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  لشکری عصر غوریها /ساختار تشکيالت کشوری
  

غور به بلندای حافظه تاریخ در تمام ایام موجودیت اش تقریبآ هميشه دارای حکومتهای محلی کوچک و بعضآ هم 
ردیده استسلطنتهای بزرګ بوده که توسط ملوک، امرا و سالطين بومی آندیار و اکثرآ   ٠ هم مستقل اداره مي

یعنی کوهها ودره های صعب العبور،قلل سر بفلک کشيده و تسخير نا پذیر،قالع،عمارات و     طبيعت خدا داد غور،
ر در مستقل بودن این  استحکامات نظامی ار یکطرف، انش از جانب دی روحيه سلحشوری و آزاد منشی باشنده 
  ٠خطه کهن کمک ميکرده است

روپهای خاص بشری و بر یک جغرافيای طبيعی ) دولتها( آنجایکه همه نظامهای سياسی    ار روپ و یا  بواسطه 
ان رژیمهای سياسی، از جمله غور و غوریها  معين بميان می آید،بنآ معرفی مختصر چنين جغرافيا و سازماندهند

  ٠ضروری پنداشته ميشود
  

بقول مولف )  ١(٠نی و در مرکز افغانستان امروزی موقيعت دارد    غور از لحاظ جغرافيای طبيعی عالقه کوهستا
حدود غور از هری در ٠رودها،چشمه ها وباغها وبستانها دارد٠٠٠غور ناحيتی بسيار است«کتاب مسالک و ممالک

  ) ٢(»٠يرد تا فره و زمينداور،تا رباط کروان
ر در اثر حغرافيای اش تخت عنوان ارد ٧٢١اليف سال ت»تقویم البلدان«یک دانشمند دی  هه ق در مورد غور مين

ی است«: استوار و تسخير نا ٠٠٠جای آبادان با چشمه ها،بستانها ونهر ها٠بيشترش کوهستانی٠غور مملکت بزر
  ) ٣(»٠ ٠٠٠پذیر

منام کتاب مشهور حدود العالم در مورد ساختمان فزیکی غور مينویسد که غور ناحيتی است اندر ميان «:    مولف 
يها واورا پادشاهيست که غور شاه خوانندکوهها    )۴(»٠٠٠٠وشکست

  
اشت که جغرافيای طبيعی غور در دهها اثر تاریخی ر نيز همين طور —     در یک کلمه ميتوان ن جغرافيای دی

 اما استوار و تسخير نا پذیر،تعریف شده ٠٠٠یعنی،کوهستانی، دارای کوهها و دره ها،آبادان با چشمه ها و بستانها 
فته شود ٠ستا ر سطوری از یادداشتها یا بهتر است  مورخ معاصر »سفر نامه« بعنوان حرف آخر بدنخواهد شد ا

ردیده بود و معرف دقيق موقيعت طبيعی ) در امتداد کوه بابا و هریرود(مرحوم عالمه کهزاد را که تحت عنوان چاپ 
ارد٠ تاریخی امروز و دیروز غور است،آورده شود– مرفته این والیت تپه زار و کهسار رویه: او مين

کوهها،قله های بلند،دره های تن ٠٠٠مناصفه شمال تپه زار و مناصفه جنوبی آن زیاد تر کهسار است٠٠٠است
،آبهای جاری ،چشمه سارها،بقایای قله های مستحکم و ویرانه های دهکده های قدیم بصورت محسوس در  وقشن

  ٠مناصفه جنوبی آن تمرکز یافته است
ان امپراتوری بزرګ خراسان زمين در دره های تسخير نا    ان این دیار تاریخی،سازنده     واما در مورد باشنده 

ران فرهن و تمدن بزرګ منطقه که یکی از بخشهای کليدی این سمينار با عظمت  پذیر غور و با الخره ایجاد 
  ٠ تحقيقی را تشکيل ميدهد-علمی

ارش در مورد »  نظامی غوریها-ياسیبررسی اوضاع س«     مولف کتاب  ارد که تحقيق و ن مين
،بخصوص زبان و هویت اتنکی عده کثيری از مردمان در زمانه های قدیم کاریست مشکل زیرا در ٠تاریخ،فرهن

