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Abstract
The political power of Ghurids is recognized during the governance era of
Shansabaneyah dynasty. They have ruled from 401 to 612 AH after which their
successors ruled in Indian subcontinent for long years. The current study conducts a
descriptive-analytical investigation in the field of historical literature in order to assess
and evaluate the causes of longevity in political and military power of Ghurids and their
political establishment in the eastern lands of the Islamic Caliphate. Results of this
study demonstrated that these factors in turn contributed to the long-term sustainability
Ghurids. Offensive and defensive power of Ghurids, geographic spread, the relative
popularity of Shansabaneyah among Ghurids, financial and economic power of
Ghurids, their conversion to Islam, the support from Abbasid Caliphate, the governance
of the family, the presence of multiple centers and the circumstances surrounding were
among the most important factors.
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ابعاد دیگر باید ب ای

مقدمه

نمون ها اشار کرد :شاید آثار

دربارﮤ تاریخ غوریا پژوه

چندانی وجود ندارد

عادالحی حایای (ز4689:تا4323ش4940/تا4981م)

ب نظر میرسد بخشی از ای

ک توجهی ب کماود

فعالی.های

داد های تاریخی دربارﮤ ای

تاریخنگار معاصر افغانسها

قدیمیتری

پژوهشی معاصر در حوزﮤ تاریخ غور باشد

حکوم .و نیز ک بود

پژوه های وی درخصوص تاریخ افغانسها

منابع تاریخی ای دور معطوف اس .ک انگاری نق

در

ای

حکوم .در بررسیهای تاریخی جدید تا آنجا

بازنمایی تاریخ غوریا تﺄثیر بسیاری اذاش .مضاف

پی

رفه اس .ک از دورﮤ حکوم .غوریا باعنوا

آنک وی با تصحیح و انهشار کهاب طاقات ناصری در

پرد » نام برد شد اس( .باسورث :4381

«میا

تصور غوریا همانند برخی

 )421/1برخالف ای

خاندا های حکوم.کنند و حکوم.های معاصر خود
همچو

خوارزمشاهیا

حکوم.های پی

و سلجوقیا

و نیز بعضی

از خود همچو

و

طاهریا

ای زمین سه بسزایی داشه اس .در کنار وی باید ب
شناخه نشدﮤ

سه

احمدعلی

(ز4687:تا326ش4908/تا4983م)

از

کهزاد
پژوهشگرا

افغانی اشار کرد آثار کهزاد در حوزﮤ تاریخ افغانسها
و نیز پژوه های مرتاط با تاریخ غور در افزای

صفاریا دور ای طوننی حکوم .کردند (نک :جدو

دانسه های ما از تاریخ غور و غوریا اهمی .دارد از

شمار  )4غوریا از سا 104تا246ق4044/تا4641م

دیگر پژوهشگرا افغا ک در ای حوز کار کرد اند

در شرق ایرا و پسازآ بازمانداانشا برای سا های

باید از قاضیغوثالدی مسهمند غوری نام برد ک در

طوننی در شا قارﮤ هند حکوم .کردند حکوم.

سا 4378ش4999/م «تاریخ مخهصر غور» را منهشر

غوریا

بسیار بیشهر از برخی حکوم.های معاصر

خود دیرپایی و ماندااری داش .در بخشی از ای

کرد .
در ایرا نیز در سا های اخیر و در قالب کهاب و

دور یعنی از سا 104تا110ق4044/تا4411م ک با

مقال و پایا نام ب تاریخ غوریا توج شد اس.

شروع دورﮤ حکمرانی سوریب حسی او مقار بود

باای حا در مقایس با دیگر دور های تاریخی ای آثار

غوریا ب صورت محلی و ب نوعی نیم مسهقل و تح.

بسیار اندک اس.؛ ازجمل ای آثار کهاب «تاریخ سیاسی

حکمرانی

و نظامی دودما غوریا » از مهدی روش ضمیر اس.

تابعی .دیگر حکوم.ها ازجمل سلجوقیا
کردند
ای

ک در 4317ش4978/م منهشر شد اثر دیگر کهاب
بررسی پژوهشی توصیفیتحلیلی در حوزﮤ

«تاریخ غوریا » اس .ک اصغر فروغی ابری با هدف

مطالعات تاریخی و کهابخان ای اس .ک هدف آ

اراﺋﮥ مه

شناخ .و ارزیابی عوامل طوننیبود قدرت سیاسی و

انهشارات سم .چاپ کرد و ای کهاب ب طور مسهقل

نظامی غوریا و دیرپایی اسهقرار سیاسی آنا

چ

آموزشی برای دانشجویا رشه تاریخ در

تاریخ غوریا

را بررسی کرد

اس .همچنی

ب صورت حکومهی محلی یا نیم مسهقل و چ ب صورت

پژوهشگرانی همچو حسی قر چانلو زهر اسعدی

حکومهی مسهقل در سرزمی های شرقی خالف.

محس رحمهی جمشید نوروزی و عصم .خدابخشی

اسالمی اس.

تعدادی مقالﮥ محدود دربارﮤ تاریخ غوریا در نشری ها

در ارتااط با موضوع ای بررسی پژوه

مسهقلی

صورت نگرفه اس.؛ ولی دربارﮤ تاریخ غوریا و در

یا دانشنام ها چاپ کرد اند
پایا نام ها بی

درای میا

سه

از مقال ها و کهابهاس .و در ای

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 639

زمین حاﺋز توج اند؛ ارچ تعداد ای
انگش.شمار اس .ای

پایا نام ها نیز

برای مدتی ب صورت مسهقل حکوم .کرد اند (نک:

پایا نام ها عاارتاند از:

جوزجانی 367/4 :4323تا330؛ اردیزی 319 :4323؛

بررسی نظام اداری غوریا ؛ 4بررسی روابط دول.
با دول.های همجوار؛ 6سیاس.های نظامی

غوریا

فرهنگی اقهصادی و اجهماعی غوریا در شرق ایرا ؛

3

روابط سیاسی غوریا با غزنویا و فرایند ای روابط
در هند؛ 1قراخهاییا
همجوار

و روابط آنا

با دول.های

1

هندوشا

 )67/4 :4387ب دناا

اسهرآبادی

تاریخچ و سابقﮥ حکمرانی درنهای .غوریا موفق
شدند ب حکومهی با اسهرﮤ فراایر جغرافیایی نایل
شوند
در زما حمالت ساکهگی
غور فرمانروای ای

سه پژوهشگرا اروپایی نیز ب طور عمد ب آثاری

ای

حکوم .غزنویا

ناحی

و محمود غزنوی ب
یعنی محمد سوری از

نمیکرد (عهای :4371

تمکی

معطوف اس .ک در کنار بررسی تاریخ دیگر سلسل ها

346و )343مطابق مندرجات اثر جوزجانی (:4324

یا تاریخنگاریهای مربوط ب قرو میان ب ای سلسل

 )369/4محمد سوری چهارمی امیر غوری محسوب

توج کرد اند پژوه های باسورث در مجموعﮥ تاریخ

میشود محمود غزنوی در سا 104ق4044/م ب غور

کماریج یا تاریخ سلسل های اسالمی جدید

حمل کرد ک ای سا شناخه شد تری تاریخ رسمی

ایرا

برای بررسی تاریخ حکمرانی خاندا شنساانی در غور

نمون ای از آ جمل اس.

اس.
در سا 110ق4411/م سیفالدی سوری حکوم.

دورﮤ حکمرانی غوریان
منابع ازارش دقیقی از تاریخ شروع حکوم.

مسهقل غوریا را بنیا اذاش .ب نوشهﮥ جوزجانی

غوریا در اخهیار ما نمینهند باسورث ()127 :4384

( )331/4 4323وی اولی شخص از خاندا شنسای

تاریخ شروع حکوم .غوریا

را پی

از سا

بود ک عنوا

سلطا

بر او اطالق شد همچنی

104ق4044/م و در دورﮤ محمدب سوری شنساانی

ازآنجاییک وی در اواخر دورﮤ حکمرانی خود برای

رﺋیس ناحیﮥ غور میداند براساس ازارشهای آمیخه

مدتی کوتا در غزنی

ب تخ .سلطن .نشس.

