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 کجاست؟ روزکوهیف
 

 نییتع رودیهر یایکوه را در قسمت عل روزیف تیموقع یسیبه زبان انگل یمشرح طبقات ناصر یسیانگل یراورت جریم
به نام کوشک در جنوب غرب منار جام موجود است و  ییبرآن است که اکنون جا یبیحب یو مرحوم عبدالح دینمایم

به طرف شمال  رودیهر یمجرا یبرکنار شمال ربه نام ارگ و بازا یبه نام کوه کوشک دارد. همچنان دو جا یکوه
شهرک  هٔ یجام درناح هٔ . البته نام جام خود در درباشدیم ینواح نیکوه در هم روزیغرب منار جام واقع است و محل ف

 یایت علقسم نیب یکنون هٔ وریچغچران و ت انیکوه م روزیگرفت که ف جهینت توانیهمه نکات باال م نیواقع است، از ا
همه دانشمندان  دیئنظر مورد تا نیا کهیداشته است . در حال تیموقع یشهرک کنون یو فراه رود و در نواح رودیهر

 . ستین

 
 

  
 

 افغانستان یغور یامپراطور تختیپا روزکوهیف تیدر مورد موقع ضیضد و نق اتینظر ریطول پنجاه سال اخ در
هرات  یم بار اول بواسطه وال 1۹۴۳؛ در سال  یمنار جام بصورت رسم تیاست . احتماالً موجود افتهیانتشار 

ار هرات به نام اث شیدر اثر خو یلیهللا خل لیخل اداست کهیشده بود .در حال؛ به کابل اطالع داده اریمرحوم عبدهللا ملک
کهزاد را  یدانسته است . دولت وقت؛ مرحوم احمدعل قرایبا نینموده است و آنرا منار سلطان حس ادیمنار  نیاز ا
گزارش بدهد . در آن  انیمقاله به مردم و جهان یخود را ط اتیو نظر دهید کینمود تا آن منار را از نزد فیتوظ

 ریامکان پذ یغور یها امپراطور تختیاز پا یکی ثیجام منح تیدنباله موقع یجنگ دوم جهان انیجر سبتوقت ن
 1۹۵۹در سال  یمجله المان کیخود را در  اتیبا مشاهده منار جام نظر کیبعد از آن که اندره مار قتی. در حقنبود

 نییرا تع روزکوهیف تیدر منطقه جام ؛ موقع رودیهر یایمنار در کنار در کی دنیانتشار داد. و صرف با د یالدیم
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ترده را گس هینظر نیا یطرفداران وفکر کرد .  روزکوهیآنرا شهر معروف ف یعلم لیزد .و بدون کدام دل دیئو مهر تا
 . قرار داده اند دینظر را مورد شک و ترد نیدادند . اما عده از دانشمندان هنوز ا حیتر توض

 کیشنیالرنس ل هیانرا نظر یرد شد و جا یگریتوسط دانشمندان د ینداشت به زود یعمر طوالن کیمار هینظر
 یراطورامپ تختیپا ثیرا منح ورهیغور انجام داد ؛ ت تینقاط وال گریبنابر مطالعات که در جام و د رالذکریگرفت .اخ

 یاسالم یقرون وسط یداشته است با ساخت و ساز شهر ها هیو اراکه ا لینمود . دال یمعرف انیبه جهان یغور
 نیالد ثایسلطان غ«  یحیتفر»  تختیتا باغ ارم پا ورهیو بُعد مسافه ت تیجا من در مورد موقع نیمطابقت دارد . در ا

بحث  مورد ورهیت یو توپوگراف تیهم برشمرده اند . اما موقع یگریمطلب را دانشمندان د نی. ا کنمیصحبت نم یغور
. با درنظرداشت  گذردیو فراه رود از دو کنار آن م رودیهر یایقرار دارد که در یتپه ها یشهر باال نی. ا باشدیمن م

تپه ها  یدارد که تمام شهر ها باال یقرون وسط یمحل مطابقت با ساختمانها نیدر چن یغور یارگ و مقرامپراطور
برجسته انرا در داخل  یاست . مثال ها دهیگرد عماررطرف مناسب باشد ادفاع از ه یداشته و برا عیوس دیکه ساحه د

 : مشاهده کرد یافغانستان به خوب
آن ،  یو دروازه ها ییو آسما ردروازهیکوه ش یباال یها واری، باالحصارکابل و د(نیالد اریلعه اختقارگ هرات )
 یافغانها از آن برا گریشد تا د رانینادر افشار و قندهار که توسط مهیکهن دژ( ، ارگ قندهار و شهر قدارگ قندوز)

در  ندویو قلعه فر زی، ارگ و باالحصار گرد انیدوره غزنو یو شهر عزن ی، باالحصار غزن ندیدفاع استفاده نه نما
 تی. با درنظرداشت موقع تواندیبوده نم ایمزا نیاز ا یخال زین روزکوهی. بنابران ف گرید یفراه و شهر بلخ و دهها

اسب من یجا یبزرگ غور یمرکز و شهر امپراطور ثیکوه منح روزیف - ورهیکه ت دید توانیم ی؛ بخوبورهیت یفعل
 . تواند یبوده نم گرید یجا نیو بهتر از ا