ردد با آنهم تعدادی زیادی از مورخين،باستان ) ۵(٠موارد فوق آثار،شواهد و مدارک دقيق و حسابی کمتر دستياب مي
،زبان و هویت اتنکی مردمان کشور در - وزبان شناسان در مورد تاریخ،منابع تاریخیشناسان  باستانی، فرهن

تحقيقی دقيق -اما در مورد غور و غوریها تحقيقات علمی٠ذشته های دور تحقيقاتی را انجام داده اند که قابل قدر است
رفته است که یکی از  رش و حسابی ساحوی آنطوریکه الزم بوده،صورت ن دالیل صعب العبور بودن غور وآن دی
ران از منطقه،مردمان و مليتها دانست   )۶(٠را باید دوری محقيقن و پژوهش

اشته شود که برخی از کار هایرا که یکتعداد افراد و اشخاص معين انجام داده اند  ر ن     دور از حقيقت نخواهد بود ا
ر چيزی برشته تحریر آورده شده بيشتر مملو از مرض و » هداف معين سياسی مطمع نظر بودهچون ا«و یا هم ا

 با آنکه موضوع اصلی مقالت بحث ٠غرض بوده،قطعآ مشتی از مجعوالت اند تا آینه تمثيل کننده حقيقی این هویت ها
باآنهم مرور مختصر بر نظریات عده ېې از ٠ زبانی غوریها نيست-وبررسی مفصل هویت اتنکی

ران ان در مورد هویت غوریها خالی از ثواب نخواهد بودمورخين،محققين،پژوهش   ٠ و نویسند
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ان«    اوالف کارو در اثرش تحت عنوان اردکه) پتانها(» دی پ غوریها در اصل تاجک بوده و :در مورد غوریها مين
  )٧(٠منشای فارسی دارند

تون تبار پاکستانی آقای سيد بهادر شاه ظفر کاکا خيل در اثر م ا «شهور اش   مورخ مشهور پ تانه د تاریخ په ر پ
ې ارد که» ک   :نظرات مستشرق مشهور کارو را تدقيق و تحقيق همه جانبه نموده و به استناد نظرات او مين
تون نبوده اند-١   ٠  فاميل شاهی غور و مردم آندیار پ
ان سابقه با در نظر داشت شباهت-٢ تو زبان مردمان غور را بشکل غلط آن » غر«با» غور«  نویسنده  تون و پ پ

  ٠خوانده اند
  ٠  مردم غور نسآل ایرانی بوده،ولی در خون شان اثرات ترکی یکجا شده است-٣
ویند-۴ تونها تاجک مي   )٨(٠  به مردم غور ترکها و پ

ارد که ری مين   )٩(»٠اکثریت مردم غور را قبایل تاجکهای کوهستانی تشکيل ميدادند«:   مورخ دی
«  اثر مورخ مشهور۵٠ و ۴٩به نقل از صفحات » افغانستان در دایرت المعارف تاجک«١۶٠ و١۵٩   در صفحات 

مردم غور از تاجکهای شنسبانی :که در مورد هویت اتنکی قبایل افغان تشریحات تفصيلی دارد،آورده است که» تایتلر 
  )١٠(٠بودند که به هيجوجه ارتباطی با منشا پتانها،نميتواند داشته باشد

،غوریها را تاجک آميخته با ترک ميداند و اضافه ميدارد که    مورخ معا صر کشور مرحوم محمد صدیق فرهن
  )١١(٠امرای آل شنسب و سالطين غوری ازبين ایشان ظهور کرده بودند

قبل از حمله :چنين ميآورد)پاول کوچنسکی( کتابش به نقل از اثر ۶٨در صفحه » تاریخ تحليلی افغانستان«   مولف
ما غوری هستيم وشما (٠ خوارزم،پادشاه غوریها به حکمران خوارزم طی پيامی چنين خطاب ميکندسلطان محمد

ی کنيم!ترک ز نميتوانيم با هم زنده  این مطلب عدم نسبت غوریها به نژاد ترک را جدآ روشن )١٢)(٠ما هر 
ونه شاهان غوری خود را به نژاد غير ترکی٠ميسازد ر دیده ميشود که چ  نسبت ميدهند و از یا بعبارت دی

  )١٣(٠خوارزمشاهيان که ترک نژاد بودند،خط فاصل ميکشند
ان و بعضآ هم عده ېې از      ذکر این مطلب را هم ضروری ميدانم که در چند دهه اخيرتعدادی محدودی از نویسنده 