ب داسها جوزجانی ( )362/4 :4323تاریخ شروع

جوزجانی (331/4 :4323و )332او را نخسهی فرد از

حکوم .خاندا شنساانی غور تا دورﮤ هارو الرشید

را مرکز

خلیف

عااسی (حک470 :تا493ق782/تا809م) ب

سالطی

غوری دانسه

حکمرانی خوی

اس .ک

غزنی

قرار دادند .

عقب بازمیاردد ازارشهای پراکندﮤ برخی منابع از

سا 246ق4641/م و اسهیالی خوارزمشاهیا بر

رویدادهای غور نشا میدهد ک خاندا شنساانی در

غور خاتمﮥ دورﮤ حکوم .خاندا شنساانی بود بر

اسالمی در

از حمل محمود

حک حکومهی محلی در قرو نخسهی

همی اساس بدو احهساب دورﮤ پی

منطق غور یا بخشی از غور حکمرانی میکرد اند

غزنوی ب غور غوریا حداقل  644سا حکوم.

ازارشها غوریا تالش کردند در برابر

احهساب دورﮤ حکوم.

مطابق ای

کردند ای

مدت بدو

یعنی دورﮤ حکمرانی غالمامیرا غوری

حکوم.های صفاری و سامانی و غزنوی مقاوم .کنند

جانشینا آنا

یا حکوم .نیم مسهقلی تح .تابعی .ای حکوم.ها

در شا قارﮤ هند اس .ک حداقل تا سا 289ق4690/م

داشه باشند؛ حهی احهما میرود ک در ای دور اا

ب طو انجامید (باسورث )174 128 :4384
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جدو  -4طو دورﮤ ماندااری حکوم.های ایرانی از آغاز تا حمل مغو
خاندا حکوم.کنند

تاریخ شروع

7

تاریخ خاتم

حکوم.

2

طو دور

توضیحات

حکمرانی

نهای .دورﮤ حضور طاهریا پس از سقوط

طاهریا

601ق864/م

623ق872/م

18

صفاریا

617ق824/م

393ق4003/م

412

سامانیا

601ق849/م

391ق4001/م

494

آ بوی

360ق936/م

111ق4026/م

431

مهﺄخرتری تاریخ خاتم لحاظ شد اس.

غزنویا

322ق977/م

186ق4482/م

642

با احهساب دورﮤ او و دورﮤ دوم

سلجوقیا عراق

134ق4010/م

190ق4491/م

419

خوارزمشاهیا (خاندا

حدود

انوشهگی )

170ق4077/م

268ق4634/م

418

246ق4641/م

644

غوریا (خاندا شنساانی )

پایا حکمرانی تا آخر بازمانداا صفاریا در
سیسها و غلا غزنویا لحاظ شد اس.
شروع حکمرانی از دورﮤ حکمرانی احمداو در
حک حکمرا فرغان لحاظ شد اس.

با احهساب دورﮤ حکمرانی سلطا جال الدی
بدو احهساب دورﮤ حکمرانی قال از محمد

حداقل
104ق4044/م

سوری و نیز بدو احهساب دورﮤ حکمرانی
غالما غوری در شا قار هند

میانگی

حدود 419

پی

از حملﮥ محمود غزنوی ب غور را

200

محاسا کنی

دورﮤ حکوم .غوریا از دورﮤ حکوم.

150

غزنویا بسیار فراتر میرود

250
216

211

نیشابور نیز لحاظ شد اس.

191
159 158
146

134

100
58

غوریا

مقایسﮥ دورﮤ اوج حکوم .غوریا با دورﮤ اوج
حکوم.های معاصر آنها نشا میدهد ک در مقایس

غوریا

خوارزمشاهیا

سلجوقیا

غزنویا

آ بوی

سامانیا

صفاریا

0

داشه اند (نک :جدو شمار  6و نمودار شمار  )6با

طاهریا

50

با اغلب ای حکوم.ها غوریا دورﮤ اوج طوننیتری
احهساب آغاز حکوم .سیفالدی سوری و فهح غزن
توسط وی دورﮤ اوج حکوم .غوریا شص.ودو سا

نمودار  -4مقایس طو دور ماندااری حکوم.های ایرانی از
آغاز تا حمل مغو

طو کشید اس .حهی اار ای
شود؛

یعنی

نخسهی

دورﮤ اوج محدودتر
سا

حکمرانی

سلطا غیاثالدی محمد (118تا199ق4423/تا4473م)
جدو  4و نمودار  4نشا دهندﮤ دیرپایی حکوم.
غوریا

در مقایس با بیشهر حکوم.های معاصر آ

اس .مطابق ای

اطالعات غوریا تنها چهار سا

کمهر از غزنویا حکوم .کرد اند اار دورﮤ حکوم.

در نظر ارفه شود باز غوریا حدود چهلوچهار سا
دورﮤ اوج داشه اند ک تاحدودی با میانگی

مجموع

دورﮤ اوج حکوم.های موضوع مطالع یکسا اس.
(نک :جدو )6

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 614
جدو  -6طو دورﮤ اوج حکوم.های ایرانی از آغاز تا حمل مغو
شروع دورﮤ اوج

خاندا حکوم.کنند

رویداد مرتاط

حکوم.

آغاز حکوم.

طاهریا

601ق864/م

صفاریا

617ق824/م

سامانیا

679ق896/م

آ بوی

360ق936/م

غزنویا

388ق988/م

سلجوقیا عراق

134ق4039/م

خوارزمشاهیا

طاهراو
آغاز حکوم.
یعقوبلیث
آغاز حکمرانی
اسماعیلاو
آغاز حکوم.
عمادالدول
آغاز حکوم .محمود
آغاز حکمرانی
طغر او

127ق4476/م

(خاندا انوشهگی )
غوریا (خاندا

آغاز حکمرانی تک
فهح او غزن توسط

110ق4412/م

شنساانی )

سیفالدی سوری

8

طو دورﮤ اوج

پایا دورﮤ اوج

رویداد مرتاط

630ق811/م

مرگ عاداهللب طاهر

61

687ق900/م

مرگ عمرولیث

10

334ق913/م

پایا روزاار نصرب احمد

16

376ق983/م

مرگ عضدالدول

16

134ق4039/م

حکوم( .سا )

شکس .مسعود غزنوی از

13

سلجوقیا در دندانقا

181ق4096/م

مرگ ملکشا

11

247ق4660/م

حمل مغو

10

206ق4602/م

مرگ شهابالدی محمد

26

میانگی

62
54

52

50

52

70

را اسهمرار بخشیدند آنا با بسیاری از حکوم.های

60

قدرتمند معاصر خود در سهیز بودند در ای

سهیزها

50

ن تنها ب سقوط سلسلﮥ غزنویا موفق شدند بلک تا

40

43

40
30
25

11

20

واپسی

سا های حکوم .خود برای توسع قلمرو

فعانن در دو جاهﮥ ایرا و هند جنگیدند

10
0

غوریا

خوارزمشاهیا

سلجوقیا

غزنویا

آ بوی

سامانیا

صفاریا

طاهریا

 .1توان دفاعی غوریان :شاید مه تری

عامل

شکلایری حکوم .غوریا و ماندااری آنا را باید

نمودار  -6مقایس طو دورﮤ اوج حکوم.های ایرانی از آغاز تا
حمل مغو

غوریا از سرزمینی کوچک سر برآوردند و دور ای
تاحدودی طوننی در جایگا حکومهی محلی و سپس
در نق

عوامل ماندگاری حکومت خاندان شنسبانیه/غوریان

حکومهی فراایر قدرت سیاسی و نظامی خود

در توانمندی دفاعیشا جس .ای
خود مرهو چندی
وج

توانمندی ب نوبﮥ

عامل اس .بخ

ب وضع طایعی سرزمی

مهمی از ای

غوریا

و موقعی.

