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  يالنی لبيبـــــــــــــج
    ٢٠١٠جوالی ١٢ برلين ــ 

  
 
  
  ميراِث بشريتــگنجينه های جهان 
   غور ــمنار جام

 افغانستان
 سال بدينسو پادشاه خراسان ٣٧ او آه از. ميالدی را ثبت طومار روزگار دربار غياث الدين می نمايد ١١٩۴تقويم 

باعظمت،  بزرگ می باشد و مناطق زيادی را زير تسلط خويش درآورده است، می خواهد با اعمار مناری يكتا و
سازد و بازتابگر پيام سروری دين مبين غوريها را جاويدانه ب آنار هريرود و آرامگاه يهوديان، شكوه و جالل دربار

 .منطقه گردد اسالم در
نام را از سمرقند  برای  انجام " علی" غور جويای احوال می شود ؛  درباريان، معماری ۀ سال۵۶ غياث الدين سلطان

 دربار علی را به دارد وگسيل ميوی پيكی به  شهر رودآی، پدر شعر فارسی .  خطير سزاوارترين ميدانندۀاين وظيف
مشتاقانه هفت سال تمام و اندی را وقف ايجاد  شيرجه تهيه ميكند و ۀعلی، خشت پخته را از دهكد .خويش فرا ميخواند

 . وقت ، برای ابديتی پابرجا بماندِ خيزمرز و بوم زلزله  مناری آه بايستی درين  .منار می نمايد
الدين را  و غور را  فراسوی هر زمان ، مقام و مكانی  گرديد و علی را ، غياث ءآری چنين است آه منار جام  بنا

 .زندگانی بخشيد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  
دوش شخصيت ی سلسلۀ نسب غوريها را  به ضحاک ماراعده . آغاز سلطنت دودمان غوريها درين مرز و بوم است

ناطق اژی دهاک در م ی و شاهنامۀ فردوسی ميرسانند که نياآان آنها بعد از پيروزی فريدون برئاطيری اوستااس
بقول منهاج .  ميالدی نام دارد١١۵٧-١١۵١ها عالءالدين سس اصلی غوريمؤ. موجودۀ غور آمده و مسکن گزيده اند

 السراج جوزجانی عالء الدين ، غزنی را که تحت تسلط بهرامشاه غزنوی بود سوختاند، ثروت و مردم غزنی را از
  جوان، اليق و آبادگر ماهر،ِهاده اش غياث الدين فرماندبرادر زبعد از وی . بين برد و لقب جهانسوز را بخود گرفت

های شمالی مانند خلم ، تالقان ، فارياب ، اندخوی ، ميمنه ، مرو و پنجده فتح در زمان سلطنت وی شهر. نش  شديجانش
ر آمد و عراق  تا هند و از چين و جيحون تا دريای هرمز، زير پرچم غور د های آسيای ميانه از و تمام سرزمينگرديد

غياث الدين منار جام را درين جا بساخت تا  .سلطان غياث الدين يگانه شهنشاه سرتاسری خراسان زمين شمرده شد
خاطرۀ فتوحات ، گنجينۀ محلی ، دوران پربار غوری و شکوه اسالم را نسبت به اديان ديگرعصرش زنده نگهدارد و 

 ميشد نه در يك چنين درۀ ءزرگی ميبايستی در شهر بزرگی بنای به اين جالل و باظاهرًا، ابنيه  .جاويدانگی بخشد
. آقای ر. شناسی را به خود مشغول ساخته استها بدين سو ذهن آارشناسان عرصۀ باستان الاين پرسش از س. تنگ

  آباد شده که  برایه ای، ميگويد منار جام در ساحسنگپتا پژوهشگر بزرگ هند در مورد آبدات  باستانی افغانستان 
 .جمعيت يهودی و يا عبری افغانستان مقدس بوده است

 
 

بنظر ميرسد که شايد . منار، قبرستان يهوديان وجو د دارد، منطقۀ مذآور بنام آشكك ياد ميشود در ميان قريۀ جام و
 ، کنار دريای هريرود، درن غوری به احداث چنين يک بنای باعظمتهمين دليل باعث شده باشد تا سلطان غياث الدي

 متر مرتفع ، ٢٣٠٠های صعب العبور بلنِد  تا  و محاصرۀ تنگ کوهيک درۀ دور از چشمديد و منطقۀ زيست مردم 
ی و يک ذخيرۀ آب گرفته و ظاهرًا آثاری از تمدن و زندگی در اطراف آن نمی ئکه اطراف آنرا چند ديوار پخسه 