ی را اجداد و نياکان خود قلم زنان آماتور تالش کردند و دارند تا پيوند اتنکي خود را به غوریها رسانده،سالطين غور
ویا غوریها هزاره بودند٠معرفی بدارند تون بودن غوریهاست که در صدر ٠عده ېې مدعی اند که  رش مدعی پ آندی

اه و از جانب » نج پنهان « ميتوان از مرحوم عالمه عبدالحی حبيبی و کتاب او که با همه تالشهای انجام شده،هيچ
تو در سطح اروپا و حتی جهان هيج  مستشرق و زبان شناس واز ج مله زبانشناس مشهور،محقق واال مقام  زبان پ

ن ستيرنه « آقای ردید و بحيث اثر تاریخی برسميت شناخته نشد» مار و به همين ترتيب درین ٠ناروژی تاېيد ن
 ٠فی نماینداواخر تعدادی از قلمزنان  در نوشته هایشان مذبوحانه تالش ميورزند تا غوریها را ترک و مغل معر
اميدواریم ٠ادعاهای بی اساس آنها روح پر فتوح این آریائی نژادان تاجکتبار دری زبان را سخت خواهد آزرد

ران محترم حاضر در این سمينار علمی  تحقيقی با ارائه مقاالت و بحثهای علمی شان به یک -دانشمندان وپژوهش
ذارندنتيجه معين رسيده،به این همه هر چيز نویسيها نقطه پ   ٠ایان ب

 
 تالش در آنست تا باالترتيب درمورد تشکيالت عصر ٠ لشکری عصر غوریها-   اما   ساختار تشکيالت کشوری

ی این ساختار ها،تفکيک  مقام، حدود صالحيت وظيفوی ،القاب رسمی هر مقام،معيار های رسيدن  ون غوریها،چ
  ٠ر بطور مستند روشنی انداخته شودویا  هم انتصاب شدن بمقام های مربوطه وبعضی مطالب دی

ارد که»  نظامی غوریها-بررسی اوضاع سياسی«مولف کتاب  کشوری در دوره سالطين -اداره ای لشکری:مين
ردید هر سلطان بعداز رسيدنش بقدرت اداره والیات کشور را بين اعضای خانواده ٠غوری بشکل جمعی رهبری مي

ان عرصه سياسی محمد ابراهيم ثابت در اثرش ميآورد که ) ١۴(٠می تقسيم ميکردند نظا-سلطنتی وسایر نخبه 
بقدرت رسيد،امورات اداری )  ق۵٩٩(،شهاب الدین غوری که بعد از وفات برادرش سلطان غياث الدنيا والدین

والیات مختلفه غور را بمنظور اداره بهتر آن بشرح ذیل بين امرای محلی غور وتعدادی از اعضای خانواده شاهی 
  ٠يم نمودتقس
  ٠ اداره والیات بست،فراه واسفزار را به غياث الدین محمود پسر سلطان غياث الدین سپرد-١
رمسير،مرو رود وزمينداور را به ملک ضياالدین )فيروزکوه( اداره والیت غور-٢ ،٠  
دید سلطنت پسر قره ارسالن سلجوقی سپرده،شخصآ عازم مرکز ج)آلپ( اداره والیت هرات را به ملک ناصرالدین -٣

  )١۵(٠اش یعنی شهر غزنی کردید
ارد         مرحوم داکتر سرهن در مورد طرز اداره ئی عصر غوریها مين

رهار و سایر متصرفات هندی متعلق به امير معزالدین بوده،مرکز اداری آن شهر :نخست ردیز،نن امور غزنی،کابل،
  ٠غزنی بود

بلخ به ملک فخرالدین مسعود وپسران وی سپرده شد که مرکز عالقه های باميان،نواحی تخارستان،بدخشان و:دوم
  ٠اداری آن شهر تاریخی باميان بود
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باقی تمام کوهپایه های غور و غرجستان،وادی هرات و نيشاپور و ميدان سيستان مستقيمآ بوسيله مرکز فيروز :سوم
ردید وشخص سلطان در راس آن قرار داشت وز کوه حق حاکميت را بر در عين زمان سلطان فير٠کوه اداره مي

