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  ییــننــممــرھرھــــان بان بــشاھشاھ  للــكابكاب
 
 
 

  زادـھـ کنگیـرھـ  بنياد ف                              زادــھـلی کـدعـمـاح
 
  

 م�ی »کاب�ل« را ب�رای س�النامه» رتبيل شاھان ک�ابلی «ار سال زمانيکه مقالۀپر
م ک�ه م�شرف ب�ه ظھ�ور دي�ن مق�دس اس�/م نوشتم به آن دورۀ تاريخ تماس گ�رفت

 مذکور ما را بجائی و حتی بخاک ھای خراسان بود و پايان دورۀبطرف شرق 
غانستان  جنوب غربی افيمۀقشون عرب بار بار در نرسانيد که رتبيل شاھان و 
يج�ه قطع�ی ی ميکردند و بعد از چندين مصاف ک�ه نتبھم پنجه داده و زورآزمائ

د باQخره در اثر مداخله يعق�وب لي�ث ص�فاری و برای ھيج طرفی بدست نياور
 258س��رپنجه باش��نده گ��ان ح��صص غرب��ی خ��ود ک��شور رتبي��ل ش��اه کاب��ل در 

ش فتح شد و او خود را ب�ه  اشکست خورده و پايتخت)  م879مطابق (ھجری 
  .گرديز کشيد

  

 ش�وم ک�ه در  ديگ�ر نزدي�ک ت�ر آم�ده و وارد دوره ئ�یامسال ميخواھم ي�ک ق�دم
ه ما ع نوشتتاريخ مملکت ما با رتبيل شاھان ارتباط و پيوستگی دارد و موضو

 اي�ن دو .اس�ت» برھمن شاھان ک�ابلی«  امسال  و بود»رتبيل شاھان«پرارسال 
. ملک�ت م�ا را ف�را گرفت�ه چي�زی ب�يش از دو ق�رن ت�اريخ مًاه ھر کدام تقريبدور

 و نشر آنرا ھور و نشر دين اس/م و دومی غلبه بود مشرف به ظاولی دوره ئی
رتبي��ل ش��اھان ب�ا ع��رب ھ�ا س��خت پنج��ه دادن�د و ب��ه ش��دت . م�شاھده ک��رده اس�ت

ب�رھمن ش�اھان ن�صف غرب�ی مملک�ت را م�شرف ب�دين مق�دس . مقاومت کردن�د
راه عزيم�ت را بط�رف ش�رق و جن�وب ش�رق پ�يش گرفتن�د و ب�ه اس/م ديدند و 

 ان و ب�رھمن ش�اھيان از چن�دين نقط�ۀ رتبي�ل ش�اھ،تفصيلی که پايان تر مي�دھيم
زات�ی در  يتم پ�اره م،نظر ارتباط زياد بھ�م دارن�د و باوجوديک�ه بھ�م پيوس�ت ان�د

ۀ کوچ�ک  بھ�ر ح�ال موض�وع اي�ن مقال�.بين است که آنھ�ا را از ھ�م ج�دا ميکن�د
  مقدم�ه ت�اريخ دورۀ تاريخ افغانستان پيش از اس/م است که جزءين صفحۀآخر

غرب�ی مملک�ت م�سلمان ش�ده و در   نيم�ۀًھم ب�شمار مي�رود زي�را تقريب�ااس/می 
کيل دول��ت ص��فاری و  ش��اھان آمري��ت دارن��د و در اث��ر ت��شن ش��رقی ب��رھمنيم��ۀ

 غزنوی به تدريج بطرف خاک ھای ش�رقی ک�شور تغيي�ر ًسامانی و مخصوصا



حل و مرکز داده و آھسته آھسته از چوکات جغرافيای تاريخ خراس�ان خ�ارج م
مي��شوند و ج��زء ت��اريخ خ��صوصی ھن��د ميگردن��د ت��ا در اث��ر فتوح��ات غزنوي��ان 

  .بکلی ناپديد ميشوند
  

  