جغرافیایی آنا بازمیاردد مطابق مندرجات بسیاری از
منابع

جغرافیایی

(اب خرداذب

اصطخری 641 :4328؛ حدودالعال

:4374

194/4؛

 )348 :4310غور
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سرزمینی کوهسهانی با کوههای بلند و اذرااههای

بخ های وسیعی از ای سرزمی را تسخیر کردند

سخ .بود حهی برخی منابع (جوزجانی 93/4 :4323

غوریا از حدود سا 174ق4471/م ب بعد با فهح

باعنوا

در آسهانﮥ مقابل با

سرزمی

410؛ عوفی  )38/4 :4382از ای

مناطقی از ماوراءالنهر و خراسا

«جاا غور» یاد کرد اند ای موقعی .طایعی ب همرا

دیگر قدرتهای منطق همچو قراخانیا قراخهاییا و

اسهحکامات نظامی و تعدّد قلع های جنگی قدرت

خوارزمشاهیا قرار ارفهند (جوزجانی )318/4 :4323

داد

توا تهاجمی و پویایی نظامی آنا ن تنها امنی.

دفاعی غوریا را ب میزا درخور توجهی افزای

بود (اردیزی 138 :4323؛ جوزجانی 313/4 :4323
جسمی و

323؛ سیفیهروی  )32 :4384توا
مهارتهای جنگی مردم غور در کنار ای

ای

سیاسی غوریا را افزای

داد بلک بسهر را نیز برای

توسعﮥ ارضی آنا فراه آورد

موقعی.

 .3گستره جغرافیایی و توﺳﻌﮥ ارضی :اسهرش قلمرو

طایعی در ارتقای توانمندی دفاعی غوریا مؤثر بود

غوریا ازیکسو توانمندی بیشهر آنها را باعث شد و

غوریا با اتکاء ب موقعی .طایعی خود و توانمندی

حذف یا تهدید قدرت آنا را برای دیگر حکوم.ها

جسمی و جنگی سربازانشا

ه با قدرتهای مهاج

با مشکل مواج کرد و ازسویدیگر ای

امر در

ب غور مقابل کردند و ه مانع از تغییر و تحو خود

طوننیترکرد دورا حکوم .غوریا مؤثر واقع شد

در قلمرو غزنویا شدند (برای اطالعات بیشهر نک:

حهی هنگامیک بلخ و سپس در سا 246ق4641/م

نوروزی )467 :4391

غزن ب دس .خوارزمشاهیا افهاد بازمانداا غوری

 .2توان تهاجمی :اویا غوریا
صرف ماندااری آنا

دریافه بودند ک

در پنا کوهسها های غور

موفق شدند ک حکوم .غوریا را در بخشی دیگر از
قلمرو غوریا یعنی در هند ادام دهند

پشهوانﮥ مناسای برای ایمنی درازمدت آنا

نیس.

قلمرو خاندا شنساانی غور در آغاز ب بخ هایی

انگیزﮤ توسع طلای غوریا

اجازﮤ

کوهسهانی غور محدود بود اخهالفات

ازسویدیگر

از سرزمی

ماندااری همیشگی را ب آنا نمیداد؛ ازای رو غوریا

داخلی در غور در دورﮤ حکمرانی امیر سوریب محمد

در اولی فرصهی ک ب دس .آوردند از پوسهﮥ دفاعی

از ناود یکپارچگی در غور در ای مقطع زمانی نشا

خارج شدند و سپاهیا خود را ب دش.های خارج از

دارد ب نوشهﮥ جوزجانی ( )367/4 :4323باوجودیک

کوهسها های

غور

توسع طلاانﮥ غوریا

کشاندند

اولی

اقدامات

در دورﮤ حکوم .سیفالدی

سوری آغاز شد مه تری

امیر سوری امیر بزرگ شنساانیا محسوب میشد و
بیشهر مناطق ای سرزمی دراخهیار وی بود پار ای از

اقدام او فهح تخهگا

مناطق غور از پذیرش حکوم .او امهناع میکردند اویا

غزن در سا 113ق4419/م بود (جوزجانی

ازجمل ای مناطق والشها علیا و سفلی بودند ک مردم

 )393 332 /4 :4323ب عل .تعلق خاطر عمیق

آنها هنوز ب اسالم ایما نیاورد بودند (جوزجانی

غزنویا ب غزن و تکاپوی بیحاصل غزنویا برای

غوریا ب تدریج ب

غزنویا

بازسهاند ای
غوریا

شهر غزن چند بار بی

غزنویا و

367/4 :4323و )368باای حا
اسهرش قلمرو خود موفق شدند

دس.ب دس .شد تا اینک درنهای .از آ

بسه ب میزا اقهدار سالطی غوری اسهرﮤ قلمرو

غوریا شد (جوزجانی 313/4 :4323تا)381 311

ب نظر میرسد ک در

آنگا غوریا از غزن مهوج سرزمی

هند شدند و

غوریا مهفاوت بود باای حا
بیشهر ایام سرزمی

غور جزیی از قلمرو حکوم.

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 613

خاندا

شنساانی محسوب میشد از اامهای مه

جوزجانی (348/4 :4323تا )360از

اطالعاتی ک

غوریا برای توسعﮥ قلمرو اضاف کرد غزن ب قلمرو

نسبنامﮥ منظوم ماارکشا و منابع دیگر نقل کرد اس.

غور بود ای موضوع آ انداز اهمی .داش .ک برخی

نسب غوریا ب ضحاک پادشا افسان ای میرسید

اب اثیر  )479/30 :4374از

خود نیز با اراﺋﮥ

منابع (برای نمون

جوزجانی مورخ دربار شنساانی

سلطا های غور باعنوا «شاها غور و غزن » نیز یاد

ازارشی اسهقرار داﺋمی حکمرانی در خاندا شنساانی

کرد اند در دورا سلطن .غیاثالدی و شهابالدی

را ب نظر هارو الرشید خلیف عااسی وابسه دانسه

افزو بر برخی شهرها مانند نیشابور بخ هایی از
جرجا و بسطام نیز جزء قلمرو غوریا شد

خراسا

(جوینی 18/6 :4381و )19عمدﮤ ای اسهرش قلمرو
عملی شد

در عهد سلطا غیاثالدی

ب نوشهﮥ

اس .براساس ای
سرزمی

ازارش بی

دو ارو معروف در

غور یعنی شیشانیا

بر سر

حکوم .در غور اخهالف نظر بود سرانجام بزراا
غور چار رفع اخهالف را در آ دیدند ک دو نفر از

جوزجانی (328/4 :4323و )329سلطا غیاثالدی

مدعیا

شهرها و مناطق هرات قماج داور فارس کالیور

شنساانیا و شی

فروار سیف برد غرسها

اصلی حکوم .یعنی امیربنجیب نهارا

(شیثب بهرام) از شیشانیا ب دربار

جروم

تکناباد نیشابور نهور ملها

مروالرود پنجد

و

فاریاب خجند نیمروز سجسها

فوشنج زابل کابل

و غزنی

طالقا

از

خلیف عااسی بروند تا خلیف یکی را ب حکوم .غور

را ب قلمرو غوریا

حزدوا

و شنساانیا

افزود افزو بر ی

تابع

غیاثالدی

بودند

(جوزجانی

برازیند پس از رسید
عیا شد طرز رفهار و من
هارو الرشید تصمی

جوزجانی آورد اس .ک حکام مکرا و سیسها ه
:4323

328/4و)329

آنها ب دربار عااسیا

امیربنجیب نهارا
شی ب بهرام

هریک از دو مدعی

ارف .ک

حکوم .را ب

دهد و فرماندهی سپا
وااذار

کند

را ب
:4323

(جوزجانی

361/4تا )367ب نوشهﮥ جوزجانی ()313/4 :4323

تعقیب تاحدودی مسهمر فهوحات در هندوسها

از

غوریا

تا پایا

عهد حکوم .خوی

ب

ای

دیگر رویدادهای مه دورﮤ اقهدار غوریا بود (اب اثیر

تقسی بندی خلیف توج کردند و آ را مانای عمل قرار

 )480/30 :4374بیشهر اقدامات نظامی غوریا برای

دادند؛ ب ای ترتیب تمام امرای غوری از نسل امیربنجی

توسعﮥ قلمرو در هند همانند ایرا
غیاثالدی
ارف.

در عهد سلطن.

