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همراه بامحترم ديپلوم انجنيرعبداالحدعباسی رييس حفظ وترميم آبدات تاريخی وزارت اطالعات وفرهنگ 
ليسلی ژولين ومحترم انجنير سيدمايل انجنير بخش ترميم آبدات تاريخی وزارت اطالعات وفرهنگ ومحترم 

ساعت   ومحترم انجينر جاويد موسسه حفظ وترميم آبدات تاريخی افغانستانشهروند کشور افريقای جنوبی ورييس 
پس ازطی سفروپشت سرگذراندان کوهای منطقه ده بجه قبل از ظهر فيروز کوه را به مقصدمنار جام ترک گفتيم 

همچنان ساکت ومتفکر سوفک ،الندر،دشت های ميدان بره خانه وچشمه سکينه وعبورازکوهای منطقه هللا يار
به کندی ازبين صخره های  تاکاروانوموتران حامل ماسينه ی بيابان رامی شگافتند وپيش ميرفتند رحرکت بوديم د

دره بيدان راجايی ديديم که  شدکنجکاوانه برصخره ها ودره های اطراف نظر انداختيموارد دره بيدان  سخت جان 
درهرپيچ وگواليی که ميتوانست دندان هرمسافررا دراثر جمپ وجول های فراوان وپيج وخم های زياد بشکند 

وضربان قلب  همچنان اشتياق ما نسبت به ديدن قامت منارجام بيشتروبيشترميشدموتر درعمق دره فروترميرفت 
عث ميشد تامشکالت بيش ازحد مسير راه صعب العبور دره بيدان وهمين اشتياق زياد با ميزدهريک مان تند تر

به اشتياق ديدن مناربلندباالی جام مصروف بسازيم سرانجام پس طی راه فراوان  رارابه بادفراموشی سپرده وخود
اين راه دراز ،خطرناک که مغزآدم را درکله هاپوچ وخون راازوحشت دررگها می دردّره پرخم وپيچ بيدان 

تحمل سختی های راه درعميق ترين نقطه دره درکناردريای خروشان هريرود درزنجير پوسته پس ازوخشکاند 
ده شديم بعدازمعرفی که مصروف حفاظت ازساحات باستانی منارجام بودند  توقف داپوليس  012سربازان قطعه 

منارحرکت  حدودآدوصدمتر به طرف جنوب شرق به طرفاجازه ورود دادند  امارسربازان موظف تعارف 
موجی ازشور وشعف مارا فراگرفته بديديم وقامت برافراشته منارراازدورتر کهکرديم نزديک نمازشام بود

به لرزه می افتادوآنچنان شور  شوقبودوهرگامی که به طرف منار نزديک تر می شديم دلهای هرکدام مشتاقانه ز
بوديم وقتيکه نگاهای عميق مان را به منار  که خستگی راه را بکلی فراموش کردهبرانگيخته شدواشتياق برما

به خواب عميق  را سايه حسرت تزيين مينمود ونيم ديگرش مناررا نورافتاب  از طوريکه حدوداًنيم انداختيم 
فيروزکوه که درشمال منارواقع است،آزادکوه کوه که درجنوب غرب منارواقع است  هایدربين کوهمابود بردهفرو

کوه عقاب نشين  که درشمال غرب منار واقع است وکوه که درجنوب شرق منار واقع است روبروشديم 
عبوردوتادريا (هريرود ازشمال منار ازطرف شرق به طرف غرب درجريان است ودرياچه جام ازسلسله کوهای 

وک سرچشمه ميگيرد وازطرف جنوب غرب منار که ازطرف جنوب به صوب شمال درحرکت است جام وغ
به خروش وهلهله تمام يکديگر را درآغوش ميگيرفتند  ودردامنه ی غرب منار جای تالقی هردودريا است