  :ارتباط ميان رتبيل شاھان و برھمن شاھان
  

ش  پادشاھان محلی جنوب ھندوکل شاھان و برھمن شاھيان دو سلسلۀچون رتبي
 يک�ی بع�د ديگ�ر در دو ق�رن . م11 ق�رن  ت�ا نيم�ۀ6ق�رن ند که از حوالی وس�ط ا

خراسان را در تمام امتداد جنوبی ھندوکش اشغال کرده اند و ارتب�اط زي�اد بھ�م 
 ،له طوری بھم م�شترک ان�د ک�ه م�ؤرخين ق�رون وس�طیسئدارند و در چندين م

سی که واضح ته و اولين کمخصوصأ عربھا چندان ايشان را از ھم فرق نتوانس
ی آنھا ص�حبت نم�وده م�ورخ مع�روف درب�ار غزن�ه ابوريح�ان بيرون�ی از جدائ

ن آنھا را به کمک است که بيشتر بر اساس نوشته ھای او مدققين جديد جدا بود
 ب�ا وج�ود بھرح�ال. ره توضيح و روشن کرده اندسکوکات وغيشواھدی مانند م

يوان صاحب د» کلھنه « انۀی و نيمه شاعرتذکار البيرونی و بيانات نيمه تاريخ
ه و  ھن��وز ھ�م پ��ور، و تحقيق��ات جدي�ده1)  ش�اھانرودخان��ۀ(» گين�یراج�ا تران« 

 چه وقت آغاز و تمام شده  سلطنت رتبيل شاھانصحيح گفته نميتوانيم که دورۀ
اين مساله بسيار مھم است .  برھمن شاھی بکدام تاريخ آغاز يافته استو س/لۀ

د ک��ه رتبي��ل ش��اھان و ھن��دو ش��اھيان خيل��ی بھ��م زي��را ب��ه ذات خ��ود ن��شان ميدھ��
 ط��وری اس��ت ک��ه ً توجيھ��ات مأخ��ذ عموم��اارتب��اط و پيوس��تگی داش��تند و حت��ی

 من�ابع ً م�ث/. م�ذکور را در ب�ر ميگي�ردرات ھر يک به تنھايی ھر دو س/لۀاشا
عربی از روز تم�اس عربھ�ا ب�ه س�رحدات ش�رقی خراس�ان ت�ا زم�ان ف�تح کاب�ل 

ً ت�ر ھم�ه از رتبي�ل ميخوانن�د ک�ه حتم��احت�ی بع��د  ص�فاری لۀبدس�ت موس�س س�/
اصل کسانی که ما ايشان را به اين نام ياد ميکنيم و کسانی که در تاريخ به اسم 

يا در . ، در آن شامل اندمعروف شده اند» برھمن شاھيان« يا » ھندو شاھيان«
 ميخوانن�د و »ش�اھيا«ي�ا » ش�اھی«مح�ض » کلھن�ه« سلسله ئی ک�ه البيرون�ی و 

ميباشد، برھمن شاھی ھا و رتبيل شاھان کابل ھردو » کابلشاھيان«  از عبارت
يک��ی را از ديگ��ری س��وا » تروکن��ه«ي��ا » ترک��ی ش��اھی«ب��ا تغيي��ر  ش��امل ان��د و

ص�ط/حات اخي�ر طوريک�ه من�ابع عرب�ی توجي�ه ک�رده ميکنند و مقصد از اين ا
در ن��ام و اس��ت ک�ه » تگ�ين ش��اھی ھ�ايی«  ترک�ی ني��ست و اگ�ر ھ��م باش�د س�/لۀ

ترک�ان غزن�ی ک�ه در ص�فحات (  مجاورت و قدرت توکيوھ�ا القاب شان نظريۀ
 داشتند و تجاوز . م658 و 567لطوايفی ھای بين شمال ھندوکش نفوذ و ملوک ا