 برای يهوديان افغانستان منار اسالمی جام درينجا احتمال می رود به دليل مقدس بودن اين محل . اقدام نمايد،باشد
اين سوره در مورد بی بی  . ميباشدکريم در رويکار منار نيز به همين سبب درج سورۀ نزده قرآن. اعمار شده است

 و يعقوب )ع(ق ا ، اسح)ع(پيامبران ايزد توانا ابراهيم   از رحم وی و نيز از)ع(مريم است و تولد بدون پدر عيسی 
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همچنان در اين آيات برای آنانکه به اسالم ايمان می آورند . ی شدندئ رهنما)ج( بيان ميدارد که توسط الهام خداوند )ع(
سنگپتا، . نار، رقطب م. (ی شودمزايای بهشت و برای کسانيکه معتقد به ايشان نبودند، بيم از دوزخ وعده داده م

 ،هند ، مجلۀ باستانشناسی ١٩٧٨جوالی   The time of India ترجمۀ شاه محمود محمود، منتشرشده در
ی می باشد  آه از آن ئها ترين منار ترين و باشكوه   شك يكی از مهم  منار جام بی). ١٣۵٨سال  ٢افغانستان، شمارۀ

به اعتقاد . بانی در زمان جنگ نيز استفاده می شده است ديد ها در زمان صلح و برج ی آاروانئبرای راهنما
حنماًال آاربرد اين منارۀ بلند به عنوان برج ديدبانی باعث گرديده است تا سپاهيان مغول آه در سال آارشناسان، ا

 . خاك منطقه را به توبره آشيدند،  از تخريب آن صرفنظرآنند١٢٢١
 

  
 

ان شمرده   تاريخ افغانستۀی ترين ابنيئ متر يكی از تماشا۶۵ی هم ابه باور عده   متر و۶٣٫٣٠منار جام با ارتفاع بين 
جهان   بلند ترين منار،و سه متر  باستانشناسان  پس از قطب منار در دهلی به درازای هفتادۀميشود آه به عقيد

 سيزدهم  نيز به دستور يكی از ۀاوايل سددهلی به الهام از منار جام در  پژوهشگران بدين باورند آه  منار. ميباشد
 ششم آتيبه همچنان در ارتباط به ۀدر شمار. د تكميل گرديده استوری بنا  و بعشاهان غوری بنام معزالدين غ

  :ه شده است ئبيرونی منار جام چنين تصويری اراساختمان درونی و نمای 

 منار ی می رسد نمای بيرونیئلی آن باال رفته و به داالن باالپيچی در دو آنارۀ داخاز پای تا سر  منار، زينۀ پيچا" 
 " سورۀ نزدهم قرآن مجيد آراسته شده استۀخشان بر زمينۀ گالبی و نوار نوشتی درئه با خشت های برجستۀ فيروز
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ساخته . م١٢٠٢-١١۶٣مطابق .  ق۵٩٩-۵۵٨های اث الدين بن سام غوری در بين سالمنار جام در زمان سلطان غي
 و ١١۶٢ث الدين را مير غالم محمد غبار در جلد اول افغانستان در مسير تاريخ  آغاز سلطنت سلطان غيا. شده است

نام  اين سلطان  در سه جای از کتيبه های کوفی منار .  نوشته استسالگی ۶٣ ميالدی به عمر١٢٠١مرگ او را در 
 اسالمی افغانستان از خشت پخته که با مصالح يا مالط چونه و گچ کار ِهبدنۀ اصلی اين بنای باشکو. يباشدجام درج م

 و کاشی رنگين "تيرا کوتا" ينی رويکار منار نيز از خشت پخته، پارچه هایئ در ساختمانهای تزگرديده ساخته و
از سطح بحر و   متر١٩٠٠ارتفاع  منار جام در دوازده آيلومتری شمالشرق ولسوالی شهرك در. استفاده شده است

ريۀ جام رود می پيوندد، در ق آه جام رود با دريای خروشان هريیئو درۀ باريک آهنگران و کمنج ، جاتقاطع د
در شمال اين منار دريای کوچکی به هريرود ميريزد که بيدان رود ناميده ميشود و از سمت آهنگران . موقعيت دارد

ميرود از طول قطرش کاسته  قدر به باال هر  متر ميرسد و٩طول قاعدۀ منار جام به چيزی کم از .  در جريان ميباشد
 . دشکل اصلی منار يک مخروط را نشان ميده .ميشود

  

  
 
 