شگفتی های وجودمنار وسنگينی حضور جاذبه اش  )ودرياچه دره جام درآغوش مادرانه هريرود محوميگرديد
ماراچنان شيفته وشگفت زده کرده بود که بيشتر درتفکر بوديم تا تماشا کردن آنهمه زيبايی درآنهمه استحکام 

وآن رنگ وتزيينات که درطول ساليان بيش ازهشتصدسال ،رواق ها آنمهمه پيچيدگی نقش هاونبشته هادرتاق ها 
نداده گويی ديروز آن رنگ هارا باپارچه درمقابل گرمای آفتاب وسرمای زمستان مقاومت کرده وهنوز تغييرشکل 

آنهمه پابرجايی ومقاومت درآنهمه توفان وخروش درياها وبادها وباالآخره آنهمه های خشت آميزش داده باشند،



ومنطق ،هوشياری ،جديت درکار وتلفيق حماسه وعقل درين وادی برهوت دره چگونه ودرچه زمانی به  خرد،
فرسوده وقامت ناموزونش که حکايت گر تاريخ برجامانده چندين صد ساله راً پيکرظاهطوريکه وقوع پيوسته بود 

اش ديگر نميتواند تزيينات بيرونی اش را باخود محکم نگه دارد وياهم عالقه ديگر بازيب وزينت دروجودپيرش 
صرمارسانده اما باوجود اين درطول ساليان دراز غمگينانه اين مشقت را تحمل کرده وخودرا به عباقی نمانده بود 

 باورکرديم که آفريننده اين منارغول پيکر بانبوغ وعظمت اين جهش بزرگ را باتمدن ها وفرهنگ های زمان
درين هنگام خورشيد کم  قهرمانان بزرگ ازمتن همان وجدان بيدارشده ی جامعه زمان بلند تربناکرده است توسط

نمازشام شده خونين خويش را به هم می بست  کم دامن طاليی رنگ خودرا ازکوها جمع ميکرد وافق پلک های
بود ويکی ازسربازان پوسته امنيتی درکنارمنار آذان ميگفت اما فوق العاده احساس ميشد بنای که روزی 

صدای جانبخش  منارمسجد جامع يک امپراتوری بوده وصدها عابد وزاهد صوفی وعارف را درهنگام شنيدن
سالهاست که به خاموشی گراييده به خود جلب ميکرده  ان شان نفوذميکردهازبلندای منار تااعماق ج آذان وموثر

وسراسر دره را سکوت ناجوانمردی سپری شده ديگر آن زمان وبرای اين خشت ها حتا خاطره هم باقی نمانده 
شب نزديک سرانجام بعدازيک گردش مختصر دراطراف منارشت وديگر آن جوش وخروش راندابودفراگرفته 

تصميم همه اعضای تيم  شب های ديگر بودسياهی همه جارا پوشاند اما اين شب برای ما مرموز ترازترشدو 
به وکه عابرين را ازلشکريان شکست خورده جنگ جهانی دوم خسته تر ميسازد. تاجهت رفع خستگی راه گرفتيم 

ان خانه منارجام ميگفتيم وشب را دردفتر مديريت منارجام که به قول دوستان مان مهمفکر استراحت شب باشيم 
عروس اسمان ازحجله گاهش درمقابل آزاد کوه زد لبخندی  باصفاوصميميت صبحهنگاميکه به روزرسانيديم 

صدای پرندگان به جنب وجوش درآمده ووايستادوروشنايی بادامن لطيفش سرو صورت خسته ما را نوازش داد
ازه نداد تا به فکر آسايش خاطر های خسته ی پرندگان وحشی اطراف منار وکبک های کوهی ديگربه ما اج

ما ازخواب بيدارشديم همين که وخواب عميق مارا اشفته ساختند.خويش ازگردومالل راه دربستر راحت بخوابيم 
رق غدربالهت وسکوت منارجام همچنان آفتاب نورخويش را درکوهای اطراف منار به پاشيدن گرفت و