 از روی ،ترک�ی داخ�ل ش�ده ب�ودکلم�ات ) چين به حکوم�ت ھ�ای آنھ�ا خاتم�ه داد
و ش��ايد اد کوش��انی ھ��ای خ��ورد کي��داری بودن��د ک��ه ب��ا يفتل��ی و زابل��ی ع��رق احف��
 روی تف��صي/ت البيرون��ی وط ش��ده بودن��د چنانچ��ه اي��ن موض��وع ازتوکي��و مخل��
  .معلوم ميشود



  

  :شاھی ـ شاھيا
ا اھميت��ی ک��ه دارد باي��د ھ��م  ب��ب��رای اينک��ه مبح��ث ف��وق خ��وب ت��ر فھمي��ده ش��ود و

خوبتر فھميده شود و ارتباط عرقی و سياسی و تاريخی ميان برھمن شاھيان و 
 کمی در جريان تاريخ ،نی ھای خورد برقرار گردد کوشاو س/لۀرتبيل شاھان 

مان ھای  تجسس ميکنيم که اين دود رااملیوجنوب ھندوکش عقب تر رفته و ع
س��قوط ت��دريجی عظم��ت کوش��انی ھ��ای ب��زرگ . ش��اھی را بھ��م مرب��وط مي��سازد

منجر با اي�ن ش�د ک�ه کوش�انی ھ�ای ب�اختر ب�ا کوش�انی ھ�ای کاب�ل ملح�ق ش�ده و 
 آخر قرن ۀکه روی ھم رفته نيمتشکيل نمايند » داریکي« سلطنتی بنام سلطنت 

 از کي�داری ھ�ا. ميگي�رد بر م�سيحی را در5 سالھای اول ق�رن یچھارم و بعض
کوش�انی ھ�ای  منتھ�ا س�قوط عظم�ت ،سلسله کوشانی ھای بزرگ منقطع نيستند

» کي�دارا« اد جانشينان آنھا سبب شده است که احف روبزرگ و محدود شدن قلم
  . خورد کابل بناميمرا کوشانی ھای

  

موسس خاندان » کيدار« رتبيل شاھان اشاره نمودم طوريکه پرارسال در مقالۀ
کيدارکوش��ان « کي��داری در روی م��سکوکات خ��ود را ب��ه رس��م الخ��ط برھنم��ی 

خوانده که کوشانی بودن او را ت�صريح ميکن�د ول�ی مق�صد م�ن بي�شتر ب�ه » شاه
م�ان دی است که بع�د از اي�ن دوکی از عواملياست زيرا » شاه« استعمال کلمه 

 ، مرک�ز ش�ان کاب�ل ب�ودرا ک�هنھ�ايی ً مخ�صوصا آ،ھای شاھی جنوب ھن�دوکش
به عبارت ديگر گفته می ت�وانيم ک�ه از اوائ�ل ق�رن چھ�ارم . بھم مربوط ميسازد

حي�ث ، خ�صوص کاب�ل منمسيحی به بعد دودمان ھای سلطنتی جنوب ھن�دوکش
شده ان�د  ياد» شاھيا«يا » شاھی« ا ي» شاه« عرق و عقيده ھرچه بودند به لقب 

رتبي��ل ش�اه، ترک��ی ش�اه، ھندوش��اھی، ب�رھمن ش��اھی، ھندوش�اھيا، ش��اھی : مث�ل
  .آمده می توانند» کابلشاه« ھای کابل وغيره که ھمه تحت عنوان 

  

البيرون�ی ب�رھمن ش��اھی ھ�ا و ک��سانی را ک�ه بي��شتر از آنھ�ا از کاب��ل ب�ه جن��وب 
کاب�ل » ش�اھيا«  ي�ا »ش�اھيا«ي�ا » اھیش�«ب�ه لق�ب  ،ھندوکش س�لطنت ک�رده ان�د

ھن�دو ي�ا «و » ترک�ی ش�اھی«خواننده و ب�ه اص�ط/ح خ�ود آنھ�ا را ب�ه دو دس�ته 
ھندوشاھی » کلھنه«رخ کشمير شاعر و مؤ. 2تقسيم نموده است» برھمن شاھی