ه تهداب منار هشت ضلعی ميباشد و بدنه اش بر باالی تهداب آن از چهار قسمت مخروطی يکی باالی ديگر آباد گرديد
کتيبۀ کوفی آبی رنگ از کاشی که در قسمت . های هندسی سه بعدی  مزين ميباشدقسمت تحتانی منار با  طرح. است

 بدنۀ منار بچشم پخته با رنگ  تيکری روشن که در طولفوقانی حصۀ اول منار کار شده است  در زمينۀ خشت 
ی اعمار با امکان قدم ادر قسمت فوقانی حصۀ اول ، برنده . ی بی حد رويکار منار بيشتر می افزايدئميخورد  بر زيبا

ينات هندسی جالبی با کتيبه های کوفی کار شده و ئر قسمتهای دومی و سومی منار نيز تزد. زدن در آن وجود دارد
جام  تزئين در منار نقش و. ۀ باز گنبد پوش احداث گرديده استقسمت چهارمی يا فوقانی منار بصورت يک اذان خان

های کوچک خشت ساخته  نفاست کاری و ساختمان آن که از پارچه. در مجموع خيلی عالی و آرامش بخش ميباشد
منار غور تزئينات کامال پيچيده و  در.  استديدنی بوجود آورده شده و بروی گچ وضع گرديده ، نمای خيلی جالب و

هميشه   ترکيب خطوط هندسی خيلی متنوع وءدر اين بنا .ی منارافزوده اندئاين اختالفها به زيبا. هم متفاوت اند از
  ايجاد می  را مينمايد، هنگام تابيدن آفتاب فضای بسيار خوبی راءقوت تزئين دراين بنا خوانا که داللت به خوبی و

  .کند

ين به باال قطر آن کم شده، شکل هرم را ئاز پاجام باالی تهداب هشت ضعلی در چهار طبقه ساخته شده است ،  منار
 از لحاظ ظاهری بسيار موزون ميباشد؛ نقوش بکار رفته منار ءتناسب اين بنا. گيرد با طرز پوششی گنبدی  بخود می

خوب سنجش گرديده است ؛ چنانکه در اضافه از هشت م آن  اصول استحکا.ی ميبخشدئافسانه  را شکلی تخيلی و
  .ها و انواع عوارض جوی باالی منار تأثير جدی وارد نکرده و به حال خودش باقی گذاشته است سده، زلزله
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  دهلی که منسوب به يکی از سالطين مملوِک شاهان غور" قطب منار"
  است" قطب الدين ايبک"بنام 

های  ثبت آيات ديگر قرآن کريم عالوه بر از جزوۀ نزدهم قرآن کريم از سورۀ حضرت مريم به روی کتيبه حک و
 :هدف و انگيزۀ ساختمان منار دارد منار جام  بستگی با

ول اشهد ان ال اله اال اهللا ، محمد رس. "يابد  شهادت آغاز می ين با کلمه طيبه وئمتن اين کتيبه از باال به پا: ل کتيبۀ او
 "اهللا

» .… يا ايهاالذين آمنواالمومنين نصرمن اهللا فتح القريب و بشر« از قران عظيم الشان ای در اين کتيبه آيه : کتيبۀ دوم 
 » ای کسانيکه گرويده ايد«  سه کلمۀ آيۀ مبارکه آمده است ١٣ ۀ سور۶١ آيه ۀبه دنبال

الدين  السلطان المعظم غياث الدنيا و: "ارت است از نبشتۀ کوفی که در قسمت عليای آن ثبت گرديده عب: کتيبۀ سوم 
و عناوين حک و ثبت گرديده که کز اين کتيبه از کاشی است و در آن همان القاب نبشتۀ مر". لفتح محمد بن ساماابو
 . به آن مخاطب بودًارسم

 گالبی ۀرنگ تراشيده شده با زمينلعابدار  قرار دارد که از خشت ه ای کتيبه دقيقًا در زير اولين برنداين: کتيبۀ چهارم 
. وليت ايجاد منار را به عهده داشته استؤ را آشکار ميسازد که مسیه اسم شخصاين کتيب .کند  ی میئجلوه نما

گرديده که رسمًا به ثبت  نبشتۀ مرکزی اين کتيبه از کاشی است و در آن همان القاب و عناوين حک و) ٢٨ص١٠٠(
." لفتح بن سام ا والدين معزاالسالم و المسلمين ابويانياث الدغ المعظم شاهنشاه االعظم  السلطان"الف . آن مخاطب بود

 "قسيم اميرالمومنين خلد اهللا ملکه"  :ب
آغاز سطر دوم  در قسمت متن دراز رخ بعد از نوشتۀ قبلی در زير اين کتيبه به خط نسخ کنده شده و: کتيبۀ پنجم 