کسی باشد درانتظارزمان نه چيزی می شنيد ، نه ميديد ،نه چيزی ميگفت  ودرجايش پابرجابودومثل اينکه منتظر
وزن صدها تن خشت پخته را بردوش عالوده ازاينکه وبيش ازهشتصدسال است که ونه هم پروای کسی را داشت 

به غمی ياران ديرينه وازدست باهمين قامت سرسخت درمسيربادهاوتوفانها ويرانگربه مبارزه برخاسته وکشيده 
بنای که در ادوار تاريخ دروادی پرپيچ وخم وصعب العبور اين دره درنظر وسيعتر ،حيرت ماتم گرفته رفته اش 

وفکر همه درين هستی وسيع می پريد وما سرهای خودرا به آسمان بلندکرده آورتر وباشکوه ترجلوه می نمود
اشته شده وچه کسی وباخود ميگفتيم چگونه اين بنا درآسمان برافرورفعت وعظمت آن را ازپايين مينگريستيم 

وچگونه آن را بناکرده است وبرای اولين بار بود که درمقابل خورشيد چيز تازه ی را ميديديم که درفضای 
وقتيکه ازروشن انداز که درقسمت شمال شروع کرديم به سروی مقدماتی کارهای دوربرمنار مابيکران شناوربود 

واقع است توسط نردبان داخل منار شديم باپله های منار که چوب قسمت پيشروی آن را به قول مردم محل منار 
کاکامحمدعظيم ساکن اصلی قريه اوشان که درزمان درقريه استوه ساکن بوده وحرفه نجاری داشته بی رحمانه اره 

اوشان ،کمينج وبيدان ميداده تا زلف کشی وشانه ی موی ساخته که بعضی شان راتحويل ماهرويان اُستوه  ،جام ،
وتحويل گوسفند داران محل های پريشان خويش را باآن بيارايند وبعضی ها را که کالن تر بوده کالن ترميساخته 

زينه های درن منار طوری طراحی شده که به شکل دايروی ميداده تاموی بزهای شان را ازکورک بدنش جداکنند 
شده طوريکه درهنگام باالرفتن ازيکطرف زينه هاسمت ديگری آن رانميتوانی به ازدوطرف به سمت باال ساخته 

زينه يک روشن انداز ساخته شده ومرحله دوم درزينه هفتادوپنجم 39بينی ازجاييکه اززيرخاک بلند تر بود در

رمقابل روشن انداز کارشده ودرمرحله سوم درزينه صدم يک روشن انداز به کارگرفته شده ، درمرحله چهارم د
کارشدند يکصدوسی وسوم بازهم روشن انداز ميباشد وازين به بعد روشن انداز ها خوردتر ونزديک به 133زينه 



يک روشن انداز کوچک به اندازه تيرکش کارگذاری شده ودرمرحله  يکصدوسی وشش136نه يطوريکه درز

همين ترتيب درمقابل زينه  يکصدوچهل وسوم يک روشن انداز بزرگتر کارشده وبه143بعدی درمقابل زينه 

يکصدوپنجاوپنجم زينه های 155يکصدوچهل وهفتم يک روشن انداز کوچک به کارگرفته شده ودرزينه 147

چهارسمت روشن اندازهای به اندازه کلکين کارگرفته دايروی ختم شده وهردو زينه يکجا می شوند ودرنقطه از
شده بود ومردم محل به آن آسياب های منار ميگفتند شده که قسمت باالی آن به شکل منزل به منزل ساخته 

عجيب به وروشن انداز ها طوری تعبيه شده که ميتواند ازيک روشن انداز تاروشن اندازبعدی را منورکنند
عيت وبرده درزيربار حمل خشت وخاک وتزييناتش خم کرده بود يرسيد منارکه روزی شانه های صدها رنظرم

تقام گاهی اطرافش را تاعمق زمين حفر ميکنند تامزد قرن ها پيش خويش را امروز همان مردم به قصد ان
اين پيرسالخورده راسالهاست که درمسيرتوفانهاوبادهابه پيکرزخمی و گيرندبازجواهرات مدفون دراطراف منار 