من�ابع چين�ی در نيم�ۀ دوم . ي�اد نم�وده» ش�اھی«يا برھمن ش�اھی ھ�ا را ب�ه لق�ب 
ارا و کاپيسا حرف ميزنن�د ک�ه  از شاھانی در گندھ. م8 اول قرن  و نيمۀ7قرن 
تگ�ين «دودم�ان ء  ج�زنھ�ا داخ�ل اس�ت و م�دققين آنھ�ا رادر ن�ام آ» تگين « کلمۀ
از ق�رن پ�س س�/له ھ�ای س�لطنتی جن�وب ھن�دوکش را . ح�ساب ميکنن�د» شاھی

  . شاھی ھای کابل ميتوان خواندچھار مسيحی به بعد به صفت
  

  :کابلی رايان
  

ش�اھيان کاب�ل قاب�ل م/حظ�ه ودر مورد برھمن شاھی ھا ي�ا ھندچيز ديگری که 



 در م��ورد ش��اھان و ملک��ه ھ��ای ً اس��ت ک��ه عموم��ا»ران��ه«و » رای«اس��ت لق��ب 
در حقيق��ت ام��ر اي��ن دو کلم��ه اص��/ عن��وان ي��ا لق��ب . اي��شان اس��تعمال م��ی ش��د

و » رای« در يکی از پراکريت ھای اين عصر مخصوص کدام شاه نبوده بلکه
 ق�ديم سان�سکريت وي�دی ک�ه را ميگفتن�د و دري�ن کلم�ات ري�شۀمل شاه و »رانه«

بع�د از ع�صر وي�دی اس�تعمال الق�ابی را ک�ه از آن .  داخل اس�ت»راجان«يعنی 
س��س ي��شکا مؤنک. ري��مرای و ران��ه م��شتق ش��ده در ت��اريخ ک��شور خ��ود س��راغ دا

کات در رس��م دوم�ين خان�دان کوش�انی ھ�ای ب�زرگ افغان�ستان در بع�ض م�سکو
 دراينجا ھم . استيعنی شاه شاھان خوانده» راونا نوراؤ«د را الخط يونانی خو

ش��اه «ب��ه معن��ی » راون��ا ن��وراؤ«و » ش��اه«ب��ه معن��ی » راو«ود ک��ه دي��ده مي��ش
آخ�ر ) و(مسيحی به م�رور زم�ان بعد از قرن دوم .  است استعمال شده»شاھان
 به ميان آمده و بحيث لقب رتبيل ھا و برھمن »رای«مبدل شده و ) ی( به کلمه

 م��ؤرخين خراس��ان ھم��ان م��ؤرخينی ک��ه در دورۀ. ھ��ا آن��را اس��تعمال نم��وده ان��د
لعتب�ی و  محم�د غزنوی م�ی زي�ستند مانن�د ابوريح�ان بيرون�ی و محم�د الجب�ار ا

 را در م���ورد ش���اھان و ملک���ه ھ���ای »ران���ه«و » رای« الق���اب ًع���وفی عموم���ا
در نظ�م برھمنی يا ھنود تخصيص داده اند، اي�ن دو کلم�ه ن�ه تنھ�ا در نث�ر بلک�ه 

برج��سته يک��ی اش��عار مل��ک فارس��ی و سان��سکريت در ھ��ر دو آم��ده و دو مث��ال 
رخ و ش��اعر ک���شمير ل��دين جھ��ان س��وز و ديگ��ر ھ��م اش��عار م��ؤاالجب��ال ع/ؤ

  .است» کلھنه«
  

  :کابل ـ ويھند
  

 ھيوان ـ ت�سنگ از افغان�ستان ،زمانيکه زاير چين. م 7گرچه در ثلث اول قرن 
ب�ود و پ�وره معل�وم ) بگ�رام(ش�ھر کاپي�سا می گذشت مرکز شاھان کاب�ل زم�ين 