ور که قالع غ گریبا د روزکوهیقلعه ف تیکرد همان مرکز توانیم یمعرف روزکوهیف حثیرا من ورهیکه ت گرید لیدل
 . را داشت ؛ دارد یمرکز و قلعه نظام تیثیح یهرکدام آن در مقطع زمان

.  میشو ینیب کیبار نیعالمانه متوجه ا خودما دیئای: بمیطرح بپرداز نیا نیو مخالف نیموافق اتیاز آنکه به نظر قبل
 یابر یجام جستجو کرد ( مطالب نرویرا ب روزکوهیتحت عنوان ) ف یئمقاله گونه  یادداشتیمن چند سال قبل در 

 :بود نیمناسبت نوشته بودم که خالصه آن چن نیبه هم خودم لیاز دال هٔ به عنوان شم« جام غور»تیخوانندگان سا
 

 کرد  میقبول خواه ست؛ین شتریکه از چند بسوه ب ینیبا در نظرداشت قطعه زم منار که احتماالً  کی تیموجود ایآ
با سازو برگ و  یداشته باشد . که شامل ارگ و اردوگاه نظام تیدر آنجا موقع روزکوهیبنام ف یشهر بزرگ

 باشد ؟ یدکیاشپزخانه و مهمات و دهها مواد 
 

 دو کوه که فقط با  انیکوه در م روزیشهر ف دیریپذ یغور م تیشهروند وال ایو  خیمحصل تار کی حثیمن ایآ
 . ؛ خواهد بود دیراه کشا توانندیکه تنها شترسواران م کیراه بار

 

 فارس و خوارزم و هند را فتح نمود آنهم به  نیکه سرزم یبزرگ ی: قوا دیتعمق نموده باش شینزد خو کباری ایآ
با ارابه ها و حماالن و مواد خوراکه  نیزمان مع کیچهل هزار نفر عسکر و سرباز ؛ در  ای یس شترازیتعداد ب

 چگونه گذشته باشد ؟ کیراه بار نیو... از ا
 

 به هند و فارس و  دنیرس یدفاع از خود و مردم و برعکس برا ی:افواج و عساکر برا دیحدس زده ا کباری ایآ
را خواهد گرفت ؛ تا به  یچه زمان ک؛یراه بار نیتعداد افراد با استفاده از ا نیدشمن ا یدفاع از حمالت احتمال

 ؟ دیمقصد رس
 

 و اقارب و صد ها  یبا عمله و فعله آن، خانواده شاه روزکوهیف یکه شهر به بزرگ دیمتوجه شده ا کباری ایآ
 کهی؟ با وجود خوردیبودباش اصال به چشم نم یدوکوه جا نیا انیداشتند در م یدر کجا زندگ گریخانواده د

نموده اند . که  میکوه ها ترس نیا دامنهاز خانه ها و مسجد و منار در  یری؛ تصاو روزکوهیف -طرفداران جام 
 .بقبوالنند روزکوهیباورمند هستند تا جام را ف

 

 تیحفظ و امن یبرا ینظام یاز قرارگاه ها یکیکوه در کنار منار جام که احتماال  یبا دو خرابه که در باال ایآ 
 ؟ دینمایرهنمون م روزکوهیف تیراهها بوده است که قرنها قبل ساخته شده باشد ؛ ما را به موقع

 

 نگرند که پادشاه و  یرا انقدر کوچک م یامپراطور نیا خیکوه است ، تار روزیادعا دارند جام ، ف کهییآنها ایآ
 لیسلطان نه تنها حفاظت خود و فام کهیدرغار ها پنهان شود در حال دییایخود ب ینگهدار یسلطان تنها برا

 ند؟یمحافظت نما شیخو انیاز مردم و لشکر دی، بلکه با شیخو
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 از یمدهش که نشان البیکه انهم در س روزکوهیف –مسجد که به قول طرفداران جام  کی تیموجود توانیم ایآ 
 است ؟ دهیند بیآس لیمنار که متصل مسجد بوده ؛ استوار مانده و از آن س نینگذاشت چگونه ا یمسجد باق

 

 مسجد  یگنگره ها یکه در باال یغور نیسلطان شهاب الد فیاز تحا یدر طبقات ناصر یآنچه جوزجان ایآ
که سنگ و تهداب مسجد  لیشدن آن س ریشتر و ملحقات آن درسراز یبه بزرگ ییطال ینصب شده بود و هما

را چگونه  ییطال رانآن اشت کردندیزنده ماندن تالش م یبرا روداریگ نینگذاشت و هرکس درا یرا هم باق
 ؟ ندیاعمار مسجد جامع هرات استفاده نما یرا برا آنها یغور نیالد اثیسلطان غ نجات دادند تا بعداً 

 

و طرفداران او  کیمار هیو نظر خوردیبه نظر م دیدر جام بع روزکوهیف تیبا در نظرداشت مواد فوق موقع بنابران
 . رفتیپذ توانیرا نم