تابعداز چندين صدسال گروه به نام طالبان بيايند وازروی تعصب  زخمی ترکننددست سرنوشت شومش سپردند
بااليش به راکت شليک کنندواما ازبازی تقدير گلوله ها به هدف نخورده ودرکنار دريای هريرود اصابت کندواين 

هارده دربند دکان ازخشت چ14به تعداد  درست درزمان واقع می شود که پيکربودادرباميان غرق آتش شده بود

ريب دکانها صاحبان دکانها بازهم های پخته منار وحفريات خودسرانه اطرافش اعمارشده بود که بعدازتخ
ازسرخشت های ساحات باستانی برنداشته وآنهارا ازجاکندندوبه ديوارهای خانه های شخصی شان استفاده ميکنند 

وبه نسبت همين بی وآنهاييکه توان کندن زمين را ندارن مزد نياکان خويش را ازچوب های زينه هايش بگيرند
تاريخ مجبور به دفن حدود پنج ياشش  دواری مخرب درياچه جام مناردرامهری ها وهجوم همه ساله سيالب ها

متر ازبدنه ی خودش درزيرتوده های خاک شده است که به همين دليل طوريکه پيشتر تذکررفت دروزاه ورودی 
اش درزيرگل وخاک مدفون شده ومامجبوربوديم ازراه روشن اندازبه داخل منارکه درعصرانسان های ابتدايی 

اما ودريغاکه ما است برويم شده وازحدود هشتصدواندی سال بدينسو تازمان ماعمرخودش را رسانده  ساخته
انسانها به اصطالح متمدن وبه قول شريعتی يک نسل الدنگ وتروتميز وکامالًبی شعور بااستندردهای بين المللی 

را دربازارهای همسايه به فروش اجرام آُجری اين منار که ميخواستيم بعدازپيکری فروپاشيده بودادرباميان 
برسانيم اما ازسخت کوشی اين منار که سالهاست درمسيرتوفان هاوبادهای خطرناک دربين دو دريا وحرکت تند 

 یسنگ ها ی که ازکوهها سرازير می شود مقاومت کرده وبرعالوه بامنطق شکارچيان انسان باتفنگ ها
که بارها برای نشان گرفتن هر نبشته وتزيين بيرونی منار باهم شرط بندی کرده بودن بدون اينکه  يک اوتومات

متوجه شون هر هدفی را که آنها باگلوله به طرفش شليک ميکنند آيات قرآنی وبه ويژه سوره ی حضرت مريم 
  .مناررا خواند  نبشته هایبعضی است که دور منارراتزيين نموده است اما باآنهم به آسانی ميشود 

آب وهوای منار برعکس مناطق جغرافيايی اش آنقدر خشن نبوده و حالت نسبتامعتدل بخود دارد درخت های 
سرگردنه ها که درطول ساليان متمادی درمسير تندبادها بطورخودرو رشدونموکرده به سرسبزی کوهای اطراف 

ال خطرسقوط سالهای متمادی را سپری کرده منار که همه پوشيده ازصخره های سربه فلک کشيده وبعضاًدرح
نوع وهشت ومناسب بودن آب وهوا بيست وهنوز فرصت سقوط کردن نيافته کمک زيادی کرده ونسبت بخوبی 

-3پسته  -2بادام نوعی کوهی وآبی - 1درخت مثمر وغير مثمربه شرح ذيل دراطراف مناربه نظر ميرسد

سنجيت -13انگورکوهی وآبی - 12توت -11زردالو-10هیب-9سيب -8شفتالو-7امرود-6انار -5چکه 4چارمغز
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مايل به طرف زمين تمايل پيداکرده که شايد به 2،3نظربه گفته باستان شناسان قامت منار وساير بوته های گياهی 