لی تا جائيک�ه نميشود که چه وقت مرکز به شھر کابل فعلی انتقال نموده است و
ای ع�رب ن�رال ھ�رب معلوم ميشود مقارن به ظھور ژرخين عاز نگارشات مؤ

 ش�ھر موج��ودۀ) ل ھ��ا و ب�رھمن ش�اھی ھ��ارتبي� ( مرک�ز کابل��شاھان،در سي�ستان
شت در مقال�ه مخ�صوص موضوع تا جائيکه به رتبيل شاھان ربط دا. کابل بود

اي���ن ج���ا ب���ه اي���ن ميپ���ردازيم ک���ه پايتخ���ت . ش���رح ياف���ت١٣٢١آن در س���النامه
در » ساش�و«داکت�ر . ھندوشاھی ھا يا برھمن شاھی ھا ھ�م اول ش�ھر کاب�ل ب�ود

ش�ت ھ�ای ا البيرونی ب�ه انگلي�سی بع�د از اينک�ه در يادد»الھند« جلد دوم ترجمۀ
 ،/ذری از حم�/ت عربھ�ا ب�ه کاب�ل ح�رف ميزن�دخود مستند ب�ر نوش�ته ھ�ای ب�

 بع�ضی .مينويسد که کابل و سيستان در مقابل عرب ھا دQوران�ه مقابل�ه کردن�د
ست شاھان ھنود يا برھمنی  بدًل عموما ولی کابندجاھا مطيع و باجگذار ھم شد

ح ک�رد و حکم�ران ن را ف�تينکه م�امون خليف�ه عباس�ی آ زما. بود»پاله«خاندان 
مسلمانی برای کابل مقرر نمود، شاه ھندو در پھلوی حکمران م�ذکور ح�ضور 

  .ميداشت
   



کابل شھری بود ک�ه ش�اھان ھن�دو ي�ا ب�رھمن در آن تاجپوش�ی ميکردن�د مثليک�ه 
ت��اج ) ای ش��رقیيپروس��(در ش��ھر کويت��سبرگ » ھ��وھن زل��رن«ش��اھان خان��دان 
ين چيزی بودائی و  نظر آئ ھا که از نقطۀبه اين حساب رتبيل .برسر ميگذاشتند

 در ،بيشتر برھمنی يا ھندو بودند و اس/ف برھمن شاھی ھ�ا مح�سوب مي�شوند
شھر کابل تاج می پوش�يدند و خ�ود ب�رھمن ش�اھی ھ�ا ھ�م ت�ا زمانيک�ه کاب�ل در 

 وقتيک��ه  در3» رنجي��ت س��يترام پن��دت « رار نظري��ۀق��ت��صرف ش��ان ب��ود حت��ی 
 بازھم در ش�ھر ، کنار اتک انتقال داده بودند»يھندو«مرکز خود را از کابل به 
بعد از ربع قرن نھم در اثر فتوحات شاھان ص�فاری . کابل تاج پوشی ميکردند

آن متزل�زل ش�ده خ�ود را بط�رف نفوذ برھمن شاھی ھا در کابل و گرد و نواح 
 50 را ک�ه »ويھن�د«ي�ا » اوھند«کشيدند و » لغمان «،و شرق» گرديز «،جنوب

 مرک��ز خ��ود انتخ��اب ،ک  ب��اQتر در س��واحل غ��رب س��ند واق��ع اس��تمي��ل از ات��
 فتوح��ات ًب��رھمن ش��اھی ھ��ای ک��ابلی اس��ت ک��ه قھ��رااي��ن دوم��ين مرک��ز . نمودن��د

صفاريان ايشان را به خاک ھای گندھارای ش�رقی عق�ب زده و مرک�ز ش�ان را 
 ر غ��رب لغم��ان و ح��صص ش��رقی ننگرھ��ار،مع��ذالک د. کن��ار رود س��ند ب��رد
 را بط��رف ش��رق در دل پنج��اب  چي��زی بي��شتر مق��ر خ��ودمحم��ود زابل��ی جيپ��ال