  )١۶(٠مراکز باميان و غزنه نيز داشت
     با آنکه مراکز اداری کشور توسط اشخاص مختلف وباداشتن استقالليت در  امورات داخلی شان اداره 

ردید،همزمان در برابر حکومت مرکزی مسوول بودند قابل ذکر است که سلطنت ها درین دوره کامآل مطلقه ٠مي
ان کل اختيار کشورش بشمار ميرفت،اما دراداره ای غوریها سيستم مرکزیت خشک وخشن  معمول شخص سلط٠بود

سيستم عدم تمرکز در مستملکات «:مينویسد که» غزنویان متآخر«مولف کتاب ٠ومروج آندوره ،حکمفرما نبوده است
 باميان وغزنه حکم غوری مرعی بوده،طوریکه فيروزکوه بحيث پایتخت و فرمان فرمایان تحت الحمایه اش در

ونه شيوه اداره، یکی از ميعار های اداری این سالله را تشکيل ميدهد   )١٧(٠ميرانده اند و بعد همين 
ر مدعی شویم که شيوه اداره در عصرسالطين غوری تقریبآ شکل فدرالی را داشته،دور از حقيقت نخواهد      ا

انه با-زیرا موجودیت تشکيالت اداری٠بود  استقالليت داخلی ودرسطح خارج تابع حکومت مرکزی   نظامی جدا
   ٠بودن،یکی ازمشخصه های اصلی و اساسی نظامهای فدرال بشمار ميرود

 پادشاه رئيس عالی حکومت،قاضی ٠ نظامی قرار داشت -     در عصر غوریها سلطان در راس همه تشکيالت اداری
بعد از سلطان،وزیر در مقام دوم قرار داشت وبحيث  ٠وقوماندان اعلی لشکر بشمار ميرفت)قاضی القضات(بزرګ

باید طرف اعتماد شاه ميبود و ) صدراعظم(  وزیر٠نائب شاه در غياب او اختيار اداره مملکت را در دست داشت
ر شخص وارد و مسلکی در همه امورات لشکری ان ٠ کشوری-ازجانب دی شخص وزیر ميبایست از نخبه 

  ٠اداره،سياست ونظام می بود
ارد   کسانيکه در :   درمورد شرایط و خصوصيات شخص کاندید در مقام وزارت، نویسنده کتاب آداب الحرب مين

وار،ادیب کامل،نيکو محضر،قوی تدبير در ) صدارت(دیوان وزارت ردید،بایدشخص کریم طبع،بزر انتخاب مي
  وبه امورات کشورداری وارد ٠٠٠کارهای کشور داری،متفکر،خدا ترس

  
ام صلح و جن با پادشاهان یکجا ميبودند) ١٨(٠ميبود   ٠وزرای سالطين غوری در هن

ریکه در تشکيالت اداری عصر غوریها موجود بود،باحدود و صالحيتهای کاری شان اختصارآ        دیوانهای دی
رفته ميشود   ٠بمعرفی 

یم با مسوول این دیوان شخص سلطان دا٠رسالت از پر ارزشترین دیوانها بشمار ميرفت:  دیوان رسالت-  الف
ر با اصطالحات ویا تشکيالت امروزی ٠اداره امورات مقام سلطنت مربوط این دیوان بود٠بمشورت ميپرداخت ا

ردد،ميتوان اظهار داشت که دیوان متذکره معادل وزارت دربار و یا هم نهایتآ داراالنشای مقام سلطنت بوده  مقایسه 
  ٠،منشی و کاتب رسایل که طرف اعتماد دولت قرار داشت،موجود بودند در تشکيل این دیوان دهها محرر٠است
این دیوان در تشکيالت اداری عهد غوریها از اهميت خاص بر خوردار بود وشامل دو بخش :  دیوان اشرف-   ب

ردید ردیده ٠نهایت مهم مي  در سياست نامه یا سيرالملوک خواجه نظام الملک طوسی،این دیوان چنين  معرفی 
وشه وکنار مملکت،از -اول٠سازمان اشرف دو قسمت داشت:تاس  جاسوسانی بودند که عالوه از تهيه راپور ها از 

ذارش یا راپور خویشرا به  طرف دربار غوری غرض جمع آوری اطالعات ملکی به کشورهای همسایه رفته،
  ٠خوانده ميشد،ارسال ميکردند» مشرف « پایتخت و به شخص مسوول این دیوان که