و با یاری برادرش شهابالدی
در هنگام مرگ غیاثالدی

صورت

(شنساانیا ) برازید شدند و فرماندها
سرزمی

از نسل شی

سپا ای

(شیشانیا ) انهخاب شدند

در سا

صرفنظر از اینک ای ازارش تا چ حد واقعی .دارد

199ق4603/م در محدود ای ک «از مشرق هندوسها

ازارشهای دیگر نشا میدهد ک بزراا و اشراف

و از سرحد چی و ماچی تا عراق و از آب جیحو و

سیاسی و نظامی غور از اسهمرار حکوم .در خاندا

خراسا تا کنار دریای هرمز» وسع .داش .خطا ب

شنساانی حمای .میکردند (جوزجانی )313/4 :4323

نام ای سلطا میخواندند (جوزجانی )324/4 :4323

جوزجانی در جاهای مخهلف (:4323

همچنی

 .4محبوبیت نسبی خاندان شنسبانی در میان غوریان:

331/4تا324 336و ) و اب اثیر در برخی مواقع

خاندا شنساانی با تدوی نسبنام ای برای حکمرانی

(649 647/62 :4374؛  )381 371/30از صفات نیک

خاندا

خود مشروعی.سازی کرد بودند مطابق

و پسندیدﮤ حکمرانا غوری یاد کرد اند ک ب واسط
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عدال .و تالش آنا رعی .در راحهی و آسای
باای حا

بود

حاکم و سپاهیا

انداز بود ک ن تنها برخی

آ

از بدرفهاری و سه برخی حکمرانا غوری

غالمامیرا سلطا های شنساانی مانند ناصرالدی قااچ

بر مردم در منابع ازارشهایی دید میشود (عوفی

ایاک و ایلههم

خاندا

431/4 :4382و374 431تا373؛ جوزجانی 4 :4323

حکوم .کردند بلک غالما ای

330و)334

وابسهگا ب خاندا شنساانی تا سا ها در مناطقی از
ازارشهای پراکند نشا میدهد ک

افزو برای

فرمانروایا غوری در دورﮤ حکمرانی خود در سرزمی

سا ها تح .لوای ای

امیرا نیز با نام

هند حکوم .کردند (باسورث

171 :4384؛

سیهرندی 42 43 :4386؛فداﺋی اسپهانی )87 4314

غور با شورشهای داخلی نیز روب رو بود اند؛ برای

 .5توان مالی و اقتصادی :توا مالی غوریا در آغاز و

ب نیکی یاد

مخهلف ب خصوص

مثا جوزجانی ارچ از قطبالدی حس

ب وجود معاد

ب طور عمد

کرد اس .موج شورشهای مردم غور را در زما او

معاد فلزات اراناها همچو طال و نقر وابسه بود

نیز ازارش کرد اس .ب نظر جوزجانی عل .ای

(نوروزی  )469 :4391ب نوشهﮥ اصطخری (:4328

بلک

 )660در کوههای غور از ابهدا تا انهها معاد طال و

شورشهای اسهرد ن اقدامات قطبالدی حس
طاع خش

مردم غور و داشه

دانسه شد اس.؛ همچنی

خلقوخوی اعراب

نقر بود وی برخی معاد غور را در زمرﮤ بههری

جوزجانی وجود برخی

معاد سرزمی های اسالمی دانسه اس.؛ همچنی غور

اخهالفها بی قاایل غور را در زمرﮤ دیگر عل.های

ب وجود معاد آه

اوارد ذغا سنگ و سرب نیز

بروز ای شورشها ذکر کرد اس( .جوزجانی :4323

مشهور بود (حدودالعال
 )428/4غوریا

318 333/4تا)310
از مجموع ازارشهای موجود اسهنااط میشود ک
میزا محاوبی .خاندا شنساانی در هم نواحی غور
یکسا ناود؛ عالو برای

میزا محاوبی .ای

خاندا
محاوبی.

شنساانی در میا اشراف و ب خصوص اشراف وابسه
ب ای

خاندا بود؛ ولی ب احهما در زما حمالت

خارجیها و مواجه های بیرونی محاوبی .خاندا
شنساانی

در غور افزای

ازارشها نشا

میکردند آنها ای

سالحها را ه برای اسهفاد در

غور میفرسهادند کیفی .مناسب سالحهای غوری
رونق صادرات ای
غوریا ای

تجهیزات را موجب شد بود

تجهیزات را ه ب فروش میرساندند و

ه در حک باجوخراج ب حکوم.های دیگر میدادند
428/4 :4371و429؛ جوزجانی

:4323

)331/4

با

دیگر مناع مه تﺄمی کنندﮤ منابع مالی غوریا نیز باز

یکدیگر همدلیهای بسیاری نشا میدادند (جوزجانی

از موقعی .طایعی و وضعی .اقلیمی سرزمی غور مهﺄثر

369/4 :4323؛ تهوی 6037/3 :4386؛ تاریخ سیسها

بود موقعی .آبوهوایی غور موجب اسهرش باغداری

 )319 :4322ای

میدهد در ای

بلک با اسهفاد از فلزات اخیر سالحهای مخهلف تولید

(بیهقی

مییاف.؛ زیرا بعضی
مواقع غوریا

ن تنها ای فلزات را صادر میکردند

جنگهای خود میساخهند و ه ب خارج از سرزمی

در بی تمام اروههای انسانی ساک در سرزمی غور ب
یک انداز ناود ب نظر میرسد بیشهری

467 :4376؛ بیهقی :4371

امر در زمرﮤ عوامل اسهمرار دورﮤ

حکوم .غوریا محسوب میشود
محاوبی .خاندا شنساانی حداقل در میا هیئ.

و تولید محصونت کشاورزی و دامداری و رونق آ
ب خصوص پرورش اوسفند شد بود اصطخری

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 611

( )664 :4328کثرت اوسفندا

س ناحی

ازجمل

خالف .شرقی بود در ازارشهای منابع مهقدم و
در ایرا

منطق غور را یادآور شد اس .همچنی وی از آبادانی

مربوط ب دورﮤ فهوحات اعراب مسلما

غور و فراوانی آبشارها باغها و بوسها های ای

دربارﮤ زما و چگونگی ورود اسالم ب غور ابهامهایی

سرزمی یاد کرد اس( .اصطخری  )641 :4328طاق

وجود دارد

یکی از روای.های نقلشد توسط جوزجانی (:4323

118و )119سپاهیا مسلما

 )366/4سرزمی غور ب واسطﮥ کثرت چشم سارها ب

بخشی از غور و نواحی پیرامو آ همچو زرنج و

سرزمی هزارچشم مشهور بود
با اذر زما

و افزای

توا

ک
نظامی غوریا

براساس ازارش بالذری (:4327
در سا

30ق حداقل

و رخج را تسخیر کردند ازسویدیگر ازارشهای

و

طاری ( )6792/7 :4371و اطالعات اب اثیر (:4374

موفقی .سپاهیا غوری در غلا بر سرزمی های دیگر

 )336/40از فهوحات مسلمانا در غور اویای آ اس.

خاندا شنساانی موفق شدند با اسهفاد از غناﺋ جنگی

ک مسلمانا در نیم او قر یک قمری موفقی.های

ب صورت

ازارشها از

و دریاف .خراج از سرزمی های مفهوح

چندانی در فهح غور نداشهند ای

چشمگیری بر موجودی خزانﮥ خود بیفزایند باای حا

لشکرکشیهای مهعدد امرای مسلما ب غور حکای.