شود که اين تزئينات را در منار انجام   انا نيست و در آن امضای کسی ديده می اول آن خوب خوۀموقعيت دارد سه کلم
 .ميخورد همه امضای معماران نيز به نظر داده و جالب تر از
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اين . باشد   موقعيت دارد، خوانا میءتنها دو کلمۀ اين نبشته که کمی افتادگی و در قسمت زيربنا: کتيبۀ ششم 
اين کتيبه به سمت راست  .ی هنر کوفی بافت خورده و به چهار شکل حک گرديده اندهای برجسته با سبک زيبا نوشته

  .شود  خوانده می" غياث الدين محمد"و  رويه طوری گره خورده که قلبی را به وجود آورده است  و چپ بروی هر

 اين اثر ۀی سازند آه  نام عل آمده است ــ سپك–در شمارۀ ششم نشريه انجمن حفظ ميراث های فرهنگی افغانستان 
در . م شاه غياث الدين به چشم می خوردتاريخی، دو جای در منار ديده می شود  و به همين گونه در پای منار نيز نا

ی وجود دارد آه سلطان غياث الدين، علی را جهت ساختن چنين ئميان بعضی از آموزش ديدگان واليت غور باورها
های پختۀ به آار رفته در منار، در دهكدۀ شيرجه آنان محل معتقدند  آه خشتسا. ادگاری از سمرقند فرا خوانده بودي

تهيه ميشده است و باز هم به روايت مردم، علی دست آم هفت سال مشتاقانه آار آرد تا چنين يادگار بزرگی را در آن 
 . درۀ زياد زلزله خيز آه امروز خاموش و آرام به نظر می آيد ، بر افراشت

 

  
 

 در چنين روزی  گروهی. زندنميش برای سرزمين غور ورق  ميالدی را بر منوال هميشگي١٩۵٧ هجدهم تاريخ روز
ی در دهكدۀ جام انستان احمد علی آهزاد به خم دره ی پژوهشگر معروف افغائاز باستان شناسان غربی به رهنما

 را محو جالل و عظمت خويش ميرسند آه ناگهان ديدار منار بلند و زيبای جام سر بفلک کشيده،  چشمان آنها
ی احساس اتماشای منار، باستان شناس بلژيكی آندره ماريك را چنان شگفت زده ساخت آه برای لحظه . ميگرداند

.) اندره ماريک را اندره مارسيک و شهروند فرانسه نيز گفته اند.(ی رو به رو شده است ئ برج جادوميكرد با يک
صدای زيادی  و  توسط آندره ماريك  سر١٩۵٧ن سام غوری در جام در سالآشف منار سلطان غياث الدين محمد ب

يكسال بعد . خوانددر محافل علمی بر پا نمود، حتی، بيوار، دانشمند انگليسی آنرا بزرگترين آاميابی در آشفيات جديد 
ًال آقای ملكيار آه  ماريك برای نخستين بار، شار آيفر، در رساله اش واضح ساخت آه منار جام را اصۀاز نشر مقال

 آن به آقای احمد علی آهزاد سپس از موجوديت در آن وقت والی هرات بود، در يكی از سفرهايش آشف نمود و
اما اين گزارش شاعر و نويسندۀ برجستۀ افغانستان استاد خليلی تحت عنوان يک نکتۀ قابل  .رخ افغانی خبر دادؤم

 : را نميتوان ناديده گرفت١١٢  ص ١٣۶۵ستاد خليلی چاپ بيهقی کابل  احوال و آثار حکيم سنائی، تاليف ا تذکر در
مجالت مطبوع کابل خواندم که منار جام توسط آندره ماريک دانشمند بلژيکی در سال از درين اواخر در يکی « 

م  ميالدی کشف شده، اگر مراد از کشف ديدن و پيدا شدن منار است، اين منار سوزن نبود که از نطر مرد١٩۵٧
 که تا چندی قبل غور و خصوصًا. هرات و غور مخفی می ماند تا يکی از بلژيک می آمد و آن را کشف می کرد

 فراوان داشتند، ایهرات در تقسيمات اداری يک واليت بود و دانشمندان هرات در حفظ و احيای آثار خود عالقه 
ب روضات الجنات معين الدين اسفزاری و کتا.  خود گواه اين مدعاستی مزارات هرات با ذيل هاۀتاريخ رسال

 .جغرافيای حافظ ابرو در اين باب، از متون معتبر و بی مانند است
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هجری شمسی که اين ناتوان به هرات بودم روايتها و حتی افسانه ها از غور و آثار آن از چشمۀ آزان ١٣٠٨در سال 
زنين آن می شنيدم که در آنجا جمله غوريها و هراتيها آن، از غار پر از مسکوکات آن ، از مسجد چهلستون و قصر نا

