون ــــب هحو آنھم اسل یجنس اتيپدر گماشت که ساzنه مال یبجا
    )3( . " پرداختيم تختيپارا به   یجنگ

  
 ) يRدی م 1058/ ھـ ق  450( شيثفرزند  عباس اميرمغلوب پسر کاکايش  یبو علليکن 

خود بدست سلطان  اميرعباس. ماھر بود واز امارت خلع گرديد یمنجم فاضل و که مرد
. ھـ 470(حدود  اميرمحمد دوم غوریديد و پسرش ابراھيم فرزند مسعود غزنوی خلع گر

  )4( .جانشين او شد  )يRدی م 1077. / ق 
   

در  یول ديمحمد دوم گرد نيجانش) يRدی م 1116. / ق. ھـ 510( حسن نيقطب الدبعد ھا 
  . مردم غور کشته شد یتشاش داخلغا کي

جانشين پدر شد سن قطب الدين ح فرزند )يRدی م 1135 . / ق.ھـ  530( نيحس نيعزالد
  :   ھفتگانهپسران  نيب را غور یتمام عRقه ھا و
،  نيحس نيسلطان عRءالدـ  3،  ودـــمسع نيملک فخرالدـ  2،  محمد نيملک شھاب الد ـ  1(
 نيملک الجبال قطب الدـ  6،  سام نيسلطان بھاءالدـ  5ی ، سور نيالد فيسلطان سـ  4

کرد و با سلطان  ميخود مشھور به ھفت اختر تقس) ی بوعل نيملک شجاع الدـ  7،محمد
رو  یقدرت دولت غزنو رايز.  ارتباط دوستانه بر قرار نمود خراسان در شمال  یسلجوقسنجر

روند خود مختاری را   یقو سلجو یدولت غزنو نينھاده بود، پس او توانست بنزول به 
فاده از اوضاع سياسی ، قطب الدين محمد فرزند و جانشينش  ، با است، بنمايش گذارد  

( ر ــــــــکرد، و شھ ارــــياخت) ملک الجبال (  نوان ـــــو عاستقـRليت بيشتری را کسب نمود 
ھا  یاو دچار خانه جنگ بعد  ، بساخت )  5()  ورساد(  ميدــــوض مرکز قــــرا در ع)  روزکوهيف



 . زدند یاشتند دم از خود مختاردر دست درا از غور  یاز خاندان او که قسمت کيو ھر  ديگرد
 . پناھده شد  ينغزن شاهبھرامشاه پادناچار بدربار واو 

  
سيف ــ  را شربت مھلک نوشانيد،غوری  قطب الدين محمد) 6( یسلطان بھرامشاه غزنومگر 

که جانشين برادر خود  یقطب الدين وسلطان عRءالدين غور سلطان  برادر یالدين سور
عظيم فراھم آورده  یرسيد، لشکر یبه سيف الدين سور یخبر مرگ وو . ملک فخرالدين شد

از پيش او بھندوستان گريخت سلطان عزنه بھرامشاه . به کين خواستن برادر به غزنين رفت 
  . و او در غزنين بتخت سلطنت نشست و لشکر غور را اجازه انصراف داد

  
ت و دادخواھی را جاری عدالدر آنجا بعد از انصراف عزنين  سوری نيالد فيسلطان س

مدارا مروت وازراه  يکسان  روا نداشت وبا ھمهساخت وبه مردم سختگيری و ستمگری 
غور مسدود شد و  یچون زمستان رسيد و بواسطه شدت سرما و برف راھھارفتار کرد 

نوشتند و پادشاه مخلوع غزنوی رسيدن مدد متعذرگشت ، اھل غزنين در خفيه به بھرامشاه 
 رشيباوزرا  یخبر به غزنين ورود کرده سيف الدين سور یبھرامشاه ب. ن طلبيدنداو رابغزني

  ) 7( .او را با فضيحت تمام بکشت اسيراتباع  و ختياويلق بحاز اسير گرفت و نيمجددالد
  

  :شاھان سلسلۀ اول غوری از اين قرار است اسامي 
  
   ) . م 1100. ق . ھـ 493جلوس ( ـ عزالدين حسين فرزند حسن فرزند محمد  1
  
 1145/ .ق. ھـ 541ــ فوت . ق. ھـ 540جلوس حدود ؟  ( ـ قطب الدين محمد در فيروز کوه  2
   ) ميRدی    1146ــ 
  
   .) م 1149ــ  1148. / ق.ھـ 544ـ فوت  543جلوس ( سيف الدين سوری در غزنين  ـ 3
  
    .) م 1149ــ  1148. / ق.ھـ 544تا  543جلوس ( ـ بھاء الدين سام در فيروز کوه  4
  
فوت . ق.ھـ 545جلوس ( ـ عRءالدين حسين جھانسوز در غور ، غزنين و فيروز کوه  5

   ) ميRدی   1161ــ  1150. / ق.ھـ 556
  
. ق.ھـ 558ـ فوت . ق.ھـ 556جلوس  ( ـ سيف الدين محمد فرزند حسن در فيروز کوه  6

   ) ميRدی  1163ــ  1161
  
ــ  1163. / ق.ھـ 599ـ فوت . ق.ھـ 558جلوس ( سام در غور  ـ غياث الدين محمد فرزند 7

   )ميRدی  1202
  
    )ميRدی 1186. ق.ھـ 582جلوس ( ـ شھاب الدين محمد غوری فرزند سام در غزنين  8
  
ـ . ق.ھـ 599جلوس ( در غور ) معزالدين ( ـ شھاب الدين محمد غوری فرزند سام با لقب  9

   )  ميRدی  1205ــ    1202. / ق .ھـ 602فوت 
  



مقتول غور . ق.ھـ 602جلوس ( ـ غياث الدين محمود فرزند غياث الدين محمد فرزندسام  10
  ) ميRدی  1212ــ   1205. / ق.ھـ 609

  
  )  ميRدی  1212. / ق.ھـ 609جلوس ( ــ بھاءالدين سام فرزند محمود  11
  

 611ـ  610جلوس ( کوه  روزفرزند عRءالدين حسين جھانسوز درفيـ عRءالدين آتسز  12
  )  ميRدی  1214ــ  1213. /ق.ھـ
  

. ق.ھـ 612ـ  610جلوس ( ـ ضياءالدين محمد فرزند شجاع الدين علی پادشاه اسماً  13
  ) ميRدی  1215ـ  1213/

  
  
  

افراد سلسلۀ دوم شاھان غوری که در تخارستان و باميان اسامی 
  : حکومت کرده اند از اين قرار است 

  
   ) . م 1145 /.ق.ھـ 540جلوس (عم غياث محمدفرزند سام فخرالدين مسعود فرزند حسين ـ  1
  
  )  ميRدی   1163./ق.ھـ 558جلوس ( شمس الدين محمد فرزند مسعود ـ  2
  
  )   ميRدی 1163. / ق.ھـ 558جلوس ( ـ بھاءالدين سام فرزند محمد  3
  
 1215ــ  1205. /  ق.ھـ 612فوت  ـ. ق.ھـ 602جلوس ( ـ جRل الدين علی فرزند سام  4

   )8() ميRدی  

  
  

  اول ــ پادشاھی عRءالدين حسين مؤسس
  يیياغوريان آرشاھنشاھی 

  
ــ  1150. / ق.ھـ 556فوت . ق.ھـ 545جلوس ( حسين فرزند حسن  نيالدءعRشھزاده 

امپراتوری غوريان ،  يک شخص تحصيل کرده ، مدبر وآگاه به  سؤسم)  ميRدی   1161
  . اريخ و ادب زبان فارسی وعربی وشاعر ورزيده بود ت

عRءالدين زمانيکه در غور بر تخت شاھی نشست و پايه ھای دفاعی و قدرت سياسی سلطنت 
و براثر صRحيت وقدرتی که حاصل کرده بود برممالک اطراف دست خويش را تحکيم بخشيد 

  .انداخت وھرات و بلخ را متصرف شد 
دو برادر ) تحت الحمايه سلجوقيان ( گرديد ؛ بھرام شاه غزنوی چنانيکه در فوق بيان 