مه تری فهح آنا تصرف شهر غزن و تصاحب ثروت

دارند ک سرانجام آ تنها ب کسب غناﺋ منههی شد

سرشار خزانﮥ غزنویا

بود

غوریا

در سا

اس .بیهقی ( )476/4 :4371نیز از ناکامی مسلمانا در

113ق4419/م غزن را فهح کردند و غناﺋ بسیاری را

فهح غور در هنگام فرار یزدارد ساسانی ب خراسا و

نصیب خود کردند ازسویدیگر غوریا با فهح غزن

غلاﮥ مسلمانا بر خراسا سخ میراند

ب دریچﮥ جدیدی برای دسهیابی ب ثروت رسیدند فهح

از فحوای آنچ دربارﮤ لشکرکشیهای اشار شد

غزن را ورود آنا را ب سرزمی پهناور و ثروتمند هند

آمد اسهنااط میشود ک تالش خلفای راشدی

و

اشود غناﺋ حاصل از فهوحات مکرر غوریا در هند

امویا برای سلطﮥ کامل بر منطق غور و نشر اسالم در

ب انااش .ثروت خزانﮥ غوریا

و افزای

پویایی

سیاسی و نظامی آنا کمک فراوا کرد
یک ده بعد از فهح غزن و مقار

ای

سرزمی

با موفقی .کامل روب رو نشد و بخ

اسهرد ای از سرزمی
با مرگ

سلطا سنجر سلجوقی در سا 116ق4417/م نواحی
ثروتمند خراسا فزو خواهی غوریا را تحریک کرد و
غوریا برای مدتی از ثروت خراسا حاصلخیز و آباد

کوهسهانی غور همچنا

در

دس .امرای محلی باقی ماند (حایای 19/4 :4380؛
لسهرنج . )32/4 :4382
مطابق ازارش اردیزی ()319 :4323

امیر

منصورب نوح سامانی در سا 323ق973/م ب غور

بهر مند شدند شاید اار پیشروی خوارزمشاهیا

لشکر کشید اویا شمار مسلمانا غور در ای

ب سوی خراسا و موفقی .آنا در غلا بر غوریا

بسیار اندک بود (اب فندق  )430 :4324بیهقی نیز از

ناود غوریا تا سا های بسیار در خراسا میماندند .

لشکرکشی یاد

موفقی.های محدود سامانیا در ای

موقع

 .6اﺳالمآوردن غوریان :در کنار عوامل جغرافیایی و

میکند (بیهقی  )476/4 :4371بیهقی تسلط جدی و

اقهصادی اسالمآورد غوریا عاملی مه در پویایی و

پایدار مسلمانا بر غور را ب دورﮤ محمود و ب طور

ماندااری طوننی آنا در عرصﮥ سیاسی سرزمی های

عمد مسعود غزنوی منهسب میداند
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مورخا معاصر دورﮤ اقهدار غزنویا و اسالمآورد

اسالم رساند ای امر امنی .سیاسی غوریا را افزای

غوریا و اسهرش اسالم در ای منطق را ب حمالت

داد و زمین را برای ورود آنا در ماادنت سیاسی و

ساکهگی و بیشهر از آ ب یورشهای محمود و مسعود

نظامی سرزمی های خالف .شرقی مهیا کرد از دیگر

غزنوی مربوط میدانند ای

منابع در ازارش ای

تﺄثیرات بارز ای امر ارتااط غوریا با دسهگا خالف.

ناردها از غوریا باعنوا «کافر» یاد میکنند (عهای

عااسی بود ک خود از عوامل دیرپایی حکوم .ای

346 :4371تا341؛ بیهقی 427/4 :4371تا )474اب اثیر

خاندا محسوب میشود

موضوع را ازارش میکند

 .7حمایت خالفت عباﺳی از غوریان :دریاف .منشور

نیز ک سا ها بعد ای

مینویسد :محمود غزنوی «در آ دیار شعار اسالم را

عااسی یکی از

نمایا ساخ( ».اب اثیر )330/64 :4374

موفقی.های غوریا بود ای

باای حا جوزجانی (349/4 :4323و )360مورخ
دربار غوریا

سلطن .و کسب حمای .خلیف

ورود اسالم ب غور را بسیار پی تر از

سیاسی غوریا

امر در اسهمرار قدرت

تﺄثیر چشمگیری اذاش .و بر

توانمندی آنا برای رویارویی با رقیاانشا افزود دیگر

دورا غزنویا میداند و معهقد اس .در دورا خالف.

عامل مؤثر در تقوی .روابط عااسیا

حضرت علی(ع) اتفاق افهاد جوزجانی نام امیر غوریِ

اخهالفات دیرین و شدید و تاحدودی مسهمر خلفای

ه زما با محمود غزنوی را محمد سوری ذکر میکند

بود

(جوزجانی  )330/4 :4323نامی ک نشا
حداقل امرای شنساانی غور در ای

میدهد

موقع مسلما

عااسی با رقیب غوریا

و غوریا

یعنی خوارزمشاهیا

(خسروبیگی 18 :4388تا)24
دورﮤ اقهدار و اوج غوریا با خالف .الناصرلدی اهلل

بود اند الاه بیهقی (427/4 :4371تا )474و عهای

عااسی (171تا266ق4479/تا4661م) بود؛ یعنی دور ای

(346 :4371تا )341نامی از ای امیر نمیبرند و اب اثیر

ک دسهگا خالف .در تالش بود تا حضور فعانن تری

امیر فقط باعنوا «اب سوری» یاد میکند

در عرصﮥ سیاسی جها اسالم داشه باشد ای امر ک با

نیز از ای

ضعف و سقوط سلجوقیا

(اب اثیر )369/64 :4374
باوجود اخهالف نظر منابع دربارﮤ زما ورود اسالم

بی ازپی

برای ایفای نق

ه زما

بود بسهر را

خلیف عااسی مهیا میکرد؛

ب غور ب نظر میرسد اسهرش اسالم در ای سرزمی

باای حا حضور فعا خوارزمشاهیا مه تری مانع در

ب یکبار و مهعاقب حمالت محمود یا مسعود غزنوی

تحقق خواسه خلیف بود در ای موقعی .حساس برای

امر از آغاز ورود اسالم ب ایرا و

غوریا مه تری وزنﮥ سیاسی

حاصل نشد ای

مقابل با خوارزمشاهیا

ب تدریج و طی سا های مخهلف صورت ارف.؛ ارچ

در کانو توج خلیف بودند آنچ ای

در ای میا سه امیرا غزنوی درخور توج اس.

خلیف تسهیل میکرد وجود اخهالفات ارضی و سیاسی

درهرصورت اسالمآورد کامل تمام سرزمی غور
و ب خصوص پذیرش اسالم توسط امرای آنا
امرای شنساانی

غوریا

با خوارزمشاهیا

بود غوریا

امر را برای
ازیکسو با

یعنی

خوارزمشاهیا دشم بودند و با آنا بر سر اسهرش

ن تنها جلوی حمالت دیگر

و ماورالنهر تضاد منافع داشهند؛

ارضی در خراسا

حکوم.ها ب خصوص غزنویا را بهانﮥ حمل ب کفار

ازسویدیگر غوریا تالش میکردند تا با جلب رضای.

و اسهرش اسالم ارف .بلک امرای غوری را از ای

خلیف عااسی و کسب منشور سلطن .زمین را برای

نظر ب سطح دیگر خاندا های حکوم.کنندﮤ جها

حضور خود در عرصﮥ سیاسی جها اسالم فراه کنند

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 617

ای امکا را

خلیف عااسی با بهر ایری از غوریا

خدم .خالف .قرار ارفهند

داش .ک یکی از دشمنا قدرتمند و سرسخ .خود

 .8حکومت خانوادگی :یکی از خصوصی.های

کند و

وااذاری فرمانروایی مناطق مخهلف

یعنی خوارزمشاهیا

را در شرق مشغو

نیروهای آنها را در نارد با غوریا
درعی حا

حکوم .غوریا

مسههلک کند

ب شاهزاداا غوری و خویشاوندا خاندا سلطنهی

دور از ذه نیس .ک عااسیا از تضعیف

بود در بررسی عل.های احهمالی چرایی ایجاد

نیروی پویای جدیدی

پایگاههای مجزای حکومهی در مناطق مخهلف و حفظ

قدرت غوریا

در حک

ناخرسند ناودند درایری خوارزمشاهیا با غوریا ای
امکا را فراه میکرد ک سلطا تک

وابسهگی آنها ب حکوم .مرکزی باید ب عواملی

خوارزمشا و

سپس فرزندش محمد خوارزمشا هموار ب خراسا

همچو موقعی .کوهسهانی غور و مشکالت دسهرسی
داخلی در سرزمی

غور ب خصوص در فصو سرد

توج کنند و فرص .نکنند ک ب طور کامل تالش خود

توج

را ب تسخیر عراق عرب معطوف کنند ب همی عل.

