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يکی از شھرھای معروف کشورما که در حدود نھصد سال قبل چون ستاره ئی از افق کھسار غور 
 بود، شھر فيروز کوه بود که پايتخت ًطلوع کرد و مدت تقريبا دو قرن در آسمان شھرت بلند آوازه
 .يکی از مقتدرترين س;له ھای تاريخی افغانستان بشمار ميرود

 

 ملوک جبال و ملوک غور و ملوک شنسبانيه و شاھان که در صفحه ھای تاريخ به صفاتغور 
اند س;طين شنسبانيه و شنسبانی ھای منديش و منديشيان شنسبانی و غوريان وغيره ياد شده 

ت از يک سلسله پادشاھانی ميباشند که اطراف شخصيت ھای اوليه ايشان را پرده ھای عبار
 تا اينکه .اسطوره فراگرفته و مراکز اوليه اداره و حکمفرمائی ايشان ھم تا اندازه زياد مجھول است

ود تقسيم ميکند و ع;قه ئی بنام الدين حسين قلمرو خويش را ميان پسران ھفتگانه خءملک عز
 به يکی از پسران او موسوم به ملک الجبال قطب الدين محمد ميرسد و او گروھی از »ورشاد«

اعيان و رجال را به تجسس محل مناسب برای پايتخت تعيين ميکند و ايشان موضع فيروز کوه را 
بجھت آبادی قلعه و شھر تعيين ميکنند و بدين ترتيب شھر فيروز کوه پايتخت غور شاھان بميان 

  . نی آن ملک قطب الدين محمد سوری است که معاصر بھرامشاه غزنوی می زيستمی آيد و با

  

تا جائيکه از متون تاريخی بر ميآيد گفته ميتوانيم که ملک قطب الدين بعد از اينکه محل و موقعيت 
 بين او و سائر برادرانش ،فيروز کوه را برای آبادی شھر تعيين نمود و کار را شروع کرد

در نتيجه ملک قطب الدين به خشم شده، فيروز کوه را .  شدت پيدا کردمخاصمت درگرفت و
نزديک . گذاشت و به دربار بھرامشاه غزنوی پناه آورد و قراريکه ميدانيم بدون جھت به قتل رسيد

ب که بنای شھر فيروز کوه مھمل بماند ولی بھاءالدين سام يکی از برادران ملک الجبال قط بود
 نام داشت به فيروز کوه آمده و نقشه ھای برادرش »شنگه« خودش که الدين از ع;قه مخصوص

اين اولين کسی است از پادشاھان . را در عمران شھر و قلعه فيروز کوه تعقيب کرد و عملی ساخت
  . ھجری قمری در شھر نوساخت فيروز کوه بر تخت سلطنتی جلوس کرد۵۴۴غور که در سنه 

آباد شد و در عصر پسران سلطان بھأ الدين يعنی سلطان غياث بدين طريق فيروز کوه بميان آمد و  
 در دوره و سلطنت طو_نی چھل ساله سلطان غياث الدين ًا مخصوص،الدين و سلطان عزء الدين

 .غوری به اوج ترقی و آبادی رسيد

 

اين شھر مجلل که روزی پايتخت يکی از س;طين مقتدر و کانون يک شاھنشاھی بزرگ بشمار 
انه طوری در پرده ھای فراموشی پيچيد که مانند غزنه نام آن بلند آوازه بود با مرور زمميرفت و 

 .سراغ داده نميتواندان آنرا ھم کسی در روزگاران ما نام و نش



  

ًفيروز کوه اص; به معنی لغوی کلمه اسم خاص کوھی است از کوھای وطن ما که تا امروز از  
 اين نام روی رشته ،قشه جغرافيائی افغانستان افگنده شودبين نرفته و اگر مختصر نگاھی روی ن

ما در و_يت ھرات و در حصص عليای . جبالی در شمال مجرای عليای ھريرود جلب نظر ميکند
در حقيقت امر اين ھر دو . »سياه کوه«و » فيروز کوه«ری رود دو سلسله کوه داريم بنام ھای ھ