، را در کشمکش ) غوری و سيف الدين سوری  قطب الدين محمد( عRءالدين حسين غوری 
 1149ــ  1148. ق.ھـ 544ــ  543( ھای سختی که ميان غزنويان و غوريان در سالھای 

  . رخداد داده بود بقتل رسانيد ) ميRدی 



ن حسين غوری با بغض و عداوتيکه در دل نسبت به قاتل برادرانش داشت با اغتنام عRءالدي
ميRدی به زمان سلطنت بھرامشاه غزنوی  به خون  1152. ق.ھـ 546فرصت  در سال 

  .خواھی برادرانش بغزنين ھجوم  برد و آنجا را منھدم ساخت 
باز  پرداختنديمھا  یسلجوقغور بدولت  یمحل یکه تا کنون امرا رايباجھمچنان  نيعRءالد

   . گرفت
به حمايت از حاکميت  )9( ) فرزند سلطان ملکشاه فرزند آلپ ارسRن (  یسلطان سنجر سلجوق

و ھرات بدفاع  روزکوهيراه ف انهيدر م نيعRءالد د،يکش روزکوهيبه عزم رزم سپاه به فغزنين 
بر تافت و به  رو از او ی ، رکو ت ) 11( و خلج) 10(غز :  سپاه  هارھزار سو پرداخت مگر شش

سنجر از او .  سنجر افتادسلطان به دست  ريلھذا سپاه او منھزم و خودش اس وست،يپ ندشم
اگر من بدست تو اسير ميشدم چه ميکردی ؟ سلطان عRءالدين زنجيری سمين از : " پرسيد 

سلطان اورا . ردم جيب بيرون آورد  وگفت ترا با اين زنجير مقيد ميکردم و به فيروز کوه ميب
  ) 12(. " بخشيد و بغور باز فرستاد 

از جانب سلطان رھايی سلطان عRءالدين غوری علت است ، که از قرائن معلوم  طوریبه 
سياسی  زيرا اوضاع.  باشد داشته نميتواند انگيزه اخRقی وانسانی  کدام سنجر سلجوقی

لت خوارزم در معرض خطر قرار غز و دو نانياز طرف چادر نشقسمی بود که سلطنت سنجر 
 زد،يرا بر انگ يان غور یدشمن نيعRءالدسلطان  عقوبت و آزاربوسيله  خواستينم . داشت
و اموال خودش را امانت به او سپرد تا به  یسنجر او را برادر خواند و مواشسلطان لھذا 

انات را حساب سنجر با دشمنان غز، آن ام هيغور مراجعت کند، و بعد از تصفپادشاھی 
   . ديمسترد نما

  
 انيدر برابر سپاه مھاجم فراختائميRدی  1152 . /ق.ھـ 546 نشد و سنجردر سال نيمگر چن

خود غزھا  نيبدست دشمنان چادر نشميRدی  1153 . /ق. ھـ 547شکسته شد و در سال
     . بسر آمد یو دولت سلجوق ديگرد رياس

اياzت  نياز آن بعد عRءالد .  دينما نيمأا تفرصت بدست آورد که غور ر نيدر عوض عRءالد
داور و بست را با حوزه مرغاب و غرجستان و تولک  نيزم ر،يتخارستان، گرم س ان،يبام

و تخارستان و بدخشان، را به برادر بزرگ خود ملک  انياو بام. تحت تسلط قرار داد
آمد و تا  انيبه م انيامب یوقت است که سلسله حکمداران محل نيداد، از ھممسعود  نيفخرالد

    .دوام نمود انينفوذ خوارزم شاھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوم ــ  شاھنشاھی غياث الدين غوری

  
جلوس غور ، ميRدی   1141. / ق.ھـ 536غياث الدين محمد فرزند سام فرزند حسين متولد 

وی پس از ) . ميRدی   1202. / ق.ھـ 599ــ فوت   1175/  571، ھرات   1163/  558
سيف الدين محمد بتخت ھرات نشست وبرادر خود شھاب الدين ابوالمظفر را که خيلی شجاع 

    )13(. و وفادار بود در ھرات نيابت داد وخود غزنين را دارالملک ساخت 
   

غزان ترک تبار  استيR يافته و غزنه را در دست گرفته وحکومت ، در آغاز عھد غياث الدين 
ونق انداخته بودند تا عاقبت غياث الدين برادر خـــــود شھاب الدين غــــوريان آريايی را از ر

را به نبرد عليه غزان فرستاد واو بعد از  )  و قندھار نيغزنی اياzت اردو یسپھساzر( 
ميRدی  از چنگ آن قوم بيرون آورد و  1173./ق.ھـ 569جنگ سخت غزنه را در سال 

. / ق.ھـ 579ا ايالت سند پرداخت ودر سال سپس به بسط فتوحات خود از حدود کرمان ت
تا zھور پيش رفت وآنرا محاصره و تصرف کرد و سلطنت غزنويان ترک را  ميRدی  1183

و  نيالد تاج چنگ ترکان سنجری منقرض ساخت وبعد از آن بر ھرات تاخت وآنرا از
اھيان مسترد بيرون آورد و غزنه را از غز ھا ونيشابور و مرو را از خوارزمش نيعRءالد

نمود و ھمچنين وzيات گرگان وکابلستان ، گرديز ، غرجستان و تخارستان ، سيستان و 
برخی ديگر از بRد خراسان را  نيز بر متصرفات غوريان افزود وبازبه ھند روی نھاد ودر 

در اين فتوحات و  ديپنجاب گردو ملتان و پشاور و zھور آنجا به فتوحات پياپی موفق  به فتح 
  . گروگان گرفته شددرھندوستان ب یغزنوسلسلۀ پادشاه  نيملک شاه پسر خسروملک آخر

   
براثر فتوحات شھاب الدين دامنۀ فرمانروايی امپراتوری غوريان وسعت يافـــت چنانکه فوق 

از مشرق ھندوستان واز سرحد چين و ماچين تا " » منھاج سراج « ھم متذکر شديم ــ بقول 
حون وخراسان تا کنار دريايی ھرمز خطبه به اســــــــم مبارک شھنشاه  در عراق واز آب جي

  ) 14(" . تزئين يافت » غياث الدين محمد غوری « 
ميRدی در راه غزنين در گذشت وبرادرش شھاب  1202. /ق.ھـ 599غياث الدين در سال 
  . الدين جانشين او شد 

  
  
  
  
  



  سوم ــ شاھنشاھی شھاب الدين غوری
  

ميRدی برادرش شھاب الدين محمد به  1202/ ق .ھـ 599گ غياث الدين در سال بعد از مر
  ) 15( .  لقب معزالدين بر جای او در غور و غزنه نشست 

در فوق بيان شد در زمان سلطنت برادرش بھند لشکر کشيد وبه چنانيکه  شھاب الدين غوری
خويش در آورد واز شمال  موفقيت چشمگيری نايل آمد و ملتان و دھلی را در قبضه اختيار

ھند تا مرکز اين شبه جزيره ، مسخر غوريان آريايی گشت وبقايای سلسلۀ غزنويان در ھند 
قطب الدين « پس از اين فتح بزرگ ممالـــک مفـــــتوح را به غـــــRم خـــــويش . برافـــــتاد 

  .  سپرد » ايبک ترک تبار 
  

دين ، جنگی ميان غوريان و خوارزمشاھيان است از وقايع عمدۀ دورۀ شاھنشاھی شھاب ال
جبران اين شکست بود که در سال که به شکست غوريان تمام شد وسلطان غور در فکر 

  )16( .ميRدی بدست يکی از فدائيان مRحده  بزخم کارد از پای در آمد   1205. / ق. ھـ 602
وشھاب الدين بود و بعد  وسعت و قدرت امپراتوری غوردر عھد شاھنشاھی غياث الدين کمال

از دورۀ شھنشاه غياث الدين محمود فرزند غياث ) معزالدين ( از قتل شھاب الدين ملقب به 
  . الدين محمد تجزيه امپراتوری غوريان آغاز شد 

    
در سند کوس » ناصرالدين قباجه « و » دھلی « درقطب الدين ايبک ترک تباراز يکطرف 

وارزمشاھان سRطين غور را مجال آسودگی نميدادند  استقRل زدند واز سوی ديگر خ
  . وسرانجام قدرت امپراتوری غوريان روز تا روز محدود تر  وضعيف تر می شد 