 ب�ود »ويھن�د«و ب�از » کابل«ايتخت رسمی برھمن شاھيان اول  پولی دعقب بر
  .وبه ھمين دو جا نسبت ميشوند

  

  : دودمان برھمن شاھیسر سلسلۀ
  

با وجوديکه موضوع سلطنت برھمن شاھی ھای کابل و ويھند به شھادت منابع 
سس صحيح اين دودمان و  معلومات در اطراف مؤ،و آثار مختلف محقق است

دري�ن ش�بھه . تاريخ صحيح جلوس او بر تخت سلطنت ناقص و متن�اقص اس�ت
و » ترک��ی ش��اھی«ن��ی ش��اھی ھ��ای کاب��ل را ب��ه دو دس��ته ي��ی ني��ست ک��ه البيرو

وان ـ ھي��« دري��ن ش��بھه ني��ست ک��ه زاي��ر چ��ين . تق��سيم نم��وده»ب��رھمن ش��اھی«
خوانده و منابع چين�ی » شاترياک« کاپيسا را  شاه. م7 اول قرن در نيمۀ» تسنگ
» رتبيل ھا«رب ھا دوصد سال پيوسته از د و ع اسم می برن»تگين شاھان«از 

ھم�ه الق�اب و عن�اوينی اس�ت ک�ه ب�ر اس�اس ممي�زات ھ�ا سخن گفته اند ولی اين 
خانوادگی و تماي/ت مذھبی وغيره بميان آمده و از جدايی اينھ�ا در قي�د س�نه و 

درين قسمت تاريخ افغانستان چھار منبع .  استواضح چيزی نگفتهتاريخ کسی 
  :مھم در دست است

   يادداشت ھای زائر چينی-  

   نگارشات مؤرخين عرب-  

   متون سانسکريت-  

  خذ فارسی نوشته ھای مأ-  

  

به پادشاه راجع . م 7 اول قرن وان ـ تسنگ در نيمۀيعنی لقبی که ھي» کشاتريا«
 س��اير من��ابع چ��ين، رتبي��ل ھ��ای مت��ذکرۀ »تگ��ين ش��اه«کاپي��سا اس��تعمال ک��رده، 



کريت و ترکھ��ا ي��ا ترک��ی ش��اھی ھ��ای مأخ��ذ من��ابع سان��س» تروکت��ه « ،عربھ��ا
اد کوش�انی ھ�ای خ�ورد اس�ت ک�ه چي�زی ب�ودايی و فارسی ھم�ه عب�ارت از احف�
ين ب�ا اص�ل  تر برھمن�ی بودن�د و از نقط�ۀ نظ�را آئ�چيزی ھم در دوره ھای بعد
اين رتبيل ھ�ا ب�ه . ی اشتراک داشتندئ حتی تا اندازه برھمن شاھی ھا مقاربت و

س�ال   يعنی تقريب�أ ت�ا يک�صد. مQ745 ذکر نموديم تا حوالی مفھوم جامعی که با
در کاپي�سا )  م�ي/دی650 م�ساوی ھجری ٣٠(از ظھور عربھا در سيستان بعد 

 بح��ساب البيرون��ی اول��ين پادش��اه ترک��ی 4.و ح��صص ش��رقی آن س��لطنت داش��تند
ن��ام » لگ��ه تورم��ان« انھ��ا  خ��ربرھات��سگين و آ) ي��ل ھ��ای کوش��انیرتب(ش��اھی 
 ،ک��ه م�رد برھمن��ی ب��ود» کل��ر «بعقي��ده او وزي�ر اخيرال��ذکر موس��وم ب�ه 5.داش�ت
از ط��رف ديگ��ر .  يافت��ه و پ��ول باع��ث تزئي��د نف�وذ او ش��د و مقت��در گردي��دخزان�ۀ
 وزي��ر برھمن��ی از نف��وذ ،ب��ا م��ردم ب��د رفت��اری ميک��رد» لگ��ه تورم��ان« چ��ون 

