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 یغور یامپراطور تختیکوه پا روزیقلعه ف
 

ه قد افراشته است بلکه ب ما نیسرزم یایدر جغراف یکوه نه به عنوان کوه در افغانستان که از عظمت و بلند روزیف
جسته ما را بر کشور خیو باصالبت ؛ تار نام کینشان پرافتخار و ن از نام و یدودمان غور یامپراطور تختیمثابه پا

را آن تیسندگان تا هنوز بصورت قطع نتوانستند موقعیو نو نیمؤرخ یهمه عظمت و شکوهمند نی. با انموده است
بگذارند . در کل  شیرا به نما روزکوهیکه ف دارندیم هیارا یخود را دارد و نشانه ها لیدال کی. هر ندیمشخص نما

 مبهم وتا حال از تصور به دور است . روزکوهیف یرد پا
مفهوم ارزش ها و نگرش  نیدهند، در ا یاز شهر را ارائه م یمفهوم خاص «یاسالم یشهر ها»  یقرون وسط در
ساخت  در شوند یمتبلور م یارزش ها و نگرش ها در ساخت عناصر شهر نی. اابندی یم یتجل یاسالم یها

 ،شهر واری: ددر تمام کشور ها عوامل مؤثر چون کهیئتا جا یاسالم یکشور ها یقرون وسط یشهرها یکیمورفولوژ
؛ مردم عوام یو مسکون یشهر ی، مسجد با مناره ها ؛ مدارس که با ساخت بافت و بناهایقلعه نظام ای، ارگ بازار

باشد. وجود دارد .  یم یاسالم میاز مفاه یاریبس یها و تجل زشو ار میاز مفاه یکه هرکدام ارزش و نماد و مظهر
 یزندگ یاسالم است که برا نید میمفاه یحاصل تجل یشهر اسالم یها یژگیاز و یارید که بسردگفراموش ن دیبا

 شهر ارائه شده است. کیمردم 
 تیشهر مستحکم در وال کیها به مثابه  یغور یگمشده امپراطور تختی، پا یئ روزهیکوه ف ای روزکوهیف بنابران

م توسط  1۲۲۰. که در سال رودیجهان اسالم به شمار م تختیقلعه ها و پا نیاز مشهور تر یکیغور اقغانستان؛ 
ودمان به د نیا یتابستان تختیشهر پا نیا نیؤرخم یها ادداشتیشد. بنابر  رانیخان محاصره و و زیپسر چنگ یاوگتا

 بوده است . نداوریانها شهر زم یزمستان تختیپا کهی. در حال رفتیشمار م
: چون ملك عز الدین حسین كه پدر سالطین بود؛در گذشت که سدینوینامبرده م روزکوهیقبل از همه از ف یجوزجان

 سلطان سورى بجاى او بر تخت نشست، و والیت میان برادران قسمت كرد.
بال آنجا بود. [ داد، و دار الملك خود ملك الجنیورشاد[ بملك الجبال ] قطب الد ایقسمت والیت ورسار ] ورساد  درین

طلب كند تا قلعه حصین و موضع شگرف بنا كند كه مر حضرت را  و بعد از آن او را چنان اتفاق افتاد، كه موضعى
قرار گرفت، قلعه و شهر فیروزكوه را بنا فرمود،  وزكوهشاید باطراف معتمدان فرستاد تا راى او بر موضع فیر

ود ساخت و ملك ناصر الدین محمود را مادین داد، و بهاء الدین سلطان سورى شهر و حصار استیه را دار الملك خ
سام را خطه سنگه كه دار الملك مندیش بود معین شد، و قلعه و جیر بسلطان عالء الدین حسین جهانسوز داد، و ملك 

ادران رالدین را غالب ظن آنست كه والیت كشى معین گشت. اما میان ملك الجبال كه بفیروز كوه بود و دیگر ب رفخ
مناقشتى افتاد، ملك الجبال از برادران خشم كرد و بطرف غزنین رفت، و عهد دولت بهرامشاهى بود، چون ملك 

الدین از سنگه به فیروز كوه آمد و شهر را  اءالجبال بغزنین رفت و عمارت شهر فیروزكوه مهمل گذاشت، سلطان به
و قالع غور بنا فرمود، و با شاران غرستان اتصال كرد و  عمارت كرد، و آن بناها و قصر سلطنت را باتمام رسانید

جلوس او بفیروز كوه در شهور سنه اربع و اربعین و خمسمائه بود، چون حضرت فیروز كوه به فرمان او عمارت 
حصین در اطراف ممالك غور و گرمسیر و غرستان و جبال و هرات بنا فرمود، و قصر كجوران  قلعهپذیرفت، چهار 