ميRدی  در بستر خواب کشتند  1210. /ق.ھـ 607چنانيکه غياث الدين محمود را در سال 
آتسز فرزند د عRءالدين وپسر چھارده ساله اش سام را اسير کردند و به خوارزم بردن وبرادر

ميRدی درفيروز کوه حکومت  1214/  .ق.ھـ 611جانب خوارزمشاه تا   عRءالدين حسين از
درگرفت که به قتل  یجنگ نيحاکم غزن) 17(  لدوزي نياو و تاج الد انيسال م نيو در ا .راند 

  .  افتي انيتسز پاآ نيعRءالد
  

فرزند  محمد نيالد اثيمسعود عم غ نيک فخرالد ملٔ لهيرا ھم که بوس انيبام نيسRط شعبه
و محمد  د،يرس تيسام دور به نھافرزند  یعل نيشده بود، در عھد جRل الد عسام شرو

که در ماوراءالنھر بود ناگھان بر  یھنگامميRدی  1212. / ق.ھـ 609خوارزمشاه در سال 
  . برد انيتاخت و او را از م یسر و

را که پادشاھان  یو اضطراب مينژاد در فتوحات خود بن آريايی شاھا ريمانند ساشاھان غور 
عادل و  یو غالباً مردم کردند،ينم جاديافکندند ا یدر دلھا م عموzً عھد م نيترک نژاد ا

که خود  یعروض ینظام. بود نيبه شاعران بزرگ مز شتريبودند و دربار آنان ب رتيکوسين
  : افراد ذيل دستگاه بود  نياز پروردگان ا

ران ـــــاعـــشرا از  ـــ   یونـــص یلــو ع یوھرــــــر جــــــابوبک،  یعيم رفـــقاســـابوال
  ) 18( .شمارديبزرگ آل شنسب م

حال آنان در  یغور در مدت توسعهٔ  ممالک ، و ضعف و تباھ نياشتغال سRط ھميبر رو
خاصه که در عھد  داد،ينمــ  ديرا چنانکه با یو ادب یمجال پرداختن به امور علم امياواخر ا

اند و  سرودهيم رشع یبرخ یغور نيسRط انياز م. مساعد با احوال علم نبود زيقدرت آنان ن
  .نقل شده است  یدر طبقات ناصر نيحس نياز عRءالد یمتعدد اتياز آنجمله اب

 سلطان عRءالدين حسين ھنگاميکه ازغزنين به مستقرسلطنت باز گشت اين ابيات را بساخت
  :و بقواzن داد با آھنگ مزامير بخواندند  



  
  آنـــم کـــــه ھست فخــــر زعدلم زمانه را   

  آنــم که ھست جــــور زبــذلم خــــزانه را                                       
  انگــشت دست خــــويش بدندان کند عدو 

  کمــان نھم انگشت وانه را چـــــون برزه                                     
  چـون جست خانه خانه کميتم مـيان صف

  دشمـــن زکــــوی باز ندانست خـــــانه را                                     
  بھـــرامشه بکيــــنۀ من چون کمان کشيد

  ه را  کــــــــندم بنــيزه از کمـــــر او کـنانــ                                     
  ای مطـــرب بــديع چو فارغ شدی زچنگ 

  بر گـــــوی قـــــول را وبـزن اين ترانه را                                     
  دولت چــــو بر کشــــيد نشايد فرو گذاشت 

  ) 19(قــــــول مغنی و می و صـــاف مغـــانه را                                    
                                    ******  

  
  

  آموزشفرھنگ ورشد ساختار حاکميت ، 
  غوريانشاھنشاھی در 

  
از داشته ھای تاريخ باستانی سرزمين ما ميتوان اين واقعيت را باز گو نمود که حاکميت 
شاھنشاھی غوريان ممثل مشارکت ھمگانی مردم در نظام سياسی وقدرت دولتی وقت بوده 

ھبری تشکيRت اداری ونظامی دولت غوريان  ــ تنوع قومی و نژادی کامRً زيرادرر. است 
که دارای سه مــــرکز جــــداگانه » فيروز کوه « مراعات ميشد و حاکميت دولتی تحت فرمان 

   .بود ، بصورت فدرالی اداره ميگرديد )  فيروز کوه ، باميان ،غزنی ( 
  

  : دولتی درعصرغوريان بر دو اصل استوار بود   ساختار تشکيRتی ارگان ھای قدرت و ادارۀ
  ـ موجوديت تشکيRت اداری و نظامی حکومت مرکزی در سطح شاھنشاھی  1
  ـ موجوديت تشکيRت اداری و نظامی جداگانه اياzت  با استقRليت داخلی  1

  :  رھبری ارگان ھای قدرت مطابق تشکيRت اداری فوق چنين صورت می پذيرفت 
  
  . ــ پادشاه قرار داشت نظامی قدرت و تمام تشکيRت اداری و سياسی  در رأســ 

  .  پاد شاه رئيس عالی حکومت ، رئيس عالی ديوان قضا و فرمانده اعلی لشکر بشمار ميرفت 
منحيث نايب شاه درمقام دوم قرار داشت که می بايست ) رئيس ديوان صدارت ( صدراعظم ــ 

  .  کشور می بود  شخص مسلکی ، متخصص امور لشکری و
ديوان استيفا ، ديوان قضات  ـــ  مقام سوای ديوان صدارت ، ديوان رسالت ، ديوان اشرف ، 

مقام حاجت ، مقام سرجامدار ، مقام امير شکار ، مقام چتر دار ــ  نيز در : ھای ديگری نظير 
  .   تشيRت اداری و نظامی حاکميت غوريان فعاليت می کرد 

   
مانند ساير پادشاھان آريايی مردمان معارف پرور ، انسان نگر و تکامل  پاد شاھان غوری

ايشان از آگھی دھی و روشن سازی  مردم لذت می بردند ودر اقدامات سياسی و . پسند بودند 
که ی غورپاد شاه   نياول. فرھنگی خويش جانبدار رشد اشکال شعور اجتماعی جامعه بودند 



محمد  فرزند  یابوعل ريامــ  موزش و پرورش مردم نمودسياست فرھنگی و رشد آتوجه به 
  ) 20(. بود یسور

دورۀ غوريان نسبت به ساير سRله پيشين درخشانترين دوره پيشرفت علم و معرفت وتحقيق 
ازاينروآغوش گرم حاکميت معارف . در عرصه ھای مختلفه اجتماعی  و ادبی بوده است 

که بگونه .  ورعلماء وشعرای معروف گرديد پرور غوريان باعث رشد معرفت علمی و ظھ
   : متذکر ميشويم  پر بھايی اين دوره را مبارک چندی از اين علمبرداران فرھنگ مثال اسمای 

  
نظامی عروضی سمرقندی ، امام فخر رازی ، منھاج قاضی سراج جوزجانی ، امام صدرالدين 

موzنا سراج الدين جوزجانی ، کرامی نيشابوری ، احمد ميدانی نيشابوری ، علی باخرزی ، 
 نيمعزالد ، نيغرش اريملک،  یابونصر فراھی ، مرورود نيدالديوح یقاضمحمد عوفی ، 

،  اريبخت نيقطب الد ،ی ھنيمنور م فرزند ورشاد، محمد  نيداzسRم جRل ال خيش ،یھرو
    . می باشند، ...   ،ی ابوبکر جوھر ،ی عيابوالقاسم رف،   مبارکشاه نيملک الکRم فخرالد

  
تحقق راھبردی سياست آموزشی و پرورشی اين دوره که از حمايت  و پشتوانۀ مادی دولت 
برخوردار بود،  توانست که زبان فارسی رونق بيشتر يابد و مقام واzی خود را در رشد روند 

  . تدريس در مراکز آموزشی و پرورشی وساير نھاد ھای فرھنگی و اجتماعی احراز نمايد 
   :  رسی که در دورۀ امپراتوری غوريان ايجاد گرديده عبارت اند از مدا
  غرجستان نيمدرسه افشــ 
  ) 21( شاه مشھد در ھرات مدرسهــ 
            بنام  یRديچھاردھم می ــ مدرسه که از قرن ھشتم ھجر نيا دردر ھرات  ؛   هياثيغ مدرسهــ 