تعداد،نوعيت اسلحه وآالت حربی،موقعيت سوق ( خش دوم دیوان اشرف از وضعيت عساکر کشورهای همسایهب
وظایف این دو بخش دیوان مذکور از هم متفاوت بود ٠اطالعات ضروری را جمع آوری ميکردند) وغيره٠٠٠الجيشی

  )١٩(٠به عهده داشت) دیوان برید(وبسا  دیده شده که این وظایف را اکثرآ صاحب برید
ان مسووليت امورات مالی را به عهده داشت: دیوان استيفا–   ج  رداننده یا شخص مسوول این اداره را ٠این ار

فتند چون آنها تمام اموال دولت را ٠تشکيالت این دیوان شامل عامل مستوفيان،وکيل و خزانه داران بود٠مستوفی مي
هداری ميکردند،روی این ملحوظ به خزانه یا خزین  ترکستان نامه ۴٩۴ بارتولد در صفحه ٠ه دار شهرت داشتندن

ارد دیوانيکه خزانه دار در راس آن قرار ٠کلمه مستوفی محتمآل  مترادف با الفاظ خازن و خزینه دار است:مين
اران در بار خالفت عباسی قابل تطبيق است   ٠داشت،با دیوان خراج روز

ی در عه:  دیوان قضات-  د د سالطين غوری دیوان قضا یکی از جمله ادارات مهم بشمار ميرفت که غرض رسيده 
نجانيده شده بود دیوان متذکره شامل دو بخش کشوری ٠به همه امورات و کارهای مذهبی و شرعی در تشکيالت آنها 

ردید ودارای قاضيهای ملکی و نظامی بود ،بنام قاضی شخصيکه در راس این دیوان قرار داشت٠و لشکری مي
ردید درعهد سلطان غياث الدین سام،معزالدین الهروی رتبه قاضی «بقول صاحب طبقات ناصری ٠القضات یاد مي

  )٢٠(٠القضاتی داشت
ری هم در تشکيالت اداری غوریها وجود داشت که از اهميت خاص برخوردار      در پهلوی این دیوانها،مقامهای دی

رددبودند،که در زیر به معرفی مختصر    ٠چند نمونه از آنها بسنده مي
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  تنها وتنها آنعده اشخاصيکه به شاه ٠این مقام از اهميت خاص بر خوردار و رسيدن به آن کار سهل نبود: حاجب--
ردید زیرا همه عمله وخدمه دربار تحت رهبری ٠نزدیک و طرف اعتماد کامل او قرار ميداشت،بحيث حاجب مقررمي

اردکهبارتول٠شخص حاجب قرار داشت در راس خدام :د در مورد وظيفه حاجب و مراحل رسيدن به این مقام مين
او اضافه ميکند ٠دربار حاجب بزرګ یا حاجب الحجاب که یکی از مقامهای بلند پایه کشور بشمار ميرفت،قرار داشت
ردید،بلکه غالم پس از هفت سال خدمت درجه ای خيل باشی دریا ی ميسر نمي فت ميکرد و از که این شغل به ساده 

ردید   )٢١(٠آن پس بمقام حاجبی نایل مي
ر در دربار سالطين غوری سر جامداری بود:  سرجامدار--     تهيه،ترتيب وسر پرستی از امورات ٠وظيفه مهم دی

بقول جوزجانی امرای وسالطين غور اکثرآ بعداز شکار ٠مشروبات و بعضآ هم البسه شاهی کار سر جامدار بود
شتند که درهمچو حاالت نقش سر جامداری پر اهميت جلوه بعشرت  وتدوی ر محافل بزم وطرب مشغول مي

اه،جامه دار از موقيعت خاص )٢٢(٠ميکرد ارد که در سازمان خاصان در مولف تاریخ بيهقی هم در مورد مين
  ٠برخوردار بود

ر از وظایف مهم و خوب دربار غوریها با داشتن مقام و: امير شکار--    منزلت عالی،وظيفه امير شکار بود یکی دی
ردید موضوع داشتن دانش  در انتصاب امير شکار ٠که اشخاص مورد اعتماد دولت و دربار به  این رتبه اعزاز مي