 پادشاه را محبوس ک�رد وخ�ود برتخ�ت ه آزردگی اھالی استفاده نمودشخصی و
  .به اين ترتيب دودمان برھمن شاھی شروع شد ونشسته شاھی 

  

را بکل�ی نمي�شناسد و ش�خص » ل�رک«مؤرخ و شاعر کشمير برعکس » کلھنه«
» للي��ه«اي��ن .  موس��س اي��ن خان��دان مي��شمارد،ن��ام داش��ت» للي��ه«ديگ��ری را ک��ه 

ی مدققين مانند بعض. شاه کشمير بود) . م902-833(» انسنگره ورم« ر معاص
 بھرح�ال چ�ون مي�ان . ھر دو را يکنفر ميدان�د،»لليه«و » کلر«گھم انگليس کنن

 شايد ھر دو ش�خص م�ذکور . سال فاصله است١١٨آثار البيرونی کلھنه تقريبأ 
بھ�ر ح�ال ب�ه اس�اس نوش�ته ھ�ای ابوريح�ان . عبارت از يکنفر يا عليح�ده باش�ند

و  وزير برھمنی س�لطنت را از لگ�ه تورم�ان در کاب�ل گرفت�ه ،»کلر«ونی، بير
 ای پروفي��سر سان��سکريت و ت��اريخ . س��ی.اچ جمع��ی از م��ذققين مانن��د الي��وت و

  . حدس ميزنند. م850دانشگاه کلکته ظھور برھمن شاھی ھا را در حوالی 
  

  ساير شاھان اين خاندان
  

م��دققين در مي���ان . ميخوان��د» دس���امن«رون��ی دوم��ين پادش��اه اي���ن س��/له را البي
ھی را يافته اند که در مسکوکاتی که بيشتر از افغانستان پيدا شده مسکوکات شا

 اس��م »دي��وی«ي��ا » دي��وا« چ��ون .اس��م ب��رده ش��ده» س��امنته دي��وا«آن ب��صورت 
 متذکرۀ» سامند« ھمان »سامنته« ميتوان گفت که ، عليحده استکلمۀخانواده و 

ت سکه ھای او شکل نرگ�او وس�وار ک�اری دي�ده در روی و پش. البيرونی است
  .ميشود

  

ن�ام داش�ت ک�ه » کمل�و«  البيرونی سومين پادش�اه ب�رھمن ش�اھی ،بقرار ترتبيب
از روی يکی از حکاي�ات دلچ�سپ محم�د ع�وفی . ھم تلفظ ميکنند» کلمو« آنرا 

در جوام��ع الحکاي��ات معل��وم مي��شود ک��ه م��شاراليه معاص��ر زم��ان عم��رو لي��ث 
ميزي����ست و ) م����ي/دی 900 -879(ھج����ری م����ساوی ) ٢٨٧ -٢٦٥ (ص����فاری 

لف جوامع الحکاي�ات او را دري�ن وق�ت ب�صفت رای ؤاگرچه م. سلطنت ميکرد



ھندوستان ياد کرده ول�ی ھن�وز ع/ق�ه ھ�ای ننگرھ�ار و لغم�ان و تگ�و و نج�رو 
له از  کابل جزء قلمرو او بود و اين مسئتا حوالی نزديک) سمت جنوبی(پختيا 

معلوم ميشود زيرا محمد ع�وفی ش�رح ميدھ�د ک�ه ) لوگر(» دسکاون« روی فتح 
 زابل�ستان مق�رر ک�رد واو شحنۀ» فردعان«فاری شخصی را بنام عمروليث ص

 مع��روف آن��را ک��ه در ار آم��ده و س��کاوند را گرف��ت و بتک��دۀچھ��ار ھ��زار س��وب��ا 
  6.اقصاء ھند شھرت داشت ويران کرد

  