و منار آنرا از  رجامیاخ یسالها نیتوماس است که در ا دیویبه نام د یئایسترالآدانشمند  کیاز طرفداران مار یکی
نموده است و به نقل از  ادداشتی نیاست اما مقدمه که درا روزکوهیاست و معتقد است که جام ، ف دهید کینزد

 دسینویخواهد بود. او م روزکوهیف -ه که جام  کردقبول  توانیرا روشن نموده است نم روزکوهیعظمت ف ؛یجوزجان
خود را در دربار غوریان در فیروزكوه گذراند بود  یشتر دوران جوانبی یكتاب طبقات ناصر هٔ نویسند ی: جوزجانکه

از تعصب و یك جانبه دانست. با وجود دور دست بودن  یتوان آراء و نظراتش را عار ینم فیتوص نیكه با ا
 از هنرمندان و هنر دوستان بوده یبسیار یبرا یمناسب گاهیغوریان بسیار مجلل، پرجنب جوش وجا بارفیروزكوه، در

 .غیاث الدین این شهر مامن بسیار از شیوخ فالسفه، سخنوران و شاعران بوده است هٔ كه در دور یاست به نحو
 ،یسلطنت یکرده: باغها انیدربار مجلل غوریان را در نوشته هاي خود ب یدر مورد زندگ یمطالب فروان یجوزجان

نوشیدني ها  ن،یابریشم یزیبا یها افیجواهرآالت، غالم ها و كنیزهاي ترك، ال مرواریدها، ،یشكار حیوانات وحش
د كه در مور یو كبوتران نامه بر. دو مورد جالب بهااعم از گوساله، شتر، اس یاهل واناتیمتنوع بخصوص آب انار، ح

 .ندبرد یمعروف غوریان بوده كه همسایگان به داشتن آن رشك م یآن نقل شده سالح ها و سگ ها
طال پوش شده اطراف باز  یها و گنبد میعظ یاز کتاب خود، مطلبي دارد در مورد دیوارها یدرقسمت یجوزجان

که  ییبا رواق ها بایکوشک ز نیشده بوده است، ا نیئتز یئبزرگ طال هٔ که با دو پرند روزکوهیکوشک سلطان در ف
 نیآن دوره مطابق به هم یمال ستمیو س یتماعشده بوده است. از نظر اج نیمز یئطال یرهایتوسط حلقه ها و زنج

  .گردند ذیمردم از آن مستف هٔ یشده تا کل یپخش م یمردم عاد نیماب یدولت هٔ منبع، خزان
و طرفداران او  کیمار هیو نظر خوردیبه نظر م دیدر جام بع روزکوهیف تیبا در نظرداشت مواد فوق موقع بنابران

 . رفتیپذ توانیرا نم
 یرد شد و جا یگریتوسط دانشمندان د ینداشت به زود یعمر طوالن کیمار هینظر میبه عقب برگرد گریبارد اگر

 ورهیغور انجام داد ؛ ت تینقاط وال گریبنابر مطالعات که در جام و د رالذکریگرفت .اخ کیشنیالرنس ل هیانرا نظر
داشته است با ساخت و ساز شهر  هیکه او ارا لیدالنمود .  یمعرف انیبه جهان یغور یامپراطور تختیپا ثیرا منح

 تختیتا باغ ارم پا ورهیو بُعد مسافه ت تیجا من در مورد موقع نیمطابقت دارد . در ا یاسالم یقرون وسط یها
 تیهم برشمرده اند . اما موقع یگریمطلب را دانشمندان د نی. ا کنمیصحبت نم یغور نیالد اثیسلطان غ« یحیتفر»

و فراه رود از دو  رودیهر یایقرار دارد که در یتپه ها یشهر باال نی. ا باشدیمورد بحث من م ورهیت یرافو توپوگ
 یقرون وسط یمحل مطابقت با ساختمانها نیدر چن یغور ی. با درنظرداشت ارگ و مقرامپراطور گزاردیکنار آن م

 دهیدفاع از هرطرف مناسب باشد اعمار گرد یداشته و برا عیوس دیتپه ها که ساحه د یدارد که تمام شهر ها باال
کابل ، باالحصار نیالد اریلعه اختقمشاهده کرد : ارگ هرات ) یبرجسته انرا در داخل افغانستان به خوب ی. مثال هااست
 مهیکهن دژ( ، ارگ قندهار و شهر قدآن ، ارگ قندوز) یو دروازه ها ییو آسما ردروازهیکوه ش یباال یها واریو د
شهر  و ی، باالحصار غزن ندیدفاع استفاده نه نما یافغانها از آن برا گریشد تا د رانیکه توسط نادر افشار و ارهقند

 روزکوهی. بنابران ف گرید یدر فراه و شهر بلخ و دهها دونیو قلعه فر زی، ارگ و باالحصار گرد انیدوره غزنو یعزن
کوه  روزیف - ورهیکه ت دید توانیم ی؛ بخوب ورهیت یفعل تیموقع اشت. با درنظرد تواندیبوده نم ایمزا نیاز ا یخال زین