و  انيدانشجو ــ  راسان و جھان اسRماز سراسر خ ديرس یبه شھرت آفاق هياثيمدرسه غ
که آوردند  یم یبدان رو ليرض تحصــــبه غ یRمــــــدانش پژوھان علوم منقول و معقول اس

  .بوده است یغور نيالد اثيسلطان غمدرسه در دوره  نيا نيبنا نخست
  .  وجود داشت انيدو مدرسه غور زين انيبام درــ 
  ستانيسر حوض در س مدرسهــ 

  در ھندوستان  اچه ملتان یروزيفدرسه ــ  م
 ) 22(وغيره ... مدرسه معزی در دھلی  ــ
  

فRسفه و علما  یدرس خصوصجز حوزه ھای و  ینيدجايگاه  آموزش که  یمدارس افزون بر
نيز تحت نام خانقا ھا  وجود داشت که در آن عارفان و صوفيان ايکه در  یگريمراکزد. بود

  .شتند  به فعاليت مشغول بودند مراحل سير و سلوک  قرار دا
  

   :  نگارديم نيچن ۀ پادشاھان غوری دورخانقاه ھا در ھرات در  از وجود یمستوف حمدهللا
بود و شش  یآبادان یدوازده ھزار دکانــ  در ھراتــ  غورپادشاھان حکومت  نيدر ح ...  "

مدرسه و خانقاه وآتش  ــ  و نه صدوپنجاهيو س)  ابيآس(ھزار حمام و کاروان سرا و طاحونه 
   )23( ." است  بوده نيخانه داشته و چھارصدوچھل ھزار خانه نش

  
سامانيان و طاھريان ، صفاريان  ، را که  ینھضتبا تأسف تاريخ آريانايی بزرگ ثبت نموده 

فوق درھند ونھاد ھای علمی و معرفتی با ساختن مدارس  آريايی  انيغورغزنويان ترکتبار و
و  رانيشگفت آور بواسطه حمRت مغول و یو با سرعت یود آوردند به زودبوج خراسان  و

  .گشتبه خاک يکسان 
  
  



  غوريانشاھنشاھی زوال 
  

روزگار در دستگاه  نيسام به رسم ھمهٔ  سRط فرزند  محمد نيغور خاصه معزالد نيسRط
آنان  انيم و از کردنديخدمت م انيداشتند که در زمرهٔ  سپاھ)  24( غRم ترک  یخود عده ا

  . دنديرسيبه امارت و قدرت م یبعض
،  دهيرسان یرا بمراتب عال یسام از غRمان فراوان خود گروھفرزند  محمد نيمعزالد

زوال مقدمهٔ  ضعف و چنانيکه  خود را بدانان داده بود  انياز سپاھ يیدسته ھا یفرماندھ
  .   ديبعد از وفات او گرد انيحکومت غور عيسر

  
ھمين شيوه عدم توجه وشناسايی نصب سياست کدری در حاکميت ، يک بار در تاريخ : ت که پوشيده نيس( 

  )   امپراتوری سامانيان  آريايی بوسيله ترکان نيز گرديده بود  طآريائيان باعث سقو
  

 نينگذشته بود که ھنگام حمل جنازهٔ  او به غزنمحمد  نياز قتل معزالد یچنانکه ھنوز چند
سلطان را با خزانهٔ  فاخر از  رقدبودند و م یسلطان غاز یترک که موال اءامر" ... ملوک و 

 نيپس از جلوس عRءالد یبه قھر بستدند و در قبض آوردند، و چند غور دست امرا و ملوک
 نيبودند بخدمت ملک تاج الد نيترک که در حضرت غزن یسام امرا فرزند محمدفرزند محمود

 متيزانب کرمان ،و استدعا نمودند، و او از طرف کرمان عمکتوبات در قلم آوردند بج لدوزي
استعداد مصاف کرد، چون محمود  نيسلطان عRءالد د،يشھر رس یمصمم کردو چون به حوال

منھزم گشت و او  نيبا ھم موافقت نمودند و عRءالد نيمصاف راست شد امراء ترک از طرف
  ) 25("  . گرفتار آمدند که در موافقت او بودندغوری  یو جملهٔ  ملوک شنسبان

   
 یراندند و خود بر قسمتھا رونيب نيزنرا از غ یغRمان ترک بسرعت شاھزادگان غور نيا

 یبرا افتهيغRمان امارت  نيآن است که ا بياز عجا. افتندي يیفرمانروا یممالک غور یجنوب
 نيمعزالد یخود عنوان فرزند ی، برا خود را مشروع نشان دھند وجه یآنکه تصرفات ب

آن را از طبقات  نيھم از او جعل کردند که ع یتيروا ايدادند و گو بيسام را ترتفرزند  محمد
  :  ميکنينقل م یناصر

نمود و  یجرٔات) سام  فرزند  محمد نيمعزالد یعني(از مقربان حضرت سلطنت او  یکي" 
 ستيھمتا ن یاھپادش چيممالک در علوشٔان ھ طيرا که در بس یعرضه داشت چون تو پادشاھ

، و بعد  یتياز ممالک گ یبودند یوارث مملکت شانياز ا کيدولت ترا، تا ھر  یستي، پسران با
، بر لفظ مبارک آن پادشاه طاب  یماند یخاندان باق نيسلطنت ملک در ا نياز انقراض عھد ا

د باشد دو فرزن ايفرزند و  کيرا  نيسRط گريرفت که د)  باد خاک او زهيپاک و پاک (ثراه 
. خواھد بود شانيا راثيبندگان ترک ، که مملکت من م یعنيھزار فرزند است ،  نيمرا چند

من نگاه خواھند داشت ، و ھمچنان که بود بر لفظ آن پادشاه  سمبعد از من خطبهٔ  ممالک به ا
سطور است ، سنهٔ   نيا ريکه تحر تيرفت ، بعد از او کل ممالک ھندوستان را تا بغا یغاز
   )26( . "  یو ستمائهٔ  محافظت نمودند نين و خمسثما
  

محمد  نيسلطان معزالد یمرتبهٔ  دامادترک تبار  لدوزي نيتاج الد» فرزندان  « نياز جملهٔ  ا
 نيبود و شمس الدر لدوزي نيداماد تاج الدترک تبار  بکيا نيداشت و قطب الدغوری را 

را در حبالهٔ  نکاح  بکيا نيو دختر قطب الددترک تبار قباجه  نيو ناصرالد ترک تبار التتمش
  . داشتند

  



 کنيل د،يسلطنت خاص خود کوش ليتشک یبرا یمحمد چند نيبعد از معزالد لدوزي نيتاج الد
سلطان محمد خوارزمشاه امارت کرد عاقبت از جلو حملهٔ  انيمتعدد که با مدع یپس از جنگھا
   . و مقتول شد ريداد اس یالتتمش رو نيلداو و شمس ا انيکه م یو در جنگ ختيبجانب ھند گر

  
 لدوزي نياز تاج الد کنيرا به دست گرفت ، ل نيحکومت غزن یچندگاھ زين بکيا نيقطب الد
 یاز تجار خراسان نيسلطان معزالد کهبود  یاز غRمان بکيا.  ختيو به ھند گر افتيشکست 
و چند  ديرسان یود به مقامات عالکه در او مشاھده کرده ب یاقتي، و بر اثر ل دهيخر نيدر غزن

محمد در عھد  نيغRم برآمد، و او بعد از فوت معزالد نيبر دست ھم نيفتح از فتوحات معزالد
. ھـ 602و در سال  افتي یراز پادشاه غو یمحمود چتر و لقب سلطان نيالد اثيسلطنت غ

ه ھندوستان خويشتن را پاد شادر zھور بر تخت سلطنت جلوس کرد و ميRدی  1205/.ق
اعRم نمود واولين سلسلۀ مسلمان را که منحصراً در ھندوستان فرماندھی داشته اند تشکيل 

درگذشت ، و مدت سلطنت او با چتر و سکه و  ميRدی  1210/ .ق .  ھـ 607در سال  داد و
  . بود یخطبه چھار سال و کسر