 بطرف ھرات آنرا از ھم »دولت يار«کوه يک توده متراکم بوده که مسير ھری رود بعد از ع;قه 
پاره کرده و سوا نموده و به دو سلسله جبال تقسيم کرده است که شمالی آن به فيروز کوه و جنوبی 

 .آن به سياه کوه معروف شده است

 

 ھای شھر فيروز کوه در گرد و نواح و اطراف سلسله کوه فيروز با اينکه تجسس موقعيت خرابه
ست انجرئت گفته نميتو باز ھم کسی به اين فکر نيافتاد و تا اين اواخر کسی به ،کوه امر طبيعی بود

 .ور شاھان کجا بودکه پايتخت غ

 

می عصر تاريخی اس; کشف يک آبده جديد ١٣٣۶در اين اواخر يا دقيقتر بگويم در ماه سنبله سال 
 که معرفی آن مقاله جداگانه بکار دارد، مرا وادار ساخت تا موقعيت فيروز »منار جام«غوری بنام 

کوه را در ھمين نقطه تعيين کنم چنانچه در موقعش اين نظرات را ذريعه راديو و جرايد به اط;ع 
 .مراکز فرھنگی و ع;قمندان تاريخ افغانستان رسانيدم

 

 کيلومتری شمال ۶۵و در » شھرک« کيلومتری شمال ۴۵ای ھريرود در رمنار جام در کنار مج
جام امروزه دھکده .  شھرات دارد»جام«در محلی کشف شده که بنام » خواجه چشت«شرق 

 امروزی از »جام«پس دھکده . واقع شده» کمنج«ه ديگری بنام  نيست که قريب دھکدکوچکی بيش
وف غور شاھان نمايندگی ميکند و منار بلند و  شھر باشکوه و معر،محل و موقعيت فيروز کوه

حيرت آور جام که خوشبختانه تا امروز حفظ شده است بعد از ھفتصد سال بر عظمت پايتخت 
 .س;طين غوری در يکی از نقاط کھستانی کنار مجرای ھريرود شھادت ميدھد

 

ًخصوصا در زمان شبه ئی نيست که ملوک جبال غور ، ملک قطب الدين و برادرش بھاء الدين و م
لطان معز الدين دو پايتخت در  الذکر يعنی سلطان غياث الدين و سسلطنت فرزندان بزرگ اخير

پايتخت تابستانی ھمان شھر . غور داشتند يکی دارالملک تابستانی و ديگری دارالملک زمستانی
صحيح و فيروز کوه و پايتخت زمستانی شھری بود در زمين داور که متاسفانه محل و موقعيت 

 .دقيق آن ھم ھنوز تعيين نشده و مطالعه و تدقيق ميخواھد

 

به اساس شھادت قاضی منھاج السراج در طبقات ناصری ميان اين دو دارالملک چھل فرسنگ 
 کروه يا ٢٨٠ کيلومتر حساب کنيم اين فاصله به ٢١ کروه يا ٧فاصله بود که اگر ھر فرسنگی را 

. قاط زمين داور تا محل جام فعلی کنار ھريرود مطابقت ميکند کيلومتر ميرسد و از يکی از ن٨۴٠
ھمه ميدانيم که زمين داور که در جنوب غور افتاده آب و ھوای م;يم دارد که در زمستان خيلی 

ًپايتخت تابستانی طبعا بايد در نقطه مقابل يعنی در شمال باشد و دھکده جام که . خوش آيند ميباشد
 درست در شمال در دامنه ھای کوه ھای فيروز کوه افتاده ،ايندگی ميکنداز محل فيروزکوه قديم نم

 .زندگانی ايام تابستان مساعد استکه برای 

 



خ;صه فيروز کوه پايتخت س;له غوری که روزی مرکز اداری و سياسی و مملکت داری و 
نستان شھرت کانون علم و فضل و دانش و ھنر دوره غوريان بود و در تاريخ و ادب و فرھنگ افغا

اميد واريم تحقيقات آينده .  ديگر به حکم مجھول نميرود و موقعيت آن ھويدا شده است،بسزائی دارد
 /١٣٣٨ ثور ١۵/. يخی آنرا بما معرفی کندصفحه ھای نوينی از متروکات تار