 . تواند یبوده نم گرید یجا نیمناسب و بهتر از ا یجا یبزرگ غور یمرکز و شهر امپراطور ثیمنح
ور که قالع غ گریبا د روزکوهیقلعه ف تیکرد همان مرکز توانیم یمعرف روزکوهیف حثیرا من ورهیکه ت گرید لیدل

 هیفر ستیهم کم ن هینظر نیرا داشت ؛ دارد . دانشمندان ا یمرکز و قلعه نظام تیثیح یآن در مقطع زمانهرکدام 
و قلعه فخرآباد شهر  ساریقلعه خ یکیکه در نزد ینموده است قلعه سنگ دنیم از غور د 1۸۴۵که در سال  یفرانسو

لعه است ق یاداوری. قابل  بردیداشته و از آن نام م تی( موقع یشنسبان نیملک فخرالد ی) از ساخته ها انیغلغله بام
 . است یغور نیالد اثیسلطان غ یهم از ساخته ها ساریخ

ده را برده استفا نیشتریب ساریکرت هرات از قلعه خ انیشد حکومت غور رانیو زیتوسط چنگ روزکوهیاز انکه ف بعد
، ی، آهنگران ، کاس شیداشت .از قالع مند روزکوهیبا ف و قرابت یکینزد یمناسبت ها کهیگرید یاست . از قلعه ها
 یامپراطور تختیپا ثیمنح ورهیت تیقالع با مرکز نیا به یمنته ینام برد . راهها توانیو... م یچهل ابدال ، زرن
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 ورهیهزار سال قبل ؛ نشاندهنده ارتباط ت مهیقالع با راه قد نیبه ا دنی. امروز هنوز رس ستین یاز دلچسپ یخال یغور
 . باشد یبا آنها م

 یتپه ها یباال یها رانهیمردم است که و شیاصطالح و گو دینمایم کینزد شتریب هینظر نیامروز ما را به ا آنچه
 به کیمتعدد به ) غور ( معروف بوده است که در کنارشاخه از فراه رود واقع است و نزد یرا با برج ها ورهیت

 . داشته است انیب یطبقات ناصر قیو تعل ترجمهدر  یراورت جریرا م هینظر نی. ا باشدیم رودیهر یایدر یایعل
به غور معروف و در  یکه نزد اهال ورهیت یعیوس یم وارد غورشد و خرابه ها 1۸۸۵-1۸۸۴هولدج در سال  ضمنا
 . دانست یم روزکوهیفراه رود واقع است عبارت از ف یاز شاخه ها یکیکنار
درمعجم البلدان اورده است  یحمو اقوتیبه نقل  7۴در صفحه  یخیتار ییایدر جغراف یریپنجش زاحمدیاستاد عز آنچه

 . است آبش از چشمه است ینیقلعه حص روزکوهیف: دینمایروشن م روزکوهیرا به مثابه ف ورهیت تیموقع شتریب
است  نیقلعه حص روزکوهیشکل اورده است : ف نیبه ا زیدر نزهـت القلوب ن یرا ؛ حمدهللا مستوف اقوتی هینظر نیا

 . است آبش ازچشمه و مصانع است لیما یبه سرد شیکه دارالملک حکام غور و هوا نیهرات و غزن نیماب
 نیجام از ا کهی. در حال دینمایم تیرا تقو ورهیت – روزکوهیف اتیرظن ورهیها در ت زیامروز چشمه ها و کار تیموقع

 . قاعده مستثنآ است
و تا کنون اثر عمارات  غور بود نیتختگاه سالط روزکوهیواضح نموده است که ف شیحافظ ابرو دراثر خو ضمنا

بوده  یمعمور تیغور درغا نیسالط امیاست ، ده مزرعه دارد که حاال معمور است و درا یدر آن موضع باق شانیا
 .است

که که : غور  دیسینوینشده است اما حافظ ابرو در مورد غور م هیارا قیدر مورد اصطالح ) مزرعه ( رقم دق امروز
ً یقی. اما  باشدیده مزرعه م روزکوهیکه سهم فمزرعه باشد که معمور است .  صدی، س ستیصد و ده و دو  هر مزرعه نا

ود خواهد ب شتریب یو حت بیکه هر مزرعه باالتر از ده جربل دینیب یچند بسوه نبوده که شما در اطراف منار جام م
 .گرفتیکه از چشمه ها و مصانع آب م

 یکلمه معن نیاست و اگر نه تذکر جداگانه ا امدهین« کشت شده  نیزم»  یاست کلمه مزرعه به معن یادآوری قابل
 یمحل مسکون یجا استعمال مزرعه به معن نیاست . درا اتیهیاز بد یهر ده یوجود کشت زار در پهلو راینداشت ز

 یاز شهر یهیهر د قتیو مزرعه که به حق هید ههشتصد پار بیعرصه قر نی: و بر میخوانیاست . چنانچه م ادشدهی
  .میبزرگتر با کشت اصناف و اسکان معمور و قا یهیمعتبر و هر مزرعه از د

زرعه و م هید تیدر مورد تفاوت ماه ییرنوایش یرعلیام سیاز نسخ مجالس النفا یکی یحواش یاز رو یپطروشفسک
و اگر مساحت مزبور  شودیم دهینام«  هیقر» ( بالغ گردد  یآب نیبه چهار صد طناب ) زم هی: اگر مساحت د سدینویم