زيبا را از عهد بهزاد و بنای در روزگار  و چون هر اثر. از منار جام بانواع مختلف و با آب و تاب صحبت ميکردند
مان سلطنت حسين بايقراء ميدانستند، منار جام را نيز بعضی بناء کردۀ عهد سلطان حسين بايقراء می گفتند و من در ه

ش در جلد اول کتابی که بنام آثار هرات نوشته و در هرات طبع کرده ام، يعنی چهل و هشت سال قبل . ـ ه١٣٠٨سال 
 از منار جام به تفصيل ذکر نموده ام و قول راويان همان وقت را مذکور داشته ام که البته چند سال ١١٨ ۀحفدر ص

دانشمند بلژيکی در جزئيات منار نه در کشف آن تحقيقات عالمانه قبل از کشف آن دانشمند بلژيکی بود، اما اينکه آن 
   ».نموده قابل قدر است

 ميالدی در سازمان جهانی يونسكو مطرح گرديد و به عنوان نخستين اثر فرهنگی ٢٠٠٢لۀ منار جام به سال أمس
 . پذيرفته شدميراث بشريت، افغانستان به حيث يك اثر فرهنگی جهانی،

های فرهنگی جهان وابسته به سازمان مدير مرآز حفظ ميراثFrancesco Bandarin   "ارينفرانچسكو باند" 
گی غانستان برای ثبت منار جام رسيدملل متحد از آميتۀ ثبت آثار فرهنگی جهان خواست تا به سرعت به تقاضای اف

لعادۀ معماری و آهنسال آارشناسان عرصۀ باستان شناسی در يونسكو منار جام را يكی از سازه های خارق ا .آند
غير از اين گفته شده است آه منار جام سنت معماری آهن و سبك هنری  .ترين  برج آجری باقيمانده در جهان ميدانند

 –بدينگونه بود آه سازمان آموزشی وعلمی . ی آن نمايندگی ميكند ئنطقه را در آخرين حد آمال و زيباقديمی م
و دوی ميالدی در جلسۀ راه  هزار د، يونسكو به  روز بيست و هفتم جون دوفرهنگی وابسته به سازمان ملل متح

اندازی شدۀ خويش در شهر بوداپست پايتخت هنگری ،  يكی از ارزشمند ترين گنجينه های باستان شناسی جهان  در 
سناد يونسكو در ا.  ثبت آردميراث بشريت ها، يعنی منار جام را در فهرست آثار سرزمين تقاطع فرهنگافغانستان،

 ميالدی در دوران سلطنت سلطان غياث الدين غوری آباد گرديده است و اما تا ١١٩۴گفته شده  آه اين منار به سال 
  .درازای زمان دقيق تکميل منار معلوم نمی باشد هنوز

ست آثار  ميالدی منار جام را در لي٢٠٠٢يونسكو سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی وابسته به ملل متحد در سال 
 .فرهنگی تحت خطر نيز ثبت نمود

الحی حبيبی دعبعالمه به گفتۀ . منطقه ايست آه محل تقاطع فرهنگهای بشری  بوده استۀ ور گذشتآمنار جام غور ياد
در همينجا سوريا يكی از نخستين رب النوع های آريانا پيروانی داشته است و در همين سرزمين در پرتو پرچم 

 شافعی مذهب ، مسلمانان و يهوديان ، اديان و مذاهب گوناگون با مدارا و همزيستی  با صلح بعضی از شاهان غوری
های ديگری در دنيا از جمله بلندترين منار جهان  منار جام غور الهامبخش بسا منار.و صفا در آنار هم می زيسته اند

  .در دهلی، گشته است

 .به معنای واقعی آن می باشدنچه در غور پا برجاست ، ميراث فرهنگی بشريت آری آ
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 سايت جام غور ، منار جام کهن سالترين برج آجری در جهان

 ترتيب سيد شكيب زيرك آوه ، گزينش وفيروز  جام وۀسايت جام غور، تحقيق جديد در بار
 ، منار جام، محمد اآبر امينیـسايت آابل ناته

 ١١٢ ص ١٣۶۵ چاپ بيهقی کابل  احوال و آثار حکيم سنائی، تاليف استاد خليلی،
  ١٣٣ و ١٣٢ ص ١٣۵٩مير غالم محمد غبار ، جلد اول افغانستان در مسير تاريخ ، چاپ دوم ، قم، ايران اسد 
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