دليل فراق وجدايی ازگنجينه های دفن شده دراطراف منار باشد که به قول عاصی بزرگ تمام داروندارش 



ه يک ومنارهم که بدون جواهرات اطرافش کراهمانند جهيزيه عمه شان  کندند وبردند وفروختندو خوردند ونمردند
عمر باهم درمسيرتندبادهاوفرازونشيب تاريخ باهم دستگير ويارهم بودند وحاالجبرزمان جواهرات ومجسمه هارا 

ازجدايی به بازارهای پشاوروکراچی ولندن سرگردان کرده ومنار به تنهايی وبه قامت خميده درايام پيری 
صت يکجابودن رابرای هميشه ازآنهاگرفته به احتمال زياد زمان فربعدازهشت صدسال يارونديم هم بودن ديگر 

مايل خميده اش دراندوه ياران ديرينه اش ايستاده است وازطرف ديگر تزيينات بيرونی منار را اهتزاز 2/3باقامت 

صدای هيلوکوپتران آيساف واردوی ملی که به ارتفاع بسيار پايين درروبروی منار خودرا درهوا ايستاده نموده 
ار گرفته اند يا پايين انداخته وياهم درحالت آويزان بجاگذاشته که قلب هربيننده را درهنگام وتصوير قامت پير من

بازديدميتکاند که مبادا خشتی ازنمای بيرونی منار ياهمان خشت های که آيات قرآن مجيد را درروی منار باخود 
بعدازختم سروی منار تصميم گرفتيم درقالب نوشته ها گنجانيده ازجاکنده شده وبرفرق عابرين وسياحان اصابت کند

درسه کيلومتری جنوب منار به قريه جام جاييکه کوره های خشت پخته منار بود برويم که درطرف شمال غرب 
رسم الخط عبری درسنگ نبشته های روبروشديم که به قول باستان شناسان همرای مان درمنطقه کشک قريه جام 

يان باشدوساکنين قريه ميگفتند ازين سنگ نبشته درسالهای قبل صدها نوع بودند واحتمال ميرود که قبرستان يهود
باخود برده وزير خاک مدفون کرده وبعضی ها انتيک  ب هاآن درين جا موجود بوده که اکنون بعضی ها را سيال

وکوره های خشت جام به تله خاک مبدل شده بودندروز دوم به مقصد سروی عازم  (انتيک +خران) خران
کوه روبروی شمال منار جاييکه ارگ دختر پادشا ميگفتند رفتيم ازکناردريای هريرود حدود دوساعت فيروز

تاجاييکه دراکثر جايها ازوحشت افتادن ازصخره  درکوه ازبين سنگها ی که بسيار به مشکل ميشد ازآن باالرفت
 خطر ازهر سوی موج ميزدها پاهای آدم سستی ميگرفت و درميان سکوت وآرامشی که خطرآبستن بود حادثه و

درانتهای کوه خرابه های ارگی وحوضی آبی که شش متر طول حوض وسه متر عمق حوض وچهارمتر عرض 
آن بود به نظرميخوردکه آب حوض را ازکوه روبروی آن ازمنطقه شه مرغک پايين می آورده وباعبوردادن 

ومعلوم ميشدکاربنای ارگ حوض معلوم بوددرفيروزکوه باالميکرده جای نای های سفالين آن درازدره بيدان 
وحوض دراينجا عمل مخوفی بوده ومی باييست سپاهيان وغالمان زيادی درين کار بدون اراده ی خودشان داو 
طلب شده وجان داده باشند همين بوده سرنوشت شوم رعيت برای مرگ می زادند وبرای ويرانی می ساختند 

درمنجالب فقر ،وحشيگری وکينه توزی به سر ميبردند کسی دراينجا درزمان که آدم ها وقبايل شان وحتا
وقتی ازبلندی کوه مصروف ساختن يک بنای عجيبی بوده که خودحکايت گری يک تمدن عظيم دردنيا ميباشد