  ٠چندان مطرح نبود،اما امير شکار باید مورد اعتماد شاه و نشانزن ماهر ميبود
شخص چتر دار ٠ وظيفه چترداری را عهده دار بودندروپی از افراد معتمد دربار سالطين غوری:  چتر دار --   

يرد رما،برسر سلطان چتر ب ام باریدن برف وباران ویاهم فصل    ٠وظيفه داشت تادر هن
  

رفته :    دوم تشکيالت نظامی تحت عنوان فوق اردوی امپراتوری غوریها با ابعاد مختلفه آن به بررسی 
رو قدرت لشکریان  نظا-درتشکيل و تکامل رژیمهای سياسی٠ميشود می  سده های نخستين هزاره دوم همه چيز در 
ان قدرت سياسی بودند٠بود  در ٠مثل همه حاکميتهای آندوره،اردو نقش اساسی را بازی ميکرد٠نظاميان تمثيل کننده 

تمام نيروهای نظامی تحت قومانده مستقيم اوقرار ٠دوره غوریها شخص سلطان خود فرمانده قشون و سپاه بود
ها وجبهات حضور فزیکی داشت٠اشتندد ر نظر به معاذیر  معين نميتوانست ٠سلطان مثل  یک قوماندان در همه جن ا

در جبهه جن حاضر شود،شهزاده،وليعهد ویا هم وزیر که وظيفه نيابت لشکر را عهده دار بود،در ميدان جن 
ردید   ٠حاضر مي

پياده،سواره،فيل سواران،تخنيکران،انجنيران و کارشناسان      اردو عصر غوریها دارای صنوف مختلفه چون صنف 
تنوع ٠نظامی،قطعات ویژه ضربتی،پهلوانان  وغيره بود که هر بخش ذکر شده از قابليت های خاص بر خوردار بودند

 نژادی جدآ در ساختار تشکيالت نظامی عصر غوریها ملموس بودکه ميتوان از قبایل مختلفه -قومی
مطالعه تاریخ نظامی افغانستان « مولف کتاب)٢٣(٠ری،خراسانی و افراد سایر مليتها اسم بردترک،خلجی،غو:مانند

اه عسکری ارد که» از ن توجه بيشتر سالطين بزرګ غور به غالمان ترکی شان که بتعداد زیادی از آنها شامل : مين
به ایشان ) ر نيم قاره هندبخصوص د(اردوی غوریها بودند،سبب شد تا ميراث فتوحات و مستعمرات وسيع آنها 

  )٢۴(٠برسد
     همانطوریکه در بخش تشکيالت کشوری عصر غوری یاد آور شدیم که امپراتوری بزرګ غور تحت لوای فيروز 

ردید،در بخش نظامی نيز،چنان بوده است سازمان ٠کوه،اما دارای سه مرکز بود و تقریبآ بشکل فدرالی اداره مي
انهسپاهداری غور متشکل از سه م بود که در امورات داخلی مستقل،اما )) فيروز کوه،باميان و غزنی(( رکز جدا

 در محاربات بزرګ ٠تحت قيادت سلطان که در عين وقت سر قوماندان اعلی نيروهای نظامی نيز بود،قرار داشتند
ردیدند انه جمع شده،به یک جبهه سوق مي   )٢۵(٠قوای نظامی از حکومات سه 

  ٠ امپراتوری غوری احصائيه وارقام دقيق در دست نيستدر مورد تعداد ارتش
تعداد سپاهيانيرا که در زمان سلطان شهاب الدین  غوری در یکی از محاربات هند به ) تاریخ فرشته(اما مولف کتاب

  )٢۶(٠هزار نفر ذکر کرده است) ١٣٠(تا) ١٢٠(ميدان حاضر بوده، بين
 مختلفی وجود داشته  که هر کدام در ساحه مربوطه فعاليتهای معين       در ساختار تشکيالت اردوی غوریها ادارات

این ساختار به نقل از کتب متعدد تاریخی از جمله تاریخ فرشته،طبقات اکبری،طبقات ناصری ٠را انجام ميدادند
رفته ميشود٠٠٠و   ٠بطور نهایت فشرده بمعرفی 
  

ردیداین مقام نظامی به شخصيکه نائب لشکر :   نيابت لشکر-١    نائب لشکر با در نظر ٠خوانده ميشد، تفویض مي
  ) ارتش(داشت وضعيت و ایجاب حالت از جانب شخص پادشاه به صفت وکيل او در امورلشکری یعنی قيادت اردو