غوری در حفظ قدرت در خاندا شنساانی ای

مه

خلیف عااسی ضم حمای .از غوریا

سالطی

میکرد (جوینی

:4374

479/61تا)483

اویا ای

میشد

در مناطق تح.

فرمانروایا

فرمانروایی خود اخهیارات فراوانی داشهند؛ باای حا
ای امر در مواقعی باعث تقوی .تمایالت اریز از مرکز

در بررسی روابط غوریا با خلفای عااسی باید دو
مرحل مهفاوت را مدنظر قرار داد :در مرحلﮥ نخس .ک
با قرو نخسهی

امر

تاحد بسیاری موجب یکپارچگی حکوم .غوریا

غور را ب حمل علی خوارزمشاهیا تحریک و ترغیب
430/6 :4381؛ اب اثیر

کرد ازسویدیگر ب عل .تالش شاهزاداا

اسالمی و دورﮤ پی

از اسهقال و

اقهدار غوریا مقار بود ب عل.هایی همچو جدایی

فرمانروایا محلی میشد و ب برخی نزاعهای

ای

درو خاندانی آنها ب خصوص در هنگام مرگ سلطا
دام میزد
باتوج ب جاافهادای رویﮥ تقسی قدرت و حکوم.

منطق کوهسهانی و صعبالعاور غور از حوزﮤ اصلی

نواحی بی

قلمرو خالف .عااسی دسهگا خلیف ب ای حکوم.

تقسی حکوم .مناطق مخهلف سرزمی

محلی توج چندانی نمیکرد ای

امر ن تنها برای

غوریا مضر ناود بلک ب نوعی مفید واقع شد و امکا
رشد حکوم .آنها را فراه
سلجوقیا

طاهریا

سامانیا

مخدوما

خالف .یا غالما

کرد غوریا

همچو

و خوارزمشاهیا

از

ناودند؛ ازای رو روند

شاهزاداا غوری سیفالدی

ونی .بامیا
تقسی

سوری ب
غور ب ویژ

بی برادرا خود اقدام کرد مطابق ای

ونی .ورسار ب ملک جاا قطبالدی محمد

داد شد قطبالدی

مدتی بعد با ساخ .شهر

فیروزکو مرکز حکوم .خود را ب آنجا منهقل کرد؛
همچنی

سیفالدی

ادارﮤ منطق

توسعﮥ قدرت سیاسی آنا یا اسهرش قلمرو آنها کمهر

ملکناصرالدی محمود

در تقابل با خالف .عااسی قرار میارف.؛ اما در مرحلﮥ

حکوم .منطق سنگ را ک پایهخ .آ مندی

دوم یعنی هنگامیک غوریا

نیز ب آ

انداز از

وااذار

ملکبهاءالدی سام سپرد عالو برای

کرد

مادی

را ب

افزو برای
بود ب

حکمرانی قلع

بالندای رسیدند ک موفق شدند در عرصﮥ سیاسی

وجیر را ب عالءالدی حسی و حکوم .منطق کشی را

سرزمی های شرقی خالف .عرض اندام کنند غوریا

ب ملکفخرالدی مسعود اعطاء کرد (جوزجانی :4323

ب عل.های اشار شد در سطرهای پیشی

در برابر

دشمنا عااسیا صفآرایی کردند و ب ای طریق در

331/4و332؛ هندوشا اسهرآبادی )11/4 :4387
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(حک 118 :تا 199ق 4426/تا

 )363/4سلطا های دودما شنساانیا (سالطی غور)

سلطا غیاثالدی

4606م) نیز پس از اسهرش درخور توج قلمرو خود

باتوج ب شهری ک در حک دارالحکومﮥ (دارالمک)

حکوم .مناطقی همچو جروم و تکناباد را ب برادرش

خود انهخاب کردند ب چهار شاخ (شعا ) تقسی

شهابالدی وااذار کرد شهابالدینی ک ای موقع ب

شدند 4 :سلطا هایی ک مرکز آنها شهر فیروزکو بود؛

معزالدی ملقب شد بود (جوزجانی )317/4 :4323

 6سلطا هایی ک بامیا را ب پایهخهی برازیدند؛ 3

غیاثالدی ب مرور بر محدودﮤ قلمرو برادرش ب ویژ

سلطا هایی ک

را دارالملک ساخهند؛ 1

در سرزمی افغا ها و مناطق ه جوار هند افزود؛ برای

سلطا هایی ک بر قلمرو غوریا

مثا در سا 129ق4473/م با بیرو راند قاایل غز از

کردند

غزن

در هند حکوم.

غزن ای شهر را نیز در اخهیار شهابالدی قرار داد

شاخﮥ اصلی و اولی خاندا شنساانی در ابهدا در

همچنی پس از تصرف هرات وی را نایب خود در

مندی

اسهقرار داش( .جوزجانی  )361/4 :4323پس

ای شهر کرد (جوزجانی 317/4 :4323و)318

از مرگ ملکعزالدی حسی

سلطا معزالدی محمد ملقب ب شهابالدی محمد
(حک199:تا206ق4606/تا4601م)
احهمالی همچو
حکوم .خوی

جلب نظر بسهگا

نیز

ب عل.های

ب حمای .از

و جلوایری از نزاعهای داخلی ادارﮤ

مناطق و شهرهای غور را بی خویشاوندا خود تقسی

فرزندش سیفالدی
او

سوری (حک110:تا111ق4411/تا4419م) جانشی
شد وی مدتی قلع و شهر اسهی را ب پایهخهی خوی

برازید (جوزجانی  )332/4 :4323ب نوشهﮥ جوزجانی
( )393 332/4 :4323سیفالدی

سوری اولی

شخص از خاندا شنسای اس .ک عنوا «سلطا » بر

کرد شهر بس .فرا و اسفزار را ب برادرزاد اش

وی اطالق شد ازآنجاییک

غیاثالدی محمود وااذار کرد؛ حکوم .فیروزکو و

حکمرانی خود و از فیروزکو ب غزنی نقل مکا کرد

زمی داور را ب ملکضیاءالدی محمد شنساانی پسر

و مدتی کوتا در شهر اخیر ب تخ .سلطن .نشس.

سپرد؛

جوزجانی او را نخسهی فرد از شاخﮥ اصلی سلطا های

حکمرانی هرات را نیز در اخهیار خواهرزاد اش

غوری میداند ک غزنی را مرکز حکمرانی خوی

قرار

ملکناصرالدینآلپ غازی قرار داد (جوزجانی :4323

داد (جوزجانی 331/4 :4323و)393 332

عموی خوی

و داماد سلطا غیاثالدی

320/4؛ میرخواند 211/1 :4339؛ هندوشا اسهرآبادی
)19/4 :4387

ب ای ترتیب

و

ب واسطﮥ

وی در اواخر دورﮤ

اسهرش

تمایالت

توسع طلاانﮥ غوریا ب تدریج در قلمرو غوریا شهرها

پایداری و تثای .سیاس .تقسی قدرت و حکوم.

و مراکز دیگری دارای اهمی .شدند اویا ب عل.هایی

ه ب تحکی قدرت خاندا شنساانی

همچو راههای سخ .دسهرسی ب تخهگا قدیمی

انجامید و ه ب تدریج موجب شکلایری چند شاخﮥ

یعنی فیروزکو ب تدریج و همگام با اسهرش

در نزد غوریا

حکومهی در درو

ساخهار حکوم .غوریا

شد

غوریا

ارضی غوریا

مراکز دیگر در حک پایگا حکوم.

موضوع اخیر ب نوعی تقوی .توانمندی غوریا در امور

غوریا در کانو توج قرار ارف .ب نوشهﮥ جوزجانی

دفاعی و تهاجمی را باعث شد ک در ادام آ را

( )391 337/4 :4323سلطا سیفالدی سوری مدتی

بررسی میکنی
 .9مراکز چندگانﮥ حکومت :ب نوشهﮥ جوزجانی (:4323

پس

از

ساخه شد

شهر

فیروزکو

برادرش

بهاءالدی سام را در ای شهر مسهقر کرد و خود نیز پس

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 619

از فهح غزن ای شهر را مرکز حکوم .خود قرار داد

عمد در سا های پس از تسخیر فیروزکو و غزن

ب ای ترتیب دومی مرکز حکوم .غوریا شکل ارف.