 . گرددیکمتر باشد مزرعه محسوب م ایطناب و  ۳۰۰مسکون باشد و 
ده مزرعه را نداشته است به  شیگرفت که جام گنجا جهینت توانیمختصر از مزرعه حافظ ابرو م حیتوض نیا با

را خودشان کشت  شیخو یبوده و اراض مهیتفاوت دارد . دهات شامل مردمان قد«  هید» خصوص که مزرعه با 
و دهقانان به کار  انیئوستاو در آن ر ستا دهیاحداث گرد داً یجد روزکوهیمزرعه بعد از اعمار ف کهیدرحال نمودندیم

ه مزارع ی. براگرددیم فیاست که مزارعه گر در آن توظ یوقف یو تا حدود یودالی. شامل امالک ف شدندیگرفته م
 . را همراه نمود یو زراعت یدو اصطالح مسکون توانیم

: سدینویدر مورد غور م یاسفزار یزمچ نیالهرات از مع نهیاوصاوف مد یکتاب روضـات الجنات ف میروینم دور
از لوث بدعت  ارید شهیداشته و هم عیو قالع من عیو قصور بد عیمعمور بود ، عمارات رف میغور عظ امیاال میدر قد
  .... بودیها پاک م یستگیو ناشا

 یم و حتکه شمرده است در اطراف منار جا یها یامکان آنهمه اباد ای: ا میکلمات روضات الجنات متوجه شو نیا با
همه ساخت وساز  نیاند امکان اعمار ا دهیمحل را د نیا کیاز نزد کهیدر جام وجود داشته باشد . به خصوص انان

 . دارند روزکوهیف –جام  تیاصرار در موقع نظورچه م یخواهد بود پس رو«  ین» جواب تان  نایقی وجود داشت .
پست بوده است .  گیو ر نیئدو دروازه ترا یدارا روزکوهیآمده است که ف یآنچه در طبقات ناصر مینکن فراموش

  . باشدیدروازه ها م یدارد که دارا یندگیرا نما یبزرگ روزکوهیجمله کوتاه نشاندهنده ف نیا
 یاست و برا دهیکوه را د روزیاست و خود شخصا ف یالدیم 1۵از مآخد که مربوط قرن  یکی؛ مطلب نیاثبات ا یبرا

ت . گورگان اس موریفرد همان ت نی. ا مینمود استفاده نما یرا ط یآباد و آنهم راه دور ودراز روزیف ای روزکوهیفتح ف
لف مخت یجهانکشا( نوشت بعدا به زبانها موریمنم تنام ) به یخود را به زبان ترک یها ادداشتیموصوف فتوحات و 

وجود دارد که ما را به  یادداشتهایاست  یکه از زبان فرانسو یفارس – یدر یاز ترجمه ها یکی. در ترجمه شد
 : سازدیها رهنمون م یغور یمرکز امپراطور

جنوب  کوه را گرفت از روزیراه ف شی( خو شقراوالنی) پ هیاز کشتار دوصد و پنجاه طال یریانتقام گ یکه برا موریت
 هروزکویکه او از ف ریکوه شد . تصو روزید وارد فکه در آن زمان متصل غور بو انیقندهار( و بعدا باماسکندر )

در  ورمیبعد از کشتار افراد ت یسواران غور مورینوشته ت راست که : بناب یها یدر ضمن نبرد با غور داردیم هیارا
همان  نایقی( رهسپار شدند و انها از کنار آب که  روزکوهی) ف روزآبادیانها را گرفته و به طرف ف یاسپ ها رجندیب
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به طرف غور حرکت نمود فصل خزان بود .  موریت کهی. هنگامند؛ ره گشوده اند تا کم آب نشواست رودیره هرد
 در هر فرسنگ دیبایشده بودم که م ی..... بعد از ورود به اسکندر من وارد کشور»که :  کندیخود اعتراف م موریت

 « ... نداشتم یکه وارد آن شده بودم آشنائ یاوضاع کشوره انتظار خصم راداشته باشم. من نسبت ب
 دهیف دبر نیهوا بشدت سرد بود اما برزم دیگرد انی( نماروزآبادیشهر)ف ی... وقت: »که سدینویآباد م روزیمورد ف در
نمودم  یم ینیب شیچون پ بفکر فرورفتم. یحصارسنگ کی از محصور تپه و یمن ازمشاهده آن شهر که باال .شدینم

تپه  یخود را بباال نکهیا کنم فکر رانیرا و شهر ارحص توانمیمن نم و دیطول خواهد کش یلیخ روزآبادیه فکه محاصر
افتاد  قشون کیتپه چشم من ب یآن تپه اشکال دارد.اما درپا .صعود از دانستمیچون م کردیبرسانم مرا بخود مشغول م

 .... نبرد آماده شده است یدرآنجا برا یئومعلوم شد که ابدال کلزا
شتن کرد مگربعد ازگذ میما برآن غلبه نخواه ردیقرار بگ یبرود ودرپناه حصارسنگ روزآبادیقشون بشهر ف نیاگرا

