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  )المغرب الى المشرق من حدودالعالم(
 !ان ستيز پشتون قلب در یخنجر

 

  :مقدمه
 .است شده نوشته جوزجانی، ٔشھزاده توسط کتاب اين و بود پشتون دودمان از) فريغون آل(
 ھمخونان پھلوی در..... و بلخ تا جوزجان از ھندوکش ھای دامنه در پشتونھا امروز از قبل سال ١٢٠٠

 موزيم در) المغرب الى المشرق من حدودالعالم(اصلی کتاب.کردند می زندگی يکجا شان زبان دری
 که آن اصلی کتاب البته.بود موجود افغانستان در کتاب اين از ٔنسخه چندين و شود می نگھداری پاريس

 در" ايرانی "تاريخدانان و نويسندگان مؤلفين، ادبی سرقت و دستبرد از شود می نگھداری پاريس در
 قرار" ايرانی "پارسی تاريخدانان و نويسندگان مؤلفين، دستبرد مورد آن روسی ٔنسخه .است مانده امان

 .است گرفته

 

 "فريغونيان و سامانيان "

 قرار افغانستان غرب شمال در امروزه که) ْگوزگان (جوزجان وgيت رب سامانيان، دوران در 

(داشت  حکومت»فريغون آل« عنوان با محلى دودمانى). تولد بار مقدمه٢ ص حدودالعالم، (دارد
1

 به. )
 مغرب از بلخ، حدود به مشرق از بود، پرنعمت و آبادان اى  ناحيه که گوزگان حدودالعالم، مؤلف روايت

 ص العالم، حدود (شد مى محدود ُبست حدود به جنوب از و جيحون رود به شمال از غرچستان، به
 نيز و مانشان و ساروان درمشان، ربوشاران،: چون متعدد نواحى داراى جوزجيان). ٣٠١-٣٠٢

 گوزگانان قديم ملوک. بود سان و اشبورقان انبير، گرزوان، نريان، پارياب، جھودان، چون شھرھائى
 نيم و يک فاصله در (لشکرگاه در آنھا مقر ما بحث مورد دوران در اما داشتند متاقا گرزوان در

 ).٣٠۴-٣١٠ ص حدودالعالم، (داشت قرار) جھودان فرسنگى

 چگونگى به راجع. دانستند مى اساطيرى پادشاه فريدون بازماندگان از را خود فريغونيان
 عنوان با که سرزمين آن باستانى پادشاھان با فريغونيان ارتباط نيز و جوزجان در سلسله اين يابى قدرت

). تولد بار مقدمه ۵-۶ ص حدودالعالم، (نيست دست در روشنى اط�عات بودند، مشھور ةخدا گوزگان
. داشت حکومت فريغون احمدبن گوزگان در) ٢۵٨ سال حدود در (قمرى ھجرى سوم قرن اواخر در
 اطاعت به را فريغون احمدبن بود، شده مسلط سانخرا نقاط بيشتر بر که صفارى عمروليث زمان آن در
 ).١١٩ ص بخارا، تاريخ (ديد عمروليث از تابعيت در را خود ص�ح نيز او و فراخواند خويش از

 فرمانرواى) ق٢٨٧ سال در (سامانى اميراسماعيل از صفارى عمروليث شکست از پس
 در بنابراين شد خويش سياسى عيتموق حفظ به موفق سامانيان سيادت شناختن رسميت به با جوزجان

                                                        

 »...رسيده ميراث جد عن آبا بود را فريغون آل سامان آل ملک مدت در جوزجان و�يت«: نويسد مى  جرفادقانى-  )1
  ).٢٩۴ ص يميني؛ تاريخ ترجمه(
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 ضمن حدودالعالم مؤلف. است شده ياد اطراف ملوک عنوان با جوزجان فرمانرواى از سامانيان دوره
 به. است دانسته قدرتمندتر اطراف، ملوک ھمه از را او جوزجان، فرمانرواى قلمرو گستره شرح

 مھتران« اختيار در اقطاع وانعن به فريغونى امير سوى از جوزجان نواحى از بعضى وى تصريح
 ).٣٠٣-٣٠٧ ص حدودالعالم، (شد مى داده  قرار»اطراف

 ھاى دھه نخستين در بسيار احتمال به وى مرگ. نيست مشخص فريغون احمدبن درگذشت تاريخ
 فريغون احمدبن از پس که ھستند معتقد مورخان اغلب. است افتاده اتفاق قمرى ھجرى چھارم قرن

 براى محمد ابوالحارث نام. است رسيده جوزجان حکومت به احمد محمدبن رثابوالحا او فرزند
 ۶ ص حدودالعالم، (است آمده) ق٣۴٠ حدود در تأليف (استخرى الممالک و المسالک کتاب در بار اولين
 ابوالحارث از) ق٣۶٧ سال از پس به مربوط (خود تأليف در نيز حوقل ابن). ٧٢ ص و تولد بار مقدمه
 از که بارى آخرين). ١٧٨ ص حوقل، ابن سفرنامه (است برده نام جوزجان صاحب انعنو به محمد

 طور  به وى بارتولد، قول به صورت اين در باشد، مى ق٣٨٩ سال در است شده ياد محمد ابوالحارث
 .باشد کرده زيادى عمر بايد العاده خارق

 استحکام براى منصور بن  نوح وي، فرزند ق٣۶۵ سال در سامانى اميرمنصور درگذشت از پس
 ص اgخبار، زين( ».کرد خويشى فريغون احمدبن محمدبن ابوالحرث با« خويش حکومت ھاى پايه

