
آل فريغون
يک دودمان دانش دوست از امرای محلی افغانستان

ا فغدر نستا  مقان ظهارن ا چنالمسور يددود امن محلرایمان  حکمی  نرادا شتنی  کدمهخؤرا دورۀ یمالسان
يشا نابنرا کامبلشا  هار و تبيان  زا بلستالن   داوران و زشان مياه و داور شين برانميا و جسترغارانشان  رادو و هيان

سرخس و گوزگان خداه و سامان خداه بلخ و غيره ياد کرده اند.
يک ا از دوديی نهامن حکمای  نراا فغان ناآل يغرفی يونفايغر نيو ا درکدنان اجوزجه فغان نستا  شمان لااز ی

(ح روامرفـ)ه۴۱۰ات۲۵۰دود دائان شتنی  ا دوديد درمن عصان سرمانيا و دارایيونزغان شهان ترتباما ونوده د
دوبروا ستط و يشوخی ناورا دوهابدی سلطنوادهناخر   حفت ميکظ  نردو صلانهاشد دو وسح علت پمرور

ودانشمند بودند.
شمدحرس لاحکمی  نراا يشی شمان در ياالآ ومای جنو بوًغاجستر  و وغان لقاتور ) ريزدنان روانکاطبک

عليروديره  (تاحالواز مينی  و هيداور منر بدکوددر حکمورغه  نرابنی غامشورز يغرفتسردياه نيو بان.خودیود
کنلپرسیلواحربونگوزگ نوا اشاقطی و دوديدی اومن نسان شلهاقاناال (سب رمداه)خانگوزگالم اطبردم

فريغون بودند که بقول مقدسی به فاصله راه يکروزه اندخود (اندخوی) کنونی و کرکی واقع بود.
يغرفودخاز سونسلسلر   ا معلدانناخنيه  موتانیيدارجما ينکز  بقه ا لعتبول   در هجومسرنقدودحی در ری

رحوان يغرفاطبی ميون يسز ا انرزفامت او حمد بدفنيغر نخستيون    منيسرد کتدر ايارته دورۀ ازمالسخ نيی
خاندان او را می شناسيم.

شخرن میلؤتفياربخخ گارايوبدسه) اکم)۹۰۰ـه۲۸۷ال ميه ا سمر عيا سلمانابیعما ليرو صفث در اری
بل مصخ ا داد مياف ا حمر فديغر نواز عمرفطی ليرو بثحکمه  نرابلی نيخ شنز ختا شهقدبانوسمارا او کلامه
بس او گلی هها سپای مانشمی کاردروزی اکزارهه و آورد رق از سخنيرۀ مبن لغا نخه هوابدز آنمرايود ردم

سرزمين تاکنون بگله داری اسپ مشهوراند.
يگد از حکمر  ا اناخنيداران ابدان لحو محمارث  بدا حمن ا ازمهکتسد را او کتا جغاب فراقیيدز انبم

لعدوداحیسارف لاممشنی سيا و حکمم  دا دوندار ستش بیو کتود مابکذبسور ) =ه۳۷۲ال ویبم)۹۸۲ـ ه
تق يدشمبده،کودز در امه قتان ا حکمدانناخنيدار  نرادا اشی و صطخت  در (حری =ه۳۴۰دود ازو۹۵۱ـ م)
وکذ دارد بسدلوتاربولقهبری ) =ه۳٦۵ال د۹۷۵ـ ختم) خررا منصنبوحنیناماسوانجاهشهبود  و داد ور
بع ) از =ه۳۸۰د بقم)۹۹۰ـ ا لعتبول   نیبوحمنصن  را او پيکهبور  فارئاطلبيق   و کشسیلد  ختا و ابورد ثين ر
:يوگ بسهکد ) ازنـ)ه۳۸۳ال آناگوزگهبانسراخوح امان و ابد لحو بارثپيدو سودر و (ست هکـ)ه۳۸۵ال

سبکتگي     بنفائامصق داده اباف لحوابود بارثکمه او بهک شترات فادر و هميت  او بقاتقن ا لعتبول   د ختی ر
يگد خررا محمهبود  بودسبکتگين     و داد يکن ختد سبکتگير     را پسهبن خرا لنصوابود  ا حمر بدمحمن  گدفردر و ت
(س =ه۳۸٦ال سبکتگيهکم)۹۹٦ـ     در هميتشذگن  ا لحوابن بيارث محمن  و ابود سمرادرش عيا صلل کحو ابرد