بااطراف نظر می انداختيم به نظر ميرسيد کسيکه بااين ارگ زندگی ميکرده وبااين حوض سروکارداشته کوه 
يی رادوست داشته روح بزرگ وپرعظمتی اودرمحدوده وپيچيدگی شهر فيروزکوه نمی گنجيده ودلش وبيابان وتنها

ازهياهوی شهر ومردم دنيااش ميگرفته ودلش ميخواسته هميشه نگاهای خودرا به افقهای دوردست جام وبيدان 
  .دپرخط وخال وغزاالن معصوم جلوه گرباش بدوزد ودرپيش چشمش بيابان صاف ووسيعی باآهوان

روز بعد بااعضای تيم تصميم گرفتيم به دره سمک به طرف غرب منار يعنی اززيارت خواجه سيدحسن وخواجه 
گل خندان برويم جاييکه ميگفتند يک تعداد ازکوره خشت پزی منار درآنجا بوده وقتيکه بعدازحدود يک ساعت 

ت به نسبت گذشت بيش ازحد زمان تمام پياده روی ازراه های دشوارگذر به موقعيت رسيديم ازکوره های خش
ازکوره ها نبود اما وجود فراوان خشت های پخته وکرندهای باقی مانده  نه ی درستی وحفريات خودسرانه نشا

ازقديم وخودنشانگر اين بود که مقدار زياد ازخشت های کاردشده درمنار درهمينجا پخته ميشده وانواع سايزهای 
نوعی مواد که اگانه پخته ومورداستفاده قرارميگرفته است ودراين جا خشت کارشده درمنار باکوره های جد

احتماالًسلفرباشد به وفور در دل کوه مشاهده ميشدمردم محل ميگفتند اين مواد را درصورت که باالی آتش 
خالصه درطی چهارروز توانستيم تمام ساحات باستانی مربوط منار را نقشه بگذاری به آسانی مشتعل ميشود

ی وسروی نماييم واين چهار روز دره بيدان وجام برای ماباوجودتمام زحمات که به نسبت باالشدن ازکوها بردار



دنيا شايد موجود نباشد سپری شد که حتا دربزرگتری پارک های تفريحی باتفرج ميديديم آنقدرکشيده سربه فلک 
 قوماندان پوسته امنيتی منارييم درشروع روز پنجم صبح زود وقتيکه دوباره مجبور بوديم مناررا ترک بگو

 . رادرقالب اين نوشته به ما هديه دادکه زيرميخوانيدمعلومات يکی از اهالی منطقه معلومات 

) قرن قبل  9شهر فيروزکوه قديم که امروز مسما ويامشهور به منارجام است يکی از زيباترين شهرهای نه ( «

د شروع شد اوالًشهر طبق ساخته شده بود جار وياگلدسته ی مسازامروز بوده وقرارمعلومات صحيح وقتيکه کارمن
که ازتنگی ياحدود پلی که زمان حکومت ظاهر شاخان ساخته شده بود که شرق شهر واقع بوده تاحدود زيارت 

روی دريا پوشيده بوده البته به مرور زمان دهن تونل بند شده وآب امروز که مشهور به زيارت سيدحسن می باشد
شواهد که دراين باره به مترازمنارهم به زير ريگ روان مدفون شده 15ونل افتيده ازهمين سبب شهروبه روی ت

دست آمده دروقت حکومت طالبان کندن کاريهای خودسرانه که ماحول منار صورت گرفت ازبلندی خم سليمان 
چند راه آن راکه که ه بودراه ورودی به طرف دريا بازشد که ازخشت پخته رو به زير دريا زينه به زينه کارشد

  .مملو ازريگ دريابود خالی نمودند تااينکه به اين نتيجه رسيدند که اين يک راه آب برداری چيزی ديگری نيست 

طرف دريا که ازشمال منار ميگذرد کندن کاری آن به خشت پخته رسيد وازروی ديگر وقت کاريونيسف به 
  .خشت تهداب گذاری نمودند