  
 نيشد و بد ميتقس یغور کيچھار تن از ممال انيممالک ھند م بکيا نيبعد از فوت قطب الد

و  د،يالتتمش رس نيبه شمس الد یقباجه در تصرف آورد، و دھل نيسند را ناصرالد بيترت
قباجه و گاه در  نيو zھور گاه در تصرف ناصرالد د،يبه ملوک خلج رس یممالک لکھنوت

  . التتمش بود نيدر تملک شمس الد یو زمان لدوزي نيتملک تاج الد
  

 یمحمد بود که بعد از کسب شھرت و امارت به داماد نياز بندگان معزالد قباجه نيناصرالد
در تصرف آورد،  ايسند را تا لب در تيو بعد از آن مولتان و وz ديرس بکيا نيملک قطب الد

و ھنگام حملهٔ مغول به مولتان و  د،يدر توسعهٔ  متصرفات خود کوش یو پس از آن چند
مقاومت مردانه کرد، و عاقبت پس از  ميRدی  1224/  .ق.  ـَ ھ 621محاصرهٔ  آن در سال 

که از شمس  يیبعد از شکستھا ميRدی 1227/  .ق .  ـھَ  624سال  رودو سال امارت د ستيب
  . ديرس انيخود را غرق کرد، و مدت حکومت او به پا افتيالتتمش  نيالد
  

کرد، ھم از  ادجيدر ھندوستان ا یقو یکه با عنوان سلطان حکومت التتمش نيشمس الد
فروختند  ھانبندگان ترک بود که نخست او را از ترکستان به بخارا بردند و به خاندان صدر ج

فروخته  بکيا نيبه قطب الد یفروش درآمد در دھل دويو بعد از آن که چند بار به معرض خر
خود شرح مفصل دارد که منھاج سراج در  بکيا نيشد وداستان فروختن او به قطب الد

  . آورده است  یبتمام یات ناصرطبق
شد و ) آزاد(معتوق  عتو اظھار جRدت و شجا یالتتمش بعد از وصول به مقامات مھم لشکر

/ . ق .  .ـھ 607در سال  بکيا نيدرآمد، و بعد از فوت قطب الد) آزادگان ( در زمرهٔ  احرار 
که بر امرا و  يیھا) حمله (  نشست ، و سپس با تاخت یبر تخت امارت دھلميRدی  1210

برد  انياز ملوک و امرا را از م یارياطراف برد، متصرفات خود را توسعه داد و بس کيممال
. ق .  ـھَ  633فرمان سلطنت گرفت و تا سال  فهيو منقاد خود ساخت ، و از خل عيمط ايو 

که  بوجود آورد هيرا به نام سلسلهٔ شمس یسلطنت کرد و سلسله ا یبه کامرانميRدی  1235/
  . داشتند يیحکمروا ميRدی  1287/  .ق .  ـھَ  686تا سال 

  
اوان اتفاق افتاد،  نيکه در ھم ) 27( یخلج یھند و سلسلهٔ  امرا کيممال یحکومتھا ليتشک

ماوراءالنھر  یرانيو حمRت مغول و و انيدست خوارزم ازخراسان  یمصادف بود با آشوبھا
خود نداشتند وطن قرار در  یھل علم و ادب که رواز ا یاريسبب بس نيو خراسان ، و به ھم



از آغاز قرن ھفتم  جهيشدند و در نت رفتهيپذ کيو در خدمت ممال ختند،يبه ھندوستان گر
    . شد) 28( یفارساز مراکز مھم زبان و ادب  یکيبه بعد ھند  یھجر

  

  :نتيجه 
  

  ! خوانندگان گرامی وعزيز
ميRدی بحث تاريخی وسياسيی را با ايجاز کامل    2010تا مئ سال  2009ما از نوامبر سال  

در رسانه ھای برون مرزی ودرون » ھشت قسمت « در » پادشادشاھان آريايی « زيرعنوان 
  . مرزی بدست نشر سپرديم 

آرزوازنشر اين مسايل باری روشن ساختن اذھان نسل نو ودگر انديش فارسی زبانان در 
ر مبنای ترتيب وقوع زمانی رخداد ھا ــ  در فرآيند اين نوشته  ب. سراسر جھان می باشد 

  .نزديک به سه ھزار سالۀ اخير تحرير گرديده است  
با اين نيت نيک ما خواستيم موافق به اساسات علم کرونولوژی گونه ھايی از روند پيدايی و 

مورد ، ھويت شناسی خود شناسی و وزوال امپراتوری ھای شاھان آريايی را بنحو احساس  
  .  باز شناختی  قراردھيم 

  
جھت پيوند بحث مان ازقسمت اول تا قسمت ھشتم تذکر دوباره مدت زمان حکمروايی شاھان 

  : آريايی براساس علم کرونولوژی را ضرور دانسته بقرار ذيل عبارت  اند از 
  

  )ل سا 158(      دوران ) پيش از ميRد  550ـ  708(                شاھنشاھی ماد اول ــ 
  )سال  220( دوران        ) پيش از ميRد 330ـ  550(        یھخامنش یشاھنشاھدوم ــ 

  )سال  476( دوران ) ميRدی  226تا . م . پ  250(         اشکانيانشاھنشاھی سوم ــ 
  )سال  407(         دوران  ) ميRدی    631ـ  224(      ساسانيان شاھنشاھی چھارم ــ 

  )سال  52(             دوران ) ميRدی 872ــ  820( لسله پادشاھی طاھريان  سپنجم ــ 
   )سال  36(             دوران ) ميRدی 903ــ  868(  ششم ــ سلسله پادشاھی صفاريان

  )سال  125(           دوران )ميRدی    999ــ  874(          شاھنشاھی سامانيانھفتم ــ 
   )سال  119(               دوران . ) ق. ھـ 612تا  493(     ريان   غوشاھنشاھی ھشتم ــ 

    
ازآغاز نژاد مدت زمان حکمروايی پادشاھان آريايی ميتوان دريافت که بتأسی از جدول فوق 

 1215( تا ختم دوران شاھنشاھی غوريان ) پيش از ميRد  708( دوران شاھنشاھی مادھا 
   . سال واندی را دربر ميگيرد )  1923(  بيست و سه  صد و حدود يک ھزارو نهُ )  ميRدی 

  
پادشاھان ، آنرا سال  ) 1593( يک ھزار و پنجصد و نود و سه ــ که از آن جمله بمدت 

 ) 330(سه صدوسی وباقی .  زمين آريانايی بزرگ و خراسان حکومت کردند آريايی برسر
  : بترتيب ذيل را سال اين مدت زمان 

   .  براين وطن چيره شدند  در قرون متمادیتبار  ترک ربھا ، وغزنويھای، ع يونانيھا
  

. ھدف مان در اين بحث باز شناسی ھويت باستانی مردمان سرزمين آريانايی بزرگ است 
وآرزو داريم تا جوانان امروزما در ھر کجای دنيا که ھستند بايست پيوند ھای انسانی و ريشه 

  . اريخی ھم تباران خونی خويش را بشناسند نژادی و ھويت مشترک فرھنگی وت
  



تاجکستان و :  صرفنظراز اينکه آنھا شھروند کدام يکی از اين سه کشور فارسی زبان 
افغانستان و ايران ويا ديگر کشورھا ھستند ؛ بايست براصل اين سنگپايه ھويت مشترک ، 

ماعی در منطقه ھمبستگی فرھنگی و اقتصادی وسياسی خويش را در ھمه سطوح حيات اجت
وبدورازحصار ھای انديشۀ ــ  راستگرايی و چپگرايی ، ازدست . و جھان بنمايش گذارند 

آورد ھای پر ارزش اين ميراث معرفتی اسRف خويش بھره انسانی و اخRقی ، بنفع صلح و 
  .  ثبات وامنيت گيرند 

  
ان قديم در حوزۀ تمدنی ھمه ميدانند که دست آورد ھای معرفت انسانی و اخRقی ودينی آريائي

ودر مورد معرفی اين جھان بينی بزرگ نيز صد . آسيا ،  بسا وسيع ھمه جانبه وبزرگ است 
ھا عالم ودانشمند و نويسنده و تاريخ دان خارجی و داخلی اثرات خيلی  با ارزشی را به زبان 

مباحث عظيم  که تحقيق و تدقيق آن. مختلف خارجی به آگاھی جھان بشريت رسانيده اند ھای 
  .  ، ازدايرۀ کار حاضرما بيرون است 