» بھيمه پاله«ميبرد که به اسم نام » بھيمه«بيرونی چھارمين پادشاه سلسله را ال
راج�ع ب�ه واقع�ات ع�صر او معلوم�ات .  ھ�م ش�ھرت دارد»ی بھيمه ديوهسر«و 

. لی کاب��ل پي��دا ش��دهم��سکوکات نق��ره ي��ی او از ح��وا. بي��شتری در دس��ت ني��ست
 ھ�م اس�م ميبرن�د ول�ی ب�ه ق�رار »ايشتپال«از شاھی بنام » بھيمه«اگرچه بعد از 

 ب�ود ک�ه معاص�ر »جيپ�ال« ب�رھمن ش�اھی ترتيب البيرونی پنجم�ين رای سل�سلۀ
سکبتگين و محمود زابلی می زيست و جنگ ھای ايشان او را مشھور س�اخته 

و فتوحات ) مي/دی 879(بعد از فتح کابل بدست يعقوب ليث صفاری در . است
   و 897 بدست برادرش عمروليث در س�الھای ب�ين ، جنوب کابل،اوندع/قۀ سگ

 مؤقتی در جنوب ھندوکش پيدا کردند ک�ه ب�ا وال�ی مي/دی سامانی ھا نفوذ 900
 933چن���دی بع���د در . آنھ���ا اب���وبکر Qوي���ک در زاب���ل و کاب���ل مح���سوس مي���شد

 الپتگ��ين غزن��ه را از وال��ی م��ذکور گرف��ت و از ھم��ين وق��ت ب��ه بع��د ،م��ي/دی
جيپال با جنگ ھ�ای الپتگ�ين . يکسلسله جنگ ھا با برھمن شاھی ھا شروع شد

ستحکم  م��ميگوين��د ک��ه مق��ر خ��ود را ب��ه قلع��ۀ. ب��ل ش��دو س��کبتگين و محم��ود مقا
اگ�ر .  انتق�ال داد»ستلج«به ماواری » ويھند«برد و مرکز خود را از » بھتنده«

اين امر ص�حت داش�ته باش�د اي�ن س�ومين باراس�ت ک�ه مرک�ز ب�رھمن ش�اھی ھ�ا 
بھرحال قلمرو دولت جيپ�ال بط�ول از س�رھند ت�ا لغم�ان و ب�ه . تغيير محل يافته
جن��گ ھ��ای جيپ��ال را ب��ا . نت ک��شمير ت��ا ملت��ان انب��ساط داش��تع��رض از س��لط

 و جنگ اول ميان جيپال 7نی به تفصيل شرح دادهييمغزنويان عتبی در تاريخ 
و سبکتگين بين غزنه و لغمان واقع شد و در آن رای برھمنی شکست خورد و 
صلحی را با پرداخت يک مليون درھم و پنجاه في�ل عق�د ش�د ول�ی در اث�ر عھ�د 

جيپ�ال جن�گ دوم مي�ان ط�رفين آغ�از ياف�ت و ع/ق�ه ھ�ای ب�ين لغم�ان و شکنی 
  . پشاور جزء دولت غزنوی شد

  

محمود کبير زابلی به نوبه خود رفتار پدر را تعقي�ب نم�وده و درمقاب�ل ب�رھمن 
 ن����وامبر 27( ھج����ری ٣٩٢ مح����رم ٨ جنگ����ی بت����اريخ .ش����اھان ل����شکر ک����شيد

جيپ�ال ب�ا . کست خوردن�د، ھندوان شدر حوالی پشاور در گرفت) مي/دی1001
 دوم�ين مرک�ز ب�رھمن »يھن�دو«و تن از پسران و نواسه ھايش اس�ير ش�د پنجاه 

 ٣٩٣شاھان بدس�ت محم�ود زابل�ی ف�تح ش�د و جيپ�ال از غ�صه و رن�ج در س�ال 
  /١٣٢٣   پايان/.خويش را در آتش افگند) مي/دی1002-3(ھجری 
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