دروقت حکومت داوودخان که کارتعمير ويامسافرخانه به خاطر جهان گردان ساخته می شد نشان ديگر آن 
درغرب آب بيدان کناردريا چشمه ی بود مشهور به چشمه لقلقی که ازخشت پخته کارشده بودنشان اين بود که 

ی که به به اثربعض کندن کاريهادريا ازطرف جنوب چشمه عبورمينموده واثرپوشيدگی درياراروشن می نمود
حدودتعمير مذکور صورت گرفت درزمين آن خشت پخته قسمی کار شده بود که که نقشه ی روی منار اوالًبه 

درروی منار آيات قرآنکريم به   کارشده استنقشه تالی شماره مانند زمين کارمی شده وبعدازآن روی منار طور 
  .ين چوکات های روی منار به نگارش رسيده نقش نگاشته شده  بطورمثال سوره مريم که به خط عبری بگونه ی 

نوشته ديگری به شکل دايروی تزيين شده عبارت از{سلطان االعظم محمودبن سام ابوالفتح قسيم اميرالمومنين 
اين منارهمان قصرمشهور بود که که برباالی آن پنج کنگره طاليی مرصع االرض خليفةهللا }  فی دهللاعال مع القا

  گز قرارداشت ومجسمه ی دوهمايی طاليی به جسامت اشتری آنجامنسوب بود2وعرض دو گز 3به ارتفاع سه 

تاريخ وسيرت معلومات ديگری که از زبان يکتن ازموی سفيدان اقوام هللا يار به نام ارباب عبدالخالق خان درباره 
داشت می گفت وزارت وحکومت آنوقت دهن بيدان مشهور به کشکها که اثری ازآن هم  کاملمعلومات نبی ال

پايين بازار وفرقه باقيست خانه سلطان وياجای مخصوص شاه کشک های رخ به رخ منار شمال درياپايين 
  است دريای جام بوده عسکری طرف جنوب منارشرق 

منار بسياريک تپه ی بلند می باشد سرتپه حوضی ساخته نقل ديگری آن به نام ارگ دختر پادشاه که طرف شمال 
شده بود که آب آن ازغرب دره بيدان برابربه چشمه ی کشکک امروز مشهور به به جربيدان می باشد که موقعيت 
آن ازحوض ارگ دختری پادشااحتماالًصدمتر باالتر می باشد {البته ازلحاظ ارتفاع نه فاصله بلکه فاصله اش بيش 

است }قسم نای شانی بوده که ازچشمه روبه تهی دره ی بيدان هنوز اثری ازآب به حدودی تنگی غالک هزارهامتر
  معلوم است.

وازتهی دره به طرف کوه روبه بااليی نای تابه حوض ارگ محکم کاری شده بوده که فعالًداخل حوض نای 
  .رسانان آن زمان راگواه است  ازطرف دره بيدان معلوم است نشان پخته کاری ومهارت کامل معماران وياآب



صندوق دانه ی  21اين موضوع به چندين تاريخ آمده که وقتی سالطين غوری هند را فتح نمودند بيست ويک 

قيمتی ازهند آوردند که دربين برادران وعموزادگان تقسيم شده که هفت صندوق رادرباميان فرستادند وهفت 
گر درمنار جام ازباميان وغرجستان مدفون شده وازمنارجام به وهفت صندوق ديدرغرجستان يا غرستان  صندوق

گفته ی تاريخ نويسان به کوه بيهوده ی به نام ارگ دختر پادشا مصرف شده است ازگفته ی تاريخ  به نام هفت 
نه سال غوری ها به آن جوانی کردند که ازتقديرات االهی 9اقليم کارمنار مدت يازده سال دوام نموده ومدت 

  .»آنها سقوط کرد وحکومت به دست خوارزمشاهيان افتاد حکومت

  تصاويرازجام اينکو

  

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



























  

  