ردید رفت٠تعين مي   ٠نائب تمام امورات نظامی را در غياب سلطان به عهده مي
قين در مورد کلمه جاندار یا سر جاندار،وظيفه این شخص یا هم از مطالعه نظرات مورخين و محق:  سر جاندار -٢   

ر کار برد معنی و مفهوم واحد این رتبه یا پست نظامی در اکثریت کشور  این مقام از یکطرف،واز جانب دی
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ارد شاهی و یا هم قوماندان  ارد ها،ميتوان به این نتيجه رسيد که وظيفه جاندار و یا سر جاندار به مفهوم قوماندان 
  ٠خاص سلطان بوده است

  
شاه ٠مقام سپهساالری در چوکات رتب نظامی عصر غوریها حثيت قوماندان جبهه را داشته است: سپهساالر -٣   

ر نام سپهساالر بر آنهائی اطالق ميشد که  بعنوان سر قوماندان اعلی و سپهساالر قوماندان عمومی بوده ،یا بعبارت دی
 مقام سپهساالر بعد از سر قوماندان،مرتبه اعلی نظامی محسوب ٠قرار ميداشتند»دانان قومان« در راس امرای نظامی

ردید   ٠مي
  
عارض در راس دیوان عرض،شخصی بود که از امورات سان دیدن،معاینه کردن،توزیع معاشات :  عارض -۴  

ام جن وظيفه ریاست نقليه و  تهيه لوازم اردو را نيزبه ،تهيه وحل احتياجات اداری اردو،مسووليت داشت و در هن
رفت ودر اجرای وظایف فوق مسووليت داشت   ٠عهده مي

  
در تشکيالت نظامی سالطين غوری مقام یا اداره ئی بنام ميرآخور موجود بود که شخص مسوول آن :  ميراخور -۵ 

  ٠وظيفه نظارت از حيوانات اردو را به عهده داشت
  
ریها طوریکه از نامش هویداست، وظيفه تهيه و تدارک علوفه مورد مقام نظامی علفچی در ارتش غو:  علفچی -۶ 

ی شامل تشکيل اردو را در حالت سفر و حضر بعهده داشت و از مقامهای  ضرورت اسپان و سایر حيوانات جن
   ٠نهایت مهم و حياتی ارتش بشمار ميرفت 

همه قضات لشکر از طرف ٠ددر اردوی غوریها  وظيفه این بخش بعهده قاضی لشکر بو:  قضات عسکری -٧ 
ردید وظيفه قضات تعقيب عدلی ٠این مقام اردو از شوکت و عظمت خاص بر خوردار بود٠شخص سلطان تعين مي

انه داشت٠متخلفين نظامی بود   )٢٧(٠هر اردو از خود مرکز قضائی جدا 
  

 از اهميت خاص بر      در بخش نظامی،عالوه بر ساختار تشکيالتی،موضوع سالح و مهمات در اردوی غوریها
  بقول همه مورخين سالح و ٠خور دار بود

مهمات غوریها که در خود غور توليد ميشد از شهرت و کيفيت عالی و کميت  قابل مالحظه در سطح منطقه بر خور 
ردید   ٠داربود،که حتی بکشور های همسایه نيز صادر مي

   
اشت   :وبا این کلمات بطور فشرده ميتوان ن

تن دره ها وکوه های سرسبز وصعب العبور،دریاها وچشمه سار های فراوان وبحيث دژ طبيعی،استوار     غور با داش
و تسخير نا پذیر در طول تاریخ موجودیت اش،اکثرا مستقل و دارای حکومتهای محلی خود بوده که سر انجام 

ذار حسابی آن سلطان عالوالدین  نت بزرګ وبا عظمت مبدل موفق شد امارت محلی غور را به سلط» غوری«بنيان
ان راه او سالطين بزرګ غياث الدین غوری و شهاب الدین غوری،این سلطنت را به امپراتوری ٠نماید ادامه دهنده 

  ٠بزرګ منطقوی تبدیل کردند
  نظامی وسيع اما نهایت منظم و منسجمی را بوجود آوردند که  در تمام ساحات این -      غوریها تشکيالت اداری