وسکنه شهر مثل تمام سکنه  ریاست سرد س یشهر روزآبادیکه ف دمیدوسال ازمحاصره شهر. به افسران فهمان ای کی
 شهرپرازآذوقه یتمام خانه ها نکیکنند وا یم راهمف کجایقه وسوخت زمستان را عادت دارند که آذو یریمناطق سرد س

مجال  دی. ما نباندیآ یپا درنم که آذوقه دارند از نیمدافع میرا محاصره نمائ که شهر میوسوخت است واگرما مجبور شو
را  امروز جنگ دیت باتلفا زانیجنگ خارج شوند و بشهربروند وبدون توجه بم دانیازم ییکه سربازان کلزا میبده

 «. میخاتمه بده
 که در جنگ کردندیاحتماال فکر نم ایخبربود و  یها از آن ب یو داشتن باروت که غور یجنگ یبا مهارت ها موریت

رفت گ میتصم موری: ت نکهیشان متزلزل شد، اما مقاومت را ادامه دادند تا ا یجنگ شیتن به تن از آن استفاده شود آرا
  . شهر را با باروت انفجار دهد روازهتپه برساند و د یتا به طرف شهر برود و خود را باال

من  .گرباشمیبسرببرم ومنتظر روزد روزآبادیشهرف یفرود آمدن شب. درپا من اشکال نداشت که بعد از یبرا....»
فصل  یکه گوئ دیگردیگرم م مهیدرون خبستم  یرام مهیدرخ شد و یافراشته م مهیآن خ یوقت داشتم از نمد و یا مهیخ

رباز سردار بدون س راینباشد ز شیو در فکر خو ردغم سربازان خود رابخو دیبا یسردارجنگ کی یتابستان است. ول
ببرند  بسر ابانیکه هرگاه سربازان من. شب زمستان را درب دانستمیاست. من م یخصم محکوم به نابود کشور آنهم در
 . گردد خود را به شهر برسانم کیکه هواتار نیوعزم داشتم قبل ازا رسندیاسپ شان به هالکت م خود و

 یها سهیازسربازان که ک یادامه داشت با عده ا ییابدال کلزا ادهیسواران من وسواران پ نیکه جنگ ب یحال در لذا
اخت ومن وسواران بت رفتیشهرم یده سرباال به سوجا کی.ابانیب گرفتم. از شیدست داشتند راه شهر را پ باروت در

 از چکسینفس افتاده بودند. ه اسپ ها از میدیرس تپه یبه باال یکه وقت میچنان شتاب داشت و میآن جاده باال رفت از
 «.را بستند روزآبادیدروازه ف دندیرا د شدن ما کینزد یوقت سکنه شهر یکرد ول یدفاع نم شهر

 . او دریپذ یخود را م یباراول شکست موقت یکه موصوف برا میابی یخود او؛ درمقلم  موربهیمطالعه سرگذشت ت با
 کندیم دیشان را تائ ینظام کیتکت و ندیب یم عاجز خود را یغور انیمقابل جنگجو اول است که در بار
ست ؛ شک دهیگرد کجای انیمقاومت غور و هوا یباشد سرد او با یروزیتواند پ یگذشت شب نم با دانستیمورمیت اما
 .... سرساختیم یت حمله مجدد را به وأ باروت جر از دیبااستفاده جد او یابیساخت اما دست  یم یرا حتم او

نمودم که ازاسپ ها فرود  را مامور یرا که بامن بودند سه دسته کردم دسته ا یسواران میدیشهررس به دروازهٔ  یوقت
که مواظب حصارباشند  مامورکردم را گریدسته د رنداویشهرچند حفره بوجود ب دروازهٔ  ریز ادیباسرعت ز و ندیایب

 دیمامورشدند که مواظب عقب باشند چون بع ومبزنند. دسته س ریسربازان ما سنگ ببارد با ت وهرکس را خواست بر
ازسربازانش را عقب مابفرستد تا ما را به  یعده ا میما بطرف شهررفته ا دیکه فهم نیبعد ازا ییکه ابدال کلزا نبود

 هالکت برساند
ما پشت دروازه شهر.  دنیکه رس شدیمن قرارگرفتند. معلوم م سربازانشدند هدف  انیحصارنما ینفرکه باال چند
اه ه پادشک نمودندیوتصورم میبود وآنها انتظار نداشتند که ما به دروازه شهربرس رمنتظرهی. غروزآبادیسکنه ف یبرا

 ینابود کردن ما اقدام یبرا دندیدیما را پشت دروازه م هک نیبا ا رایمارا خواهد گرفت.ز یتپه جلو ی)غور( درپا
 وزآبادریما و سکنه ف نیب نیخون یکه بعد ازورود به شهر جنگ کردمیم ینیب شیآوردند. معهذا من پ یموثربعمل نم

 ی( که سربازان مرا با تلوار نصف کردند سکنه همان شهربودند وهنوزعده ایی)کلزا سربازان رایدرخواهد گرفت. ز
 .... کنندمشکالت  دیما تول یتوانستند برا یوجود داشتند که م شهر همان سربازان در زا

