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  احـمـد عـلـی کـھـزاد                                                  بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  

  

 نام منار جام و به عنوان ھای مختلف ديگر يک سلسله مقاله ھا در از سه سال به اينطرف به
ين زمان مقاله ھا و حتی رساله ئی به زبان فرانسوی در ين مطبوعات افغانی نشر کرده ام و در ع

در ظرف ھمين سه سال اخير از ميان خارجيان مقيم افغانستان و از . باب در پاريس نشر شده است
 شاگرد مدرسه را ، باستان شناس، مھندس وبيرون برخی کسانی که در ميان ايشان جھانگرد

گ و شاھکار معماری عصر غوری رفته و پيرامون خود  به ديدن اين آبده بزر،ميتوان سراغ کرد
منار و نقاط چھار گرد نزديک آن تحقيقات مزيد نموده و عکس ھای نوی بر داشته اند که مجموع 

  .آن معلومات اوليه را مکمل تر ميسازد

  

، مھندس و »لوبر«آخرين کارشناس فنی که در تابستان سال گذشته به ديدن منار جام رفت، موسيو 
يل مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی بود که ده روز در پای منار متوقف شد و نه تنھا کف

پای منار مذکور عکسھائی گرفت و پيمايش ھای فنی بعمل آورد بلکه کاوش ھای امتحانی ھم در 
 تمام تحقيقات سه ساله در مقاله مفصلی که موسيو کيفر، يکنفر از استادان انجام داد و خWصۀ

درج » Afghanistan«سوی نوشته در آخرين شماره مجله ليسه استقWل بزبان فرانفرانسوی 
  .گرديده است

  

منار غياث الدين «منار جام که آنرا بنام بانی آن، سلطان غياث الدين ابوالفتح محمد بن سام غوری، 
 رود  از نظر موقعيت جغرافيائی در نقطه دشوارگذاری افتاده که محل تWقی،بايد خواند» غوری

فيروز « قلب ميباشد که» رود جام« يا »ھيزرود تگوگ«از معاونان آن موسوم به ھری رود با يکی 
  . معروفترين مرکز سلطان ھای غور را تشکيل ميدھد،»کوه

  

راه سراسری که از وسط کھساران افغانستان گذشته و کابل را به ھرات وصل ميکند، بعد از دولت 
ًمجددا سرک و مجرای » چشت«و » آھنگران«ولی بين  يکجا ميشوديار با مسير رودخانه ھريرود 

رودخانه بخط مستقيم در حدود صد کيلومتر از ھم فاصله ميگيرند و بدين طريق دھکده ھای 
 از سرک امروزی کناره ميماند ولی ،که قسمتی از ساحه فيروز کوه قديم باشد» جام«و » کمبخ«

ًخوشبختانه اخيرا در ين حدود ھم سرک جديدی ساخته شده که از شھرک از سرک کWن جدا 
 کيلومتر اخير سفر را تا پای منار بايد 6 يا 5 کيلومتر طول دارد و فقط 60 يا 55ميشود و تا جام 

  .پياده يا به سواری اسپ طی نمود

  



ر مسجد جامع شھر فيروز کوه ًطوريکه مکرر نوشته ام، اصW مناوری منار سلطان غياث الدين غ
م غياث الدين السلطان المعظم شاھنشاه اiعظ«:  و القاب سلطان غوری بدين شرحبود و با اينکه نام
در » اiسWم و المسلمين ابو الفتح محمد بن سام قسيم امير المومنين خلد هللا ملکهالدنيا و الدين معز

تاريخ منار و مسجد ھنوز به نظر نخورده و چون موسيو . سطی منار به کاشی ثبت استکمر بند و
لوبر مھندس و کفيل مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی با کاوش ھای امتحانی در پای منار 
ًدريافته است که اقW چھار متر قسمت تحتانی رخ دار منار در ميان مرسوبات رودخانه پنھان شده، 

أ در آن حصه ھا مکشوف تمام تزئينات و کتيبه دارد و احتمال زياد ميرود که تاريخ بنآن قسمت ھا 
  .ولی اينجا حفريات مفصل ضرورت می افتد. گردد

  

تراکم چھار متر مرسوبات رودخانه از شدت سيWبی ياد آوری ميکند که به شھادت منھاج السراج 
  .داردئی تان جداگانه جوزجانی مسجد جامع فيروز کوه را ويران کرد و آن داس

  

 وجود يک دروازه مدخل و ،مطلب ديگری که موسيو لوبر از نظر فن معماری تشخيص داده است
وجود دروازه . دو زينه رفت و آمد در داخل منار از زمين تا برنده اول و دو دريچه منفذ نور است

ر اثر کاوش نمودار روی زمين اصلی چھار متر از سطح مواد مرسوبه پايان تر قرار دارد که د
از ين دروازه دو زينه در داخل منار تا برندۀ اول کشيده شده و منفذھائی که امروز نزديک . گرديد

  .به سطح موجوده زمين مشاھده ميشوند در حقيقت دريچه ھای نور و ھوا بوده اند

  

ساب آن ازات مقياسی بعمل آمده که حراجع به ارتفاع صحيح منار عکاسی ھای فنی ديگر در مو
 ميتوان گفت که ، و علی العجاله با چھار متری که در مواد مرسوبه مدفون استتحت سنجش است

منار غياث .  متر از مجسمه بزرگ باميان بلندتر است13ً متر ارتفاع دارد و اقW 65منار جام 
 / 1338 سرطان 1. /الدين بعد از قطب منار دھلی بلندترين منار دنيا است