توسط خوارزمشاهیا عملی شد با وااذاری اقطاع

اهمی.یافه برخی شهرهای دیگر غوریا بیشهر ب
تمایل در ایجاد تخهگا برای شاخ های دیگر حکمرانی

سرزمی های مهصرفی غوریا در هند ب امیرغالما
غوری حکمرانی ای شاخ شروع شد از مه تری ِ ای
حکمرانی

اقطاعی

ناصرالدی قااچ

در خاندا شنساانی مرتاط اس .الاه اهمی.یافه ای

نمون های

قایل شهرها از سیاس.های نظامی و اقهصادی حکوم.

(206تا261ق4601/تا4667م)

مرکزی ه مهﺄثر بود بامیا یکی از شهرهای در کانو

سلطا شهابالدی محمد غوری بر اوچ و ملها

توج بود ک در منههیالی شما شرقی قلمرو غوریا

بخشی از سند بود (جوزجانی 149/4 :4323؛

بود بامیا منطق ای کوهسهانی بود و از ناحی شما از

سیهرندی  )47 :4386اما اسهمرار حکمرانی شاخﮥ

امنی .غور محافظ .میکرد ب واسط ای قایل عل.ها

غوریا هند بیشهر مدیو اقدامات دیگر امیرغالما

بامیا ب مرکز دومی شاخﮥ حکمرانی غوریا و نیز ب

غوری همچو قطبالدی آیاک و شمسالدی الههم

از

غالما
و

مرکز توسع طلای غوریا در جنوب ماورالنهر تادیل

اس .ای

شد و نیز پایگا مقابل با قراخهاییا شد (جوزجانی

مشهور هسهند از حدود سا

)319/4 :4323

تا4690م در مناطقی از هند حکوم .کردند (جوزجانی

شکلایری و تثای .شاخﮥ دیگر فرمانروایی غوریا
در غزن

شاخ ک ب غالمشاهیا معزی یا شمسی
 206تا 289ق4601/

149/4 :4323تا111؛ سیهرندی )47 :4386
اسهقرار غوریا در مراکز حکومهی همچو غزن

اسهرش قلمرو غوریا در شا قار هند و

اسهمرار حمالت آنا ب ای سرزمی را باعث شد بعد

ازیکسو مرزهای جنوبی شرقی و شمالی غوریا را

از سپریشد چند سا از لشکرکشی غوریا ب هند و

کرد و ازسویدیگر توا توسع طلای

تثای .نسای فهوحات آنها در ای سرزمی

غوریا با

تاحدی ایم

غوریا را در هند افزای

داد پیامد دیگر ای امر آ

د مشغولی کمهری مهوج اهداف توسع طلاانﮥ خود در

بود ک غوریا مسهقر در مرکز اصلی یعنی فیروزکو

خراسا و مقابل با خوارزمشاهیا شدند مضاف آنک

با آسودای بیشهری ه ّ خود را مصروف تسخیر

ثروت هند و امکاناتی ک از فهوحات هند نصیب آنا

خراسا

پویایی

شد در تقوی .سپاهیا غوری بسیار مؤثر شد بیعل.

خوارزمشاهیا در اواخر عمر تک

نیس .ک حدّت لشکرکشیهای غوریا ب خراسا در

و ب خصوص در دورﮤ محمد خوارزمشا فرص.ها را

سا های پس از فهح نهایی غزن صورت ارف.

از غوریا بازسهاند

کردند

افزای

باای هم

خوارزمشا ب بعد

تشکیل شاخﮥ فرمانروایی غوریا در غزن ب تدریج

 .11شرایط پیرامونی :توانمندی و قدرت نظامی

زمین را برای شکلایری شاخﮥ چهارم فرمانروایی

حکوم .خوارزمشاهیا تاحد چشمگیری توا نظامی

غوریا در هند فراه کرد شکلایری و رونق جدی

و سیاسی غوریا را در خراسا محدود کرد؛ اما افهاد

ای شاخ ب طور عمد ب موفقی .غوریا در تسخیر

غوریا ب روند توانمندی نظامی و سیاسی در سا های

تخهگا غزنویا

در نهور (186ق4482/م) و فهح

پی

از سقوط سلسل سلجوقیا عملی شد در ای
یعنی پی

از سقوط سلجوقیا

مناطقی از شما و غرب شا قار هند مربوط بود

مقطع زمانی

باای حا اعهاار و اشههار شاخﮥ هند غوریا ب طور

(116ق4417/م) اوضاع سیاسی و نظامی قدرتهای
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مسهقر در پیرامو

ازجمل عواملی بود ک

غوریا

غوریا با بهر ایری از آ ماندااری سیاسی خود را
افزای

دادند

نتیجه
با حکمرانی خاندا

حکوم .غوریا
شناخه شد اس .ای

در سا های آغازی

قدرتیابی غوریا

شنساانی

خاندا در مقایس با دیگر

کوهها و

خاندا های حکوم.کنندﮤ معاصر خود مدت بیشهری

قلع های نظامی تاحدی غوریا را در برابر صدمات

در صحن سیاسی سرزمی های شرق خالف .اسالمی

کردند؛ اما حمالت

حضور مدتهایی ک رنگ بود و در

ایم

لشکرکشیهای غزنویا

باقی ماند ای

سلجوقیا ب غزنویا و تضعیف آنا تﺄثیر بیشهری در

سا های بسیاری در قالب حکومهی محلی و محدود

رهایی غوریا از تابعی .غزنویا داش .پسازآ نیز

در سرزمی غور بود؛ ولی دورﮤ حضور پررنگ غوریا

غوریا

از نظر طو دور از بسیاری از حکوم.ها بیشهر اس.

د مشغولی سلجوقیا در مرکز و غرب ایرا

را از توسع طلای سلجوقیا مصو کرد در دورﮤ سنجر

حضور پررنگ غوریا از دورﮤ حکوم .سیفالدی

(حک144:تا116ق4447/تا4416م)

110ق4411/م آغاز شد و تا سا

سلجوقی

درایریهای سنجر با امرای محلی ماورءالنهر و نیز با
خوارزمشاهیا و قراخهاییا و غزها موجب ک توجهی
شد (جوینی 6/1 :4381؛

سلطا سنجر ب غوریا

رشیدالدی فضلاهلل  )348/4 :4373ای امر موجب شد
ک غوریا

بیشهری در تثای .پای های

با فراغ با

حکوم .خود تالش ورزند .
سلسل نیز تا مدتها با مشغل های

مهعددی در رویاروی با قراخهاییا

(بناکهی :4378

632؛ حسینی  )488 :4380سلجوقیا

246ق4641/م در ایرا ادام یاف .و سپس حداقل تا
سا 289ق4690/م در هند تداوم داش .درحقیق .از
وجو بارز حکوم .غوریا اسهمرار قدرت سیاسی و
بود خاندا

حاکمی .آنا

شنساانی غور طی ای

سا ها ن تنها قدرت خود را در غور حفظ کردند بلک
در فرصهی مناسب سپاهیا خود را از غور خارج کردند
و ب حکوم .غزنویا پایا دادند همچنی

خوارزمشاهیا از دیگر قدرتهای پیرامونی غوریا
بودند ک ای

غوری در سا

(راوندی

غوریا

ضم ایسهادای در برابر اقدامات قراخهاییا در شما
و مصاف با سلجوقیا قلمرو خود را اسهرش دادند و
برای سا ها مانع اسهرش قلمرو خوارزمشاهیا در
شرق شدند حهی پس از سقوط حکوم .غوریا در

 )317 :4323و تثای .فهوحات خود در مرکز و غرب

سرزمی

ایرا و نیز رویارویی با دسهگا خالف .عااسی رودررو

ممالیک غوری تا سا ها در هند ادام حیات دادند

بود (خسروبیگی 19 :4389تا28؛ نوروزی :4391
431تا )439باای حا

بعد از مدتها سرانجام

همچو

و

ب عل.هایی
خوارزمشاهیا

تضاد

در خراسا

منافع

ب جا

درایریها درنهای .ب مسههلکشد

غوریا
ه

افهادند ای
دو رقیب و

اضمحال زودتر یکی از آنها یعنی غوریا انجامید

بومیشا

بازمانداا آنا در قالب حکوم.