 سياسى موقعيت خويشاوندي، رابطه اين با که است مسلم. گرفت زنى به را وى دختر و). ٣۶١
 شکوفائى عھد فريغونى محمد ابوالحارث حکومت دوران. يافت بھبود نيز فريغونى محمد ابوالحارث

 از کرده تأليف فريغونى امير آن نام به را خود کتاب که حدودالعالم مؤلف و است بوده فريغون  آل قدرت
 است کرده  ياد»اميرالمؤمنين مولى احمد محمدبن الحرث ابى العادل الملک اميرالسيد« باعنوان وى

 ).٨٨ ص حدودالعالم،(

 سامانيان قلمرو تسخير به را قراخانى بغراخان و برخاسته اميرنوح ضد بر فايق که ھنگامى به
 امير. بفرستد ترمذ به فايق دفع به سپاھى که خواست فريغونى ابوالحارث از اميرنوح انگيخت، برمى

 شکست ارس�ن نام  به فردى فرماندھى به فايق سپاھيان از او سپاه اما کرد اقدام کار اين به جوزجان
  ). ٩٣ ص يميني، تاريخ ترجمه (خورد

 به نظر. خواست يارى فايق و سيمجورى ابوعلى سرکوب براى سبکتگين از اميرنوح بعد کمى
 امير بپيوندند يکديگر به جوزجان در خويش سپاھيان رأس در اميرنوح و سبکتگين شد مقرر که اين

 ترجمه (ستپيو سامانى امير به نيز فريغونى ابوالحارث امير آنجا در. آمد جوزجان به بخارا از سامانى
 ابوالحارث فايق، و سيمجورى ابوعلى با سبکتگين مجدد نبرد در بعد سال در). ١٠۴ ص يميني، تاريخ

  ). ١١٨ ص يميني، تاريخ ترجمه (بود شورشيان ضد بر سبکتگين متحدين از فريغونى

 داشتن ضمن فريغونى ابوالحارث بود، افزايش حال در روز روزبه سبکتگين قدرت که آنجا از
 يکى وى مبنا اين بر. ديد خويش ص�ح به نيز را وى با اتحاد و دوستى سامانيان با آميز مسالمت بطروا
 با سبکتگين دختران از يکى ھمچنين. درآورد) محمود (سبکتگين فرزند عقد به را خود دختران از

 از پس ).٢٩۴ ص يميني، تاريخ ترجمه (کرد ازدواج داشت، نام ابونصر که ابوالحارث امير فرزند
 فريغونى ابوالحارث محمود و اسماعيل او فرزندان درگيرى و) ق٣٨٧ سال در (سبکتگين درگذشت

 بارى آخرين). ١۵٩-١۶٢ يميني، تاريخ ترجمه (نبرد پيش از کارى اما کرد وساطت برادر دو آن ميان



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د : يادونه

 

 تصرف از پس محمود سلطان که است زمانى بينيم مى سياست صحنه در را فريغونى ابوالحارث که
 امير به بود کرده پيدا او به که سوءظنى دليل به را اسماعيل خود برادر ق٣٨٩ سال در خراسان

 ).١٨١ ص يميني، تاريخ ترجمه (سپرد ابوالحارث

 جاى به احمد ابونصر او فرزند و ]2[درگذشت فريغونى احمد محمدبن ابوالحارث ق٣٨٩ سال در
 بنابراين. بود نمانده باقى رمقى سامانى دولت براى رديگ زمان آن در. رسيد جوزجان حکومت به او

 فريغونى خاندان ميان ارتباط آخرين. شد غزنوى محمود سلطان يعنى جديد قدرت مطيع جوزجان والى
 محمود سلطان با سامانى منتصر امير روياروئى زمان به) نبود دوستانه ھميشه برخ�ف که (سامانيان و

 فريغونى محمد ابوالحارث ديگر فرزند ًاحتماg که محمد بن فريغون مھنگا آن در. گردد برمى غزنوى
 منتصر با مقابله براى غزنوى سپاه سران از ديگر جمعى ھمراه به محمود سلطان دستور به است بوده

 احمدبن ابونصر ق۴٠١ سال در). ١٩٧ ص يميني، تاريخ ترجمه (شتافت مرورود حوالى به سامانى
 وgيت محمود سلطان) ۴٠٨ سال در (بعد سال چند و) ٢٩۵ ص يميني، ريختا ترجمه (درگذشت محمد

 ص يميني، تاريخ ترجمه (بود فريغونى ابونصر داماد که اميرمحمد خود فرزند به را را گوزگانان
 ناصر. کردند ضميمه خود قلمرو به را جوزجان سرزمين غزنويان ترتيب اين به و بخشيد). ٣٩٨

 :گويد مى غزنوى محمود سلطان وسيله به فريغون لآ برافتادن مورد در خسرو

  را گوزگانان بدادند خويش زدست             او ھيبت ز فريغونيان که آن کجاست

 تجمع کانون آنان دربار و داشتند نيکو نامى نيز دانشمندپرورى و دوستى دانش در فريغونيان
 المغرب، الى المشرق من حدودالعالم هناشناخت مؤلف چون بزرگانى. است بوده ادبيان و دانشمندان
 مؤلف خوارزمى محمد ابوعبدهللا ًاحتماg و ُبستى ابوالفتح ھمداني، الزمان بديع حسين احمدبن ابوالفضل

 )."٧۵-٧۶ ص حدودالعالم، (اند بوده فريغونيان دربار دانشمندان از العلوم مفاتيح کتاب

 

 

                                                        

2
 ياد نيز جوزجان والى از سروده اند، گذشته در ٣٨٩ تا ٣٨٧ فاصله در که کسانى باب در که اى قصيده ضمن ثعالبى ابومنصور  -  

  ).١۵٢-١۵۵ ص يميني، تاريخ ترجمه (است کرده