 غور و قلعه شورسنگ بجبال هراة، و قلعه بندار بجبال غرستان و قلعه فیروز میان غرستان و پارس.  گرمسیر و
برده نشده است در حدود العالم ) قرن  روزکوهیاز ف ینام انیغزنو لیو اوا انیمعلوم است در عصر سامان کهیطور

 نیاول قرن پنجم هـ ق( وز مهی) ن یهقیب خیتار هٔ ماندیقرن پنجم هـ ق ( قسمت باق لی) اوا ینیمی خیچارم هـ ق ( تار
 نیمانند ا یاسالم هٔ دور نیشینگاران پ هیجغراف هنچناننرفته است  یهـ ق( از آن ذکر ۴۲1)  یزیاالخبار گرد

هـ ( در معجم  ۶۲1)  یحمو اقوتیکوه نبرده اند، تنها  روزیاز ف یو ابن حوقل نام یمقدس ،یخردادبه، اصطخر
 ینیکوه قلعه حص روزیکه ف سدینو یشهر دارد.و م نیاز ا یاست که مختصر ذکر ینگار هیجغراف نیخستالبلدان ن

آن الُزرقه.  یو عرب روزهیغزنه و هرات و آبش از چشمه است . به محاوره مردم خراسان ب نیغور؛ ب الاست در جب
 . باشدین نیالد اثیبزرگش سلطان غبن محمد سام سلطان غزنه، خراسان و هند. برادر  نیو دارالملک شهاب الد
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قلعه  وهروزکیکه ف سدینو یم شتریمعلومات ب ادیدر نزهت القلوب به نقل از معجم البلدان بدون ازد یمستوف حمدهللا
  .مصانعآبش از چشمه  لستیما یبه سرد شیاست و هوا نیو دارالملک حکام غزن نیهرات و غزن نیاست ماب نیحص

 ی: پس از زوال دولت سلطان محمود غزنوکه سدینویم یخالفت شرق یها نیسرزم یخیتار یایدر جغراف لسترنج
ً از اعوان و  ار خود قر ییرا مرکز فرمانروا روزکوهیو قلعه ف افتندیبودند استقالل  یو ارانیامراء غور که سابقا

 .ستیوم نمعل انامروز محل  یبود در کوهستان ول یقلعه بزرگ روزکوهیدادند. ف
ت دانس شدیم دهیکه برکوشک نام یقصر گانهیاز  توانیرا م روزکوهیو جالل و عظمت قصر و عمارات ف استحکام

داشته است که : قصر برکوشک عمارتیست، كه در هیچ ملك و  انیب لیبه تفص یآنرا در طبقات ناصر یو جوزجان
حضرت، مثل آن به ارتفاع و تدویر و اركان و منظرها و رواقات و شرفات هیچ مهندسى نشان نداده است و بر باالى 

اند، هر یك در ارتفاع سه گز و چیزى، و در عرض دو گز، و دو هماى زرین قصر پنج كنگره زرین مرصع نهاده 
ك بمقدار شتر بزرگ نهاده، آن شرفات زرین و هما؛ سلطان غازى معز الدین از فتح اجمیر بوجه خدمتى و تحفه هر ی

محمد سام فرستاده بود با بسیار تحف دیگر، چنانچه حلقه زرین با زنجیر زرین و خربزه  دینبحضرت سلطان غیاث ال
ون آوردند و سلطان غیاث الدین آن حلقه و زنجیر و كه دایره او پنج گز در پنج گز بود و دو كوس زرین كه بر گرد

خربزه را در پیش طاق مسجد جامع فیروز كوه بفرمود تا بیاویختند و چون مسجد جامع را سیل خراب كرد، آن كوس 
هرات را بعد از آنچه بسوخته بود از ان وجوه  و حلقه و زنجیر و خربزه را به شهر هرات فرستادند تا مسجد جامع

 كردند .عمارت 
داده اند. در  یادیاز فقروزکوه وعظمت عمارات وقصور آن تذکرات ز یقرون وسـط سانینو هیوجغراف نیمؤرخ

بزودارالملک جبال غور کوه س یترک آنرا به معنازقول المشثبت کرده  روزکوهیآن، ابوالفداء پ یۀممورد وجه تس
 .ماردشیم

غور شروع وبه طول چهارصد  تیوال اریاسـت که از شـمال دولت  یکوه هارشـته  روزکوهیف ۀسـلسـل قتیحق در
دارد  انیجر رودیهر یایکوه، در نیجنوب ا ی. در پاشودیقزل بوالق ختم م یۀبه شمال غرب هرات در قر لومتریک