شانه ها اذان ن ییکه نزد کلزا نیا ندیبلند اذان بگو یکه وارد شهرشدند با صدا نی؛ بعد ازانمودم میسربازان تفه به
شوند وجاربزنند که جان ومال و ناموس  یسربازانم مامورشدند پس از ورود به شهر جارچ است وچند تن از صلح

باروت را که  یها سهینخواهند داشت سربازانم ک یباآنها کار یمقاومت نکنند کس اگر سکنه شهر درامان است و
هولناک  یتش زدند ودروازه شهر با صدابوجود آمده قراردادند وآ ردروازهیکه ز یباخود آورده بودند در حفره هائ

 ... وارد شهر شدند انیوسربازان من آذان گو ختیفرور و درهم شکست و دیتپه را لرزان
ست ا دیسکونت سربازان مف یرا بتصرف درآورند وهرجا را که برا ارگ شهر دیبایمن که وارد شهرشدند م سربازان

 .... داشت انیپه هنوز جنگ جرت یدرپا رای. خود من وارد شهرنشدم زندیاشغال نما
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 از را ییوقدم به ارگ نهادم زنها وفرزندان ابدال کلزا دمیوارد شهرگرد افتهیمطمئن شدم جنگ خاتمه  نکهیا از بعد
 کهیمن گفته بودم که جان ومال وناموس کسان رایمزاحم آنها نشد ز یشهرمنتقل کردند وکس یازخانه ها یکیارگ به 

گ ار از و فروزندیگفتم که درآنجاچراغ وآتش ب دمیازنظر گذران که ارگ را نیا درشهرهستند مصون است. بعد از
 مینما یسکونت سربازان خود را وارس یخارج شدم تا محل ها

 نیسکونت سربازان که درب را اختصاص به عیوس یازخانه ها یعده ا نیکه مسجد بزرگ بود وهمچن را شهر مسجد
وبه  ندیگرم کردن آن اماکن استفاده نما یبرا امرکردم که ازسوخت موجود درشهر وان بود دادم وآنها مجروح فرا

ا مورد مداو نیگرم دارند ومجروح یجا انمحاصل کردم که سرباز نانیاطم نکهیگرم بخورانند پس ازا یسربازانم غذا
 م و درطاالر}تاالر{ آن نشستمبه ارگ مراجعت نمود دهیفراهم گرد قیاسپ ها اصطبل وعل یوبرا رندیگیقرار م

 کیعبارت بود از ی.)مردنگکردیتاالر را روشن م یچند مردنگ ازآتش نهاده بودند و منقل بزرگ پر کیتاالر وسط
را  هلیشکل آن فت یاستوانه ا یا شهیسوخت وحباب ش یروغن م وسط آن در یا لهی"الله بزرگ" که فت هیچراغ شب
 مترجم(). کردیاحاطه م

 ینگس یرانیکوه با دو و کی ی( نه در بلند روزآبادی) ف روزکوهیکه ف رساندیم یبه خوب موریت یها ادداشتی نیا
. داشت تیمنار در معرض سقوط موقع کیو  ماندیآن به ارگ م تیهمان ارگ دختر که نه مساحت و نه موقع احتماالً 

تپه  یها باال یغور یامپراطور تختیپا روزکوهیف بلکه.  ندینمایو طرفدارانش آنرا عنوان م کیمار کهینه در جام ا
 : نام برده است که موریکه ت یدیداشت . نکات کل تیموقع میکه امروز ما شاهد آن هست ورهیت یها
 

 اطفال صعب العبور است اما اسپ ها با  یبرا  کهیتپه با وجود کی یاست باال روزکوهیشهر ف تیموقع
 . شودیسرعت بلند م

 

 دروازه شهر  تیدفاع اماده بودند و موجود یآن سربازان برا یاست که در باال روزکوهیقلعه و شهر ف وارید
 . دیگرد بیبا باروت تخر موریاست که توسط ت

 

 است با تاالر بزرگ روزکوهیارگ ف . 
 

 صد ها نفر را داشت شیمسجد بزرگ که گنجا . 
 

 بردندیم شیرا پ شیخو یادع یداخل شهر است که مردم زندگ یمنازل و قلعه ها . 
 

 م داشت که کم از ک عیدشت وس شی( اعمار شده بود ، مقابل خوروزکوهی) ف روزآبادیآن شهر ف یتپه که باال
 . هزار نفر با هم در نبرد بودند ۵ ای ۴از  شتریب

 

 دتپه متوجه نشو یبه باال یهنگام باال شدن و ییکه تپه را دور زده تا افراد ابدال کلزا کندیادعا م موریت . 
 