  
که ما در اين ورطه تاريخی آغاز کرده ايم حاصل انگيزه عينی است از اوضاع و را اما بحثی 

شرايطی که ناشی ازبرخورد متفاوت دوستانه و دشمنانۀ رھبران سياسی کشور ھای فارسی 
ن ميراث سترگ تاريخی و فرھنگی نسبت به اي) ايران ، افغانستان ، تاجکستان ( زبان 

  . سرزمين ــ آريانايی باستان و خراسان می باشد 
اين يک واقعيت است که افتخارات تاريخی وفرھنگی نابی که در جغرافيايی سياسی 

حکمروايی آريائيان و خراسانيان به پايه کمال رسيده است صرف متعلق به شھروندان  
که شامل ھويت ھمه شھروندان فعلی ساکن   ترکی استآريايی نژاد نبوده بلکه ارزشھای مش

  . اين سرزمين باستانی ميشود 
از اينرو اميد واری ما در اين است که رھبران سياسی و نھاد ھای فرھنگی و اجتماعی 

ايران و افغانستان و تاجکستان ،  درخت گشن فرھنگ وادب : کشورھای فارسی زبان بويژه 
رزمين سبز حوزۀ تمدنی آسيا را با يک دست ويک صدا وعلم و حکمت باستانی  اين س
  . صادقانه آبياری و  مراقبت نمايند 

ونگذارند تا دست ھای ناپاک وغرض آلود رھبران سياسی بيگانه به اين فرھنگ ، در کشور 
ھای فارسی زبان ، مانع معرفی ورشد و تکامل طبيعی اين ميراث پر ارزش  بجھان بشريت 

  . گردند 
  

  
  حرمت با عرض

  دکترنت بصيرکامجو
basirkomjo@yahoo.de  
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، ج دوم ،  1375چھاردھم : دکتر ذبيح هللا صفا ، چاپ : ـ تاريخ ادبيات در ايران ، مؤلف 1
  . 53ص 
  .  441، ص  1957 ، لندناوzف کارو ، : ، مؤلف » دی پتان « ــ  
،  یجنسيا بک اور،شپ، شاهبھادر ديس ،ظفر کاکا خيل : مؤلف  ښېکاڼر په خيتارد تانهښپ«  ــ

  .  368، ص  1965
  )یمتن روس(،  394، ص  1972 مسکو،،  باباجان ، فوغفور ا: ، مؤلف »   تاجکان« ـــ 
،  159،   49،  50تايتلر ، صص : ، مؤلف  » کـــــالمعارف تاج رتيافغانستان در دا « ــ 

160 .  
 یزير دفتر برنامه ،ی، رشتٔه علوم انسان سال دوم آموزش متوسطه ، و جھان  رانيا خيتارــ 

  . 284تا   275صص ،   1381، رانيا یدرس یھا کتاب فيو تأل
ی Rنيگ یفخرداع یمحمدتق ديترجمه سدر دو مجلد ،   کسيسا:   تیسرپرس،   رانيا خيتارــ 

  . 41ــ  39صص 
  . 1354تھران، ی ، راوند یمرتض ،  رانيا یاجتماع خيتارــ 
 خسرويمترجم، ک و،يدانداما. آ. م  یگرانتوسک. آ. از زمان باستان تا امروز، ا رانيا خيتارــ 

  . 1385 ديمروار: ناشر ،یکشاورز
کشاورز، تھران،  ميترجمه کر ا،يگولووسکاي، پ 18از عھد باستان تا قرن  انريا خيتارــ 

1353 . 
  
، ج دوم ،  1375چھاردھم : دکتر ذبيح هللا صفا ، چاپ : ـ  تاريخ ادبيات در ايران ، مؤلف  2

  . 50ص 
  
  .   129ص ،  1368چھارم : ، چاپ  غRم محمد غبار: مؤلف ،   جيتار ريافغانستان در مسـ  3
  
  . 1272، ص   6دکتر محمد معين  ج : ـ فرھنگ فارسی ، مؤلف  4
  
 فرزند  محمد نيملک الجبال قطب الد یاست از غور که محل حکمران یتينام وz:  ورسادـ  5

برادران قسمت کرد ورساد در  انيغور را م تيوz یسور نيالد فيبود آنگاه که س نيعزالد
  . سھم ملک الجبال درآمد

  ) : وضی عرچھارمقاله (
  ندـــطانـسل شـيـرو پــــــآن دو در مو                 م ــــت شھــتخ شـياد پــــه ورســب من

                                 
 ينغزن کيرا نزد یشاه غزنو سلطان سنجر برادر خود ارسRنی ارـ بھرام شاه غزنوی بي 6

دو بار به ھند لشکر . ق. ـھ  512ر د. نشستشاھی و بر تخت .) ق. ـھ 510(مغلوب کرد 
.  بھرام شاه غزنوی ازخاندان سلجوقی است .و محمد حليم را بگرفت و در بند کرد ديکش

خوارزم  اچهيدر اطراف در یترکمان بودند که در دوران سامان یدر اصل غزھا انيسلجوق
  .ستنديز یم ايو آمودر ايردري، س)آرال(

  : رجوع شود به 
  ،   جلد سوم.  ميعبدالعظ ،ئیرضا.  رانيساله ا ده ھزار خيتارــ 
   . جلد پنجم ر،يکب ريانتشارات ام ،،  تھران ، ليبو. آ. یج،  ج يکمبر رانيا خيتارــ 
  



معين ص  اپ چ یمعين و تعليقات چھارمقاله عروض ی ، دکتر محمدارســـاز فرھنگ فـ  7
150  .   

 »النوادر مجمع« کتاب  ینام اصل. ی ندسمرق یعروض یاز نظام است یچھار مقاله نام کتاب
طب، و نجوم در چھار  ،یشاعر ،یريدب:   دانش کتاب از چھار فن نياز آنجا که در ا. است

 نيکتاب در ب. به نام چھار مقاله معروف شده است مياست، از قد  گفتار جداگانه سخن رفته
 ميتقد ر آريايی پادشاھان غو از شاھزادگان آل شنسب یکيبه   552و   551 یسالھا
  .است شده

  .شود 314   112کلکته صص  اپچ یرجوع به تاريخ ايران و طبقات ناصرــ و ھمچنان 
  .  551، ص  2دکتر ذبيح هللا صفا ، ج: ــ تاريخ ادبيات ايران ، مؤلف 

   .   129ص  1368چھارم : ، چاپ  غRم محمد غبار: مؤلف  يخ ، تار ريافغانستان در مســ 
  
  . 1273،  6دکتر محمد معين  ج : گ فارسی ، مؤلف ـ فرھن 8
  
. است آريانا در  یشاه از سلسله سلجوق نيد دومؤدا گيب یآلپ ارسRن پسر چغرـ  9

ترکان در ماوراءالنھر و بخارا  نياز خوان یکيکه  برند یم ینسب به سلجوق نام انيسلجوق
  . بوده است

که نشان داد  يیھا خاطر شجاعت داد و به رييغبعد از اسRم آوردن نام خود را به محمد ت او
او پس از پدرش داود . است» شجاع ريش« یبه معنا یگرفت که در ترک» آلپ ارسRن«لقب 

آريانا  در زمان تسلط او بر . ديطغرل به سلطنت رس شيحاکم خراسان شد و پس از عمو
که مرکز  زيداد را نرساندند و بغ یدوره ساسان  به حدنزديک  راترکان وسعت قلمرو خود 

    . گرفتند اريبود در اخت یخRفت عباس
  

  ،  کردند یم یزندگ انهيم یايآستباربودند که در  مردمان ترکاغوزھا از: غز  ااغوز ي  ـ10
  : که ايل ھای ذيل  

،  قيزيق، افشار، یاپرلي،  دوردورغا، دوگر،  ريازی ، ياول قره،  یآلقراول،  اتيبيی ، قا
،   ريگ اورهی ، ونتليآz، موريا، سالوری ، چبن،  چاوولدور،  بچنه،  ندريبا،  نيققار، ی گدليب

  :  که از جمله . شامل اين دود مان است .  قينيق،  رايب،  بوگدوز،  ريگديي
را بنا  یاغوز ھستند كه دولت عثمان یھا از قبايل بيست و دو گانه ترك یکي:  يیقاـ قبيله  1