وری بزرګ و پهناورغوری با مرزهای از هندوستان تا عراق واز چين و جيحون تا دریای هرمز  یکسان بود  امپرات
ی را بوجود آوردند که منطقه بآن  که در اداره و رهبری مدبرانه کشوراز آن استفاده نموده،در پرتو آن مدنيت و فرهن

  ٠افتخارميکرد و ميکند
  

       پيشنهادات
اها،پروژه های رهایشی،مراکز تعليمی و موسسات تحصيلی در والیات  دی از جاده ها، مسمی نمودن تعدا-١ تفرج

  ٠مختلف کشور بنام نامی سالطين غوری
  

 ضرورت آماده ساختن نشانها و مدالهای عالی دولتی در بخشهای ملکی و نظامی بنام شاهان وسالطين غوری -٢   
  ٠قه نيز بشمار ميروندکه نتنها در داخل کشور،بلکه مایه افتخار منط

  
 تهيه نمودن عاليترین نشان دولتی غرض تفویض به بهترینهای قشر نسوان کشور بنام نخستين شاهنشاه زن -٣   

  سلطان رضيه غوری
    
روپ از دانشمندان عرصه تاریخ و باستان شناسی جهت انجام تحقيقات ساحوی در -۴    ضرورت توظيف یک 

  ٠مربوطات والیت غور
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هداری،ترميم و باز سازی آثار تاریخی موجود در والیت غور  ا-۵   ختصاص دادن بودجه کافی بمنظور حراست،ن
  ٠از جمله منار باعظمت وتاریخی جام

  
 ضرورت تربيه کادر های محلی در عرصه باستان شناسی،بخاطر انجام دوامدار تحقيقات ساحوی،اعزام جوانان -۶  

  ٠ درین رشته علوم به موسسات تحصيلی خارج کشور مسلکی–غور غرض کسب تحصيالت عالی 
  
  

                                                                تشکر ازتوجه تان
      

   منابع مآخذ
  ٠٢-،ص١٣٧٨ ،)اثرپوهندوئی(پوهنتون کابل٠ نظامی غوریها-بررسی اوضاع سياسی ٠محمد عابد  حيدری،-١
  ٢١۴-ص ، ١٣۴٧، بکوشش ایرج افشار،تهران،بنياد فرهن٠مسالک و ممالک٠هيمابواسحاق ابرا  اصطخری،-٢
، ٠تقویم البلدان٠ابوالفدا  عمادالدین،-٣   ۵٣٨-،ص ١٣۴٩ترجمه عبدالمحمد آیتی،تهران،بنياد فرهن
  ٣٩٢ ص١٣۴٢ حواشی وتعليقات مينورسکی،ترجمه مسر حسين شاه،کابل،فاکولته ادبيات،٠حدود العالم٠  -۴
    ١٠ص٠اثر قبل الذکر٠محمد عابد حيدری،-۵
   ١٣٣،ص ١٣۶٩ مجله علوم اجتماعی،پوهنتون کابل، ٠زبان قدیم غوریها٠ حيدری، محمد عابد-۶
ان« ٠ کارو،اوالف-٧    ۴۶١،ص ١٩۵٧لندن،» دی پ
ې٠ ظفر کاکا خيل،سيد بهادر شاه-٨ ا ک تانه د تاریخ په ر اور،بک ایجنسی،٠پ    ٣۶٨،ص١٩۶۵ پ
  )متن روسی (٣٩۴،ص١٩٧٢مسکو،٠تاجکان٠ غفور اف،باباجان-٩
   ١۶٠ ١۵٠ ص ص٠ افغانستان در دایرت المعارف تاجک-١٠
،مير محمد صدیق-١١ ناشر انجنير احسان اهللا مایار،چاپ امریکن ٠افغانستان در پنج قرن اخير٠ فرهن

  ١۵،ص١٣۶٧سپيدی،ویرجنيا، ممالک متحده امریکا،
يز خان وميرا٠ کوچنسکی،پاول-١٢ ی چن   ١٢۴،ص١٩٩١ منتشره کامبرج،٠ث اوزنده 
  ۶٩،ص٢٠٠۴ محل طبع نامعلوم،٠تاریخ تحليلی افغانستان٠ مبارز، عبدالحميد-١٣
  ٢۴ ص٠ نظامی غوریها-بررسی اوضاع سياسی٠ حيدری،محمد عابد-١۴
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