 ندربیرا از کوه ت روزکوهیدارد که ف انیجر غابشمال آن رود مر یسازد.ودر پا یکوه جدا م اهیس ۀکه آن را از سلسل
نام آخر ب ۀکوه ودر حص دیسف یوسط ۀدر حص روزکوه،یبنام ف یشرق ۀسلسله در حص نیسازد.ا یترکستان جدا م

 است.  دهیمشهور و ثبت گرد زوسیپاراپام
و هاد را بنا ن روزکوهیکه چون ملک الجبال ف کندیاضافه م روزکوهیدر مورد عمران ف یقول جوزجان دیئبا تا فرشته

ملوکانه ساخته  یجا به جا قصر ها د،یکش واریدو فرسنگ از دو طرف د بیدارالملک خود ساخت و جهت شکار قر
 گرفت. شیبزرگ پ نیو روش سالط

موده ن یسینگاران گذشته را باز نو هیو مؤرخان و جغراف یهمچنان مطالب طبقات ناصر روزکوهیدر مورد ف بارتولد
بعد  و نیآمدند که ابتدا غزن رونی( بانیغورسلسله ) نیاز ا یمقتدر نیسالط یالدی: در قرن دوازدهم مکه سدینو یم

عه غور قل تختین زمان پاآاز هند را مسخر کردند. در  یسمتو ق یاز خراسان و تمام افغانستان کنون یهرات و قسمت
شهر که در اواخر قرن  نیا یآهنگران واقع شده. جا یکیو ظاهراً در نزد رودیهر یایبود که در قسمت عل روزکوهیف

ً یبود دق هیو عمارات عال هیبا ابن نیدولت مقتدر و مز یها تختیاز پا یکی زدهمیقرن س لیدوازدهم و اوا نشده  نیمع قا
 نیسرزم نیوارد ا هیم که فر 1۸۴۵نکرده اند . در سال  یقاتیچندان تحق رودیهر یایهنوز راجع به قسمت عل رایز

 ست.غور ا میقد تختیپا اریدولت  کیشهرک واقع در نزد میگفته بود که شهر قد یبه و یشاهزاده بوم کیشده بود 
 نیاست. در سرزم یحصارکوه روزکوهی: فکه سدینو یم یکوه به نقل از جوزجان روزیدر مورد ف یصدق عثمان

 بود. افتهی نابموسوم به ورساد] ورساد[  یی هیمحمد معروف به ملک الجبال در ناح نیغور که از طرف قطب الد
در تمام  روزکوهیصورت ف نیآن افزود. با ا ریبر تعم د،یبرادر گرد نیهـ ق جانش ۵۴۴سام که در سال  نیبهاوالد

 یمحمد بن سام دولت غور نیمعزالد ییبود. در دوره کشورکشا تختیداشت و پا تیمدت سلطنت شاهان غور مرکز
 تیشهر موقع نیشکوه و جالل داشت. ا یلین خآشد، ارگ و قصر  بایو ز نیمز یلیکوه خ روزینمود و ف یترق

اطراف  هکیشهر را بدست آوردند با وجود نیداشت. اعراب نتوانستند ا زین یامپراطور لیمستحکم خود را قبل از تشک
 خت.دربار غزنه سا عینرا فتح و مطآ یمحمود غزنو نکهیغور را اشغال نموده بودند. تا ا

کرد که امروز مشکل است  رانیم و 1۲۲۲ 1۲۲۰ یسالها نیقلعه را در ب نیا زیدر فوق گفته شد؛ فرزند چنگ چنانچه
اب باال مرغ ای رودیهر یایعل یرا در قسمت ها روزکوهیف یمتفاوت نوشته اند. برخ ین حرف هاآ تیموقع نییدر تع

به غور  یرا که نزد اهال ورهیت عیوس ی، خرابه ها دهیرا دم آن موضع  1۸۸۵و  1۸۸۴اما هولدج که در سال  دانندیم
که با هرات، فراه  ستیطور ورهیت تی. چون موقعدانندیم روزکوهیمعروف و در کنار معاون فراه رود واقع است، ف

 .دیمراوده نما تواندیم یبه آسان رودیهر یایعل یو واد
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قلعه از  3ریدارد. تصو تیدر کنار منارجام موقع روزکوهیداده است که ف شنهادیپ کیکه اندره مار ۲-1ری: تصونوت
 داشت. تیقعمو ورهیت یتپه ها یباال روزکوهیکه ف کنندیفکر م گرید یو برخ کیشنیکه هولدج، ل باشدیم ورهیشهر ت
 کجاست؟ روزکوهیف شهر
 دارد... ادامه

mailto:maqalat@afghan-german.de