  .نھادند
، افغانستان ،  رانيپراکنده در ا اغزيو دوگانه اغز  ستيبايل ھای از :  تايب لهيقبـ  2

می  و عراق  هيسور،   هيترک، ارمنستان ،  آذربايجان یجمھور،  ازبکستان  ،  ترکمنستان
  . باشند 

ھمراه با  یصفو لياست که در زمان شاه اسماع ترکمان یھا لياز ا یکياوشار  اي اَفشار ـ  3
. گذاردند اديرا بن یدودمان صفو یھا هيآمدند و پا رانيبه ا یعثمان یز آناتولبزرگ ا ليشش ا

  :  شد یم ميبه دو شعبه بزرگ تقس ليا نيا
  قاسملو و  یکــ ي
  قرخلو؛  ايارخلو  یگريدــ 

به خراسان  جانياز آذربا ليقرخلو را شاه اسماع فهيطا. بودطايفۀ قرخلو  شاه افشار از  نادر
و دره گز و باخرز تا حدود مرو مسکن  وردياب یدر نواح ن،يل آن سرزمکوچاند و در شما

در زمان  لھايا نياز ا یاريتعداد بس. باشند یداد؛ تا در برابر ازبکان و ترکمانان مھاجم سد
  . شاھسون ادغام گشتند ليدر ا اولشاه عباس 

  : رجو ع شود به 



سازمان چاپ و  ،یبجنورد یونظر کاظم موس ريز ، ، ھنر فرھنگ ، خيتار،   رانــ اي
  .  1385تھران،  ،یانتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسRم

  .»  افشار« بخش   یبزرگ اسRم المعارف رةيداــ 
  . ببعد 80ص ،   1ج  ی، مقاzت کسروــ 

  .ــ فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين 
  

 یخيتار یھا نشانه. شود یاز ترکھا اطRق م یا از مردم و دسته یبه گروھ:  يا خلخ خلج ـ 11
از سکاھا  یو گروھ نژاد يیايآر یدر اصل مردم اديھا به احتمال ز که خلج دھد ینشان م

  .اند زبان شده  ترک انهيم یاياند که در آس بوده
متخلص به برھان،  یزيتبر  خلففرزند   نيمحمدحس فيبرھان قاطع تأل: رجوع شود به 

  . نيمحمدمع دکتر حيتھران، تصح, کتابخانه زوار
 نشر جمعه ینيمن خيللش ینصرعتب یاب خيتار یعل یالوھب  بالفتح یالمسم ینيميشرح الــ 

  . المعارف 
  : ميگويد  حافظ

  یانداخت ابيطلب کافراس خسرويک  جام    خلّخ شادباش  خوبان از یبرد  یخوب یگو
  :ی می نويسد بسطام یفروغ

  شدم رياز خلّخ و آسوده ز کشم فارغ    دميد يیرخ آن ترک ختا یروغـــــــف تا
  

، ج دوم  1375چھاردھم : دکتر ذبيح هللا صفا ، چاپ : تاريخ ادبيات در ايران ، مؤلف   ــ 12
  .   51، ص 

  .  1189،  ص  5ــ فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، ج 
  

  . 1276، ص  6ـ فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، ج  13
  

ھند  نيسRط خيشامل شرح تار 658از ابتدا تا حدود سال  یمومع خيتار(ـ طبقات ناصری  14
  .  425، ص  1، جلد  نيابوعمر عثمان منھاج الد فيتال،  ) هيلياسماع عيو وقا رانيو ا

ص  1348 ،یاشراق یچاپ ھفتم، کتابفروش. باپوريهللا شک تيعنا. ی اطRعات عمومــ کتاب 
72  .   
  

   . 935، ص  5ن ، ج ـ فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معي 15
   

 .ھفت اماميان . اسماعيليه . باطنيه ). ناظم اzطباء. (پيروان حسن صباح  :  مRحدهـ  16
 )يادداشت به خط مرحوم دھخدا. (تعليميان . حشاشين . سبعيه 
  : که در آثار . شوند یم دهينام هياز کفار که دھر یفرقه ا:  همRحد

  و )از اقرب الموارد(ــ 
  )کشاف اصطRحات الفنون از ( ــ 
  .14 ،  81  ص ،  2ج ، چ لندن  ،  تاريخ گزيده ــ 
  . 391ص ،  تاريخ سيستان ــ 
  .  488ص  ی ، چ نفيس،  لباب اzلباب ــ 
  . چنين تعريف شده است  ــ   146ص ،  3ج  ،  چ ليدن ،  نزھة القلوبــ  
  

 ليبه دل، محمِد سام )  نيمعزالد(لدين شھاب ا، غRم سلطان  یالُمعزّ  لدوزي نيتاج الدـ  17
به  یاو را در کودک نيسلطان معزالد. شد یم دهينام ی، المعزّ  نيانتسابش به سلطان معزالد



غزنه و  انيم یشھر(سلطان امارت َکَرمان . رشد کرد نيو او در دربار معزالد ، ديخر یغRم
   .  کند نيغزن عھديکه او را ولو َسْنقَران را به اقطاع به او داد و قصد داشت ) لھاوور

  
 د،يچيپ 601در   انيو شکست غور)   نيمعزالد( شھاب الدين قتل سلطان  عةيشا یاما وقت
موجب  عيوقا نيا. موفق نشد یھجوم آورد، ول نيبه قصد تصرف قلعة غزن لدوزي نيتاج الد

 د،يرس نيغزن به یوقت)  نيمعزالد( شھاب الدين سلطان . ھرج ومرج در شھرھا و راھھا شد
  .ترک از او درگذشت  یرا بکشد، اما با شفاعت امرا لدوزي نيخواست تاج الد

  
 نيالد اثياو، غ ۀقصد داشتند برادرزاد اني، امرا و اع602در  نيپس از کشته شدن معزالد

 نيبسنده کرد و غزن روزکوهيغور و ف ۀبه منطق نيالد اثيمحمود، را برتخت بنشانند، اما غ
را تصرف کرد و خزانه را از  نيزاولستان و غزن نيتاج الد. واگذاشت  لدوزي نيالدرا به تاج 

  .  گرفت لي، تحو نيمعزالد ري، وز دالملکيمؤ
  

از  یعل نيو جRل الد) محمود(محمد  ني، عRءالد یدوتن از شاھزادگان غور انيم نيدر ا
با  لدوز،ي نيتاج الد یھو آنجا را گرفتند، اما پس از مدت کوتا رفتند نيبه غزن انيبام

برآنجا  602راند و در رمضان  نيشھر، دوبرادر را از غزن ۀمحاصر یمساعدت ترکان و در پ
  .شد رهيچ
  

، ج دوم  1375چھاردھم : دکتر ذبيح هللا صفا ، چاپ : ـ  تاريخ ادبيات در ايران ، مؤلف  18
  .   53، ص  

  
، ج دوم  1375چھاردھم : ح هللا صفا ، چاپ دکتر ذبي: ـ  تاريخ ادبيات در ايران ، مؤلف  19

  .   55و  54 ، صص
  

  .   330 ص.  ج اول ،  منھاج سراج ی ــ جوزجانی  ، طبقات ناصرـ  20
احمد : مبارکشاه محمد فرزند منصور ، بتصحيح و اھتمام : ــ آداب حرب والشجاعه ، مؤلف 

   . 1337:  ، تھران  سھيلی خوانساری
بنگاه : ھيوبرگ دارک  ، تھران : خواجه نظام الملک ، به اھتمام : ف سياست نامه ، مؤلــ 

  .  79، ص  1341ترجمه و نشر ، 
  

مجله ،  فضل حهيمل ــ ظفر  :  مترجم ،  برنت کRتزر،  سيمدرسه شاه مشھد در بادغـ  21
   .1352کابل  21ص ،  شماره چھارم  ،  انايآر
  

 ،  1344کابل ،  159ص ،  یغور نيشھاب الد،   ميمحمد ابراھــ  ثابت ،  فرشته خيتارـ  22
  .461صاً ،  ضيا ،  یجوزجان