سلط  محمان  بغود نزر درفه و (ست محمـ)ه۳۸۹ال  گودفتر ا سماری عيا را نيل بزا لحوابه سپارث ا و آيرد نيرخن
ذکريست از ابوالحارث در اوراق تاريخ.
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لعتبا   بسی ) =ه۳۹۴ال ذ۱۰۰۳ـ ازکم) نفکيری بنر فاميغر بونمحمن  دارد محمهکود  از را او بلود بخه
تعقي   آ شهنيرخب سزادۀمانامنتصی   بحر ا وخدندود مسود فرورودستر بادهو تحقيقیلود    ا از دحی در او تسوال

نيست.
شخاما د يگص از اناخنير نصوبدان ا حمر بدمحمن  ا لحوابد ا بقهکتسارث محمول  بدعبن لجبدا  و ار

عب لحدا گیيردوا دربانناگوزگیلزی و (سود =ه۳۹۸ال در۱۰۰۷ـ جنم) پگچلخير بيان قنخرانيا و رادربان
محم  در قلود لشکب  محمر  قيودی کادتدر و (سردی =ه۳۹۹ال در۱۰۰۸ـ جنم) بهيگ  نگم هنر نيد بزسلطا  ان

 م) از جهان رفت.۱۰۱۰ هـ = ۴۱۰محمود همراه بود و بسال (
بيهق   در درکديوگـه۴۱۰السوادثحی هميه  سنمحمال  بودغهر وفور شهیلت گزادهاو مسعان  و ود

محم  بعمد  س۱۴رلگا ز در مينی  بمداور فقوا حست ننفامنرزا ميد فريغر گونگوزناميان يستنز   .چددر اسنيون ميال ر
لحوابا مارثبردهبنود باحسران فننرزجداز او بطوان د ختن سبکتگير     ننماتزدو تخاج گتگوزنابانو یلود

بيقي   معلن  نيسوم  کتا حسنيه فننرزهمد فانيغر بونمحمن  بديودفانرزا نصوبد حمرا ا ميامد نيدا کمسلطه  ان
محم  بقود ا لعتبول   و دفوعی ختی ا مير ا نصوبر فريغر نورا پسرایبی خرمحمود  گدفرو ميرزست گنگوزنارا هبان

نصوبا برا و داد محموباز  حسد بنمهن را بکفران  لاا امت نجور بامقاوی کرر.گرديوخطا گۀگوزنادر السان
=ه۴۰۸( درپم)۱۰۱۷ـ تحوره ا قتت مدارکرغزینزيوآ ومان خسرصانده قبرو يادنادر ليکاحی  از وفه تکوشر

محمودی ذکری دارد باين واقعه اشارت نمايد و گويد:
کج ساآ نکت فهيغر نيو ز هيبان  زد او راناگوزگدندادبشيوختست دودصنيابان يغرفانمورت نيو شانهاان

محل  شمی غالبرا فغی نستا  باننودکدبپه علرورش و ولداعوم نيکنت   ماشهی دا شتنرت  و ابدربد يشار علمان  و اء
يسنون  گدهمعان خروفسراپانيرورشفتا ا ثعهکدنه لبا در يتيمی   ا اهدلة يشر را نيکهبان  بیا وسرده ازخربت ی

افراد اين دودمان در عربی شاعر و نويسنده نيز بوده اند.
درب آلناگوزگاربا و يغرفان اد وبون وخؤرماء پيیمانرانعاشان ستگو  دا شتنی  کدآن از جمله  نهباميدع

همانمزلا ندامتی فوه۳۹۸یصـحامقب ماا و لفتوابات  بستح  منشی  و معرعاشی عروفبرو متیسارفی فوی
اه۴۰۰دودح و بکوبـ محمر  بدعبن خاسموارزمتی فوه۳۸۳یصـحامفب تيا ا لعلح  و معلانفلؤموم  حومدود
لعا لاحمه۳۷۲دودا و نصوبـ محمر  بدعبن لجبدا  ا لعتبار   متی فوه۴۲۷ی،نـيسنو  تدهياريمينخ   ا هميدونی  منخؤر
اخوام اکذلر درناخنير را علدان همو چتفکون در و وغر سمزات حاچتجيحون  موننیيسو ا و لفتوابد  ح

بستی را در مدح ايشان مدايحی است که در يکی از آن قصايد گويد:
بنو فريغون قوم فی وجوههم

سيما الهدی وسنأ السوددالعالی
دورۀ عصخيارتدو ا کناتیمالسر مونشانفش از را دودير ونیلاعانمن بخشژاد  يشگا  دا بشرورپشنر رح

ذيل شناخته ايم :
 هـ۲۵۰امير فريغون حدود 

 هـ۳۴۰ – ۲۷۹امير احمد بن فريغون 
 هـ۳۸۹ – ۳۴۰ابوالحارث محمد بن احمد 

 هـ۳۹۴فريغون بن محمد حدود 
 هـ۴۱۰ – ۳۹۰ابو نصر احمد بن محمد 
)۱( هـ۴۱۰حسن بن ابو نصر احمد 
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