 ی. نه محل به آن وسعت برا تواندیبوده نم روزکوهی؛ ف رودیجام و هر کیآنست که دره بار انگرینکات خود ب نیا
قلعه  یها رانهیوقت در زدو خورد مشغول باشد و نه اطراف منار جام و نه و کینبرد دارد که آن تعداد افراد در 

 . کندیشهر را احتوا م کیکوه محل بودباش  یدختر... در باال
از حمالت  یریو جلوگ شیاستحکام قدرت خو یها برا یغور یبرد که ؛ امپراطور ادیاز  توانینکته را نم کی اما

 تیاهم یدارا یو تهانه ها یترصد یرا توسط برج ها ی؛ تمام راه ها یداخل تیو استوار نگاه داشتن امن یرونیب
تپه ها جهت حفاظت راه ها ساخته بودند  رازخشت خام برف یسلسله برج ها کیچنانچه  نمودندیمحافظت م ینظام

  . بوده است یاسیس انیزندان ینگهدار یبرا یمحل مناسب یو نظام یدفاع یهمچنان قلعه ها
 رودیدره هر تیاز محل ترصد و حفظ امن یکی ثیمنار جام منح یباال یخرابه ها نیکه از ا رودیامکان آن م اما

 .ده شده باشداستفا
 هکیمسما نبوده است آنان روزکوهیف یایبنام در خیدر طول تار رودیهر یایاست که در یاداوریجا الزم به  نیا در

 ورهیدر ت کهیا یایعبور نمود . فراموش نموده اند که در روزکوهیمحمود از آب ف نیالد اثیسلطان غ نیادعا دارند قاتل
 یوچکک یافزود که کوه ازاد تنها بخش دیگرفته باشد . با روزکوهیفشهر  نیدارد . نام خود را در آن وقت از هم انیجر

 رودیکوه به نام کوه ازاد در طول دره هر نیا یبزرگ یبخش کهیاز کوه ازاد است که در جام وجود دارد . در حال
 . شودیم دهینام

از منار  یاز طبقات ناصر یجا چیدر ه یاست ! جوزجان دهیجام را ند منهاج السراج هرگز منار نکهیا ریاخ نکته
 روزکوهیهرگز نگفته است ف یسال هنوز استوار است . نام برده باشد .جوزجان ۸۰۰جام که با گذر زمان در حدود 

هـ ق ( و  ۶۹۸تولد )  یدر حرم سلطان روزکوهیف قصردر  یکه جوزجان دیباور دار ای. آ روزکوهیف –جام  ایجام و –
هرگز از منار جام صحبت نه نموده  شیخو یاینشونما نمود و درس خواند و باالخره جوان شد اصال با تمام مزا
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جام  – روزکوهی؛ کم از کم روز پنج وقت نماز را در مسجد ف یو جوزجان بودیجام م روزکوهیاگر ف انای. احاست
با طول و  روزکوهیاز مسجد ف اینام نبرد . و یاز طبقات ناصر ییه اامکان داشت از آن در گوش نهچگو خواندیم

مرتبه از قد منهاج السراج بلند  ۳۵منار حداقل  کهی. در حال دینمایو گنگره ها و ... صحبت م ییعرض آن با شگوفا
 شیخو یرت هااست . موصوف در مساف دهیهرگز منهاج السراج ؛ منار جام را ند کهیبود ؛ نام نبرده است . به خاطر

 نیالد نیمینزد ملک  ستانیهـ ق ( و از آنجا به رسالت س ۶1۳سفر او به بست بود )  نی. اول امدیاصال طرف هرات ن
که  میریبپذ دیجنوب ؛ غور را ترک نمود . با قیبه هند مسافرت نمود از طر کهی. و بعدا زمان رودیبهرام شاه م

در شرق غور داشته  یاست . موصوف مسافرت ها دهیکه منار جام در قلب آن قرار داشت ند رودیردره ه یجوزجان
هـ ق ( و  ۶1۸و تمران )  ویهـ ق ( ، گز ۶۲۰هـ ق ( و بار دوم در سال )  ۶17است . تولک را بار اول درسال ) 

به غزنه آمد و  اریدر قلعه خس دباشهـ ق ( بعد از بو ۶۲۴. در سال ) دیبد ستانی، قهستان و فراه و س ساریقلعه خ
 . سند به بنون و از آنجا به اچه رفت یایدره در یدره گومل و واد قیباالخره از طر

که با چنان عظمت که مقابل اش قرار داشت چشم بپوشد  یکوه تولد شده بود چگونه منار روزیکه خود در ف یجوزجان
خانواده بزرگ شد چگونه  نیدر دامن ا کهیبا وجود نکهیا ایاز آن نام نبرد . و  یطبقات ناصر شیاثر خو گانهیو در

ه جام ، است ک لیدل کیچشم بپوشد . فقط  شیدودمان در کتاب خو نیا ینید – یخیاثر تار نیامکان دارد از بزرگتر
 یخید تاردست آور نیبزرگتر نیا ی. ورنه جوزجان ستین روزکوهیف یمسجد بزرگ مهیمنار ضم نی. و انبود روزکوهیف
 . دادیبا آب وتاب انعکاس نم یمحمد سام را امکان نداشت که در طبقات ناصر نیالد اثیغ

هم  کباری ؛ ریبه مناصب سف دنیتا رس یو حت یو جوان تیطفول یکه در طول زندگ ؛یکه جوزجان میریگیم جهینت پس
 . ستین روزکوهیجام ؛ ف نیقیمنظور به  نیا ینکرده است . رو دنیمحل د نیاز ا

 دارد ادامه
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