  
ص ی ، نوائ نيبه کوشش داکتر عبدالحس ،  ینيحمدهللا قزوی ــ مستوف ،  دهيگز خيتارــ  23

   .1339تھران ،  407
 پسوی  وفات  ینيقزو ینصر مستوف فرزند  حمد فرزند  بکر یاب نيتاج الد فرزندحمدهللا ــ 

  .ق اتفاق افتاده است. ھ 740از سال 
  
  : ستيسه اثر باق ،یحمدهللا مستوف از



 خياسRم و تار خيتار ،یعموم خيتارعالم  خيکتاب در خRصه تار نيا:  دهيگز خيتارـ  1
کتاب دو  انيدر پا. است  نگاشته شده» محمد نيالد اثيغ«به نام  سندهيتا زمان نو رانيا

 انيو ب نيقزو خيدر تار یگريعرب و عجم و د یعلما و شعرا خياردر ت یکي ز،ين گريفصل د
  730باب در سال  6مقدمه و  کيکتاب در  نيا. احوال اھل علم و ادب آن شھر وجود دارد

   .است دهيرس انيق به پا. ھ
  
 انينگارش آن به پا .ق. ھ  740است و در سال  ايکتاب در جغراف نيا:  القلوب نزھتـ  2

   .است دهيرس
  
ق . ھ 735به وزن شاھنامه در سال  تيمنظومه ظفرنامه در ھفتاد و پنج ھزار ب:  ظفرنامهـ  3

  :شود یم ميسه قسم تقس ايظفرنامه به سه کتاب . ديرس انيبه پا
  ،  )یقسم اسRم(عرب  خيکتاب نخست در تارـ 
  و ) قسم احکام(عجم  خيکتاب دوم در تارـ 
  )یانقسم سلط(مغول  خيکتاب سوم در تارـ 
  

. به کرامت و نجابت ذاتی انسان اعتقاد خلل ناپذير دارم : "  بصير کامجوـ  اينجانب  24
ومخالف ھرگونه سياست بندگی و غRمی می باشم   و از مفاد اعRميه جھانی حقوق بشر 

  : عقRً و قلباً دفاع می نمايم 
؛  برابر دارند یوقــــــد آزادند و حقا از بدو تولــــانسان ھ یتمامبا تائيد مفاد اين اعRميه  که  

 نيق ندارد اـــــــکس ح چيھ؛  را دارند تيو امن یبا آزاد یانسان ھا حق زندگ یامـــــتم
ــ  به حقـــوق و آزادی ھـــــای انسان  ب کندــــسل رانـــــــگيا را از دـــــــھ یوق و آزادــــحق

   "   .می نگرم 
  

 خيشامل شرح تار 658از ابتدا تا حدود سال  یعموم خيتار(ناصری طبقات : رجوع به ــ  25
صص .  1سراج ، جــــلد منھاج قاضی :  فيتال،  ) هيلياسماع عيو وقا رانيھند و ا نيسRط
  . شود .  383و  382

  
 خيشامل شرح تار 658از ابتدا تا حدود سال  یعموم خيتار(طبقات ناصری : ــ رجوع به  26

صص .  1سراج ، جــــلد منھاج قاضی :  فيتال،  ) هيلياسماع عيو وقا رانيھند و ا نيسRط
  .   383و  382

  . 547حوادث سال ، ــ و ابن اثير 
  . شود ... ــ و روضة الصفا 

  
 بکيا ني، از سپھساzران ترِک قطب الد یخلج اريبخت فرزند  محمد نيارالدي، اخت595در  ـ 27

 تختيپا ا،يند 597به بنگاله رفت و در  یبھارجنوب التيا در یاز توسعة حکومت اسRم ، پس
  . مسلمانان شد ميراجا، تسل نيس

مشرق تا  رو رنگ پور، د وکوتيتا د ايداد در شمال از پورن ليکه او تشک یحکومت لکھنوت
راج محل امتداد  یتا کوھھا یدر جنوب تا رود گنگ ، و در غرب از کوس ا،يو کروت ستايت

  . داشت 
 601در  یخلج. کوچک به صورت سلطنت بزرگ و مستقل گور درآمد یپادشاھ نيابعدھا 

خود را در  یمردان پادشاھفرزند  ی، عل607در  بکيا نيپس از وفات قطب الد. درگذشت 
، ملقب به  یخلج نياو را به قتل رساندند، و حسام الد یخلج یامرا 608در . ردبنگال اعRم ک

کرد و قلمرو  یاديز شرفتي، بنگال پ یدر زمان حکومت و. د، پادشاه ش نيالد اثيسلطان غ



، پسر سلطان التتمش ، کشته شد و،  نيبه دست ناصرالد یو.  افتي اريسلطنت گسترش بس
 686تا  624بنگال از . افتي )624(به سال  انيبنگال پا ستقلم یپادشاھ نيسان ، نخست نيبد

،  یگريپس از د یکي،  یبه داران متعددمدت صو نيدر ا. بود یاز قلمرو سلطنت دھل یبخش
  .به حکومت آنجا منصوب شدند که معموzً خودمختار بودند

فرشته  یغRمعلفرزند  محمدقاسم : ، مؤلف  1865ـ 1864فرشته ، لکھنو  خيتار:  رجوع به 
  .ابن بطوطه  ،  غرائب اzمصار و عجائب اzسفار یتحفة النّظار ف ــ 
   .  ابن خرداذبه ،  1889 دني، ل هيچاپ دخوالمسالک والممالک ، ــ 
  .  یممالک اzمصار ابن فضل هللا عمر یمسالک اzبصارفــ 
  . 1898، کلکته  یپور یديز ميسل نيحس ، غRم نيالسRط اضيرــ 
  .شود ...  ، ، لکھنو ی، غRم سرور zھور اءيzصفا نةيخزــ  
   

، ج دوم  1375چھاردھم : ر ذبيح هللا صفا ، چاپ دکت:  فيتٔال،  رانيدر ا اتيادب خيتارـ   28
  . به اختصار 58  50صص 

از ابتدا  یعموم خيتار(طبقات ناصری  : مماليک غوريه خصوصاً رجوع شود به ه ــ راجع ب
  :  تأليف ) هيلياسماع عيو وقا رانيھند و ا نيسRط خيشامل شرح تار 658تا حدود سال 

  .جلد اول » منھاج سراج « قاضی 
   

   : جھت معلومات بيشتر رجوع شود 
  
   . 1361چاپ تھران  يیفضا وسفيدکتر قيترجمه وتحق یمناظرات امام فخررازــ 

  .   1349ــ زبان قديم غوريھا ،  حيدری ، محمد عابد ، مجله علوم اجتماعی، دانشگاه  کابل ، 
  .  1344لتی، ــ سلطان شھاب الدين غوری ، ثابت ، محمد ابراھيم ،  کابل، مطبعه دو

ــ تاريخ افغانستان از لشکر کشيھای اعراب تا ترکتازی سلجوقيان ، سرھنګ، پاينده محمد 
   . 1365مطبعه دانشگاه کابل،٠

    . 1352کريم کشاورز، جلد دوم، تھران: ــ ترکستان نامه ، بارتولد ، مترجم 
  .  1378نشگاه  کابل ، ــ بررسی اوضاع سياسی ــ نظامی غوريھا  ، حيدری ، محمد عابد ، دا

ــ مسالک و ممالک ،  اصطخری ، ابواسحاق ابراھيم ، بکوشش ايرج افشار، تھران، بنياد 
  . 1347فرھنګ ،

عبدالمحمد آيتی، تھران، بنياد فرھنګ ، : عمادالدين ،ابوالفدا  ،  ترجمه ٠ــ تقويم البلدان
1349   .  

مسر حسين شاه ، کابل ، دانشکدۀ :  حواشی وتعليقات مينورسکی، ترجمه ٠ــ حدود العالم
   .  1342ادبيات ،

      یريپنجش استاد:  نوشته 1360غور، کابل ،  یخيتار یايجغرافــ 
کابل سال دانشگاه انتشارات  ، یرياحمد پنجش زيعزاستاد : نوشته  ، غور یخيتار یايجغراف 

   .  یشمس یھجر 1360
  .  18 و ص 10شماره ،  یجد 1336، سال ھرات ۀ مجلــ 
  

  
 و من هللا توفيق

 