ای ماندااری طوننی و دیرپایی حکوم .خاندا
شنساانی غور را باید در ای

عوامل جسهجو کرد و

سپس ارزیابی کرد :توا دفاعی و تهاجمی غوریا
اسهرﮤ جغرافیایی میزا

محاوبی .نسای خاندا

غوریا

مالی و اقهصادی

شنساانی در میا
اسالمآورد
غوریا

غوریا

توا

حمای .خالف .عااسی از

حکوم .خانوادای وجود مراکز چنداانﮥ

عوامل دیرپایی دورا حکوم .غوریا 614

حکوم .و اوضاع و موقعی .پیرامونی
ای

پژوه

نشا

الف .کتاب

داد ک عوامل مهعددی در

اب اثیر عزالدی علی ( )4374تاریخ کامل بزرگ اسالم

شکلایری و اسهمرار قدرت سیاسی غوریا در بخشی

و ایرا

مهرج ابوالقاس حال .و عااس خلیلی

از تاریخ ایرا دخیل بودند ک برخی از ای عوامل بر

ج40تا 30تهرا  :علمی

سیاس.ها و برنام های حکمرانا غوری مهکی بودند و

اب خرداذب

بخشی نیز ب موقعی .جغرافیایی سیاسی اقهصادی و

المسالک و الممالک مهرج سعید خاکرند ج4

اقلیمی سرزمی

غور معطوف بودند درنهای .فضای

سیاسی آ روزاار و عرصﮥ سیاسی معاصر حکوم.
غوریا و نیز چال های محیط سیاسی پیرامو آنها ب

تهرا  :مؤسس مطالعات و انهشارات تاریخی
اب فندق ابوالحس علیب القاس ب زید ( )4324تاریخ
بیهق مصحح احمد بهمنیار بیجا :بینا
مصحح ایرج افشار تهرا  :علمی و فرهنگی
بالذری احمدب یحیی ( )4327فهوحالالدا

پینوشت
 4اسهاد راهنما :هوشنگ خسروبیگی/دانشجو مجید
زکالوند
فروزانی/دانشجو روحاهلل

رنجار
 3اسهاد راهنما :اسماعیل حس زاد /دانشجو فهان
صنعهگرحس کیاد
 1اسهاد راهنما :سیدحسی رییسالسادات/دانشجو یاسر
اکاری
 1اسهاد راهنما :حس موسوی/دانشجو جمشید روسها
 2غالب تاریخهای مندرج در ای

جدو از کهاب

سلسل های اسالمی جدید اثر باسورث اسهخراج
شد اس.
 7در ای

بررسی حکوم.های علویا طارسها و

زیاریا

و برخی حکوم.های محلی ب عل.

محدوی .زمانی و مکانی دور حکمرانی لحاظ
نشد اس.
 8غالب تاریخهای مندرج در ای

جدو از کهاب

سلسل های اسالمی جدید اثر باسورث اسهخراج
شد اس.
کتابنامه

ابوالقاس عایداهللب عاداهلل

اصطخری ابواسحقابراهی ( )4328مسالک و ممالک

ای ماندااری و اسهمرار قوت بخشید

 6اسهاد راهنما :ابوالقاس

()4374

ترجم

محمد توکل تهرا  :نقر
باسورث ادموند کلیفورد ( )4384سلسل های اسالمی
جدید راهنمای ااهشماری و تاارشناسی ترجم
فریدو بدر ای تهرا  :مرکز بازشناسی اسالم و
ایرا
 )4381( ---------------تاریخ سیاسی ودودمانی ایرا

در مجموع تاریخ ایرا

اردآورند بویل ترجم حس

انوش

کماریج
ج 4چ2

تهرا  :امیرکایر
محمد

بناکهی

()4378

تاریخ

بناکهی؛

روضﮥاولیانلااب فی معرفﮥالهواریخ و اننساب ب
کوش

جعفر شعار تهرا  :انجم

آثار و مفاخر

فرهنگی
بیهقی ابوالفضل ( )4371تاریخ بیهقی تصحیح خلیل
خطیب رهار ج 4تهرا  :مههاب
تاریخ سیسها

( )4322تصحیح ملکالشعراء بهار

تهرا  :پدید خاور
تهوی قاضی احمد و آصفخا قزوینی ()4386
تاریخ الفی تصحیح غالمرضا طااطاایی مجد ج3
تهرا  :علمی و فرهنگی
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حایای عادالحی ( )4380تاریخ افغانسها بعد از
اسالم تهرا  :افسو

علمی و فرهنگی

جوزجانی منهاجالسراج ( )4323طاقات ناصری ب
کوش

عادالحی حایای ج 4تهرا  :دنیای کهاب

جوینی عطاملک ( )4381تاریخ جهانگشای تصحیح
محمد قزوینی ج4و 6چ 1تهرا  :دنیای کهاب
ج 4تهرا  :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
حدودالعال

المشرق الی المغرب ( )4310ب

( )4380زبدﮤالهواریخ؛ اخاار امرا و پادشاها
مهرج رمضا

علی نوراللهی تهرا  :ایل شاهسو بغدادی
خسروبیگی
خوارزمشاهیا

هوشنگ

()4388

تهرا  :فرهنگسها

سازما
زبا

فرهنگی
( )4314داسها ترکهازا

هندی تهرا  :چاپخان فردی
()4323

ابوسعیدعادالحیب ضحاکاب محمود
تاریخ اردیزی؛ زی انخاار

مصحح

عادالحی حایای تهرا  :دنیای کهاب
لسهرنج اای ( )4382جغرافیای تاریخی سرزمی های
خالف .شرقی ترجم محمود عرفا

اداری

و فرهنگی

و ادب

میرخواند

فارسی

تهرا  :علمی

میرمحمدب سیدبرها الدی

خواندشا

( )4339تاریخ روضﮥالصفا ج 1تهرا  :مرکزی

راوندی محمدب علیب سلیما ( )4323راحﮥالصدور
و آیﮥالسرور در تاریخ آ سلجوق مصحح محمد
اقاا چ 6تهرا  :علمی

خیام پیروز
هندوشا اسهرآبادی محمدقاس
فرشه

رشیدالدی فضلاهلل همدانى ( )4373جامعالهواریخ
مصحح محمد روش

قس سوم تصحیح امیربانو مصفا و مظاهر مصفا

اردیزی

صدرالدی ابوالحس علیب ناصر ب علی

سلجوقی مصحح محمد نورالدی

لوامعالروایات جزء او از قس دوم و جزء دوم از

فداﺋی اسپهانی نصراهللخا

اههمام منوچهر سهود تهرا  :دانشگا تهرا
حسینی

عوفی سدیدالدی محمد ( )4382جوامعالحکایات و

چ 6تهرا  :پژوهشگا علوم انسانی و مطالعات

حافظابرو عاداهللب لطفاهلل ( )4380زبدﮤالهواریخ
م

جرفادقانی مصحح دکهر جعفر شعار چ 3تهرا :

و مصطفی موسوی تهرا :

الارز

یا الش

( )4387تاریخ

ابراهیمی تصحیح محمدرضا

نصیری ج 4تهرا  :انجم آثار و مفاخر فرهنگی
ب .مقاله
نوروزی جمشید (بهار و تابسها « )4391زمین ها و

سیفی هروی سیفب محمد ( )4384پیراسه

عوامل اجهماعی و طایعی رشد سازما

تاریخنام هرات تصحیح محمد آصف فکرت

غوریا » مجل تحقیقات تاریخ اجهماعی پژوهشگا

تهرا  :بنیاد موقوفات دکهر محمود افشار

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی س 1ش4

سیهرندی یحییب احمدب عاداهلل ( )4386تاریخ

ص446تا461

ماارک شاهی مصحح محمد هدای .حسی

تهرا :

اساطیر
طاری محمدب جریر ( )4371تاریخ طاری ترجم
ابوالقاس پایند ج 7چ 1تهرا  :اساطیر
عهای ابونصرمحمدب عادالجاار ( )4371تاریخ یمینی؛
ترجم تاریخ یمینی مهرج ابوالشرف ناصحب ظفر

نظامی

